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คํานํา
คุรุสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ได้ตระหนักในความสําคัญของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้สร้าง และใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาวิชาชีพและผู้เรียนอย่างจริงจัง องค์ความรู้ที่ได้
จากการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ “การวิจัย” ยังเป็นนวัตกรรมสําคัญในการสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลผลิตและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ อันนําไปสู่สังคมฐานแห่งความรู้
(Knowledge – Based Society) ในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะเป็น “สังคมแห่งวิชาชีพครู” ที่มี
การใช้ความรู้โดยมีการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
การจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาวิชาชีพ” มีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งให้โอกาสแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีเวทีวิชาการระดับประเทศ
ที่นําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการต่อการพัฒนาวิชาชีพ
และพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น พยายาม และตั้งใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเพื่อเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพการศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2556
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสนอผลงานวิจัยทั้งประเภทแผ่นป้าย
นิทรรศการ และการนําเสนอในห้องประชุม การแสดงผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําปี 2556
การปาฐกถา การบรรยาย และการเสวนาที่เป็นประเด็นสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
การจัดให้มี “คลินิกวิจัย” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ารับการปรึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทุก ๆ ปีที่ล่วงมา
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือฉบับนี้ จะยังประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในการนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพเพิ่มพูนขึ้น และเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญ
สําหรับการศึกษาเรียนรู้ และนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท และความต้องการสามารถส่งผลต่อการพัฒนา
วิชาชีพและผู้เรียนได้อย่างเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาในการเขียนบทความทางวิชาการ และสรุปย่อผลงานวิจัยให้กับหนังสือฉบับนี้
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าในการปาฐกถา
การบรรยาย และการเสวนา รวมทั้งขอขอบคุณ “ครูนักวิจัยทุกคน” ที่ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการใช้
การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาวิชาชีพ ด้วยการส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมคัดสรรกับคุรุสภา
ทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภามาอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุณ คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
ที่ได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่คุรุสภาทุก ๆ ท่าน
ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างงดงาม
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การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
กําหนดการประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภา ประจําปี 2556
เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
บทความทางวิชาการ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : ต้องก้าวให้พน้ กับดักของตะวันตก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ : ประธานกรรมการคุรสุ ภา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิกฤตหรือโอกาสของวิชาชีพครูไทยกับการก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
ดร.ดิเรก พรสีมา : อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
Formative Research : การวิจัยเพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูไทยกับ ICT
รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้พหุวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ พลบุตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศาสตราจารย์ มาจิมา จุงโกะ : มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
ผลงานวิจัยระดับประเทศ ประจําปี 2555

ก

3

9
21
28
39

• การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM โดยยึดแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มผี ลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
นายกฤษกร จีรัง

47

• การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4/11 โรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม โดยการใช้เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย
นางวัชรินทร์ รัตตะมณี

54

• การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001) ของนักเรียน
ปวช.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ทีไ่ ด้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้
4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบกับการสอนตามปกติ
นายชลิต ล้วนศิริ

61

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”

• ผลการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นายจําเริญ ธีรัชกุล

หน้า
69

• การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ด้วยการสอนแบบไตรสิกขา
ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ

78

• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง
นางวรานันท์ สาครินทร์

89

• การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน
นางสาวเอื้ออัมพร ทิพยทิฆมั พร

97

• ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางตะวันฉาย มาตย์นอก

105

• ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มตี ่อความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
นางพจนี ศิริวรรณ

114

• การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า
นางสาวสุมาลี บัวเล็ก

123

• ผลการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)
นายสถาพร ภูผาใจ

133

• การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน
นางสุวิมล พงษ์พันธ์

141

• การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ที่เรียนในสถานประกอบการ
นายสานันท์ คงแก้ว
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• การพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางบังอร สุริยคุปต์
ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ประจําปี 2556
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• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ พรมหนู

163

• การพัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกบรรทุกเพื่อใช้จัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
นายวิชัย กงพลนันท์

172

• การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายจันทร์ ติยะวงศ์

180

• การพัฒนาสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

188
นางไพลินทร์ เครือเป็ง

• ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ ทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางวรรณา ตันเทียว

195

• ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
นางพูลทรัพย์ สุภา

202

• การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เรื่องสัน้ ชวนคิด
นางดาริน บุญพรมมา

210

• การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
เรื่อง การสร้างงานนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนโดยใช้
บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics กับการเรียนแบบปกติ
นางศิริพร พลพุฒินันท์

216

• ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทํางาน เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางภัทรวดี เกิดแสงสุริยงค์
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• การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม
นางรุ้งรดา ปทุม
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• การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
นางอารี ราชสาร

242

• ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001 - 0005)
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
นายณัฐพล จอมขันเงิน

249

• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางสาวอัญชลี เหลืองศรีชัย

256

• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางศิริวรรณ แก้วจุฑา

264

• การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
นายออมสิน จตุพร

271

• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษา
ชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์

278

• การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนแบบไตรสิกขา
ร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ

285

• การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

294
นายบรรชร กล้าหาญ

• การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง
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• การสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
นายวรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา
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• ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4MAT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นางอารี ชูโสด

315

• การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
นางสาววาสนา ภูมี

325

• การพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์

334

• ผลการใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สําหรับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวินัย ปานโท้

341

• การพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา

350

• การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลอง แรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิว
ภายใต้ของเหลว เพื่อบูรณาการใช้ในการเรียนรู้วิชาการทดลองเครื่องกล (31012003)
นายณรงค์ ฤทธิเดช

357

• การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ยึดหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด เรื่อง ภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายรณชิต นราพันธ์

363

• ผลการจัดการเรียนรู้โดยหน่วยการเรียนรู้ Backward Design ตามแนวความคิด the Big 4
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ่ วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายประเสริฐ พูลผล

364

• ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพลังงานกับชีวิต
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
นางวรรณี ปรางสุวรรณ
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• การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากับตนเอง
และการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
นายวรวัฒน์ บุญดี
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• รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
นางสุรภี หนูเรียงสาย

367

• ผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือโดยใช้ชุด กิจกรรมพหุปัญญา เรื่อง“ความปลอดภัยในชีวิต”
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมี

368

• การพัฒนาและผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบย้อนกลับ (Backward Design)
เพื่อพัฒนาศักยภาพการวางแผนการเลือกอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นางสุนันท์ ปรารมภ์

369

• รายงานการใช้และพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายประภากร ไชยเสนา

370

• การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน
ในรายวิชาโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานเครื่องมือกล
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
นายอภิชาติ เนินพรหม

371

• การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด กล้าอยากรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี

372

• การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี
โดยการใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์

373

• การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ โดยใช้รูปแบบซิปปา วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
นายไพรัตน์ ลิม้ ปองทรัพย์

374

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”

• ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ศาลาอาเซียนประกอบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และการมีวินัยในตนเองในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม ฯ
นางสุวิมล พงษ์พันธ์

หน้า
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• การพัฒนาความสามารถในการใช้คําถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยการนิเทศแบบชี้แนะ
และเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

376

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
เรื่อง ลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางอัมพวรรณ์ โคโตสี

378

• ผลการใช้สื่อเกมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กที่มีแววความสามารถพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่
นางสุภัทรา ศรีระวัตร

379

• รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)
และทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางเอเดียน คุณาสิทธิ์

380

• การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้การสอน
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

381

• การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
นางนฤมล กันหา

383

• การพัฒนาชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ
สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางยินดี ธรฤทธิ์

384

• การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงานของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช. 2) สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิศวกรรม บริหารธุรกิจ
นายมานิต ศิรเิ พิ่มพูน

385

• การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิดีทัศน์การลับมีดกลึง วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1007)
นายพลเทพ จิอู๋

386

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”

• การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ระดับท้องถิน่ (Local Assessment System: LAS) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์

หน้า
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• รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
นายวสันต์ นันทะเสน

388

• ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความพึงพอใจในการเรียน วิชาสังคมศึกษา 1 ส21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางอภิญญา การิกาญจน์

389

• ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทํางาน
ของนักเรียน วิชาโครงงานอาชีพ ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง
นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา

390

• รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (2201 - 1016)
นายณภัทร ธรรมลิขิต

391

• การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุ่มและคุณลักษณะประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู
นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ

392

• ผลการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานและเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้
(Social Network) สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวกนกพร สุขสบาย

393

• การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
นางรุจี รัมมะฉัตร
ภาคผนวก

394

• คําสั่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่ 53/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556

397

• คําสั่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ 35/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ
ของคุรุสภา ประจําปี 2556

399

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”

• คําสั่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ 36/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบทความทางวิชาการและพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อ
จัดทําหนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556
ทําเนียบนักวิจัย
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• ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี 2555
“ผลงานวิจัยระดับประเทศ”

405

• ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี 2556
“ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค”

407

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” ก

กําหนดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556
“การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2556
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
จัดโดย
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 (เวลา 07.00 – 18.00 น.)
07.00 – 08.45 น.
ห้องประชุมรวม
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.45 น.

ห้องประชุมย่อย
10.45 – 12.30 น.

ลงทะเบียน /รับเอกสาร /รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ณ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชัน ABCD ชั้น 1
กล่าวรายงาน
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา
พิธีเปิดการประชุม
การมอบรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี 2556 “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค”
และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”
โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องคอนเวนชัน BCD ชั้น 1
เสวนานํา (1)
เรื่อง วิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายและโอกาส
โดย 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา
2. ดร.ทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)
3. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
ผู้ดําเนินรายการ นายบุญช่วย ทองศรี : คุรุชน
ณ ห้องคอนเวนชัน BCD ชั้น 1
บรรยาย/เสวนา
เรื่องที่ 1 “หลักสูตรใหม่ : ความท้าทายที่ครูต้องเผชิญ”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตําราการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องคอนเวนชัน CD ชั้น 1
เรื่องที่ 2 “เปิดปากศิษย์ ปิดปากครู : เราจะสอนอย่างเดิมไม่ได้อีกแล้ว”
โดย 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ดร.ดิเรก พรสีมา
ผู้ดําเนินการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 2

ข การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”

12.30 – 13.30 น.
ห้องประชุมย่อย
13.30 – 16.30 น.

13.00 – 18.00 น.

เรื่องที่ 3 “เป็นครูก้าวหน้า ต้องเอา คศ.5 ให้ได้”
โดย 1. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
2. ดร.อํานาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา
3. นางสาวพรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
รร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กทม.
ผู้ดําเนินการเสวนา ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ณ ห้องคอนเวนชัน B ชั้น 1
รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้องออร์คิด 1, ออร์คิด 2, ออร์คิด 3, ออร์คิด 4 และห้องศาลาไทย ชั้น 3
การนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา
ห้องคอนเวนชัน B ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี”
“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”
“งานวิจัยปฐมวัย”
ห้องคอนเวนชัน C ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 2 “งานวิจัยระดับอาชีวศึกษา”
ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 “งานวิจัยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์”
คลินิกวิจัย
ห้องพีโอนี 3 ชั้น 2
“ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ห้องพีโอนี 4 ชั้น 2
“ผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ”
คณะกรรมการ ฯ ตรวจและประเมินผลงานนวัตกรรมสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจําปี 2556
ณ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชัน ABCD และห้องคอนเวนชั่น A ชั้น 1

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 (เวลา 08.00 – 15.30 น.)
08.00 – 09.00 น.

ห้องประชุมรวม
09.00 – 10.00 น.

ห้องประชุมย่อย
10.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน /รับเอกสาร /รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ณ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชัน ABCD ชั้น 1
บรรยายพิเศษ
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างครูมืออาชีพ”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ณ ห้องคอนเวนชัน BCD ชั้น 1

การนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา
ห้องคอนเวนชัน B ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา”
ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 2 “งานวิจัยระดับอาชีวศึกษา (ต่อ)”
ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 “การนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นงานวิจัยของคุรุสภา”
เสวนา เรื่อง “สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติ ฯ : คําครูกับในหลวง”
โดย 1. ดร.จักรพรรดิ วะทา
2. รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา
3. ดร.อรสุดา เจริญรัถ
ผู้ดําเนินการเสวนา นายถวัลย์ มาศจรัส
ณ ห้องแคทลียา 1 ชั้น 3

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” ค
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
ห้องประชุมย่อย
13.00 – 14.30 น.

ห้องประชุมรวม
14.30 – 15.30 น.

คลินิกวิจัย
ห้องพีโอนี 3 ชั้น 2
“ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
ห้องพีโอนี 4 ชั้น 2
“ผลงานวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ”
รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้องออร์คิด 1, ออร์คิด 2, ออร์คิด 3, ออร์คิด 4 และห้องศาลาไทย ชั้น 3
การบรรยาย/เสวนา : การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา
เรื่องที่ 1 Formative Research : การวิจัยเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้องคอนเวนชัน B ชั้น 1
เรื่องที่ 2 “ไปให้ไกล ไล่ให้ทัน : ครูไทยในอาเซียน
โดย 1. เลขาธิการสภาการศึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ดําเนินการเสวนา รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ณ ห้องคอนเวนชัน C ชั้น 1
เรื่องที่ 3 “ความสุขของครูไทย อยู่ที่ไหนกันแน่”
โดย 1. ดร.สมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค.
2. ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ ครูชํานาญการพิเศษ รร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
ผู้ดําเนินการเสวนา นายบุญช่วย ทองศรี : คุรุชน
ณ ห้องคอนเวนชัน D ชั้น 1
เรื่องที่ 4 “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : เครื่องมือแห่งทุนปัญญา”
โดย 1. ดร.สุวิทย์ มูลคํา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพลณภัทร ทองสอน รองผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ดําเนินการเสวนา รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวตั ถ์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 2
การประกาศผลรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจําปี 2556
ปิดการประชุม
โดย เลขาธิการคุรุสภา
ณ ห้องคอนเวนชัน BCD ชั้น 1
****************************************************

หมายเหตุ

1. วันที่ 14 - 15 กันยายน 2556 รับชมนิทรรศการผลงานวิจัยภาคแผ่นป้าย นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสถานศึกษา
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” และนิทรรศการสารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นต้น
2. วันที่ 14 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 13.00 – 18.00 น. คณะกรรมการ ฯ เข้าตรวจและประเมินผลงาน
นวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจําปี 2556
ณ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชัน ABCD และภายในห้องคอนเวนชัน A ชั้น 1
3. วันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. และวันที่ 15 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
มี “คลินิกวิจัย” สําหรับบริการให้คําปรึกษา แนะนําการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา
และ “คลินิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” สําหรับบริการให้คําปรึกษา แนะนําตลอดงานทั้งสองวัน
4. กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ง การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ตารางการนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุมย่อย
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
ระหว่างเวลา 10.45 – 16.30 น.
เวลา

ห้องประชุม

10.45 – 12.30 น.

คอนเวนชัน CD ชั้น 1
การ์เด้นท์ 1 ชั้น 2
คอนเวนชัน B ชั้น 1

การเสวนา
เรื่องที่ 1 “หลักสูตรใหม่ : ความท้าทายที่ครูต้องเผชิญ”
เรื่องที่ 2 “เปิดปากศิษย์ ปิดปากครู : เราจะสอนอย่างเดิมไม่ได้อีกแล้ว”
เรื่องที่ 3 “เป็นครูก้าวหน้า ต้องเอา คศ.5 ให้ได้”

ห้องคอนเวนชัน B ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี”
“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”
“งานวิจัยปฐมวัย”
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2. ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว
3. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
4. ผศ.สุมานิน รุ่งเรืองธรรม 5. ดร.วารุณี ลัภนโชคดี
เวลา
ผลงานวิจัย
ผู้นําเสนอ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
นางศิริพร พลพุฒินันท์
13.30 – 13.55 น. เรื่อง การสร้างงานนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียน
โดยใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics กับการเรียนแบบปกติ
(การงานอาชีพ ฯ)
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
นางภัทรวดี เกิดแสง
ทักษะกระบวนการทํางาน เรื่อง การปลูกผักบุง้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สุริยงค์
13.55 – 14.20 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(การงานอาชีพ ฯ)
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 นางอารี ราชสาร
14.20 – 14.45 น.
โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(การงานอาชีพ ฯ)
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
นางไพลินทร์ เครือเป็ง
14.45 – 15.10 น.
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(ภาษาไทย)
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางดาริน บุญพรมมา
15.10 – 15.35 น.
โดยใช้เรื่องสั้นชวนคิด
(ภาษาไทย)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาสําหรับเด็กปฐมวัย นางรัชนก แสงขํา
15.35 – 16.00 น.
(งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคุรสุ ภา)
(ปฐมวัย)
ห้องคอนเวนชัน C ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
2. ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
3. ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
เวลา
ผลงานวิจัย
ผู้นําเสนอ
13.30 – 13.55 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ PSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
นางศิริวรรณ แก้วจุฑา
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ สําหรับนักเรียน นายออมสิน จตุพร
13.55 – 14.20 น.
ชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 นางนาคน้อย บุตร
14.20 – 14.45 น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนแบบไตรสิกขา ประเสริฐ
ร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางอารี ชูโสด
14.45 – 15.10 น. และเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
การพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางสุพตั รา เกษมเรือง
15.10 – 15.35 น.
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชชญ์
รูปแบบการสร้างนิสัยรักการอ่านแบบระเบิดจากข้างใน
นางสาวสุเมษา จํารูญศิริ
15.35 – 16.00 น.
(งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคุรสุ ภา)

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” จ
ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 2 “งานวิจัยระดับอาชีวศึกษา”
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รศ.ดร.นภาพร สิงหทัต
2. ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห 3. ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์
เวลา
ผลงานวิจัย
ผู้นําเสนอ
การพัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จาํ ลองเบรกรถบรรทุก เพือ่ ใช้จัดการเรียนรู้สาํ หรับผู้เรียน
นายวิชัย กงพลนันท์
13.30 – 13.55 น.
อาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13.55 – 14.20 น. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง
การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลอง แรงกระทําและตําแหน่งกระทําบนพื้นผิว นายณรงค์ ฤทธิเดช
14.20 – 14.45 น.
ภายใต้ของเหลว เพื่อบูรณาการใช้ในการเรียนรูว้ ิชาการทดลองเครื่องกล (31012003)
นายณัฐพล จอมขันเงิน
ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
14.45 – 15.10 น. เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001 - 0005)
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
15.10 – 15.35 น. การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายบรรชร กล้าหาญ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษา นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์
15.35 – 16.00 น.
ชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 “งานวิจัยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์”
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
2. ผศ.ดร.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา
3. ผศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
เวลา
ผลงานวิจัย
ผู้นําเสนอ
นายวินัย ปานโท้
ผลการใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยี
13.30 – 13.55 น. เพื่อการเรียนการสอน สําหรับครูผสู้ อนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ศึกษานิเทศก์)
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พฒ
ั นาคุณภาพ นายประสิทธิ์ กะตะศิลา
13.55 – 14.20 น.
การศึกษา
(ศึกษานิเทศก์)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการเชิงระบบโดยใช้เทคนิคนิเทศแบบฮักแพง "Hugs" นางสาวมยุรี สารีบุตร
14.20 – 14.45 น.
(งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคุรสุ ภา)
(ศึกษานิเทศก์)
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสกู่ ารเป็นต้นแบบครูที่มจี ติ สํานึกในด้านครูดี นางสาวดารุณี อัคเทพ
14.45 – 15.10 น. ครูเก่ง และมีคุณธรรม โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
(งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคุรสุ ภา)
การศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเสี่ยงต่อความสําเร็จและ
นายอํานาจ จันทรขํา
ความล้มเหลวในการจัดการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงเรียนพยุหะ
15.10 – 15.35 น.
ศึกษาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
(งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคุรสุ ภา)
(ผู้บริหารการศึกษา)
ห้องพีโอนี 3 – 4 ชั้น 2
เวลา

คลินิกวิจัย
การให้คาํ ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

1.
2.
14.00 – 16.30 น.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
รศ.ดร.กล้า ทองขาว
รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น
รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

8. รศ.ดร.กานดา พูลลาภทวี
9. รศ.ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์
10. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
11 รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
12. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช
13. ผศ.ดร.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา
14. ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี
ดร.วรรณา ช่องดารากุล
ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล
ดร.วันเพ็ญ ผ่องกาย
ดร.วารุณี ลัภนโชคดี
นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

ฉ การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556
ระหว่างเวลา 10.00 – 14.30 น.
ห้องคอนเวนชัน B ชั้น 1 “งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
“งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา”
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 2. ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ
4. ดร.วราภรณ์ แย้มทิม
5. ดร.สมบูรณ์ คํามามูล
เวลา
10.00 – 10.25 น.
10.25 – 10.50 น.
10.50 – 11.15 น.
11.15 – 11.40 น.

ผลงานวิจัย
รูปแบบการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การศึกษาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม

ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา
10.00 – 10.25 น.
10.25 – 10.50 น.
10.50 – 11.15 น.
11.15 – 11.40 น.

“งานวิจัยระดับอาชีวศึกษา”
1. รศ.ดร.นภาพร สิงหทัต

2. ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห

ผู้นําเสนอ
นายจันทร์ ติยะวงศ์
(คณิตศาสตร์)
นางสาววาสนา ภูมี
(คณิตศาสตร์)
นายประจักษ์ พรมหนู
(ศิลปศึกษา)
นางรุ้งรดา ปทุม
(ศิลปศึกษา)

3. ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์

ผลงานวิจัย
การพัฒนาชุดการสอน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (3000 - 1428) สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
การสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญู
และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1
สาขาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ ที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฤติกรรมการเรียนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3
เวลา

3. ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี
6. นางมณฑา ไร่ทมิ

ผู้นําเสนอ
นางพูลทรัพย์ สุภา
นายวรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา
นางสาวอัญชลี เหลืองศรีชัย
นางวรรณา ตันเทียว

“การนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นงานวิจัยของคุรุสภา”
ผลงานวิจัย
รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

10.00 – 12.00
น.
การพัฒนารูปแบบการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

ผู้นําเสนอ
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
ดร.พิกุล เอกวรางกูร
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ดร.โชติรัส ชวนิชย์
รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์
(มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” ช
ห้องพีโอนี 3 – 4 ชั้น 2
เวลา

คลินิกวิจัย
การให้คาํ ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

1.
2.
10.00 – 12.00 น.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
รศ.ดร.กล้า ทองขาว
รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น
รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

8. รศ.ดร.กานดา พูลลาภทวี
9. รศ.ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์
10. รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
11 รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
12. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช
13. ผศ.ดร.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา
14. ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี
ดร.วรรณา ช่องดารากุล
ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล
ดร.วันเพ็ญ ผ่องกาย
ดร.วารุณี ลัภนโชคดี
นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

ห้องแคทลียา 1 ชั้น 3
เวลา

คลินิกวิจัย

10.00 – 12.00 น.

เสวนา เรื่อง “สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติ ฯ : คําครูกับในหลวง”

เวลา

ห้องประชุม

13.00 - 14.30 น.

คอนเวนชัน B ชั้น 1
คอนเวนชัน C ชั้น 1
คอนเวนชัน D ชั้น 1
การ์เด้นท์ 1 ชั้น 2

การเสวนา
Formative Research : การวิจยั เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ ง
“ไปให้ไกล ไล่ให้ทัน : ครูไทยในอาเซียน”
“ความสุขของครูไทย อยู่ที่ไหนกันแน่”
“นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : เครื่องมือแห่งทุนปัญญา”

ซ การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรให้นําเสนอผลงานวิจัย
ภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ ประจําปี 2556 จํานวน 30 เรื่อง
ที่

ผลงานวิจัย

ผู้นําเสนอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
2

รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
เรื่อง ลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย
นางอัมพวรรณ์ โคโตสี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3

การพัฒนาชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางยินดี ธรฤทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4

ผลการจัดการเรียนรู้โดยหน่วยการเรียนรู้ Backward Design ตามแนวความคิด The Big 4
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานกับชีวติ
และความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
6 รายงานการใช้และพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
7 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด กล้าอยากรู้ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
8 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี
โดยการใช้ Clay Animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
9 การพัฒนาชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10 การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล)

นายประเสริฐ พูลผล
นางวรรณี ปรางสุวรรณ
นายประภากร ไชยเสนา
นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี
นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
นางเอเดียน คุณาสิทธิ์
นางรุจี รัมมะฉัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 ผลของการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยใช้ศาลาอาเซียนประกอบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคงทนในการเรียนรู้ และการมีวนิ ัยในตนเองในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
12 การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ที่องิ มาตรฐานแบบย้อนกลับ (Backward Design) วิชาประวัติศาสตร์
โดยใช้การสอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ในการเรียน วิชาสังคมศึกษา 1 ส21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุ่ม และคุณลักษณะประชาธิปไตย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรูต้ ามคู่มือครู
15 การพัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานและเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี
16 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ยึดหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบแผนที่ความคิด (Mind Map) เรือ่ ง ภูมิปญ
ั ญาในงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุวิมล พงษ์พนั ธ์
นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
นางอภิญญา การิกาญจน์
นายบุญเพิม่ จอมใจหาญ
นางสาวกนกพร สุขสาย
นายรณชิต นราพันธ์

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” ฌ
ที่

ผลงานวิจัย

ผู้นําเสนอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)
17 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
18 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
19 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทํางาน
ของนักเรียนวิชาโครงงานอาชีพ ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง

นางนฤมล กันหา
นายวสันต์ นันทะเสน
นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
20 ผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือโดยใช้ชุดกิจกรรมพหุปญ
ั ญาประกอบการสอนที่มีตอ่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และความพึงพอใจในวิชาสุขศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

นางเบ็ญจะ โพธิร์ ศั มี

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 การพัฒนาและผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบย้อนกลับ (Backward Design)
เพื่อพัฒนาศักยภาพการวางแผนการเลือกอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
22 ผลการใช้สื่อเกมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กที่มแี ววความสามารถพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่

นางสุนันท์ ปรารมภ์

นางสุภัทรา ศรีระวัตร

ผลงานวิจัยระดับอาชีวศึกษา
23 การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีกํากับตนเองและการใช้กระจกเงา
สะท้อนภาพพฤติกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
24 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สง่ ผลต่อคุณภาพของผลงานในรายวิชา
โครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธกี ารสอนแบบปกติกบั วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญโดยใช้รปู แบบซิปปา วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
26 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรูผ้ ่านโครงงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนลียีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ
27 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องวิธกี ารลับมีดกลึง วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1007)
28 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น (2201 - 1016)

นายวรวัฒน์ บุญดี
นายอภิชาติ เนินพรหม
นายไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์

นายมานิต ศิริเพิม่ พูล
นายพลเทพ จิอู๋
นายณภัทร ธรรมลิขิต

ผลงานวิจัยศึกษานิเทศก์
29 การพัฒนาความสามารถในการใช้คาํ ถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยการนิเทศแบบชี้แนะ
และเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
30 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ระดับท้องถิ่น (Local Assessment System : LAS) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์
นายรณชัย ศรีสธุ ญ
ั ญาวงศ์

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 1

บทความทางวิชาการ
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก*
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บทนํา
การเรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศตวรรษที่ 21 นั้น แม้ว่าจะได้เริ่มมานานพอสมควรแล้ว
ในสั ง คมไทยแต่ ก็ ยั ง ไม่ มี ผู้ ส นใจมากนั ก จนกระทั่ ง ได้ มี ก ารเผยแพร่ ห นั ง สื อ เกี่ ย วกั บ ศตวรรษที่ 21 ในเรื่ อ ง
“21st Century Skills: Rethinking How Students Learn” เขียนโดยนักวิชาการหลายคน ในแง่มุมต่าง ๆ กัน
มี James Bellanca และ Ron Brandt** เป็นบรรณาธิการในปี 2553 หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการแปลหนังสือเล่มนี้
เป็นภาษาไทย*** ความสนใจเรื่องของศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการกล่าวถึงและเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
ในวงการศึกษาของไทย
ความสนใจในเรื่องศตวรรษที่ 21 นี้เป็นที่น่าสนใจว่า ส่วนใหญ่ของผู้ศึกษาและให้ความสําคัญจะเน้นไปที่
เรื่องของทักษะ ซึ่งจะเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นหลัก แต่ในเรื่องเนื้อหาสาระต่าง ๆ มีการพูดถึงกันน้อยนั้น
อาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะของสังคมไทยและของโลกสําหรับอนาคตนั้นความจําเป็นของทักษะใหม่ ๆ มีมากกว่า
แต่เนื้อหาสําหรับโลกยุคใหม่ แม้มีความต้องการแต่ก็ยังไม่มากพอไม่หลากหลายและไม่กว้างขวางลึกซึ้งเท่าทักษะ
ดังนั้นในบทความนี้จึงเน้นที่ทักษะเป็นหลักก่อน และจะได้กล่าวถึงสาระเพื่อศตวรรษที่ 21 ในโอกาสต่อไป
กระแสใหญ่ของโลกในศตวรรษที่ 21
โลกในอนาคตมีผู้ทํานายไว้หลายอย่างด้วยกันแต่เมื่อประมวลดูแล้วพบว่า 7 ประการต่อไปนี้น่าจะเป็นไป
ได้มากที่สุดคือ
•
•
•
•
•
•
•

*

โลกเทคโนโลยี (Technologicalization)
เศรษฐกิจการค้า (Commercialization& Economy)
โลกาภิวัตน์กับเครือข่าย (Globalization and Network)
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy)
ความเป็นเมือง (Urbanization)
คนอายุจะยืนขึ้น (Ageing & Health)
อยู่กับตัวเอง (Individualization)

เตรียมเพื่อประกอบการอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจําปี 2556 เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาวิชาชีพ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2556
**
Bellanca, James and Brandt, Ron. (eds.) 21st Century Skills :Rethingking How Students Learn. Indiana: Solution Tree Press.
***
เจมส์ เบลลันกา และ รอน แบรนด์ (2554) ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills: Rethinking How Students
Learn แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์: กรุงเทพ ฯ: โอเพ่น เวิลด์ส

4 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
1. โลกเทคโนโลยี (Technologicalization) บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีจะมีมากขึ้นคนจะอยู่
กับเทคโนโลยีเป็นหลัก เทคโนโลยีจะเข้าไปมีส่วนในการทํางานของมนุษย์อย่างมาก เด็กรุ่นใหม่จะเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีข่าวสารและการคมนาคม (Information and Communication Technology)
ชีวิตของคนจะเดินไปตามเส้นทางของเทคโนโลยีเป็นหลัก ทักษะสําหรับเทคโนโลยีจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. เศรษฐกิจการค้า (Commercialization & Economy) การเติบโตทางเทคโนโลยีจะทําให้เกิดผลผลิต
ทางเทคโนโลยีมากขึ้น อันจะนําไปสู่การค้าขายทั้งค้าขายสินค้าเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้าด้วยกันไป
ชีวิตของคนรุ่นใหม่จึงหนีไม่พ้นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เน้นการค้าขายเป็นหลักสําคัญ ซึ่งจะมีผลต่อทักษะ
ของผู้เรียนใหม่ ๆ มากขึ้น
3. โลกาภิวัตน์กับเครือข่าย (Globalization and Network) แม้โลกาภิวัตน์จะได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์
มากเพียงใด แต่แนวคิดของโลกาภิวัตน์ก็ยังคงอยู่โดยรูปแบบจะเปลี่ยนเป็นโลกาภิวัตน์ใหม่ที่เป็นกระแสโลกาภิวัตน์
ตะวันออก เป็นโลกาภิวัตน์ท้องถิ่น เป็นเครือข่ายที่จับมือกันเองในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น ทําให้คนในยุคศตวรรษที่ 21
ต้องมีการสื่อความหมายใหม่ ๆ มากขึ้น
4. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment & Energy) ความสนใจและการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อม
จะมี ม ากขึ้ น ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะความยั่ง ยืน ของสิ่ง แวดล้ อ มและการพัฒ นาต่ า ง ๆ (Sustainable
Development) ทั้งนี้เพราะศตวรรษที่ผ่านมาโลกได้พัฒนาโดยการทําลายสิ่งแวดล้อมไปมาก
5. ความเป็นเมือง (Urbanization) ความเป็นเมืองจะเกิดขึ้นชัดเจนในอนาคต รูปแบบความเป็นเมือง
จะก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้า ธุรกิจการค้า การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ จะตามมาอย่างมาก แม้สภาพแวดล้อมและชุมชน
ที่มองจากภายนอกจะมีลักษณะเป็นชุมชน (Realization) เช่น บ้านช่อง ร้านค้า แต่สภาพการจัดการเป็นเมืองชัดเจน
คือที่เราจะเห็นร้านสะดวกซื้อ (7 - Eleven) มีอยู่ทั่วไปในชนบทไทย
6. คนจะอายุยืนขึ้น (Ageing & Health) ความก้าวหน้าทางยาและความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพทําให้คน
อายุยืนขึ้น สภาพที่ผู้สูงอายุมีมากขึ้นและอายุยืนยาวขึ้นตลอดเวลาจะปรากฎชัดเจนขึ้น คนรุ่นใหม่จะอยู่กับคนรุ่นเก่า
อย่างไร จะเป็นปัญหาให้สังคมในอนาคตต้องคิดหาทางออกให้ชัดเจนขึ้น
7. อยู่กับตัวเอง (Individualization) สภาพสังคม การทํางาน และเทคโนโลยีจะทําให้คนในสังคมอยู่กับ
ตัวเองหรือมีลักษณะเฉพาะของตนเองมากยิ่งขึ้น ดูตัวอย่างจากชีวิตในปัจจุบันที่เรากลายเป็น “สังคมก้าวหน้า”
คือแต่ละคนกดแต่มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาจนไม่สนคนข้างเคียง เราจะคุยกับคนที่เรารู้จักผ่านทางเทคโนโลยี
มากกว่ามาเจอหน้ากันในชั้นเรียนหรือในสังคมเอง
สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กระแสการศึกษาของโลกทั้ง 7 ประการในด้านหนึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดแนวคิดของทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นผลมาจากทักษะทั้ง 7 เช่นกัน ทักษะที่จะเกิดขึ้นมีหลายกลุ่มคิด และมีหลายกลุ่มวิเคราะห์
แต่ในที่สุดแล้วจะอยู่ในกลุ่ม 7 ประการนี้เป็นหลักสําคัญ
•
•
•
•
•
•
•

ทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy)
ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ (Curiosity and Imagination)
การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (Creating and Innovation)
ทักษะในการสือ่ สารและร่วมมือกัน (Communication and Collaboration)
การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (Corporate and Entrepreneurial Spirit)
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (Cross - Cultural&Global Awareness)

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 5
1. ทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) เป็นทักษะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ซึ่งผู้เรียนและคนในยุคใหม่โดยเฉพาะยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเรียนรู้และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและอย่างกว้างขวาง
2. ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ (Curiosity and Imagination) ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ความรู้
และแหล่งความรู้จะมีมากมายมหาศาล ผู้เรียนในอนาคตจะต้องใฝ่รู้ สนใจใคร่รู้ในสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้น
จะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง และมีจินตนาการต่อไปข้างหน้าจากความรู้ที่ได้รับมาความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเองจึงเป็นทักษะที่จําเป็น (Self - Study) สําหรับการอยู่ในศตวรรษที่ 21
3. การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) เมื่อผู้เรียนสนใจ
ใคร่รู้และมีทักษะในการหาความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีได้แล้ว ทักษะที่สําคัญและจําเป็นคือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
สิ่งที่ได้ศึกษามาว่าอะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไรเป็นความจริง อะไรเป็นความเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
จะต้องให้ความสําคัญมากควบคู่ไปกับทักษะในการแก้ปัญหาที่มีเหตุผลและชาญฉลาดพอ
4. ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (Creating and Innovation) ทักษะในการคิดอะไรใหม่ ๆ
ถือเป็นสิ่งจําเป็นมากในศตวรรษที่ 21 เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกด้านและทุกรูปแบบ การแก้ปัญหายิ่งต้องใช้
ความคิดใหม่ ๆ อย่างมาก ซึ่งจะตามมาด้วยนวัตกรรม (Innovation) ที่เกิดจากความคิดใหม่ ๆ นั้น นวัตกรรมถือได้ว่า
เป็นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ
5. ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) ศตวรรษที่ 21
เป็นศตวรรษใหม่ที่มีนวัตกรรมและผลผลิตใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นมาก ยุคของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นยุคของความร่วมมือ
ยุคของเครือข่ายที่คนจะติดต่อถึงกันผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ ความสามารถทางด้านนี้จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ
6. การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (Corporate and Entrepreneurial Spirit) ซึ่งเป็นทักษะ
ในเชิงของการดําเนินงานทางธุรกิจและการค้าซึ่งจะเป็นลักษณะของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน การพัฒนา
ทักษะนี้จะทําให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการทํางานทางด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นหลักสําคัญ
7. ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (Cross - Cultural & Global Awareness)
ทักษะนี้เป็นทักษะที่สะท้อนเครือข่ายของโลกยุคใหม่ที่มากับแนวคิดโลกาภิวัตน์ที่คนในสังคมโลกจะต้องรู้จักคนอื่น ๆ
โดยเฉพาะในโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของตนเอง การรู้จักโลกและวัฒนธรรมอื่นมีทั้งเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันและ
เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจด้วยพร้อมกันไป

6 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ทักษะกับลักษณะของงานในศตวรรษที่ 21
การให้การศึกษากับเด็กหรือผู้เรียนนั้นก็คือการเตรียมตัวให้เขาสามารถไปทํางานในอนาคตได้ ภาพของ
ลักษณะการทํางานของโลกในอนาคตนั้นมีนักวิชาการตะวันตกแสดงให้เห็นได้ชัดเจนจากแผนภาพข้างล่างนี้

รูปที่ 1 อนาคตของงานในศตวรรษที่ 21
แหล่งข้อมูล: Trilling & Fadel, 21st Century Skills, 2009
ลักษณะของงานในอนาคตของประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกจะเห็นได้ว่าต้องการ
คนที่มีความคิดริเริ่มทําการวิจัยค้นคว้า และออกแบบสินค้า (ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ) เพื่อที่จะสามารถส่งขายได้ทั่วโลก
ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนจากการกําหนดลักษณะขององค์ประกอบของงานที่ครอบคลุม การออกแบบการวิจัยค้นคว้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งขายจึงมีมากและหลากหลายขึ้น
ทักษะและความสามารถดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นที่ประเทศตะวันตกจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะเพื่อสร้างผลงานใหม่ขึ้นให้ตามทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเป็นงานใหม่แล้วต้องพัฒนาให้ใหม่
ขึ้นไปเรื่อย ๆ และงานนั้นจะได้ออกแบบและส่งขายได้ทั่วโลก แต่อีกด้านหนึ่งสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาหรือ
ด้อยพัฒนาอยู่จะทํางานในลักษณะงานเป็นงานประจํา (Routine) ไม่ว่าจะโดยคนหรือเครื่องจักร ซึ่งไม่มีลักษณะ
ของการพัฒนานวัตกรรม หรือการวิจัยการออกแบบมากนัก เพราะโอกาสของการพัฒนางานในประเทศที่กําลังพัฒนา
ให้มีลักษณะเป็นงานนวัตกรรมจะเกิดได้โดยยาก
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : กับดักหรือหวังดี
โดยเหตุที่ประเทศที่กําลังพัฒนาส่วนใหญ่ ซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยเราเองด้วยนั้น อยู่ในฐานะที่จะเรียนรู้
ทักษะใหม่ ๆ ตามอย่างที่ตะวันตกเสนอแต่การที่จะพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนํามาขายทั่วโลกอย่างที่
ตะวันตกเป็นอยู่นั้นเราจะไม่อยู่ในฐานะที่จะแข่งขันได้เต็มที่ โดยเหตุนี้การเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ที่ตะวันตกได้นํามาเสนอแก่โลกนั้นจึงเป็นเครื่องมือให้ตะวันตกได้เผยแพร่และส่งผ่านให้ประชากรทั่วโลกได้เรียนรู้
ทักษะใหม่ และนวัตกรรมใหม่ที่ตะวันตกจะเดินไปข้างหน้าโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ผ่านการ
ส่งผ่านโรงเรียนรูปแบบใหม่ (Neo - Factory Model) ผ่านผลผลิตใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะใหม่เหล่านี้ เพื่อให้
คนทั่วโลกสามารถตามทันแนวของตะวันตกและมีความสามารถที่จะใช้แนวคิดและสามารถใช้นวัตกรรมของเขาได้
เช่นเดียวกับที่ตะวันตกได้เคยส่งผ่านแนวคิดของโรงเรียนในรูปแบบอุตสาหกรรม (Factory Model) มาแล้ว ในยุค
ของอุตสาหกรรมเมื่อ 100 ปีที่แล้ว ซึ่งถ้าหากผู้ศึกษาเดินตามไปในทิศทางเดียวทําตามทักษะที่ตะวันตกมอบให้
อย่างเดียว เราก็จะเรียนรู้กระบวนการของเขาและเป็นลูกค้าชั้นดีของเทคโนโลยีตะวันตกที่ส่งผ่านให้โลกส่วนใหญ่
ซื้อตาม ใช้ตาม และเดินตามโลกตะวันตกตลอดไป
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สัตตทัศน์: การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
การเรียนรู้และทําความเข้าใจกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นความจําเป็นแห่งยุคสมัยแต่ความจําเป็นดังกล่าว
ไม่ใช่ความจําเป็นที่เราจะคอยเรียนตาม ติดตาม และทําตามอย่างเดียว ความจําเป็นดังกล่าวควรเป็นความจําเป็นที่
เรารู้ตาม คิดใหม่ และมีทางออกของเราเอง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเราต้องคิดถึงการศึกษาในเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
7 ประการสําคัญ
•
•
•
•
•
•
•

เรียนรู้แนวคิดและสังคมไทยอย่างวิเคราะห์วิจารณ์
เข้าใจวัฒนธรรมในเรื่องที่มาและผลกระทบ
รู้จักตัวเองพร้อมมองเห็นคุณค่าที่แท้ของสิ่งของและนวัตกรรม
ตามทันกระบวนการผลิตใหม่และสามารถผลิตเองได้
เข้มแข็งในจริยธรรม ความรับผิดชอบและความดีความงาม
เข้าใจคนอื่นและรู้วิธีการนําการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
ออกแบบและร่วมพัฒนาทิศทางของสังคมที่เหมาะสมได้

1. เรียนรู้แนวคิดและสังคมไทยอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่ได้หมายความว่า
เราจะละเลยสังคมและวัฒนธรรมไทย ในทางตรงกันข้ามเรากลับต้องศึกษาแนวคิดและวัฒนธรรมไทยอย่างเข้มข้น
ลึกซึ้งและวิเคราะห์วิจารณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะสามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมยุคใหม่อย่างเท่าทันและติดตาม
การเปลี่ยนแปลง
2. เข้าใจวัฒนธรรมในเรื่องที่มาและผลกระทบ การเรียนรู้สังคมไทยแล้วจะต้องติดตาม (Curiosity)
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ได้อย่างลึกซึ้ง ในเชิงที่มาและผลกระทบได้ด้วย เพื่อจะได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
และมองเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
3. รู้จักตัวเองพร้อมมองเห็นคุณค่าที่แท้ของสิ่งของและนวัตกรรม การรู้จักตนเองเป็นสิ่งสําคัญเพราะจะ
ทําให้เราสามารถพัฒนาตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเข้าใจควบคู่ไปกับการรู้จักคุณค่าที่แท้ของสิ่งรอบตัวเรา
ว่าคุณค่าของสิ่งนั้นต้องไม่แย่ เช่น เสื้อผ้าเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นไม่ใช่เครื่องประดับ ซึ่งจะทําให้เรามองเห็นคุณค่า
ที่แท้จริงไปความสามารถในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Mind) จึงเป็นเรื่องสําคัญ
4. ตามทันกระบวนการผลิตใหม่และสามารถผลิตเองได้ ในโลกยุคใหม่ที่มุ่งสู่ธุรกิจการค้าที่มาพร้อมกับ
นวั ต กรรมใหม่ ๆ สั ง คมต้ อ งตามให้ ทั น กั บ กระแสใหม่ ไ ด้ ต้ อ งพร้ อ มที่ จ ะคิ ด ใหม่ มองสิ่ ง รอบตั ว อย่ า งใหม่
ขณะเดียวกันก็พัฒนาผลผลิตจากสิ่งใหม่ได้ด้วย ความจําเป็นของผลผลิตจึงตามมาจากความคิดสร้างสรรค์นั้น
(Creative and Productive Mind)
5. ความเข้มแข็ง ในจริย ธรรม ความรับ ผิด ชอบและความดีง าม คุณ สมบัติข้อนี้มีความรับผิด ชอบ
เป็นฐานหลัก เพราะความรับผิดชอบจะมาควบคู่กับสิทธิ (Right & Responsibility) ของเราเองที่มีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันความรับผิดชอบก็จะเป็นพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมต่อไป
6. เข้าใจคนอื่น และรู้วิธีการนําการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน คุณสมบัติของข้อนี้คือการรู้จักคนอื่นทั้งสังคมอื่น ๆ
และในสังคมเราเอง(Cross - Culture) เพราะโลกยุคใหม่ทําให้โลกเล็กลง จึงหลีกเลี่ยงการเรียนรู้คนอื่นๆ ได้ยาก
เมื่อรู้จักแล้วเราต้องพร้อมที่ช่วยคิด ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมไปพร้อมกัน
7. ออกแบบและร่วมพัฒนาทิศทางของสังคมที่เหมาะสมได้ ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นได้เสมอและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คนในยุคศตวรรษนี้จึงต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและร่วมมีบทบาทใน
การเปลี่ยนสังคมและโลกพร้อมกันไป
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วิกฤตหรือโอกาสของวิชาชีพครูไทยกับการก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
ดร.ดิเรก พรสีมา
อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
นับแต่ได้มีการลงนามร่วมกันในกฎบัตรว่าด้วยประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ซึ่งประกอบด้วยบรูไน เขมร อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ที่ประเทศสิงคโปร์
เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 ดังที่เป็นที่ทราบกันแล้วนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎบัตร
เป็นไปอย่างราบรื่น ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างได้ทําความเข้าใจกับประชาชนในประเทศของตน
มาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อผูกพันที่จะเกิดจากกฎบัตรดังกล่าว ทั้งกฎบัตรในส่วนที่ว่าด้วย ASEAN Political Security Community = APSC, ASEAN Economic Community = AEC และ ASEAN Socio - Cultural
Community = ASCC
ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปีที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่จะให้ความสนใจและรับรู้รับทราบเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะข้อผูกพันที่เกิดจากกฎบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจเป็นข้อผูกพันที่
ส่งผลกระทบโดยตรงและทันทีทันใดต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ในขณะที่ข้อผูกพันที่เกิดจากกฎบัตร
ในส่วนที่เกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคง (APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) ซึ่งครอบคลุม
เรื่องการเมือง ความมั่นคง สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา การฝึกหัดครู วิชาชีพครู และอื่น ๆ อาจไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทันทีทันใด โดยเฉพาะในส่วนของผลกระทบที่จะเกิดจาก APSC
อาจไม่จําเป็นต้องนํามาสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนเพราะผู้นําประเทศในอาเซียน ณ วันนี้ต่างมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในประเทศของตนมากกว่าความห่วงใยในเรื่องการเมืองและความมั่นคง
หรือ APSC สิ่งที่เป็นข้อกังวลใจรองลงไปจาก AEC สําหรับประชาชนทั่วไปจึงเป็นเรื่องของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม หรือ ASCC
ในมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารการศึกษา ผลกระทบที่จะเกิดจาก ASCC อาจเป็นได้ทั้ง
ผลกระทบทางบวกและทางลบ อาจเป็นโอกาสดีที่ประเทศของเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกอาเซียน
เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนา การดูแลรักษาครู และผู้บริหารเพื่อให้ครูและผู้บริหารมีคุณภาพสูงขึ้น
สามารถจัดการเรียนการสอนและการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรามัวแต่
หลงตนเอง คิดแต่ว่าระบบการผลิต การพัฒนา และการดูแลรักษาครูและผู้บริหารของเราวิเศษแล้ว เยี่ยมแล้ว
อย่าไปสนใจเลยว่าใครเขาจะทําอะไร เราทําตามวิถีทางของเรา –“Thai style” ไปเรื่อย ๆ ดีกว่า พอมารู้ตัวในภายหลัง
มันอาจสายไปเสียแล้ว มันอาจเลยเวลาที่เราจะปรับตัวและก้าวกระโดดตามประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้ทัน ไม่สามารถ
สร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่คนไทยได้ กฎบัตรว่าด้วย ASCC ก็จะกลายเป็นกฎบัตรที่น่าสะพรึงกลัว
เป็นกฎบัตรที่เปิดโอกาสให้แก่บางประเทศแต่อาจสร้างความถดถอยให้กับประเทศที่ผู้นําและคนในชาติลุ่มหลงตนเอง
เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นวิกฤตและโอกาสของวิชาชีพครูไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหรือการทําลายโอกาส
และความพร้อมให้กับประเทศก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ผู้เขียนจึงขอนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางประการ
เพื่อประกอบการวิเคราะห์วิกฤตและโอกาสของวิชาชีพครูภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน 3 หัวข้อย่อย
ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของอาเซียนในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไร
2. วิชาชีพครูของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไร
3. วิกฤตและโอกาสของวิชาชีพครูไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะเป็นอย่างไร
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สภาพทั่วไปของอาเซียนในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไร
ถ้ามองดูอาเซียนอย่างผิวเผิน เราจะเห็นว่าอาเซียนและประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมีความคล้ายคลึงกัน
หลายอย่าง เราอาศัยอยู่ใกล้แถบศูนย์สูตรด้วยกัน เป็นภูมิภาคที่ภูมิอากาศร้อนชื้น มีลมมรสุมพัดผ่านและนําเอาไอน้ํา
มากลั่นตัวเป็นเม็ดฝนตกลงมาให้ชาวอาเซียนทําการเพาะปลูกได้ตามธรรมชาติ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจึงมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย มีภูเขา มีแม่น้ํา (เคย) มีป่าไม้ และแร่ธาตุ มีสมุนไพรที่สามารถ
นํามารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย มีขนบประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ การแต่งกาย การแสดง การละเล่น
และการดํารงชีวิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น ประเพณีสงกรานต์ของไทย ลาว เขมร พม่าต่างมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
อุปกรณ์ดนตรีและการละเล่นของคนฟิลิปปินส์คนไทย คนลาว คนเขมร และของคนพม่าหลายอย่างมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน และที่สําคัญ โครงสร้างของร่างกาย รูปร่าง หน้าตา ของพวกเราอาเซียนก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย
ถ้ามองในรายละเอียด เราจะเห็นว่าชาวอาเซียนที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละประเทศ ณ วันนี้ก็แตกต่างกัน สิงคโปร์เป็นประเทศที่ความหนาแน่นของ
ประชากรสูงสุด บนพื้นที่ที่เป็นเกาะเนื้อที่ประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร สิงคโปร์วันนี้มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน
หรือเฉลี่ยประชากร 7,252 คนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีประชากรเบาบางที่สุด คือประมาณ 26.9 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ประเทศไทยของเรามีประชากร 135.8 คน
ต่อตารางกิโลเมตร พม่าประมาณ 73.4 คนต่อตารางกิโลเมตร บรูไน 75.7 คนต่อตารางกิโลเมตร เขมรประมาณ 80.1
คนต่อตารางกิโลเมตร มาเลเซียประมาณ 86.4 คนต่อตารางกิโลเมตร อินโดนีเซียประมาณ 132.4 คนต่อตารางกิโลเมตร
เวียดนามประมาณ 280.3 คนต่อตารางกิโลเมตร ฟิลิปปินส์ประมาณ 312. 8 คนต่อตารางกิโลเมตร ถ้าเลือกได้
ถามผู้เขียนวันนี้ว่าผู้เขียนอยากไปอยู่ประเทศใดในอาเซียนท่านคงพอจะเดาถูกว่า “อยากไปอยู่ประเทศลาว”
เพราะประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด ที่ดินราคาถูก ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบาย ...เมื่อเปิด AEC
หลายคนคงหมายปองที่จะเข้าไปทําการค้า ลงทุน และให้บริการทางการศึกษา สาธารณสุข แรงงานฝีมือสูงในประเทศลาว
ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละประเทศบ่งบอกให้เรารู้ว่าประเทศสมาชิกประเทศใดที่ยังพอเปิดโอกาส
รับประชาชน นักลงทุน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอื่นให้อพยพเข้าไปประกอบอาชีพ ลงทุน
ให้บริการ หรือทํามาหากินได้ ตัวอย่างเช่น ประเทศลาวยังมีพื้นที่ว่างเปล่า อุดมสมบูรณ์ และสวยงามอีกมาก
สามารถเปิดโอกาสให้ชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่แออัดที่สุด มีทุน มีความสามารถในการแข่งขันสูงเข้าไป
สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนลาวได้อีกเป็นจํานวนมาก ผู้เขียนไม่แน่ใจว่า ประเทศไทย นักการศึกษาไทย
นักลงทุนไทย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนบประเพณีและวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน และใช้ภาษาใกล้เคียงกับลาว
มากที่สุดจะได้รับการต้อนรับทัดเทียมกับการต้อนรับที่คนลาวจะให้กับคนสิงคโปร์หรือไม่
ในด้านรายได้เฉลี่ย ณ วันนี้ (ค.ศ. 2013) สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรสูงสุดคือ
ประมาณ 46,241 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ประเทศที่ถือว่ายากจนที่สุดในอาเซียน ณ วันนี้คือเขมร ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อปี
อยู่ที่ 897 ดอลลาร์สหรัฐ คนไทยมีรายได้เฉลี่ย 4,972 ดอลลาร์ต่อปี บรูไนรายได้เฉลี่ย 40,301 ดอลลาร์ มาเลเซีย
รายได้เฉลี่ย 9,977 ดอลลาร์ อินโดนีเซียรายได้เฉลี่ย 3,495 ดอลลาร์ ฟิลิปปินส์รายได้เฉลี่ย 2,370 ดอลลาร์
เวียดนามรายได้เฉลี่ย 1,407 ดอลลาร์ ลาวรายได้เฉลี่ย 1,320 ดอลลาร์ พม่ารายได้เฉลี่ย 1,300 ดอลลาร์ต่อปี
รายได้เฉลี่ยของประชาชนในประเทศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วในบางประเทศ แต่ค่อนข้างช้าในบางประเทศ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขัน และโดยเฉพาะความสามารถในการบริหารของผู้นําของประเทศนั้น ๆ
ในปี ค.ศ. 1965 ซึ่งเป็นปีที่ประธานาธิบดี Ferdinand Marcos เข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เป็นปีแรก
ฟิลิปปินส์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยรายได้เฉลี่ยในขณะนั้นประมาณ 700 ดอลลาร์สหรัฐ
ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนไทยในปีเดียวกันเพียงประมาณ 180 ดอลลาร์ ปัจจุบันรายได้เฉลี่ยของคนไทยเพิ่มเป็น
4,972 ดอลลาร์ แต่รายได้เฉลี่ยของคนฟิลิปปินส์ก็เพิ่มมาเป็นเพียง 2,370 ดอลลาร์สหรัฐ และถ้าเทียบกับอินโดนีเซีย
ในปี ค.ศ. 1992 รายได้เฉลี่ยของคนอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 850 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนฟิลิปปินส์
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และของคนไทยในปีเดียวกันประมาณ 1,100 และ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามลําดับ..... มาปีปัจจุบัน รายได้เฉลี่ย
ของคนอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 3,495 ดอลลาร์สหรัฐ แต่รายเฉลี่ยของคนฟิลิปปินส์กลับตามหลังรายได้เฉลี่ย
ของคนอินโดนีเซีย ทั้ง ๆ ที่ฟิลิปปินส์เคยเป็นประเทศที่รายได้เฉลี่ยสูงสุดในภูมิภาคนี้
การเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยของประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของคน คุณภาพของผู้นํา
และความสามารถในการแข่งขันของคนในประเทศนั้น ๆ และอันที่จริงแล้ว คุณภาพของผู้นําประเทศใดประเทศหนึ่ง
ย่อมสะท้อนคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันของคนในประเทศนั้นเช่นกันนั่นก็คือ ผู้นําประเทศจะมีคุณภาพ
และมีวิสัยทัศน์เพื่อประชาชนมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพและวิสัยทัศน์ของประชาชนซึ่งเป็นผู้เลือกผู้นํา
ของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความสามารถในการแข่งขันเป็นเครื่องชี้นําและพยากรณ์ความสําเร็จหรือล้มเหลวในอนาคตหลายอย่าง
เพราะความสามารถในการแข่งขันสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของคน กับนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
สินค้าใหม่ ๆ บริการแบบใหม่ ๆ เช่น บริการทางการศึกษา การแสดง การละเล่น การเงิน การลงทุน การธนาคาร
การตลาด การแพทย์ สาธารณสุข และอื่น ๆ ประเทศที่คนในประเทศมีคุณภาพสูง หรือมีสมรรถนะในการทํางานสูง
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็มักจะสูงตามไปด้วย
การวัดคุณภาพของคนอาจใช้ตัวบ่งชี้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดเน้นในขณะใดขณะหนึ่งของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น ณ วันนี้ คนสิงคโปร์บอกว่าคนที่มีคุณภาพของสิงคโปร์คือคนที่ excellent และเป็น world - class citizen
ในขณะที่มาเลเซียบอกว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนมีคุณภาพของมาเลเซีย คือคนที่ competent, innovative, และ
เป็น world - class citizen ส่วนเกาหลีใต้บอกว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนคุณภาพก็คือคนที่ good, competent,
and innovative ส่วนไทยเราอยากได้คนที่เป็นคนดี เก่ง และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะ
ของคนคุณภาพของสากลที่บอกว่าคนคุณภาพสูงคือคนที่มีพัฒนาการด้าน Physical, Intellectual, Social,
Emotional, and Spiritual Development สูง
การวัดคุณภาพโดยเอาความดี ความสุขเข้ามาเป็นตัวบ่งชี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็วัดให้เที่ยงและตรงค่อนข้างยาก
เพื่อเป็นการเทียบเคียงในการวัดคุณภาพ หลายประเทศจึงให้ความสนใจกับการวัดคุณภาพของคนจากการวัดความเก่ง
หรือความสามารถในการแข่งขัน และในทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าประเทศที่ประชาชนมีความสามารถในการแข่งขันสูง
มักจะเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และรายได้เฉลี่ยของประชาชนก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมักจะทําให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจแต่ละเรื่องที่สามารถรับฟังและอธิบายได้ มีบริการสาธารณะที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์สาธารณะ ประชาชนของประเทศที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงเคารพในความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น มีวิธีการควบคุมการแบ่งปันรายได้ของคนในชาติไม่ให้
แตกต่างกันหรือเอารัดเอาเปรียบกันมากจนเกินไปประชาชนมีวินัยและเคารพกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้รับการลงโทษ
อย่างเสมอหน้า ประชาชนร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ควบคุมไม่ให้มีการทุจริตและคอร์รัปชั่น และที่สําคัญ
คนในประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเราจะไม่อยากให้คนไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงบ้างเลยหรือ
ในอาเซียน สิงคโปร์เป็นประเทศที่ความสามารถในการแข่งขันสูงสุด จากการจัดอันดับล่าสุดในปี ค.ศ. 2013
ของ World Economic Forum พบว่าความสามารถในการแข่งขันเฉลี่ยในทุกมิติของสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 2 ของโลก
ส่วนประเทศอาเซียนอื่น ๆ ยังอยู่อันดับห่างไกลจากสิงคโปร์ค่อนข้างมาก เช่น มาเลเซียอยู่อันดับที่ 25 บรูไน
อยู่อันดับที่ 28 ไทยอยู่อันดับที่ 38 อินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 50 ฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่ 65 เวียดนามอยู่อันดับที่ 75
เขมรอยู่อันดับที่ 85 ของโลก ในขณะที่ลาวและพม่าไม่ได้เสนอตัวให้นําเข้าไปจัดอันดับ
ถ้าพิจารณาความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษา ในระดับประถมศึกษา ความสามารถในการแข่งขันของ
สิงคโปร์อยู่อันดับ 3 ของโลก บรูไนอยู่อันดับ 31 มาเลเซียอยู่อันดับ 33 เวียดนามอยู่อันดับ 64 อินโดนีเซียอยู่อันดับ 70
ไทยอยู่อันดับ 78 ฟิลิปปินส์อยู่อันดับ 98 เขมรอยู่อันดับ 102 ส่วนในระดับอุดมศึกษา ความสามารถในการแข่งขัน
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ของสิงคโปร์ถูกจัดอยู่อันดับ 2 ของโลก มาเลเซียอยู่อันดับ 39 บรูไนอยู่อันดับ 57 ไทยอยู่อันดับ 60 ฟิลิปปินส์
อยู่อันดับ 64 อินโดนีเซียอยู่อันดับ 73 เวียดนามอยู่อันดับ 96 เขมรอยู่อันดับ 111 ของโลก ข้อมูลของ World
Economic Forum เป็นสิ่งบ่งบอกให้เรารู้ว่า เราคนไทย คงไม่สามารถหลงตัวเองต่อไปได้อีกแล้ว
นอกจากนั้น จากผลการทดสอบระดับนานาชาติ เช่น การสอบ TIMSS (Trends in International Mathematics
and Science Study ซึ่งสร้างโดย International Association for the Evaluation of Educational Achievement)
และการสอบ PISA (Programme for International Student Assessment ซึ่งสร้างโดยOECD) ยังพบว่า
นักเรียนสิงคโปร์ทําคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาได้เหนือประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
ผลการสอบข้อสอบ TIMSS ประจําปี ค.ศ. 2011 พบว่าในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.2 ของสิงคโปร์
ทําคะแนนได้เป็นอันดับ 2 ของโลก ส่วนในวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นเดียวกัน นักเรียนสิงคโปร์ทําคะแนนได้เป็น
อันดับ 1 ของโลก ในขณะที่นักเรียนไทยทําคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ในอันดับ 28 และวิชาวิทยาศาสตร์อันดับ 27
ของโลก จากจํานวนประเทศที่ส่งนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 63 ประเทศ
ส่วนผลการสอบ PISA ประจําปี ค.ศ. 2009 พบว่าในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนสิงคโปร์ที่อายุไม่เกิน 15 ปี
ทําคะแนนได้เป็นอันดับที่ 4 ของโลก ในขณะที่ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษา นักเรียนสิงคโปร์ทําคะแนนได้ในอันดับ 2
และอันดับ 5 ของโลกตามลําดับ ส่วนของประเทศไทย อันดับของนักเรียนไทยในการสอบ PISA ในทุกวิชาที่สอบ
มีผลไม่แตกต่างไปจากอันดับในการสอบข้อสอบ TIMSS
ทั้งความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม และความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทย
ในสายตาของคนภายนอก (World Economic Forum, TIMSS, PISA) ไม่เป็นที่น่ายินดีนัก โดยเฉพาะในส่วนที่เป็น
ความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษานั้นพบว่าเราด้อยกว่าหลายประเทศในอาเซียน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เป็นเพราะความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเรา
ความสุจริตในสังคม การเห็นประโยชน์ส่วนรวม ฯลฯ ในบ้านเราด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน หรือเป็นเพราะ
คุณภาพการศึกษาและความสามารถในการแข่งขันของคนไทยด้อยกว่า จึงทําให้ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ความสุจริตในการประกอบอาชีพ การเห็นประโยชน์ส่วนรวม ฯลฯ ของประเทศ
ของเราเริ่มจะลดน้อยถอยลง และอาจด้อยกว่าประเทศชั้นนําหลายประเทศในอาเซียนในที่สุด เมื่อวันนั้นมาถึง
เราจะตอบลูกหลานพวกเราว่าอย่างไร พวกเราคงไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวฟิลิปปินส์ในอดีตมาเกิดขึ้นกับชาวไทย
ในวันนี้และในอนาคต
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษา (Education System) กับความสําเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตของคนในชาติของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development = OECD)
โดยSir Michael Barber ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษและประธานบริษัท McKinsey
Global Education Practice และได้พิมพ์รายงานผลการศึกษาเผยแพร่ไปเมื่อปี ค.ศ. 2007 พบว่า ประเทศสมาชิก
ของ OECD ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถด้านอื่น ๆ สูง ล้วนแต่เป็นประเทศที่ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของคนในชาติโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ ความสามารถ
ในการแข่งขันของคนต้องมาก่อนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสุจริต
ในสังคม ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ฯลฯ
สิงคโปร์ได้ทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดไปกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของคนในชาติ
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศ ในวันนี้ความสามารถในการแข่งขันของคนสิงคโปร์ในทุกด้านและทุกระดับไม่ด้อยกว่า
ประเทศใดในโลก และด้วยความสามารถในการแข่งขันที่สูงดังกล่าว สิงคโปร์ในปีนี้ได้กลายเป็นประเทศที่ประชาชน
มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าทุกประเทศในอาเซียนและในเอเชีย ทั้ง ๆ ที่ในปี ค.ศ. 2010 คนสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า
รายได้เฉลี่ยของคนบรูไน นอกจากนั้น ประเทศสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีการทุจริตต่ําสุดในอาเซียน ประชาชน
มีระเบียบวินัยสูงสุด มีบริการสาธารณะที่ดีที่สุด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกด้านมากที่สุด การแบ่งปันทรัพย์สิน

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 13
ในประเทศเป็นธรรมมากที่สุด มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม แต่ละคนรักษาสิทธิและหน้าที่การเป็นพลเมือง
ประพฤติและปฏิบัติตนแต่ละอย่างโปร่งใส มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ คนสิงคโปร์มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตของคนชาติอื่นในอาเซียน มีผู้พยากรณ์ว่า ถ้าความสามารถในการแข่งขันของคนสิงคโปร์
ยังพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสามารถรักษาอันดับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกต่อไปได้
อย่างที่เคยกระทําในอดีต อีกประมาณ 15 ปี คนสิงคโปร์จะเป็นชนชาติที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดของโลก
ในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันสิงคโปร์ใช้ครูเป็นเครื่องมือหลัก
ในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งบางประเทศในอาเซียนก็ได้เริ่มนําบทเรียนบางส่วนของสิงคโปร์มาเป็นแม่แบบในการพัฒนา
คุณภาพและความสามารถในการแข่งขันของคนในประเทศของตนบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่นมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม เป็นต้น รายละเอียดการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ครูเป็นเครื่องมือหลักของแต่ละประเทศ
ในอาเซียนจะได้นํามากล่าวถึงในตอนต่อไป
วิชาชีพครูของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไร
ผู้เขียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิต การพัฒนา และการดูแลรักษาครูและผู้บริหารการศึกษา
กับผู้นําองค์กรครูของแทบทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะของสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียซึ่งเป็น
ประเทศที่ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกกําลังโตวันโตคืน
Sir Michael Barber ประธานบริษัท McKinsey Global Education Practice และอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษยกย่องว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบการผลิตและพัฒนาครูที่ดีที่สุดของโลก
National Institute of Education (NIE) ซึ่งเป็นสถาบันเทียบเท่ากับคณะวิชาใน Nanyang Technological University
เป็นสถาบันผลิตครูเพียงแห่งเดียวของสิงคโปร์ที่สามารถผลิตครูคุณภาพสูงให้แก่โรงเรียนประถมและมัธยมทั้งประเทศ
รวมประมาณ 300 แห่ง
NIE รับนักเรียนที่สําเร็จชั้น ม.6 เข้าเรียนเป็นเวลา 4 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนเหล่านนี้มีงานทําทุกคน
ในการคัดเลือกนักศึกษาครู NIE กําหนดว่าผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต้องได้คะแนนการทดสอบระดับประเทศ
ในกลุ่ม 30 เปอร์เซ็นต์บน NIE จะทําการทดสอบวิชาภาษาและคณิตศาสตร์ของคนเหล่านี้ แล้วคัดเลือกไว้ประมาณ
3 เท่า ของจํานวนนักศึกษาที่จะรับจริงก่อนการสัมภาษณ์เพื่อดูบุคลิกภาพและความเหมาะสมกับการเป็นครู
แล้วคัดเลือกให้เหลือเท่ากับจํานวนนักศึกษาที่จะรับจริงอีกครั้งหนึ่ง การสัมภาษณ์นักศึกษาครูแต่ละคนจะใช้กรรมการ
สัมภาษณ์หลายคน มีตัวแทนผู้ใช้ครูที่เป็นครูหรือผู้บริหารต้นแบบ (Master Teachers or Leading Principals)
ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ด้วย การสัมภาษณ์นักศึกษาครูแต่ละคนอาจใช้เวลานานประมาณ 45 – 60 นาที
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นครูอย่างแท้จริง แม้ว่า NIE
จะกําหนดว่าผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต้องได้คะแนนในกลุ่ม 30 เปอร์เซ็นต์บน แต่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนส่วนใหญ่
ก็มักจะเป็นกลุ่ม 10 เปอร์เซ็นต์บน
สิงคโปร์รับนักศึกษาครูตามจํานวนที่ผู้ใช้ครูจะใช้ นักศึกษาครูทุกคนจะได้รับเงินเดือน (Bursary) เมื่อเริ่ม
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาครู
เพื่อให้ คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนนักศึ ก ษาครู สู ง สิง คโปร์จ ะสรรหาคนคุณภาพสู ง มาเป็น คณาจารย์
กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์กําหนดว่ าคณะวิชาทั้งหลายของมหาวิทยาลัยของรัฐ ต้องจัดให้ มีคณาจารย์
ชาวต่างประเทศ (ซึ่งต้องคัดสรรคนที่มีคุณภาพสูง ๆ) อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนคณาจารย์ทั้งหมด
คณาจารย์เ หล่า นี้ ทั้ง ที่เ ป็น ชาวสิง คโปร์แ ละชาวต่า งประเทศต้อ งศึก ษา วิจัย ผลิต นวัต กรรมและเทคโนโลยี
การเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนํานวัตกรรมและข้อค้นพบจากการวิจัยมาใช้
ในการเรียนการสอนของตน
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ในการเรียนการสอน คณาจารย์จะเน้นการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง ให้นักศึกษาครูได้สังเกต ได้ทดลอง
ได้คาดการณ์และสมมติปัญหา ได้แก้ปัญหา และได้ลงมือปฏิบัติ นักศึกษาครูจะเรียนเทคนิคของ Johnson and
Johnson’s cooperative learning techniques เช่น Jig - saw, Co - op Co - op, TGT, Think - pair - share,
etc.หรือเรียน Gardner’s Multiple Intelligences, Guthrie’s Motivation theory, Pavlov’s Conditioning
theory, Skinner’s Operant Conditioning theory, Thorndike’s Connectionism theory, etc. ในห้องสังเกต
การสอนของโรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษาภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด นักศึกษาครูจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทฤษฏีต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอนในขณะสังเกตการสอน ได้เรียนรู้ทฤษฏีต่าง ๆ จากห้องเรียนของ
นักเรียนระดับประถมหรือระดับมัธยมศึกษามากกว่าการฟังคําบรรยายประกอบพาวเวอร์พอยท์ หรือวีซีดีของอาจารย์
นักศึกษาครูต้องเริ่ม สังเกตการสอนในโรงเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นปีที่ 1 โดยต้องไปสังเกตการสอนอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เมื่อเริ่มเรียนชั้นปีที่ 2 นักศึกษาครูต้องเข้าไปสังเกตการสอนในโรงเรียนภาคเรียนละ 2 สัปดาห์
เมื่อเริ่มเรียนชั้นปีที่ 3 นักศึกษาครูต้องไปสังเกตการสอนในโรงเรียนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ก่อนการฝึกสอนในชั้นปีที่ 4
นักศึกษาครูต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์นิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ ครูใหญ่ ครูประจําวิชา
ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะนําแผนการสอนนั้นเข้าทําการ
ฝึกสอนได้ ตลอดชั่วโมงที่ทําการฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์และครูประจําวิชาต้องอยู่ในห้องเรียน และตลอดระยะเวลา
ที่นักศึกษาครูไปสังเกตการสอน จะมีอาจารย์นิเทศก์ร่วมสังเกตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเสมอ
ในการเรียนการสอนคณาจารย์จะเน้นการให้นักศึกษาครูถามคําถามมากกว่าการให้ฟังคําบรรยายและถาม
ผู้เรียน ในการเรียนแต่ละชั่วโมง นักศึกษาครูแต่ละคนจะได้รับแจ้งล่วงหน้าว่าจะเรียนเรื่องอะไรเมื่อใด และทุกคน
ต้องไปศึกษาด้วยตนเองในเรื่องนั้น ๆ ก่อนเข้าห้องเรียนเสมอ ด้วยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นใน Cyber space
หรือจากการฟัง การอ่าน การลงมือปฏิบัติ การทดลอง การสังเกตพฤติกรรม เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ การซักถามผู้รู้
และจากการศึกษาด้วยตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ นักศึกษาครูจะถูกฝึกให้เป็นคนขี้สงสัย อยากรู้และเตรียมคําถามหรือปัญหา
ในเรื่องนั้น ๆ มาถามเพื่อน ๆ และอาจารย์ ในแต่ละชั่วโมง นักศึกษาครูจะต้องเตรียมคําถาม ข้อสงสัย หรือปัญหา
มาอย่างน้อยคนละหนึ่งคําถามหรือหนึ่งปัญหาก่อนเข้าเรียนเสมอซึ่งก่อนที่จะตั้งคําถามหรือปัญหาในเรื่องนั้น ๆ ได้
นักศึกษาครูก็ต้องอ่าน สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้เข้าใจหรือเกิดข้อสงสัยก่อน
ไม่เช่นนั้นเขาก็จะตั้งคําถามหรือกําหนดปัญหาอย่างผู้ใฝ่รู้ในเรื่องนั้นไม่ได้ คณาจารย์ชาวสิงคโปร์เชื่อว่า การตั้งคําถาม
หรือกําหนดปัญหาจะฝึกให้นักศึกษาครูคิด เมื่อนักศึกษาถูกชี้ให้ถามหรือนําเสนอปัญหา เขาจะสามารถถามคําถาม
หรือปัญหาอย่างผู้ใฝ่รู้ หลังจากฟังคําถามหรือปัญหา นักศึกษาครูคนอื่นๆและอาจารย์จะช่วยกันตอบ
นักศึกษาครูของสิงคโปร์จะถูกฝึกให้อยู่กับการสงสัย การตั้งคําถามและปัญหา เริ่มจากการสงสัย การตั้งคําถาม
และการกําหนดปัญหาที่เกิดจากห้องเรียน จากการไปสังเกตการสอนจากโจทย์ปัญหาของคณาจารย์ จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและนําข้อสงสัย คําถามหรือปัญหาเหล่านั้นมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขการเรียนการสอนใน NIE
จึงเน้นที่ข้อสงสัย การถามคําถาม หรือการกําหนดปัญหาและช่วยกันหาคําตอบให้กับข้อสงสัย คําถามหรือปัญหา
ซึ่งเขาเรียกการเรียนการสอนแบบนี้ว่าเป็น Problem - based learning = PBL ข้อสงสัย คําถามหรือปัญหาบางปัญหา
อาจหาคําตอบได้ด้วยการซักถาม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือด้วยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ แต่บางข้อสงสัย
คําถามหรือปัญหาไม่สามารถหาคําตอบได้โดยง่าย นักศึกษาครูจะไปช่วยกันค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเองผ่านการ
ทําโครงงาน การทําโครงงานจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาชีพครู ในทุกวิชาและแทบทุกชั่วโมงนักศึกษาครู
ต้องคิดโครงงานเพื่อตอบข้อสงสัย ตอบคําถาม แก้ปัญหา และ/หรือหาความรู้เพิ่มเติม Project - based learning
= PBL จึงเป็นของคู่กันกับการเรียนการสอนแบบ Problem - based learning ชนิดที่แยกจากกันไม่ออก เริ่มจาก
การสงสัย ตั้งคําถาม กําหนดปัญหา คิดและลงมือทําโครงการเพื่อตอบข้อสงสัย ตอบคําถาม และแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อตอบปัญหาหนึ่งจากโครงงานหนึ่งได้แล้ว ข้อสงสัย คําถาม หรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่มีคําตอบก็จะเกิดขึ้นตามมา
นักศึกษาครูจึงถูกฝึก ปฏิบัติ และมีชีวิตอยู่กับ Teach less, learn more = TLLM ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาครู
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ทุกคนต้องหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการตั้งคําถาม กําหนดปัญหา และหาคําตอบ จํานวนชั่วโมงที่อาจารย์อยู่กับนักศึกษาครู
เท่าเดิม แต่นักศึกษาครูเรียนรู้มากขึ้น - Teach less and learn more และการเรียนแบบ TLLM จึงได้กลายเป็น
ส่วนสําคัญของการทําให้วิสัยทัศน์ประเทศสิงคโปร์ “Thinking School, Learning Nation = TSLN” เป็นจริง
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (Competency) ในเนื้อหาวิชาให้สูงยิ่งขึ้น NIE และกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนด
มาตรฐานหลักสูตรของผู้ที่จะไปทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาใหม่ โดยคนที่จะไปสอนในระดับมัธยมศึกษาต้อง
เป็นคนที่สําเร็จปริญญาตรีในสาขาที่จะไปทําการสอน เช่น ต้องจบ B.Sc. (Math), B.Sc. (Physics), B.A. (English)
มาก่อนหลังจากนั้นต้องมาเรียนระดับ Graduate Diploma ที่ NIE เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งก็ต้องผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าเรียนต่ออย่างเข้มข้นเช่นกันตลอดระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาครูจะได้สังเกตการสอนของครูต้นแบบ ได้เรียนรู้ทักษะ
การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาต่าง ๆ โดยวิธีเรียนแบบ Problem - based and Project - based learning. NIE จะผลิตครู
ระดับมัธยมศึกษาตามความต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผู้ใช้ครู
เมื่อสําเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จะดูแลเอาใจใส่ให้ครู
แต่ละคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการได้จัดคูปองให้ครูแต่ละคนต้องไปพัฒนาตนเองอย่างน้อย
ปีละ 100 ชั่วโมง ส่วนจะไปพัฒนาในเรื่องอะไร ที่ใด เวลาใด ด้วยวิธีการอย่างไรให้เป็นการหารือร่วมกันระหว่างครู
และผู้บริหารโรงเรียน ส่วนใหญ่ครูต้องไปพัฒนาในเรื่องที่เป็นจุดอ่อนในการเรียนการสอนของตนกับ Master Teacher
ที่สามารถขจัดจุดอ่อนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้าสังเกตการสอนของ Master Teacher ได้ ส่วนครูที่เป็น
Master Teacher อยู่แล้วก็จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม สัมมนาทั้งในประเทศหรือระดับนานาชาติการพัฒนาครู
แบบเหมาโหลในโรงแรมหรู ๆ ตามความต้องการของผู้จัด (ส่วนกลาง) จึงเกิดขึ้นน้อยมาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของสิ ง คโปร์ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการเรี ย นรู้ จ ากเพื่ อ นผู้ ร่ ว มประกอบวิ ช าชี พ
โดยเฉพาะระหว่างครูที่สอนวิชาเดียวกัน และในระดับชั้นเดียวกัน ครูเหล่านี้ต้องเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วม
วิชาชีพเดียวกันทุกสัปดาห์ ครูบางคนอาจเล่าถึงปัญหาในการสอนและขอคําแนะนําจากเพื่อน ในขณะที่ครูบางคน
อาจนํานวัตกรรมการสอนที่ตนเองค้นพบ หรือคิดขึ้นแล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนหรือปราชญ์ทางการสอน
เป็นชั่วโมงที่ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง (Professional) แต่ละคนจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning) ซึ่งกันและกัน
จนกลายเป็นชุมชน (Community) แห่งการเรียนรู้ของผู้รู้ทั้งหลาย (Professional learning community = PLC)
ครูสิงคโปร์คนใดที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม PLC ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบประจําปี กิจกรรม PLC จึงเป็น
กิจกรรมที่บังคับให้ครูแต่ละคนต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อครูแต่ละคนมีสมรรถนะสูง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง ผู้เรียนก็ประสบความสําเร็จ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ครูสิงคโปร์จึงได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนสูง
มาเลเซียเป็นประเทศในอาเซียนที่ความสามารถในการแข่งขันสูงไม่ห่างไกลจากสิงคโปร์ ในปี ค.ศ. 2010
Institute for Management Development = IMD เคยจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของมาเลเซียไว้ใน
อันดับที่ 10 ในขณะที่สิงคโปร์ถูกจัดไว้ในอันดับที่ 1 ของโลกในปีเดียวกัน
มาเลเซียนํานวัตกรรมต่างๆจากสิงคโปร์มาใช้ในการผลิตครู แต่ยังไม่สามารถดําเนินการให้มีประสิทธิผลได้
เท่าสิงคโปร์
สิ่งที่เป็นจุดเด่นของมาเลเซีย คือ มาเลเซียมีสถาบันผลิตครูประถมและมัธยมแยกจากกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004
โดยให้คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 13 แห่ง เป็นผู้ผลิตครูระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
นักศึกษาครูที่จะไปสอนในระดับมัธยมศึกษาจึงแยกเรียนตามวิชาเอกที่ตนจะไปสอน ส่วนนักศึกษาครูที่จะไปทําการสอน
ในระดับประถมศึกษาได้มอบให้ Institute of Teacher Education = ITE จํานวน 27 แห่งเป็นผู้ผลิต ผู้สําเร็จการศึกษา
จาก ITE จะสามารถสอนได้ทุกวิชาในระดับประถมศึกษา
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เพื่อให้มาตรฐานการผลิตครูสูงทัดเทียมสิงคโปร์ กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียได้ประกาศเป็นนโยบาย
ว่าด้วยการผลิตครูเมื่อปี ค.ศ. 2012 ว่า คนที่จะสมัครเข้าเรียนครูในปีการศึกษา 2013 ได้ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ชั้น ม.6 ที่สอบคะแนนระดับชาติของประเทศได้ในกลุ่ม 5 เปอร์เซ็นต์บน และนอกจากนั้นยังกําหนดให้คณะครุศาสตร์
ทั้งหลาย และ ITE ต้องจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติ (ที่คุณภาพสูง) มาทําการสอนประจําหรือชั่วคราวไม่น้อยกว่า
30 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนคณาจารย์ทั้งหมด การจัดให้มีคณาจารย์ชาวต่างชาติมาประจําหรือเป็นครั้งคราวย่อมกระตุ้น
ให้คณาจารย์ชาวมาเลเซียตื่นตัวและสร้าง PLC ขึ้นในคณะครุศาสตร์และ ITE ได้สําเร็จ
หลักสูตรฝึกหัดครูของมาเลเซียเป็นหลักสูตร 5 ปีครึ่ง นักศึกษาครูมาเลเซียทุกคนต้องเก่งภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
นักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องเรียนทุกวิชาในระดับปริญญาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียให้ความสําคัญของ In - house training โรงเรียนแต่ละแห่งต้องจัดให้มี
In - house training เป็นประจําทุกสัปดาห์ โดยในชั่วโมง In - house training โรงเรียนจะจัดให้ครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันคล้ายกับกิจกรรม PLC ของครูในสิงคโปร์ นอกจากนั้น ครูในมาเลเซียยังได้รับงบประมาณสนับสนุน
ให้ไปพัฒนาตนเองปีละ 46 ชั่วโมง ส่วนเรื่องที่จะไปอบรม เวลา สถานที่ และวิธีการฝึกอบรมให้เป็นการตกลงร่วมกัน
ระหว่างครูและผู้บริหารโรงเรียน
ครูมาเลเซียให้ความสําคัญของการสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่เรียนช้าจะถูกจัดให้เรียนซ่อมเสริมเพื่อให้มีพื้นฐาน
ความรู้ทัดเทียมเพื่อนและสามารถเรียนรู้ในเรื่องที่จะเรียนในชั่วโมงต่อไปกับเพื่อน ๆ ได้ นักเรียนมาเลเซียประสบ
ความสําเร็จทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ ครูมาเลเซียจึงได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในระดับที่ค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นในมาเลเซีย
อินโดนีเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ระดับความสามารถในการแข่งขันกําลังโตวันโตคืน ภายหลังการประกาศใช้
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ของไทยได้ 2 ปี อินโดนีเซียก็ประกาศใช้กฎหมาย Teacher
and Lecturer Law No. 14/2005 ภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนต้องมีประกาศนียบัตร
ทางการสอน (Teaching Certificate) ซึ่งไม่เคยมีการบังคับก่อนการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คนที่จะได้รับ
ประกาศนียบัตรทางการสอนต้องมีมาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่
กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียกําหนด
ด้วยเหตุที่อินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่ ประชากรรวมประมาณ 245 ล้านคน ประชากรนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 90 ล้านคน และครูประมาณ 2.8 ล้านคน การบังคับให้ครูมีประกาศนียบัตรทางการสอน
ตามกฎหมายพร้อมกันทุกคนจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ง่าย โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการ
เพื่อลดแรงกดดันจากผู้ประกอบวิชาชีพครู รัฐบาลอินโดนีเซียได้กําหนดให้ครูทุกคนที่สอบผ่านตามมาตรฐาน
ความรู้ของผู้มีประกาศนียบัตรทางการสอนได้รับเงินเดือนสูงขึ้นจากฐานเงินเดือนเดิม ส่วนคนที่สอบไม่ผ่านหรือยัง
ไม่ประสงค์จะสอบรับประกาศนียบัตรทางการสอนก็ให้ทําการสอนต่อไปได้
กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียใช้เวลาพัฒนาข้อสอบประมาณ 2 ปี จึงเปิดให้มีการสอบ
รับประกาศนียบัตรทางการสอนได้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2007 ด้วยงบประมาณสําหรับการเพิ่มเงินเดือนให้ครูมีจํากัด
กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมจึงอนุญาตให้ครูสอบขอรับประกาศนียบัตรทางการสอนเพียงปีละ 200,000 คน
อย่างไรก็ตาม จากจํานวนผู้เข้าสอบในปีแรกและปีที่ 2 พบว่ามีผู้สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรทางการสอนเพียงปี
ละประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าสอบทั้งหมด ผู้สอบไม่ผ่าน กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมได้จัดอบรมให้
และได้กระตุ้นให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบรับประกาศนียบัตรทางการสอนในโอกาสต่อไป
ภายใต้ Teacher and Lecturer Law No. 14/2005 ครูทุกคนต้องจบปริญญา สถาบันผลิตครูในอินโดนีเซีย
จึงต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ จากการเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครูและผู้บริหารโรงเรียนโดยดูจาก
ผลการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเองของครูและผู้บริหารโรงเรียน
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อินโดนีเซียพยายามผลักดันให้มีมาตรฐานวิชาชีพครูอาเซียน โดยหวังว่ามาตรฐานวิชาชีพครูอาเซียนจะกระตุ้น
และผลักดันให้สถาบันผลิตครูในประเทศพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของตนเองให้สูงขึ้น
เวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่พยายามนําระบบการผลิตครูของสิงคโปร์บางอย่างมาใช้แต่ยังไม่สามารถ
ดําเนินการให้มีประสิทธิผลได้เท่าสิงคโปร์
ในการประชุมครูอาเซียนที่กรุงฮานอยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของ
เวียดนามได้แจ้งว่าเวียดนามได้ดําเนินการคัดเลือกครูหนุ่มสาวที่มีศักยภาพสูงไปฝึกอบรมหลักสูตร 1 ปีการศึกษา
แบบ Intern หรือ Sit - in ในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาของสิงคโปร์ปีละ 300 คน โดยจะดําเนินการ
ต่อเนื่องกันไปจนกว่าเวียดนามจะสามารถพึ่งตนเองได้ กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้
กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนตามแบบการเรียนการสอนในสิงคโปร์ และนอกจากนั้นก็กระตุ้น
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูคนอื่น ๆ เดินทางมาศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก
สิงคโปร์เหล่านี้
เวี ย ดนามได้ ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานการผลิ ต ครู ใ หม่ โดยกํ า หนดให้ มี ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ป ระถมศึ ก ษา
มาตรฐานวิชาชีพครูมัธยมศึกษาตอนต้น และมาตรฐานวิชาชีพครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพครูประถมศึกษาสามารถสอนได้ทุกวิชาในระดับประถมศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพครูมัธยมศึกษาตอนต้นจะสอนได้ 2 วิชา ส่วนผู้สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพครูมัธยมศึกษาตอนปลายจะสอนได้เพียง 1 วิชา ผู้ทีจะทําการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจึงต้องเรียนรู้ในวิชาเอกของตนให้ลึกและรอบรู้ในวิชานั้น ๆ อย่างแท้จริง
กระทรวงศึกษาธิการของเวียดนามได้มอบหมายให้วิทยาลัยครูเป็นผู้ผลิตครูระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ทําหน้าที่ผลิตครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รัฐบาลเวียดนามให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาและได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา
มาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 1993 และ 1994 รัฐบาลเวียดนามจัดงบประมาณสนับสนุนงานด้านการศึกษา
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ มากถึง 46 และ 33 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ทําให้ฐานงบประมาณทางการศึกษาของเวียดนาม
ในปัจจุบันค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่น ๆ นอกจากนั้น การที่เวียดนามพยายามนํารูปแบบการผลิตครู
ของสิงคโปร์มาใช้กับการผลิตและพัฒนาครูในประเทศของตน ทําให้มองเห็นว่าการยอมรับในวิชาชีพครูและ
การเพิ่มระดับความเป็นวิชาชีพชั้นสูงของวิชาชีพครูของเวียดนามจะประสบความสําเร็จในอนาคตอันใกล้นี้
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ต่างพยายามเพิ่มความเป็นวิชาชีพชั้นสูงของวิชาชีพครูในประเทศของตน
มาอย่างต่อเนื่อง บรูไนเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจึงสามารถส่งนักศึกษาครูไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
ได้ค่อนข้างมาก ผู้สําเร็จ ม.6 ทุกคนที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อต่างประเทศและได้ใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ที่รัฐบาลรับรองจะได้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศทุกคน หลังจากมีการจัดตั้ง University of Brunei Darussalam
ในปี ค.ศ. 1985 นักศึกษาครูในบรูไนมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ที่ไม่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศก็สามารถ
ที่จะศึกษาต่อในประเทศเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพครูได้
บรูไนจ้างที่ปรึกษาชาวต่างชาติรวมทั้งที่ปรึกษาชาวสิงคโปร์ไปให้คําแนะนําในการพัฒนาการศึกษาและ
การฝึกหัดครูค่อนข้างมาก
สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จสูงในการพัฒนาวิชาชีพครู จนเป็นแบบอย่างให้หลาย ๆ ประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเริ่มนําระบบหรือนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
ของสิงคโปร์ไปใช้ แต่ยังไม่สามารถดําเนินการให้มีประสิทธิผลเท่ากับสิงคโปร์ แน่นอนว่าสิงคโปร์คงไม่หยุดนวัตกรรม
การผลิตและพัฒนาครูของตนไว้เพียงเท่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน อีกไม่กี่วัน หรือกี่เดือนข้างหน้า สิงคโปร์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย เวียดนามหรือประเทศอาเซียนอื่นๆคงจะมีนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูออกมาให้เราเห็น ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยของเราก็ต้องพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูของเราให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ไม่เช่นนั้น สถาบัน
ผลิตครูของเราก็จะไม่มีเวทีให้ยืนในอาเซียน
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วิกฤตและโอกาสของวิชาชีพครูไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะเป็นอย่างไร
ก่อนปีการศึกษา 2512 การฝึกหัดครูของไทยมีระบบการผลิตที่มีมาตรฐานสูงไม่แพ้ประเทศใดในโลก คนที่
จะเรียนเพื่อประกอบวิชาชีพครูได้ต้องเป็นคนดีคนเก่งของจังหวัด เพราะจํานวนที่สถาบันผลิตครูแต่ละแห่งรับเข้าเรียน
แต่ละปีมีจํานวนน้อยกว่าอัตราที่จะบรรจุครูใหม่ในปีที่จะสําเร็จการศึกษา ผู้สําเร็จหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจึงมั่นใจได้ว่าจะมีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษาค่อนข้างแน่นอน นอกจากนั้น คนที่จะ
เป็นคณาจารย์ของสถาบันผลิตครูได้ก็ต้องเป็นคนดีคนเก่ง ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่เคยสอบได้ที่ 1 ของจังหวัดหรือ
ของโรงเรียนประจําจังหวัดใหญ่ ๆ มาแล้ว ในด้านกระบวนการเรียน การสอน และการวัดผลก็ดําเนินการอย่างเข้มข้น
ทั้ง ๆ ที่นักศึกษาเหล่านี้ผ่านการสอบคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นแล้ว ในแต่ละปี ก็จะมีนักศึกษาครูถูกให้ออก (Retired)
จากหลักสูตรก่อนสําเร็จการศึกษาปีละประมาณ 4 - 5 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาในแต่ละรุ่นบางคนอาจถูกให้ออก
เพราะประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นครู แต่ส่วนใหญ่ถูกให้ออกเพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
การเรียนการสอนและการวัดผลของนักศึกษาครูก่อนปีการศึกษา 2512 เข้มข้นมาก
ครั้นถึงปีการศึกษา 2512 รัฐบาลเห็นว่าประเทศไทยขาดแคลนครู โดยเฉพาะโรงเรียนในจังหวัดหรืออําเภอ
ที่ห่างไกล ประกอบกับรัฐบาลก็ได้ประกาศนโยบายขยายการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก 4 ปี ไปเป็น 7 ปี
ตั้งแต่สมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2502 – 2506) แต่ก็ไม่สามารถหาครู
ไปบรรจุได้ โรงเรียนจํานวนมากขาดแคลนครู กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นจึงเปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตร
ครูประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.)ในปีการศึกษา 2512 เป็นแบบเปิด (Open - admission) นักเรียนที่จบ
ม. 6 หรือ มศ. 3 สมัยนั้นสามารถเข้าเรียนได้ทุกคน แต่ต้องมาเรียนในเวลาหลังเลิกเรียนของนักศึกษาภาคปกติแล้ว
ซึงคนทั่วไปมักจะเรียกหลักสูตรนี้ว่าเป็นหลักสูตร Twilight Program
หลักสูตร Twilight เป็นหลักสูตรที่รับนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันหลากหลาย และทุกคนก็ประสงค์
จะสําเร็จการศึกษา ประกอบกับนักศึกษามีเป็นจํานวนมาก อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ชุดเดียวกันกับอาจารย์ที่สอน
ในภาคปกติ และเหน็ดเหนื่อยกับการสอนภาคปกติแล้วก่อนไปทําการสอนหลักสูตร Twilight ทําให้คุณภาพการเรียน
การสอน และโดยเฉพาะการวัดผลย่อหย่อนลงไป จากการสอนเด็กเก่งภาคปกติและมีนักศึกษาถูกให้ออกก่อนสําเร็จ
การศึกษา เมื่อมีการเปิดสอนหลักสูตร Twilight ซึ่งเปิดรับนักศึกษาแบบไม่จํากัดจํานวนกลับมีนักศึกษาถูกให้ออก
ก่อนสําเร็จการศึกษาน้อยลง การวัดผลประเมินผลเข้มข้นน้อยลง การสอบก็หันไปใช้ข้อสอบปรนัยมากขึ้น การเอาใจใส่
ดูแลความประพฤติและความเหมาะสมของนักศึกษาครูขาดหายไป วิชาชีพครูจึงเสื่อมถอยลง ๆ ตามลําดับ
ระหว่างปีการศึกษา 2512 – 2517 สถาบันผลิตครูผลิตครูเป็นจํานวนมาก มากจนเกินความต้องการของ
ผู้ใช้ครู จํานวนผู้สําเร็จวิชาชีพครูล้นงานหรือว่างงาน สภาพดังกล่าวปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ. 2519
เมื่อมีการประกาศรับสมัครครูที่จังหวัดใดจะมีผู้เดินทางไปสมัครสอบแข่งขันเกินกว่าตําแหน่งที่จะบรรจุกว่า 10 เท่า
หรือ 100 เท่าของจํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุได้ นักเรียนดี ๆ เก่ง ๆ ที่จบ ม.ศ. 5 (เทียบเท่ากับ ม. 6 ปัจจุบัน)
เป็นจํานวนมากจึงหันหลังให้วิชาชีพครู เพราะส่วนใหญ่มองว่าจบครูแล้วก็ว่างงาน คนทีมาเรียนครูหลังปีการศึกษา 2519
เป็นจํานวนมากจึงเป็นคนทีไม่สามารถไปเรียนอย่างอื่นได้แล้ว
วิชาชีพครูตกต่ํา จนหลายฝ่าย โดยเฉพาะบุค คลภายนอกเสนอตัว เข้า มาร่วมมือกัน แก้ไ ข ในการร่า ง
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกเห็นว่าประเทศไทยจําเป็นจะต้องปฏิรูป
การฝึกหัดครูของตนเอง ปฏิรูปเพื่อให้ประเทศของเรามีระบบการฝึกหัดครูที่ดี ๆ เหมือนกับก่อนปีการศึกษา 2512
แต่จะต้องผลิตให้เพียงพอและมีคุณภาพสูงตามความต้องการของผู้ใช้ครู จึงได้มีการกําหนดสาระหลายอย่างในกฎหมาย
เพื่อเอื้อให้เราสามารถพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงได้
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พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดให้มีคุรุสภาเพื่อให้มาทําหน้าที่พัฒนา
วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วยการใช้มาตรฐานวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเครื่องมือ ถ้าใครมี
มาตรฐานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด คุรุสภาก็จะไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ ถ้าครูคนใดคนหนึ่ง
มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพย่อหย่อนไปจากเดิม คุรุสภาก็จะเพิกถอนใบอนุญาต ถ้าเราอยากเห็นมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพครูสูงขึ้น เราก็กําหนดมาตรฐานวิชาชีพของเราให้สูงขึ้นๆอย่างต่อเนื่อง อาจสูงเท่ากับมาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิตของสิงคโปร์หรือของมาเลเซียก็สามารถกระทําได้ แล้วประเทศไทยก็จะได้ครูใหม่ที่มี
มาตรฐานสูงทัดเทียมกับประเทศชั้นนําของโลก
ในช่วงที่มีการยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คณะผู้ยกร่างไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่ากฎบัตรว่าด้วย
ประชาคมอาเซียนจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จึงไม่ได้กําหนดว่ามาตรฐานวิชาชีพครูจะต้องสูงขึ้นเท่ากับมาตรฐานครูก่อนปี
การศึกษา 2512 หรือทัดเทียมกับของสิงคโปร์ หรือของมาเลเซียเมื่อใด มาวันนี้ ถ้าเราปล่อยให้มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานหลักสูตรเพื่อการผลิตครู มาตรการผลิตครู และกระบวนการออกใบอนุญาตแบบยกเข่งไม่ได้รับพัฒนา
เราจะไม่มีทางทําให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเหมือนอย่าง
ในอดีตได้ วันนี้ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ยอมรับเหมือนอย่างที่ชาวโลกยอมรับว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ
ที่มีระบบการผลิตครูที่ดีที่สุดของโลกและของอาเซียน ถ้าเราไม่ฉวยโอกาสจากความเป็นมิตรที่ดีกับสิงคโปร์ที่เคยมีมา
ไม่นําเอานวัตกรรมการผลิตครูที่สิงคโปร์ใช้ได้ผลดีแล้วนี้มาดัดแปลงใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศเรา ไม่นําเอา
โอกาสที่ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เปิดทางเอาไว้ให้ วิกฤตของวิชาชีพครูในปี พ.ศ. 2558
ก็จะเริ่มคืบคลานเข้ามา โดยเฉพาะเมื่อเราไม่สามารถยับยั้งการประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพครูของอาเซียนที่จะอนุญาต
ให้ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาเซียนทุกคนประกอบวิชาชีพได้ในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน
วันนี้ประเทศไทยอาจจัดให้มีคณาจารย์ชาวต่างชาติมากถึง 30 หรือ 40 เปอร์เซ็นต์อย่างมาเลเซียหรือ
สิงคโปร์ไม่ได้ แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเลข 5 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี
เราอาจกําหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ประสงค์จะเป็นนักศึกษาครูให้สูง ๆ อย่างของมาเลเซีย
หรือของสิงคโปร์ในทันทีทันใดไม่ได้ แต่เราก็ควรจะเริ่มต้นกําหนดคะแนนเฉลี่ยขั้นต่ําของนักศึกษาครูของเราว่าต้อง
ไม่ต่ํากว่า 2.50 แต่อาจมีข้อยกเว้นให้กับนักศึกษาครูจากพื้นที่ด้อยโอกาสที่สําเร็จการศึกษาแล้วมีเป้าหมายว่าต้อง
กลับไปประกอบอาชีพที่ภูมิลําเนาของตน
ณ วันนี้ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนามมีการผลิตครูที่จะไปทําการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายแยกจากกัน แม้ว่าประเทศไทยจะมีการผลิตครู
ในระดับต่าง ๆ แยกจากกัน แต่เรายังไม่มีมาตรฐานวิชาชีพครูสําหรับแต่ละระดับเป็นการเฉพาะ ทั้งมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต เราควรจะรอพม่า ลาว และเขมรให้ดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยเดิน
ตามหลังเขาดีไหม
เราต้องให้หลักประกันการมีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาครูที่มีคุณภาพสูงคือเป็นทั้งคนดี คนเก่ง
และรักวิชาชีพครู ด้วยการจัดสรรทุนและตําแหน่งครูใหม่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อการบรรจุนักศึกษาครูผู้มี
คุณภาพสูงเหล่านี้ในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ เพิ่มสัดส่วนนี้ให้สูงขึ้นปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ จนสามารถให้หลักประกัน
การมีงานทําแก่นักศึกษาครูได้ทุกคน
การสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตสําหรับผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูใหม่ในภาวะปัจจุบันของไทยที่มี
สถาบันผลิตครูเป็นจํานวนมาก และมีความหลากหลายในเรื่องคุณภาพการสอนและการวัดผลเป็นสิ่งจําเป็น ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพครูหลังปี พ.ศ. 2558 เป็นผู้มีมาตรฐานสูงทัดเทียมหรือใกล้เคียง
กับมาตรฐานของประเทศชั้นนําในอาเซียน นอกจากนั้น ถ้าครูคนใดเลือกต่อใบอนุญาตด้วยการสอบเหมือนอย่างที่
มีการดําเนินการในการขอมี Teaching Certificate ในอินโดนีเซีย ก็ควรเพิ่มเงินเดือนให้ครูคนนั้นให้สูงกว่าปกติ
ส่วนผู้ที่ขอต่อใบอนุญาตโดยระบบปกติก็ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม
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องค์กรวิชาชีพครูของไทย “คุรุสภา” มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้รับบริการจากสมาชิกวิชาชีพ เพื่อทําให้
ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่าบริการที่เขาได้รับจากสมาชิกวิชาชีพของเราเป็นบริการที่ยอดเยี่ยม มีคุณภาพสูงสุด
จึงต้องดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อทําให้กระบวนการกําหนดมาตรฐานและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นไป
อย่างรอบคอบ ประกันคุณภาพได้ คุรุสภามีหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกวิชาชีพผู้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานจรรยาบรรณสูง และนอกจากนั้น ก็มีหน้าที่กําหนดทิศทาง กลยุทธ์เพื่อทําให้วิชาชีพครูได้รับความเชื่อมั่น
ยกย่อง และยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงจากผู้ปกครองและประชาชน แต่ไม่มีหน้าที่ปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู
ถ้ า พวกเรายึ ด มั่ น ในหลั ก การข้ า งต้ น พวกเราจะมองเห็ น โอกาสของวิ ช าชี พ ครู ไ ทยในการก้ า วเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน
ถ้าเราไม่ไขว่คว้าหาโอกาสที่ท้าทาย เราจะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่
กฎบัตรว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งกระตุ้นและทั้งบีบคั้นหัวใจของพวกเราชาวอาเซียนทุกคน
ให้พวกเราต้องเร่งรีบพัฒนาคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันของตนเอง บีบให้พวกเราต้องเปิดบริการด้านต่าง ๆ
อย่างเสรี ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข แรงงาน รวมทั้งเรื่องการค้าและการลงทุนด้วย ครูจากประเทศอาเซียน
จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาเซียนและจะเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยของเราสักวันใดวันหนึ่ง
ผืนแผ่นดินของไทยจะกลายเป็นที่อาศัยและที่ทํากินของชาวอาเซียนเช่นเดียวประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
ผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งหลายย่อมประสงค์ที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่ดีที่สุด สถานศึกษา
ทั้งหลายย่อมต้องสรรหาและคัดเลือกครูที่ดีที่สุดให้กับศิษย์ของตน บัณฑิตครูที่ด้อยคุณภาพ ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ของสถานศึกษาและผู้ปกครอง แม้ว่าจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของไทย ก็อาจถูกปฏิเสธจากสถานศึกษา
และผู้ปกครองได้ ผู้เขียนหวังว่าคนที่ถูกปฏิเสธเหล่านี้คงจะไม่ถูกบีบบังคับให้ต้องไปหาที่หลบซ่อนตัวหรือทํามาหากิน
ตามเงาตึก เงากําแพง หรือตามสุมทุมพุ่มไม้เพราะเหตุว่าสําเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครูที่ด้อยมาตรฐาน
ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ครู ถ้าปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อใด พวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่วันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็น
ผู้สร้างมรดกบาปเหล่านี้ไว้ให้กับลูกหลานของพวกเรา.
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Formative Research : การวิจัยเพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความนี้นําเสนอมโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยแบบก่อรูป (formative research) ซึ่งเป็นวิธีวิทยาการวิจัย
แนวใหม่ที่นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการวิจัยที่เกิดก่อนหรือระหว่าง
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ช่วยพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ผลผลิตของการวิจัยนอกจากจะให้แนวทางการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน แล้วยังให้แนวทางการปรับปรุงทฤษฎีที่มีอยู่เดิมหรือการสร้างทฤษฎีใหม่ในการออกแบบกลยุทธ์
การทํางาน การวิจัยแบบก่อรูปนิยมใช้ในการบริการสุขภาพ หรือการพัฒนาชุมชน บทความนี้ต้องการนําเสนอ
วิธีวิทยาการวิจัยแบบนี้สําหรับใช้ในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการใช้วิธีวิจัยในการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
ของครูซึ่งคล้ายกับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความต่อเนื่องของการทําวิจัย
บทนํา
ความพยายามส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูได้เริ่มกระทํามานานตั้งแต่ก่อน
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สามารถสร้างความตระหนักให้ครูเห็นถึงความสําคัญ
ของการทําวิจัย โดยพบว่ามีครูจํานวนไม่น้อยที่ได้มีผลงานการทําวิจัยในชั้นเรียน อย่างไรก็ตาม การวิจัยในชั้นเรียน
ยังไม่ซึมซับเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตการทํางานของครู การทําวิจัยยังเป็นงานเฉพาะกิจ ที่เป็นการทํางานตามตัวบ่งชี้
เพื่อการประเมิ น คุณ ภาพภายนอก ประโยชน์ จ ากการวิ จัย ในชั้น เรี ย นยัง ไม่ส่ ง ผลต่ อ ผู้เ รีย นเท่า ที่ค วรจะเป็น
บทความนี้นําเสนอแนวคิดการวิจัยแบบก่อรูปซึ่งเป็นวิธีวิทยาการวิจัยที่มีจุดเน้นของการทําวิจัยเพื่อการปรับปรุง
การทํางานของครูอย่างต่อเนื่อง
การวิจัยแบบก่อรูปคืออะไร
Reigeluth และ Frick (1999) เสนอวิธีวิทยาการวิจัยที่เรียกว่าการวิจัยแบบก่อรูป (formative research)
เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (action research) แบบหนึ่งซึ่งต้องการปรับปรุงทฤษฎีเพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ลักษณะของการวิจัยแบบนี้จะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยธรรมชาติ ในมุมมองของ Corey (2011) การวิจัยแบบก่อรูป
สามารถนําไปใช้ได้ในหลายบริบท มีจุดมุ่งหมายหลายประการ คือ เป็นการวิจัยใช้เพื่อปรับปรุงโปรแกรมที่มีอยู่หรือ
พัฒนาโปรแกรมที่กําลังดําเนินการอยู่ให้ดีขึ้น WikiAnswers (2013) ได้ให้คําอธิบายว่าการวิจัยแบบก่อรูปเป็นการวิจัย
ที่ทําระหว่างการพัฒนาโครงการเพื่อช่วยในการตัดสินใจและบรรยายลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรม และหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา วิธีวิจัยแบบนี้จะเป็นการศึกษาพฤติกรรม
เจตคติ และการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่กําหนด (determinants)
พฤติกรรมของคน และใช้วิธีวิจัยหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะสําคัญของการวิจัยแบบก่อรูป
การวิจัยแบบก่อรูปมีลักษณะสําคัญหลายประการ คือ เป็นการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
การทํางานอย่างต่อเนื่อง ใช้กระบวนการที่คล้ายกับการวิจัยแบบการวิจัยปฏิบัติการ คือ มีวงจรการทํางานแบบต่อเนื่อง
โดยคําถามวิจัยจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาของการทําวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานให้ดียิ่งขึ้น ผลการวิจัย
ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการปรับปรุงทฤษฎีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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ระเบบียบวิธีวิจัยทีใช้
ใ่ ในการพัฒนานวั
น ตกรรมททางการศึกษามีมีหลายวิธี เช่น การวิจัยเชิงททดลอง (expeerimental
research) การวิ
ก จัยและพัพัฒนา (reseaarch and deevelopmentt) การวิจัยปฏิฏิบัติการ (actiion researchh) วิธีวิจัย
เหล่านี้มีลักษณะเฉพาะร่
ษ
วมกั
ม น คือ มุ่งพัฒนานวัตกรรรมตามแนวคิดทฤษฎี
ด
ที่มีอยู่ และทดสอบบทฤษฎีที่มีอยู่ (existing
theories) ถือว่าเป็นวิธีวิจัจัยแบบดั้งเดิม (traditionall research methods)
m
แตต่การวิจัยแบบบก่อรูปเป็นกาารนําเสนอ
มุมมองใหม่เกี
เ ่ยวกับวิธีวิจัจัยที่อาจเน้นใช้ทฤษฎีที่มีอยู่ (existing theory)
t
มาปปรับปรุง (refiine) และได้ทฤษฎี
ท ใหม่
(new theorry) ในการออกกแบบโครงการรหรือโปรแกรมมที่ช่วยพัฒนาางาน ทั้งนี้บริบทของสภาพปั
บ
ปัญหาที่ทําวิจัยจะเข้
ย ามา
เกี่ยวข้องในกกระบวนการวิจัจัยด้วย (Collinns, Joseph, & Belaczyc, 2004; Coreyy, 2011; Edellson, 2002; Reigeluth
R
& Frick, 19999; สุวิมล ว่องวาณิ
อ ช, 25556)
การรวิจัยแบบก่อรูปอาจเกิดก่อนการออกแบ
อ
บบโปรแกรม หรื
ห อขณะมีการใช้โปรแกรม เพื่อช่วยก่อรูป (form)
หรือปรับ (modify) โปรแกกรม จึงเป็นการรวิจัยที่อยู่ในสส่วนของการพัฒนาหรื
ฒ อปรับโปรแกรม
โ
ช่วงงเวลาของการใใช้การวิจัย
แบบก่อรูปจึงสามารถเริ
ง
่มด้วยการศึกษาลลักษณะของกกลุ่มเป้าหมาย สภาพที่เกิดขึ้น สภาพที่คาดดหวัง และการรวิเคราะห์
ความแตกต่างที
า ่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางก
อ
การพัฒนางานนให้บรรลุเป้าหมายที
ห
่กําหนดด ข้อมูลจากกการศึกษาเหล่านี้จะช่วย
ในการออกแแบบสิ่งทดลองง (interventiions) และมีการนํ
ก าสิ่งทดลลองไปปฏิบัติ มีการกําหนดกรอบการประเมินและ
การกํากับ การศึ
ก กษาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างการนํ
ง
าสิ่งทดดลองไปปฏิบัติติ ซึ่งในขั้นตออนนี้จะใช้การรประเมิน
ความก้าวหนน้า (formativve evaluatioon) เพื่อให้ได้ดข้อมูลในการปรับปรุงการรทํางาน จากกนั้นจะมีการติติดตามผล
หลังจากการททดลอง แม้จะไได้สิ่งทดลองหหรือนวัตกรรมทที่ผ่านกระบวนนการตรวจสอบคุณภาพแล้ว แต่การวิจัยแบบก่
แ อรูป
ก็ยังไม่ยุติแต่เพียงแค่นี้ ยังสามารถมี
ส
การดําเนินการต่อ โดยมีการกําหนดประเด็
ห
นคํคาถามวิจัยใหมม่ และลงมือทําวิจัยใหม่
ง างานใหห้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิ
เ ม ลักษณะสสําคัญของการรวิจัยแบบก่อรูปต้องสามารรถปฏิบัติได้ ช่ชวยในการ
เพื่อปรับปรุงการทํ
ตัดสินใจ มีการออกแบบทีที่ช่วยสนับสนุนการเปลี
น
่ยนแแปลง การปรับปรุ
บ งโครงการร เน้นกระบวนนการ และเป็นการวิจัย
ที่เป็นระบบ (WikiAnsweers, 2013)
ขั้นตอนของการวิจัยแบบบก่อรูป

้น ได้แก่ การวิ
ก เคราะห์ชช่องว่างของสสารสนเทศ
CDCC (2013) แสดงขั้นตอนในการวิจัยแบบกก่อรูปไว้ 7 ขันตอน
ระหว่างสภาพพที่เป็นอยู่กับความมุ่งหวัง การกํ
ก าหนดคําถามวิ
า จัย การรเลือกวิธีการเกก็บรวบรวมข้ออมูล การสร้างเครื
ง ่องมือ
การกําหนดผูผูม้ ีส่วนร่วมในนการวิจัย การรเก็บข้อมูล กาารวิเคราะห์และรายงานผล
ล
การวิจัย
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ผู้เขียนยุบขั้นตอนที
ต ่ 3, 4, 5 เป็นขั้นเดียวรวมเรี
ว
ยกว่าขัั้นการเก็บข้อมูลและเรียกขั้นนตอนที่ 1 เป็นการประเมิ
น
น
ง าเป็น (needs
(
asseessment) เนืนื่องจากเป็นขัั้นของการวิเคราะห์
ค ความแแตกต่างของสภภาพที่เป็นอยูยู่
ความต้องการจํ
กับที่พึงประสงค์
ป
ทําให้ห้เหลือขั้นตอนนการวิจัย 5 ขั้น
จ นว่าการรวิจัยแบบก่อรูปมีขั้นตอนกการวิจัยเหมือนการวิ
จะเห็
น จัยโดยยทั่วไป แต่ส่วนนที่มีความแตกต่างกันก็คือ
การวิจัยแบบก่อรูปจะะมีการวิจัยหลายรอบ (m
multiple rouunds) แต่ละรรอบจะตอบคคําถามวิจัยที่ไม่
ไ เหมือนกัน
โดยคําถาามวิจัยที่โผล่ขึ้นมาระหว่
น
างกการวิจัย (emeergent researrch questionns) (CDC, 20113) อาจเป็นคํําถามต่อเนื่อง
จากคําถาามวิจัยรอบแรรก เช่น คําถามรอบแรกถามมเกี่ยวกับการรกําหนดกลุ่มเป้
เ าหมาย รอบบต่อมาเป็นการค้นหาที่ลึก
เข้าไปถึงความคิ
ง
ดและะความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย
ห ไม่ว่าจะะทําการศึกษากี
ษ ่รอบ ขั้นตตอนการวิจัยจะเหมื
จ อนกัน
การวิจัยแบบนี
แ ้จะทําให้้เข้าใจพฤติกรรรมและความต้ต้องการจําเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
ห ซึ่งจะให้ขข้อมูลที่ช่วยในนการออกแบบบ
โปรแกรมมที่สนองความต้องการของกกลุ่มเป้าหมาย สําหรับการทํางานเพื่อพัฒนานวั
น ตกรรมใใหม่ ๆ แต่ละคครั้ง อาจต้องมีมี
การนําทฤฤษฎีเข้ามาเกียวข้
่ องในกระะบวนการออกกแบบด้วย (deesign process)
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Formativee Research กับ Action Research
การรวิจัยแบบก่อรปมี
รู ลักษณะคลล้ายกับการวิจัจัยปฏิบัติการ (action
(
reseearch) (วงจร Plan, Act, Observe,
Reflect) คือ เป็นการวิจัยที
ย ่ช่วยระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจริ
น งซึ่งเชื่อมโโยงกับการปฏิฏิบัติที่ตามมาเเพื่อให้เกิดการรปรับปรุง
และต้องการนนําผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ได้จรงในสภาพการ
ริ
ทํางานจริง กาารวิจัยทั้งสองแแบบนี้ มีครูเข้าาไปเกี่ยวข้องกักับการวิจัย
แต่จะมีบทบาาทที่แตกต่างกััน คือ การวิจยแบบก่
ยั
อรูปจะะมีนักวิจัยเป็นผู้คิดหรือริเริมในกระบวนกา
ม่
ารวิจัย และครูมีส่วนช่วย
ในกระบวนกาารวิจัย แต่สําหรั
ห บการวิจัยปฏิ
ป บัติการ ครูจะเป็
จ นผู้ริเริ่มหรื
ห อคิดทําวิจยั และนักวิจัยภภายนอกเข้ามาามีบทบาท
ในการช่วยเหหลือการวิจัยของครู
ข
(Wangg & Hannafin, 2005)
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ผลที่ได้จากการวิจัยแบบก่อรูป
ตัวอย่างของคําถามวิจัยสําหรับการวิจัยแบบก่อรูป เช่น วิธีการอะไรบ้างที่ทําให้งานออกมาดี อะไรบ้างที่
ยังไม่ได้ผลดี และสามารถปรับปรุงอะไรบ้างในตัวทฤษฎี (Reigeluth & Frick, 1999) จะเห็นว่าคําถามวิจัยแบบนี้
จะเน้นที่การหาแนวคิดและวิธีการที่ทําให้ประสบความสําเร็จในการทํางาน และเนื่องจากการทํางานจะมีบริบทของงาน
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย วิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัยแบบก่อรูปจึงมักใช้การวิจัยกรณีศึกษา (case study research) โดยปกติ
จะออกแบบให้มีการศึกษากับกรณีศึกษาเดี่ยวแบบองค์รวม (holistic single case) และมีลักษณะของการศึกษา
โดยธรรมชาติเป็นการวิจัยแบบสํารวจ (exploratory) เนื่องจากไม่ค่อยมีความชัดเจนใดของตัวแปรผลลัพธ์
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาจําเป็นต้องใช้การวิจัยที่มีฐานการออกแบบ (design - based research,
DBR) ซึ่งเป็นวิธีวิทยาการวิจัยที่เน้นการออกแบบแนวคิดหรือวิธีการใหม่ที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
โดยอาศัยทฤษฎีที่มีอยู่มาใช้ในการออกแบบ และมีการปรับปรุงทฤษฎีการออกแบบระหว่างการวิจัย ผลการวิจัยนอกจาก
ทําให้ได้นวัตกรรมแล้วยังได้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบด้วย (design process) (Collins, Joseph, &
Belaczyc, 2004; Corey, 2011; Edelson, 2002; Reigeluth & Frick, 1999; สุวิมล ว่องวาณิช, 2556) การวิจัย
แบบ DBR จึงเป็นการวิจัยที่เหมือนเป็นส่วนประกอบย่อยในการวิจัยแบบก่อรูป เนื่องจากเมื่อทําวิจัยจนได้นวัตกรรม
จากการใช้วิธีวิจัยแบบ DBR แล้ว งานวิจัยนั้นก็สิ้นสุด แต่สําหรับการวิจัยแบบก่อรูปแล้ว แม้ได้นวัตกรรมแล้ว นักวิจัย
อาจไม่ยุติการวิจัย แต่จะอาจมีคําถามวิจัยต่อเนื่องที่จะศึกษาต่อไปในประเด็นอื่นที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนายิ่งขึ้น และจะเห็นว่าทฤษฎีการออกแบบจึงมีความสําคัญต่อการวิจัยแบบ DBR หรือการวิจัยแบบก่อรูป
Reigeluth & Frick (1999) ได้แสดงความคิดเห็นว่าทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในการวิจัยแบบดั้งเดิม
เช่น การวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิงความสัมพันธ์มักใช้ทฤษฎีเชิงบรรยาย (descriptive theory) เช่น ทฤษฎี
การเรียนรู้ อันเป็นทฤษฎีที่ให้คําอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา (how learning occurs)
แต่ใน DBR ควรให้ความสําคัญกับคําถามที่ว่าควรใช้วิธีวิจัยอะไรบ้างที่จะทําให้สามารถปรับทฤษฎีการออกแบบ
การเรียนการสอน (instructional design theory) เพื่อให้สามารถคิดค้นหรือออกแบบแนวทางที่นําไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนที่ไม่จําเพาะเจาะจงที่กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเดียว แต่อาจเป็นการพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว
การบริหารจัดการ เป็นต้น
การออกแบบการวิจัยแบบก่อรูป
การออกแบบการวิจัยของการวิจัยแบบก่อรูปมี 2 รูปแบบหลัก คือ รูปแบบแรกเป็น การวิจัยที่กรณีศึกษา
ทํางานตามทฤษฎีที่มีอยู่หรือทฤษฎีใหม่ที่นักวิจัยกําหนดขึ้นให้นําไปปฏิบัติ (designed formative research studies
หรือเรียกว่า designed case) หมายถึง นักวิจัยกําหนดทฤษฎีหรือพัฒนาทฤษฎี แล้วมีการออกแบบนวัตกรรมหรือ
สิ่งทดลองให้กรณีศึกษานําไปปฏิบัติ แล้วศึกษาผลที่เกิดขึ้น ส่วนรูปแบบที่สอง คือ การวิจัยที่กรณีศึกษามีการทํางาน
ตามธรรมชาติ (naturalistic formative research หรือ naturalistic case) ซึ่งอาจเป็นการทํางานตามทฤษฎี
ที่เคยมีอยู่แล้วแต่พัฒนาโดยคนอื่น นักวิจัยไม่ได้กําหนดทฤษฎีให้กรณีศึกษาใช้ในการทํางาน (in vivo naturalistic
study) หรือทํางานโดยไม่รู้ว่าเป็นทฤษฎีอะไร แต่หลังสิ้นสุดการวิจัย มีการพัฒนาทฤษฎีภายหลัง จากข้อมูลทั้งหมด
ที่จัดเก็บมา (post facto naturalistic study) (Reigeluth & Frick, 1999)
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น ณภาพของงการวิจัยแบบบก่อรูป
การประเมินคุ
ประะเด็นข้อพึงพิจารณาเชิ
จ
งวิธีธีวิจัยของการรวิจัยแบบก่อรูรป คือ ความมตรงเชิงโครงงสร้าง ซึ่งเป็นเรื
น ่องของ
ความถูกต้องของการวัดมโโนทัศน์ของสิ่งทีท่ศึกษา ซึ่งมีทัท้งมโนทัศน์ของวิ
อ ธีการ (meethods) ที่ได้จจากทฤษฎีการรออกแบบ
พ อการใช้วิธีธีการเหล่านั้น และตัวบ่งชี้ (indicators)
(
ที่บอกถึงจุดแขข็งจุดอ่อน
และสถานการณ์ (situations) ที่มีอิทธิพลต่
น พธ์ โดยวัวัดจากประสิทธิ
ท ผล ประสิทธิภาพ และความดึงดูดใจขอองวิธีการที่ใช้ นอกจากนี
น
้
ที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลลั
อ ล โดยมี
การวิจัยแบบบก่อรูปยังมีประเด็นในเรื่องของความเหหมาะสมของกกระบวนการเก็บข้อมูลและะวิเคราะห์ข้อมู
ปัจจัยสําคัญสองประการ
ญ
ร ได้แก่ ความมครอบคลุมแลละความสมบูบูรณ์ของข้อมูล ความน่าเชืชื่อถือและควาามถูกต้อง
ของข้อมูล คววามครบถ้วนแและความสมบูรณ์
ร ของข้อมูลจะเกิ
จ ดขึ้นได้ ควรใช้
ค เทคนิควิธีหลายวิธี กาารเก็บข้อมูลซ้ําหลายครั
า
้ง
จนกว่าจะได้ข้ขอมูลที่นิ่ง ส่วนความน่
ว
าเชือถื
อ่ อควรใช้วิธการแบบสามเ
กี
ส้าเพื่อยืนยันความถู
ค กต้องขของข้อมูล การรมีร่องรอย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกั
ว บข้อมูลหลัักฐาน ประเด็นที
น ่ควรให้ความสําคัญอีกปรระการหนึ่ง คือ การให้ความสนใจกับการสสรุปอ้างอิง
ไปยังทฤษฎี มีปัจจัยสําคัญสองประการ
ญ
ร ได้แก่ 1) การทําความเข้าใจในสถานกา
า
ารณ์ของการศึศึกษานั้น เมื่อใดที
ใ ่พบว่า
ผลการวิจัยในนรอบต่าง ๆ มีความแตกต่างกั
า น ต้องค้นหาคํ
ห าอธิบายสสถานการณ์ที่อธิ
อ บายความแแตกต่างของผลลที่เกิดขึ้น
หรือ ลองศึกษาในบริ
ก
บ ท ของสถานกาารณ์ที่ต่า งกัน และศึก ษาาผลที่เ กิด ขึ้น ว่า แตกต่า งกักับ ผลการศึกษาในอี
ก
ก
สถานการณ์หนึ่งหรือไม่ 2)
2 การทําการศึกษาซ้ํา เป็ป็นสิ่งจําเป็นสํสาหรับการวิจัจัยแบบก่อรูปปเพื่อยืนยันผลลการวิจัย
(Reigeluth & Frick, 19999)
บทสรุป
แ มีความ
การรวิจัยแบบก่อรูรป (formativve researchh) เน้นการวิจัจัยหลายรอบดด้วยคําถามวิจจัยที่ต่างกัน แต่
เกี่ยวเนื่องเชืชื่อมโยงต่อไปจนนําไปสู่การพัฒนาโปรแแกรมที่สนองคความต้องการรของผู้ใช้ การรวิจัยแบบก่อรูปมีวงจร
การวิจัยแบบบต่อเนื่อง เพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้
ด ายนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการวิ
ก จัยที่คล้ายยกับการวิจัยปฏิ
ป บัติการ
คือ มีวงจรกาารวิจัยหลายรรอบ มีการปรัับปรุงแก้ไขระะหว่างการวิจัยเพื
ย ่อให้ได้นวััตกรรมที่ตอบบสนองหรือแก้ก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น แต่การวิ
ก จัยแบบก่ก่อรูป มีจุดมุ่งหมายที
ห ่มากกว่า ตรงที่คําถามมวิจัยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื
น
่อย ๆ และนําผลลการศึกษา
มาตั้งคําถามมวิจัยต่อ เพื่อหาคํ
ห าตอบที่นํนําไปใช้ในปรับปรุ
บ งแก้ไขกาารทํางาน ดังนัน้น กระบวนกการสําคัญของการวิจัย
แบบก่อรูปจึึงมีแนวคิดขอองการประเมินความก้
น
าวหน้า (formative evaluatiion) รวมอยู่ใในระหว่างการรวิจัยด้วย
การวิจัยทางงการศึกษาจําเป็
า นต้องมีการศึ
า กษาวิจัยเพื
เ ่อพัฒนานวัวัตกรรมการศึศึกษา หรือการพัฒนาแนววทางการ
จัดการเรียนกการสอนที่ใช้วิวธิ ีวิจัยประเภททนี้อีกมาก เพืพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาออย่างยั่งยืน
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ครูไทยกับ ICT
รองศาสตราจารย์.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทความนี้ เสนอสาระความรู้และความคิดเห็นของผู้เขี ยนเกี่ ยวกั บทิ ศทางในอนาคตของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology - ICT) ที่สัมพันธ์กับบทบาทของ
ครูไทยเพื่อกระตุ้นให้ครูเกิดความตระหนัก ปรับเปลี่ยน ทําวิจัยหรือมีการกระทําใดใดที่เป็นการพัฒนาตนเองและผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามความเชื่อที่ว่าคุณภาพคนขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพครู
เนื่องจากพบว่าครูจํานวนมากยังขาดความรู้และทักษะด้าน ICTการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้จึงอยู่ในระดับน้อย
ถึงปานกลาง (สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2550, 2551และ 2554; สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552)
ICT ไม่ใช่กระแสนิยม แต่เป็นกระแสชีวิต
ณ วันนี้ นับเวลาได้ 24 ปี จากการประกาศเริ่มต้นยุคสารสนเทศ (Information Age) เมื่อปี พ.ศ. 2533
ผู้เขียนได้เสนอมุมมองให้ครูเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบของเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งกําลัง
จะเข้ามาเป็นส่วนสําคัญของชีวิต (รสสุคนธ์ มกรมณี.2532) โดยให้เปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน
จากการสอนแบบผู้ส่งสารไปเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ขอให้ครูทําหน้าที่เป็นผู้วางแผน ผู้จัดการ ที่ปรึกษา
และบุคคลตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สิบปีต่อมาผู้เขียนก็ยังยืนยันแนวคิดที่เคยเสนอไว้ (รสสุคนธ์ มกรมณี.2543) เพราะสภาพความเปลี่ยนแปลง
และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทั่วโลก ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วอย่างยิ่ง
ประเทศต่าง ๆ นํา ICT มาใช้ในการจัดการศึกษา เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือขึ้น
อย่างมากมาย อาทิ การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนรู้แบบ e - Learning
ฯลฯ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งของ ICT จึงจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. 2545 - 2549 ขึ้นเป็นฉบับแรก และฉบับที่สอง พ.ศ. 2552 – 2556 เพื่อให้การบริหารจัดการในเรื่องนี้เป็นไป
อย่างจริงจังและมีระบบ ต่อมามีการกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 - 2564
ที่ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน ICT ไว้ในแผนงานของตน ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษา
อย่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ก็ ไ ด้ จั ด ทํ า เป็ น แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 ด้วยเช่นกัน
มาถึงวันนี้ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ ICT อาทิ โทรศัพท์มือถือ กําลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนทุกคน
ในโลก โดยยืนยันได้จากข้อมูลของ International Telecommunication Union (ITU) แห่งสหประชาชาติที่ระบุว่า
ในปี พ.ศ. 2556 มีประชากร 6.8 จาก 7.1 พันล้านคนของประชากรโลกใช้โทรศัพท์มือถือ และในจํานวนนี้เป็นประชากร
ในภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิกถึง 3.5 พันล้านคน อุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารแบบเคลื่อนที่ซึ่งมีขนาดพกพาได้สะดวก
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าไปมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวงการ รวมถึงผลิตภัณฑ์แบบอื่น ๆ ด้วย
อย่างเช่นในประเทศไทยมีผู้ใช้โน้ตบุ๊กประมาณ 5.3 ล้านคน ผู้ใช้แท็บเล็ต 2 ล้านคน ผู้ใช้สมาร์ทโฟน 21 ล้านคน
นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2555 ITU ยังระบุว่า ประเทศไทยมีประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 26.5 มีครัวเรือนที่มี
คอมพิวเตอร์ร้อยละ 26.9 มีครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ที่บ้านร้อยละ 18.4 ขณะที่สิงคโปร์มีประชาชน
ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 74.2 มีครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ที่บ้านร้อยละ 87.7
การใช้ ICT ทั่วโลกมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ในปีงบประมาณ 2556 รัฐ บาลให้ความสําคัญ ต่อการดําเนินงานด้าน ICT อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้ 2 แผนงาน คือ 1) แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
จํานวน 8,875.9 ล้านบาท สําหรับจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อใช้ประกอบ
การเรียนการสอน ควบคู่กับการจัดหาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีระบบโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายในสถานศึกษา และ 2) แผนงานพั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จํานวนเงิน
4,108 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT อาทิ พัฒนาโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง
ให้มีความครอบคลุม พัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ ฯลฯ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ICT จึงไม่ใช่กระแสนิยม แต่เป็นกระแสชีวิตของคนยุคนี้และจะดําเนินต่อเนื่องสู่อนาคตดังนั้น ในวัย 23 ปี
ของ ICT เมื่อเทียบกันคนแล้วคือวัยที่ทรงพลัง ฉับไว มุ่งแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง
และไม่หยุดอยู่กับที่ ไม่รอใคร จากสถานการณ์ดังกล่าว ครูจึงปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง ICT ไม่ได้ ต้องก้าวตามให้ทัน
ต้องเรียนรู้ที่จะใช้และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อะไรคือ ICT
คนส่วนมากมักจะเข้าใจว่า ICT เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนและมีราคาแพง
แต่ความจริงแล้ว ICT ยังหมายถึงเทคโนโลยีธรรมดา เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และโทรศัพท์ด้วย โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้คําจํากัดความของ ICT ว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย โปรแกรมประยุกต์ใช้งานและบริการที่นํามาใช้ในการผลิตจัดเก็บ ประมวล แจกจ่ายและแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ โดยรวมเอา ICT เก่า อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ และโทรศัพท์เข้ากับ ICT ใหม่ อาทิคอมพิวเตอร์ ดาวเทียม
เทคโนโลยีไร้สาย และอินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถทํางานร่วมกันเพื่อสร้างระบบเครือข่ายโลก
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมบริการโทรศัพท์สากล คอมพิวเตอร์มาตรฐาน อินเทอร์เน็ต วิทยุ และโทรทัศน์
ให้เข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก
ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอนในแต่ละวัน ชีวิตในทุกวันนี้แวดล้อมด้วยสื่อ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
และคอมพิวเตอร์ สื่อเหล่านี้คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า ICT การรับรู้และการใช้ ICT เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในสังคม
แห่งความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และหลายคนเกิดความสับสนเกี่ยวกับสื่อเหล่านี้ ภาพที่ 1 ช่วยให้เข้าใจได้
โดยง่ายว่า ICT คืออะไร ทําให้มองเห็นว่ามีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

ภาพที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มา: ICT Transforming Education, UNESCO, 2010
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ศักยภาพของเทคโนโลยีที่หลากหลายใน ICT คือ ความสามารถในการสั่งเก็บ การแปล การบันทึก และ
การส่งผ่านสารสนเทศดังนั้น ICT จึงครอบคลุมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีล่าสุดบนอินเทอร์เน็ต ไปจนถึง
วัสดุอุปกรณ์โสตทัศน์ธรรมดา อย่างเช่น แผ่นใสกับสไลด์เทปบันทึกเสียงกับวิทยุเทปบันทึกภาพกับโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ โดยเทคโนโลยีรุ่นเก่าเหล่านี้ ได้รับการขนานนามโดยรวมว่า "สื่ออนาล็อก" ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตจะเรียกว่า "สื่อดิจิตอล" แต่การผสมผสานด้านวิศวกรรมการออกแบบและการทํางาน
ร่วมกันระหว่างดาวเทียมกับคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เส้นแบ่งระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่เริ่มขาด
ความชัดเจน ส่งผลกระทบให้การกําหนดความหมายของ ICT ที่พบว่ายังวนเวียนอยู่ในแง่ความเก่าและความใหม่
ของสื่อ ไม่ใช่สาระสําคัญอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การนําสื่อ ICT มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นนวัตกรรมในการเรียนการสอน
ประเด็น “นวัตกรรม” หรือ “ความใหม่” ของสื่อยังเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึง ซึ่งการพิจารณา “ความใหม่” ของสื่อ
สามารถทําได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้หลักการพิจารณาบริบท คือ บริบทความใหม่ของเทคโนโลยีหรือบริบทความใหม่
ของสังคมหากพิจารณาตามบริบทของสังคม จะทําให้สิ่งที่ใหม่สําหรับโลกตะวันตกไม่จําเป็นต้องใหม่สําหรับส่วนอื่น ๆ
ของโลก ทําให้วิทยุหรือโทรทัศน์สามารถเป็นสื่อใหม่ได้เช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ต
ICT มีจุดแข็งและจุดอ่อนเช่นเดียวกับนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เรานํามาใช้ ครูจึงควรรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้
เพื่อจะได้สามารถวางแผนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดแข็งโดยภาพรวมของ ICT ได้แก่
• ช่วยในการเรียนรู้แบบรายบุคคลทําให้ผู้เรียนสัมพันธ์กับสื่อและเนื้อหาได้เป็นรายบุคคล ไม่ต้องเรียน
พร้อมกันหรือเหมือนกันทั้งชั้น
• มีปฏิสัมพันธ์ ทําให้ผู้เรียนเชื่อมโยงได้กับเนื้อหา โดยสามารถข้ามเนื้อหาไปข้างหน้าหรือถอยหลังกลับ
หรือเริ่มเรียนจากจุดที่เหมาะสมกับความรู้เดิมที่ตนมีอยู่ โดยไม่จําเป็นต้องเรียนเนื้อหาไปตามลําดับขั้น
• ไร้ข้อจํากัดเรื่องระยะทางและสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าสถานที่เรียนจะอยู่ที่ใดหรือสภาพอากาศเป็นอย่างไร
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้จาก ICT
• ให้บริการที่ตอบสนองวิธีการสอนและผู้เรียนได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากในการฝึกทักษะปฏิบัติช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
ที่มีความหลากหลาย
• มีความเร็วสูงและครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางด้วยค่าใช้จ่ายต่ําสามารถส่งสารสนเทศได้ในชั่วพริบตา
• ให้คุณภาพเหมือนกันถ้าเนื้อหาความรู้มีการผลิตที่ดีและมีคุณภาพดีคุณภาพเช่นเดียวกันนี้จะส่งไป
ถึงผู้เรียนทุกคนทุกสถานที่ได้อย่างเท่าเทียมกันและด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ําเหมือนกัน
ส่วนจุดอ่อนของ ICT ได้แก่
• มีค่าใช้จ่ายสูงสําหรับโครงสร้างพื้นฐานและการเริ่มต้นต้องใช้งบประมาณมากในการสร้างระบบ ICT
และการบํารุงรักษา
• มีแนวโน้มที่จะจัดเนื้อหาแบบเดียวเพื่อความประหยัด เนื่องจากจํานวนผู้เรียนที่มากขึ้นหมายถึงค่าใช้จ่าย
ที่ลดลงดังนั้น เราจึงพยายามที่จะเข้าถึงผู้เรียนให้ได้จํานวนมาก โดยทําเนื้อหาให้เป็นกลาง ๆ ไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
• ยังมีปัญหาด้านการเข้าถึง ICT เพราะผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันจึงไม่ได้รับประโยชน์
จากการใช้อย่างเท่าเทียมกัน
• มีแนวโน้มที่จะสร้างชนชั้นแบบใหม่ คือ คนรวยความรู้กับคนจนความรู้ ผู้ที่เข้าถึงและมีความรู้ผ่านสื่อ
จะกลายเป็นคนร่ํารวย ผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงจะกลายเป็นคนยากจน เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเพิ่มขึ้นอีกอย่าง
คือ "ช่องว่างความรู้หรือช่องว่างดิจิตอล"
• เป็นระบบการส่ง ทําหน้าที่ส่งเนื้อหาความรู้ไปยังผู้เรียน ไม่ได้ทําหน้าที่เปลี่ยนทัศนคติหรือทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
• ยากที่จะประเมินผลการเรียนรู้ เนื่องจากการเรียนรู้เนื้อหาที่ส่งโดย ICT เป็นการเรียนรู้แบบหลายมิติใน
ระยะยาว
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การใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนครูจําเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์และได้รับการฝึกอบรม
เนื่องจากสื่อ ICT มีความหลากหลายและแตกต่าง ต้องใช้วิธีสอนที่แตกต่างจากวิธีที่ครูคุ้นเคย การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติจะทําให้ครูเข้าใจเรื่องการสอนและการเรียนรู้ด้วย ICT การรู้จักและเข้าใจในลักษณะและศักยภาพของ ICT
จะทําให้ครูสามารถวางแผนและใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ICT กับวิถีเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st - century skills) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้สร้าง
ผลกระทบอย่างทรงพลังต่อทิศทางการจัดการศึกษาทั่วโลก ทําให้เกิดคําที่มีความสัมพันธ์เชิงอ้างอิงขึ้น อาทิ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 และที่ขาดไม่ได้ คือ ครูแห่ง
ศตวรรษที่ 21 แนวคิดนี้เกิดจากคาดคะเนอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับทักษะที่คนเราต้องมีเพื่อที่จะดํารงชีวิตได้อย่างดี
มีความสุขในศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่สิ่งต่าง ๆ จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากความเจริญอย่างพริบตา
ของเทคโนโลยีที่จะสร้างผลกระทบต่อทุกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทักษะดังกล่าว ปรากฏอยู่ในกรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งนําเสนอโดย Partnership for 21st
Century Skills ประกอบด้วยทักษะหลัก 3 ประการ ที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวคนรุ่นใหม่ ได้แก่ 1) ทักษะชีวิต
และอาชีพ 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี โดยทักษะเหล่านี้จะเชื่อมโยง
กับวิชาแกนที่กําหนดไว้ให้เรียน 10 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การอ่านหรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาโลก ศิลปะ
คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐกับความเป็นพลเมือง (สําหรับประเทศใน
ภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก กําหนดให้เรียนวิชาภาษาประจําชาติแทนภาษาอังกฤษ และให้นําวิชาภาษาอังกฤษไปไว้
รวมกับภาษาโลก) นอกจากนั้น ยังให้มีการผสานสหวิทยาการ 4 ด้าน เข้าไปในวิชาแกนด้วย ได้แก่ 1) ความตระหนักรู้
เกี่ยวกับสากลโลก 2) การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 3) ความเป็นพลเมือง 4) สุขภาพ
และต่อมามีการเสนอให้เพิ่มด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ทั้งนี้ กรอบการเรียนรู้ดังกล่าวได้กําหนดระบบสนับสนุน
4 ประการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีทักษะครบถ้วน ได้แก่ 1) มาตรฐานและการประเมิน 2) หลักสูตรและการสอน
3) การพัฒนาวิชาชีพ และ 4) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
จะเห็นได้ว่า หนึ่งในสามของทักษะหลักแห่งศตวรรษที่ 21 คือทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถด้านสารสนเทศความสามารถเกี่ยวกับสื่อ และความสามารถด้าน ICT ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ไม่ได้กําหนดให้เรียนเป็นวิชาแกน แต่ให้บูรณาการอยู่ภายในวิชาแกนต่าง ๆ เมื่อเป็น
เช่นนั้นย่อมชี้ให้เห็นว่าครู “ทุกคน” จําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทักษะเหล่านั้นเพื่อให้สามารถวางแผน
จัดการเรียนรู้ที่ผสานความรู้ในวิชาแกนเข้ากับทักษะดังกล่าวได้อย่างกลมกลืนในกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ (Information Literacy) มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการเข้าถึงและรู้แหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะในการประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศและทักษะ
ในการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ส่วนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านสื่อ (Media Literacy) มุ่งให้ผู้เรียน
มีทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสารในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ อาทิ มัลติมีเดีย กราฟิค แอนิเมชั่น
เว็บไซต์ ฯลฯ ได้อย่างมีคุณภาพ สําหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Literacy) มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสาร อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ฯลฯ
โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงจัดการ บูรณาการประเมินและสร้างสารสนเทศ เพื่อทําหน้าที่ในสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีคุณธรรม
เนื่องจากการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมคนเพื่ออนาคต ดังนั้น เป้าหมายหลักที่ควรได้รับ
การพัฒนาอย่างจริงจังในขณะนี้ (2556) คือ ผู้เรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําลังมี
อายุระหว่าง 3 - 18 ปี เป็นกลุ่มที่มักใช้คําเรียกกันสั้น ๆ ว่า Gen Z กลุ่มนี้เกิดในยุคดิจิตอล จึงมีพฤติกรรมที่เป็น
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ลักษณะเฉพาะ ทําให้นักประชากรศาสตร์ นักสังคมวิทยา นักการตลาดให้ความสนใจศึกษา และได้อธิบายลักษณะ
ของคนกลุ่มนี้ไว้หลายประการ อาทิจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าคนกลุ่ม Gen Y มีความเป็นตัวของตัวเอง
และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีกิจกรรมเชิงสังคมและพฤติกรรมการสมาคมผ่านระบบเทคโนโลยี ทําให้มีลักษณะพูด
น้อยลงพิมพ์มากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของสังคมก้มหน้า คนรุ่นนี้จึงมีปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ แม้จะชํานาญการ
ใช้เทคโนโลยี แต่ขาดความสามารถในการจดจําข้อมูล มีทักษะการค้นหาและใช้กลไกเพื่อแก้ไขปัญหาได้ฉับไว
โดยการใช้มือคลิ๊ก ๆ ๆ ก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการ ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูล และตอบคําถาม เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ICT เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของผู้เรียนกลุ่มนี้ ครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้าน ICT อย่างจริงจัง
เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม ขอแนะนํ า ให้ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม จากหนั ง สื อ
เรื่อง วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดย วิจารณ์ พานิช (2555) ซึ่งประมวลกระบวนทัศน์ ความคิด
หลักการ และวิธีการที่จําเป็นสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 ไว้อย่างหลากหลาย
ครูกับสมรรถนะด้าน ICT
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554 - 2556
แสดงข้อมูลว่าในปี พ.ศ. 2551 ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองร้อยละ 87.8
มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนโดยเฉลี่ย 8.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนร้อยละ 22.8 เข้ารับการอบรมด้าน IT ร้อยละ 65.9 และในปี พ.ศ. 2553 จํานวนครูสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ผ่านการอบรม ICT กับผู้ผ่านการอบรมมีอัตราส่วน 5.5 ต่อ 1
การวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2554) ระบุว่าครูมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองร้อยละ 83.84 และ
เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ร้อยละ 82.02 โดยครูใช้อินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องดังกล่าว
ร้อยละ 76.10 ครูใช้โปรแกรมประยุกต์/สําเร็จรูปในการผลิตสื่อการสอน ร้อยละ 69.83 มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มพูน
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ร้อยละ 84.45 มีการใช้ ICT ในการสร้างและจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอน
ร้อยละ 81.75 สําหรับพฤติกรรมการใช้ ICT ของครูพบว่า โดยรวมใช้เวลาสัปดาห์ละ 3 - 4 วัน รายการกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ครูทํา ได้แก่ ค้นคว้าหาความรู้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอน การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับครูและผู้อื่นในเครือข่ายสังคม ให้ความรู้หรือสื่อสารกับผู้เรียน ใช้สอนในชั้นเรียน ใช้ผลิตเอกสารประกอบการเรียน
และสื่อการสอน ครูใช้เวลา 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ เพื่อสร้างความบันเทิงในการสอน นําความรู้/บทเรียนขึ้นเผยแพร่
ในอินเตอร์เน็ต ตัดเกรดและประเมินผลการเรียน จัดทําฐานข้อมูลนักเรียน ทําโฮมเพจหรือเว็บไซต์ของตนเอง
ทั้งนี้ ครูใช้เวลาสัปดาห์ละ 5 - 6 วัน เพื่อการรับข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ
ตั ว เลขดั ง กล่ า วแสดงทิ ศ ทางที่ ดี ด้ า นการใช้ ICT ของครู แต่ ผู้ เ ขี ย นก็ มี ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ การตอบ
แบบสอบถามที่เป็นเชิงปริมาณว่าเป็นการให้ข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่ เพราะขาดข้อมูลแสดงสถานภาพในเชิงคุณภาพ
จึงเป็นประเด็นที่ควรมีการศึกษาวิจัยการใช้ ICT ของครูในสภาพจริงต่อไปนอกจากนั้น แม้ตัวเลขจะแสดงว่าครู
ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง ก็ไม่ได้หมายความว่าครูเหล่านั้นจะมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT
เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ ICT ในสถานศึกษาจึงมักจํากัดอยู่ในกลุ่มครูที่สอนวิชา
คอมพิวเตอร์อันเป็นวิชาที่ไม่ใช่วิชาแกนสําหรับการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งยังปรากฏรายงานที่แสดงว่า
ครูใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาตนเอง อาทิ การจัดทําผลงานเพื่อเลื่อนระดับวิทยฐานะ มากกว่าการค้นคว้าหาความรู้
เพื่อเตรียมการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนการสํารวจสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทิ้งคําถามเชิงนโยบายไว้ว่า ครูที่ปรับเปลี่ยนสมรรถนะ
มาใช้ ICT ในการสอนมีสัดส่วนเท่าใด จึงเป็นคําถามที่ต้องการคําตอบเชิงคุณภาพเช่นกันโดยภาพรวม ตัวเลขเกี่ยวกับ
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สถานภาพการใช้ ICT ของครู ชี้ให้เห็นว่าครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน
กลุ่ม Gen Z ยังต้องพัฒนาตนเองและได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
สมรรถนะด้าน ICT ของครูที่ควรต้องพัฒนาและได้รับการประเมินเชิงคุณภาพ สามารถใช้รูปแบบการจัด
ลําดับขั้นการใช้ ICT ในการเรียนการสอน (Mapping ICT Stages onto Learning and Teaching) ของ UNESCO
เป็นแนวทางในการพิจารณาได้ รูปแบบนี้กําหนดสมรรถนะการใช้ ICT เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ระดับ
เริ่มต้น ขั้นที่ 2 ระดับประยุกต์ ขั้นที่ 3 ระดับแพร่กระจาย และขั้นที่ 4 ระดับปรับโฉมใหม่ (ผู้เขียนใช้คําเรียก
ขั้นเหล่านี้ตามที่แผนแม่บท ฯ กระทรวงศึกษาธิการ ใช้อธิบายเกี่ยวกับ UNESCO’s Model: Stages of ICT
Development in Education) ทั้งนี้ การใช้รูปแบบดังกล่าว สามารถทําได้ในมุมมองที่ครูอยู่ในฐานะผู้เรียนรู้
เกี่ยวกับ ICT และมุมมองที่ครูอยู่ในฐานะผู้สอนด้วย ICT ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลําดับขั้นการใช้ ICT ในการเรียนการสอน
ที่มา: ICT Transforming Education, UNESCO, 2010
จากมุมมองที่ครูอยู่ในฐานะผู้เรียนรู้ ICT ครูที่มีสมรรถนะขั้นที่ 1: ตระหนักรู้เกี่ยวกับ ICT หมายถึง รู้ว่า
เครื่องมือ ICT ต่าง ๆ ทําหน้าที่อะไร มีวิธีการใช้อย่างไร มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือ ICT สมรรถนะขั้นที่ 2: เรียนรู้การใช้ ICT ในวิชาที่มีการสอน หมายถึง สามารถใช้เครื่องมือ ICT ต่าง ๆ
ในวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันในหลักสูตร สมรรถนะขั้นที่ 3: เข้าใจว่าจะใช้ ICT อย่างไรและ
เมื่อใด หมายถึง รู้ว่าจะใช้ ICT เพื่อให้ได้ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างไรและเมื่อใด เช่น สามารถเลือก
เครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในการทําโครงการที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความสามารถในการตัดสินใจได้ว่า สถานการณ์เช่นใดต้องใช้ประโยชน์จาก ICT และเลือกเครื่องมือ
ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับภารกิจนั้น ๆ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ สมรรถนะ
ขั้นที่ 4: ชํานาญในการใช้ ICT หมายถึง สามารถบูรณาการ ICTในงานวิชาชีพครูมีความชํานาญในการบริหารจัดการ
หรือการใช้เครื่องมือและระบบ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
สําหรับมุมมองที่ครูอยู่ในฐานะผู้สอนด้วย ICT ครูที่มีสมรรถนะขั้นที่ 1: ประยุกต์ใช้เครื่องมือผลิตต่าง ๆ
หมายถึง สามารถใช้เครื่องมือ ICT ต่าง ๆ ในการสร้างผลผลิต อาทิ ใช้โปรแกรมประมวลคํา ใช้โปรแกรมเพื่อสร้าง
ภาพสําหรับนําเสนอ ใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทํางานประจําวันในหน้าที่ครู สมรรถนะขั้นที่ 2: ยกระดับการสอน
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แบบดั้งเดิม หมายถึงสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพิ่มเข้าไปในการสอนประจําวันเพื่อช่วยการเรียนรู้ของ
นักเรียน และใช้ในวิชาหรือเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันได้ สมรรถนะขั้นที่ 3: อํานวยการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
ที่หลากหลาย หมายถึงสามารถใช้เครื่องมือประเภทมัลติมีเดียเพื่อช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถเลือกเครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับงาน สามารถใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ รวมถึงการรู้ว่าสถานการณ์
แบบใดที่เครื่องมือชนิดนั้น ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุดสมรรถนะขั้นที่ 4: สร้างและจัดการ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และเปิดกว้าง หมายถึง สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ทําให้เกิดการ
ปรับโฉมใหม่แก่การเรียนรู้ในห้องเรียน มีการใช้ ICT เพื่ออํานวยการให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และมีความคิดระดับสูงในวิชาต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร โปรแกรมพิเศษที่นํามาใช้ อาทิ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
นอกจากนี้ UNESCO ได้กําหนดกรอบสมรรถนะด้าน ICT สําหรับครู เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน
ในการพัฒนาครูของประเทศสมาชิกและร่วมกับบริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาแบบฝึกอบรมออนไลน์สําหรับใช้พัฒนา
สมรรถนะด้าน ICT ให้แก่ครูโดยเริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2551 และมีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2554 กรอบสมรรถนะนี้
จัดสาระที่เกี่ยวข้องกับงานของครูไว้ 6 ด้าน โดยแต่ละด้านจัดสมรรถนะเป็น 3 ระดับ ทําให้ได้โมดุลจํานวน 18 หน่วย
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กรอบมาตรฐานสมรรถนะด้าน ICT สําหรับครู
ที่มา: UNESCO ICT Competency Framework for Teachers Version 2.0, 2011.
สมรรถนะระดับที่ 1 ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี มีเป้าหมายให้ครูสามารถช่วยนักเรียนในการใช้ ICT
เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สมรรถนะแต่ละระดับ ประกอบด้วย 6 โมดุลดังนี้ 1) ความตระหนักรู้
นโยบาย ICT เพื่อการศึกษา 2) การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านหลักสูตรและการประเมินผล 3) แก้ปัญหาซับซ้อนด้าน
ศาสตร์การสอน 4) เครื่องมือซับซ้อนด้าน ICT 5) การบริหารกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ 6) จัดการและชี้แนะในการเรียนรู้
วิชาชีพครู
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สมรรถนะระดับที่ 2 ความลุ่มลึกในองค์ความรู้ มีเป้าหมายให้ครูสามารถช่วยนักเรียนให้มีความรู้เชิงลึก
จากวิ ช าที่ เ รี ย นและสามารถนํ า ไปใช้ แ ก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นในโลกแห่ ง ความจริ ง ได้ ป ระกอบด้ ว ย 6 โมดุ ล ดั ง นี้
1) นวัตกรรมนโยบาย ICT เพื่อการศึกษา 2) ทักษะสังคมความรู้ด้านหลักสูตรและการประเมินผล 3) บริหารจัดการ
ตนเองด้านศาสตร์การสอน 4) เครื่องมือแพร่หลายด้าน ICT 5) การบริหารองค์กรการเรียนรู้ 6) ครูต้นแบบผู้เรียนรู้
ในการเรียนรู้วิชาชีพครู
ทั้งนี้ การนํากรอบสมรรถนะดังกล่าวไปฝึกอบรมครู ไม่จําเป็นต้องใช้ทุกโมดุล แต่ละประเทศสามารถเลือก
โมดุลที่ต้องการพัฒนาครูของตนเองได้ โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์สถานภาพตนเองของประเทศนั้น ๆ
เมื่อพิจารณากรอบมาตรฐานนี้ จะเห็นได้ว่าครูที่มีทักษะการใช้ ICT และสามารถสอนทักษะ ICT ให้แก่นักเรียนได้นั้น
มีสมรรถนะไม่เพียงพอเสียแล้ว
การศึกษาแนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ.2562 ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(เจริ ญ วิ ช ญ์ สมพงษ์ ธ รรม และคณะ. 2553) ได้ ส รุ ป คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องครู ไ ทยในทศวรรษหน้ า
ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไว้ประการหนึ่งว่า จะต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งในข้อนี้ผู้เขียนเห็นว่าความสามารถดังกล่าว ไม่เพียงพอสําหรับ
การเป็นครูที่จะจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ เพราะคอมพิวเตอร์เป็นเพียงผลิตภัณฑ์หรือ
เครื่องมือชนิดหนึ่งในโลก ICT เท่านั้น ดังภาพที่ 1 ซึ่งแสดงไว้ในตอนต้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคตต้องใช้
เครื่องมือ ICT ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ทําให้ครูจําเป็นต้องมีสมรรถนะมาตรฐานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน
อย่างไรก็ตาม ในบรรดาสื่อหรือเครื่องมือ ICT นั้น คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการ
นํามาประยุกต์ใช้ด้านการเรียนการสอน จึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ครูทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใช้
เป็นอย่างดี จากนั้นครูต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะด้าน ICT อย่างมีมาตรฐานด้วย ทั้งนี้สําหรับครูที่ยังไม่สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ควรเร่งปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและยอมรับเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดําเนินชีวิตหากครูคนใดไม่สามารถปรับตัวได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้แม้จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงใด
ก็จะไม่สามารถใช้วิธีการสอนเดิม ๆ ในการสอนผู้เรียนกลุ่ม Gen Z ที่มีความคุ้นเคยและถนัดการใช้ ICT ได้ และ
อาจจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูก็เป็นได้ บทความเรื่อง “กับเรือลําเก่า” ของศิลา โคมฉาย
ในมติชนสุดสัปดาห์กล่าวถึงการแจกแท๊บเล็ตให้แก่เด็กนักเรียนไทยว่า “...ตามอย่างประเทศเกาหลีโดยมิได้มีครู
คุณสมบัติและสถานะเดียวกับเกาหลี จะเป็นไปตามความมุ่งหวังหรือไม่ หรือเราแค่กําลังฝันเฟื่องถึงโลกไฮเทค ฯ
บนเรือจ้างแจวข้ามฝั่งลําเก่าที่ไม่เคยคิดบูรณะกัน” ขอให้ครูลองประเมินสมรรถนะด้าน ICT ของตนตามความเป็นจริง
โดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่แสดงไว้ และคิดต่อไปว่าจะต้องทําอย่างไรกับตนเองบ้างหลังจากทราบผล
ครูกับโอกาสทําวิจัย ICT
เมื่อทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เสนอให้ ICT เป็นวิชาแกน แต่ให้
บูรณาการอยู่ในวิชาแกนต่าง ๆ แสดงว่า “ครูทุกคน” ต้องมีสมรรถนะด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ทําให้โอกาส
ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหน้าที่ของครูเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะ ICT มีสื่อที่หลากหลาย และเกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นตลอดเวลา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน การทําการวิจัย
เพื่อพัฒนานักเรียนของตน และพัฒนาตนเอง
ทุกวันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย อาทิ โมบายโฟน สมาร์ทโฟน
แท๊ปเล็ต มีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างมาก ทําให้มีแนวโน้มที่จะนําเทคโนโลยีไร้สายมาใช้จัดการเรียนรู้ทั้ง
ในห้องเรียนและแบบเคลื่อนที่ ถ้าสามารถนํามาเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย จะสามารถสนองตอบ
การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้มีภาคเอกชนดําเนินการไปบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น
สถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่งซึ่งก่อตั้งโดยคนไทย มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ
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วิธีสอนและการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการสอน สามารถขยายการเรียนไปได้ทั่วประเทศ มีนักเรียนปีละเกือบแสนคน
นวัตกรรมที่ใช้คือ โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ต่าง ๆ อาทิ My Booking สําหรับให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนการเรียนได้เองในเวลาที่ตนสะดวก My Test สําหรับทดสอบตนเอง My Coach สําหรับติดต่อสอบถาม
ข้อสงสัยได้ทันใจ เป็นต้น การเรียนรู้จึงทําได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น การประยุกต์ใช้ App ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
ก็เป็นเรื่องที่ครูน่าจะทําการวิจัย รวมถึง การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ที่นักเรียนได้รับแจกตามนโยบายของรัฐบาล
วั ต ถุ ก ารเรี ย นรู้ (Learning Objects) เป็ น สื่ อ ICT อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ นั บ ได้ ว่ า ยั ง เป็ น แนวคิ ด ใหม่
ด้านกระบวนการเรียนรู้ เพราะเป็นการแทนที่วิธีนําเสนอสาระการเรียนรู้ครั้งละมาก ๆ โดยใช้เวลานาน ด้วยสาระ
การเรียนรู้ขนาดเล็กที่เบ็ดเสร็จในตัวเองและใช้เวลาเรียนสั้น ๆ ระหว่าง 2 - 15 นาที สามารถนํากลับมาใช้ซ้ํา
นําไปใช้ร่วมกับวัตถุการเรียนรู้อื่น ๆ ศักยภาพดังกล่าวของวัตถุการเรียนรู้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ครูสามารถนํามา
ทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุการเรียนรู้ หรือการนําวัตถุการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว และไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ อาทิ
Applets ต่าง ๆ สําหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่ง UNESCO แจกฟรีให้แก่ครู (ภาพที่ 4)
หรือจากหน่วยงานอื่น ๆ มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน หรือนํามาจัดในลักษณะของชุดการเรียนรู้/
ชุดการสอน เป็นต้น วัตถุการเรียนรู้อาจเหมาะสําหรับผู้เรียนสมาธิสั้นที่มีจํานวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ภาพที่ 4 แผ่นซีดีบรรจุ Applets เพื่อการเรียนการสอน
ที่มา: ศูนย์บริการทรัพยากร ICT เพื่อการศึกษาของยูเนสโก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชสวนสุนันทา
การศึกษาข้อมูลการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
(2555) เสนอผลสรุปแนวโน้มการวิจัยที่จะเป็นนวัตกรรมของครูได้หลายอย่าง ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย
การเรียนรู้บนเว็บ (Web - based Learning) อีเลิร์นนิ่ง (e - Learning) ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการสอน โดยใช้สื่อ/เครื่องมือ ICT ให้เ หมาะสมกับสถานการณ์ของการเรียน
ที่เปลี่ยนแปลงการสอนผ่านเครือข่ายสากลการสร้างบทเรียนและการเรียนบนเครือข่ายและระบบสารสนเทศต่าง ๆ
นอกจากนั้ น ยังเสนอว่ าการพั ฒนาชุ ดการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ยังสามารถทําได้อีกมาก เพราะเนื้ อหาวิชา
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์
อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาสามสิบปีที่ผู้เขียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
และ ICT จากผลงานของครูในการเลื่อนวิทยฐานะและผลงานวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ
พบว่า งานวิจัยที่ผ่านตาเกินกว่าครึ่ง มิได้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง การวิจัย
เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนบนเว็บ ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป จะใช้ระเบียบวิธีวิจัย
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แบบเดียวกัน แตกต่างกันเฉพาะเนื้อหาที่นํามาสร้าง แม้ผลการวิจัยจะแสดงว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ผู้วิจัยกําหนด แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า องค์ประกอบด้านเนื้อหา อาทิ การเลือก คัดสรร จัดลําดับ และ
นําเสนอเนื้อหา ขาดหลักการเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ เนื้อหาขาดความเหมาะสมด้านปริมาณและความลุ่มลึก ขาดเทคนิค
และจิตวิทยาการเรียนรู้ กําหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนเหมือนกัน เท่ากัน พร้อมกันซึ่งไม่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และไม่ได้ใช้ศักยภาพของสื่อให้เกิดประโยชน์คุณค่าที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังจึงมีน้อย
ในยุคที่มีความหลากหลายของสื่อ ICT เช่นนี้ มักจะส่งผลให้มีงานวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใช้สื่อ/
เครื่องมือ ICT กับการสอนแบบปกติเกิดขึ้น อันเป็นสภาพที่เคยปรากฏเมื่อประมาณสี่สิบปีที่แล้ว ซึ่งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษางานวิจัยเช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีคุณค่าต่อการพัฒนาผู้เรียน และเสียเวลาอันมีค่า
ของครู รวมทั้งนิยามของคําว่าการสอนแบบปกติ เป็นสิ่งที่หาข้อสรุปได้ยากในปัจจุบัน สื่อแต่ละอย่าง ต่างก็มีข้อดี
และข้อจํากัดของตัวเอง งานวิจัยที่ครูควรศึกษาคือหาคําตอบว่าครูจะใช้สื่อ/เครื่องมือ ICT อย่างไร จึงจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนของตน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่พัฒนาการเรียนรู้ สามารถทําได้
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องและที่สําคัญคือ เกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติ
อยู่เป็นประจําในชั้นเรียนไม่ใช่การวิจัยที่แยกส่วนออกจากงานสอน
ICT จะมาแทนที่ครู ?
ประเทศไทยเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยี จึงอยู่ในฐานะเดินตามประเทศที่เป็นผู้ผลิต แนวคิดและทิศทางใน
การจัดการศึกษาของทุกประเทศในโลกมีพัฒนาการตามหลังเทคโนโลยี พัฒนาการที่ผ่านมาของระบบการศึกษาไทย
จึงรับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตกซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทําให้เดินตามหลังอยู่หลายช่วงตัว แต่ขณะนี้
ประเทศตะวันออกอย่างเกาหลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ได้กลายเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีและคู่แข่งสําคัญของเทคโนโลยีตะวันตก
ผลิตภัณฑ์ ICT บางอย่างมาถึงมือคนไทยในชั่วข้ามคืนหรือในเวลาเดียวกันกับการเปิดตัวสินค้าโดยอาศัยความก้าวหน้า
ของระบบเทคโนโลยีสื่อสารและโลจิสติกส์การจัดการศึกษาจึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน และ
การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วและรุนแรงขึ้นด้วย
ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อม ICT จะถูกนํามาใช้ในระบบการศึกษามากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งย่อม
จะต้องมีผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบแต่ผู้เขียนชอบคิดเชิงบวก จึงขอส่งท้ายบทความนี้ด้วยคําถามสําหรับอนาคต
เพื่อฝากให้คิดว่าจากการเกิดขึ้นของแหล่งเรียนรู้ที่อาศัย ICT เป็นตัวขับเคลื่อน อาทิ ห้องสมุดเสมือนจริง พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริ ง มหาวิทยาลัยเสมือนจริง และอื่น ๆ ที่เสมื อนจริง จึงมีความเป็ นไปได้ที่ “ครูเสมือนจริง (Virtual
Teacher)” จะมาทําหน้าที่แทนครูที่เป็นคน และอาจไม่ต้องรอจนถึงศตวรรษที่ 21 ฉะนั้น คนเป็นครูจะต้องมี
บทบาทกันอย่างไร
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และการเตรียมเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม ผู้เขียนเปรียบเทียบ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ในด้านการตระหนักถึง
คุณค่าของพหุภาษา พหุวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กร
ส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการศึกษาสําหรับเด็กอพยพ และผู้อพยพ เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สําคัญสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม
วงการศึกษาในประเทศไทย ก่อนเข้าสู่ยุคการตื่นตัวเรื่องประชาคมอาเซียน และการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
ได้ยอมรับหลักการของ การศึกษาเพื่อมวลชน (Education for All) แนวคิดนี้ ส่งเสริมการศึกษาแก่คนทุกภาคส่วน
ของสังคม เพื่อลดช่องว่างระหว่าง ผู้ได้โอกาส และผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสนี้ รวมถึงกลุ่มคน
ต่างชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อยในสังคมไทยด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
คนชายขอบของสังคมไทย โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยต่างภาษาและวัฒนธรรม ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ การจัดการศึกษา
ในโรงเรียนรัฐบาล ก็ยังคงเน้นรูปแบบที่จัดสําหรับกลุ่มคนกระแสหลักของสังคมไทย หรือคนไทยที่เกิดและเติบโต
ในวัฒนธรรม และสังคมที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ แต่การจัดการศึกษาดังกล่าว ยังขาดการตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางภาษา และวัฒนธรรมของชนต่างชาติพันธุ์ นโยบายการจัดการศึกษาลักษณะนี้ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ในการกลืนภาษาและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นการปฏิเสธพหุวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมไทย
การศึกษาเพื่อมวลชน สําหรับชนต่างชาติพันธุ์ ยังไม่นับว่ามีคุณภาพนัก เมื่ออัตลักษณ์ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และแตกต่างจากสังคมกระแสหลัก ไม่ได้รับการยอมรับจากระบบการศึกษา งานวิจัย
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต่างชี้ให้เห็นว่าเด็กชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาแม่ต่างจากภาษาของโรงเรียน
มักมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ํา ประเทศไทยมีชนต่างชาติพันธุ์ จํานวนมาก มีการประเมินว่า ประเทศไทย
มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่พูดภาษาที่แตกต่างกันประมาณ 80 ภาษา แต่รัฐไทยจัดให้ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติ
ภาษาเดียว และเป็นภาษาที่ใช้ในโรงเรียนรัฐบาล เด็กชนกลุ่มน้อยจํานวนมาก ที่เกิดและเติบโตโดยพูดภาษาชาติพันธุ์
ที่ไม่ใช่ภาษาไทย เด็กเหล่านี้เรียนในโรงเรียนไทย และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 เด็กบางคนไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูไทย
สอนด้วยภาษาไทย ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางการศึกษา
แม้ว่าในความเป็นจริง ประชากรโลกส่วนใหญ่เกิดและเติบโตในสภาพแวดล้อมของสังคมที่ใช้ภาษาพูด
มากกว่าหนึ่งภาษา หรือพหุภาษา แต่รัฐชาติส่วนใหญ่จะบังคับใช้นโยบายภาษาเดียวเป็นภาษาประจําชาติ นโยบาย
ภาษาเดียวนี้ส่วนใหญ่พบในประเทศที่ไม่ให้ความสําคัญต่อชนกลุ่มน้อยต่างชาติพันธุ์ และผู้อพยพ ภาษาของคนกลุ่มนี้
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ไม่ได้รับความสําคัญ เมื่อเทียบกับภาษาประจําชาติของชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ นโยบายภาษานี้มีผลต่อนโยบายภาษา
สําหรับการศึกษา โรงเรียนของรัฐไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาอื่นในการเรียนการสอนยกเว้นภาษาประจําชาติ
ดังนั้นเด็กชนกลุ่มน้อยและเด็กอพยพที่พูดภาษาแม่ต่างจากภาษาของโรงเรียนมักพบอุปสรรคในการศึกษา
อาจกล่าวได้ว่านอกจากสิทธิ์ในการใช้ภาษาแม่จะถูกละเลยแล้ว โอกาสของเด็กเหล่านี้ที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรของสังคม
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมก็จํากัดอีกด้วย ในภาวะที่กระแสโลกาภิวัตน์ยากที่จะต้านทาน การตระหนักว่า
ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมกระแสหลัก
อาจกล่าวได้ว่า สังคมไทยกําลังเริ่มที่จะตระหนักถึงคุณค่าของพหุวัฒนธรรมและพหุภาษา เมื่อต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โลกาภิวัตน์กับการอพยพดูเหมือนจะแยกกันไม่ออก ทุกประเทศดิ้นรนให้ได้มาซึ่งแรงงานราคาถูกเพื่อลดต้นทุน
การผลิตและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ําแต่จํานวนผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังเช่น ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีแนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายภาษาเหมือนกันคือ ภาษาประจําชาติเป็นภาษาเดียว ที่มีสถานะภาพเป็นภาษาราชการ และใช้เป็นภาษา
ของโรงเรียน ไม่กี่ทศวรรษมานี้ ทั้งสองประเทศ เริ่มรับแรงงานข้ามชาติจํานวนมาก ที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการแรงงานภายในประเทศ ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในโรงเรียน ได้ก่อให้เกิดประเด็นคําถามเกี่ยวกับนโยบายภาษาสําหรับการศึกษา และโอกาสในการส่งเสริม
การศึกษาพหุภาษาพหุวัฒนธรรม ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม
นโยบายภาษา
นโยบายภาษาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของชาติมาช้านาน ในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น นโยบายภาษาประจําชาติที่ให้คุณค่าเฉพาะภาษาของชนกลุ่มใหญ่ แต่ไม่ให้
คุณค่าแก่ภาษาของชนกลุ่มน้อย ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม นโยบายภาษาประจําชาติ
ของไทยมีอิทธิพลต่อการดํารงอยู่ของภาษา และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย แม้ว่าจะมีการประมาณกันว่า
มีภาษาของชนกลุ่มน้อย เกือบ 80 ภาษา ที่ใช้พูดในประเทศไทย แต่ภาษาไทยกลาง เป็นภาษาเดียวที่ได้รับการยอมรับ
ให้เป็นภาษาประจําชาติ หรือภาษาราชการ (Rappa & Wee, 2006)
ดังนั้น ภาษาของชนกลุ่มน้อย จึงไม่ได้รับการยอมรับให้ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐ
นโยบายภาษาเช่นนี้ เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับอัตลักษณ์ไทย ภาษาไทยกลางมีสถานะภาพสูงกว่าภาษาถิ่น หรือ
ภาษาชาติพันธุ์ นโยบายกลืนภาษาและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีผลต่อการสูญเสียอัตลักษณ์ของ
ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม การต่อต้านการกลืนภาษาและวัฒนธรรม ของชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม ส่งผลถึงความไม่สงบในสังคม
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะโดดเดี่ยว ไม่มีชายแดนติดกับประเทศใด ๆ ทําให้ปราศจาก
การรุกราน และการลักลอบเข้าประเทศของผู้อพยพตามแนวชายแดน ประเทศญี่ปุ่นจึงไม่เคยจําเป็นต้องเลือก
ภาษากลางเพื่อสื่อสารกับชาติพันธุ์ที่หลากหลายทั้งภาษาและวัฒนธรรม ภาษาญี่ปุ่นถูกยอมรับว่าเป็นภาษากลาง
โดยปริยาย โดยทางการแล้วญี่ปุ่นไม่ถือว่ามีภาษาชาติพันธุ์ในสังคมญี่ปุ่น (Nishihara, 2010, p. 37)
ทว่าในความเป็นจริง สังคมญี่ปุ่นก็มีชนกลุ่มน้อยต่างชาติพันธุ์หลายกลุ่ม เช่น ไอนุ โอกินาวา เกาหลี หรือจีน
ปัจจุบันจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ เช่น กลุ่มคนเชื้อสายญี่ปุ่นที่อพยพกลับมา
จากอเมริกาใต้ หรือแรงงานอพยพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น บังคลาเทศ ปากีสถาน ตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม ภาษาของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ไม่ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่น (Nishihara, 2010, pp. 39 - 40)
ในยุคของการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นให้ทันสมัย ญี่ปุ่นส่งเสริมนโยบาย หนึ่งชาติหนึ่งภาษา ซึ่งไม่ให้ความสําคัญ
ต่อการอนุรักษ์ภาษาถิ่น หรือภาษาชาติพันธุ์ เช่น ภาษาไอนุ ริวกิว สังคมญี่ปุ่นยอมรับภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาประจําชาติ
ซึ่งเป็นภาษาของชนกลุ่มใหญ่ (Nishihara, 2010, p. 34) Kitagawa (อ้างถึงใน Carroll, 2001, p. 36) อธิบายว่า ลัทธิชินโต
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนประวัติศาสตร์อันยาวนานของภาษาญี่ปุ่น และเชื่อมโยงถึงความเป็นชาตินิยม
และอัตลักษณ์ของชาติ ชินโต มีความเชื่อเกี่ยวกับ kotodama – ‘the spirit or soul of Japanese language’
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จิตวิญญาณของภาษาญี่ปุ่น ว่า การพูดออกเสียงภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง จะนํามาซึ่งสิ่งที่ดี ๆ ในขณะที่การใช้ภาษาญี่ปุ่น
อย่างไม่ถูกต้อง นํามาซึ่งความโชคร้าย ความเชื่อนี้เกี่ยวโยงกับนโยบายภาษา ในการส่งเสริมภาษากลางและขจัดภาษาถิ่น
เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของอัตลักษณ์ชาติญี่ปุ่น (Carroll, 2001, p.182)
ภาษากับการศึกษา
งานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา ด้านการศึกษาของเด็กอพยพ ชี้ให้เห็นว่าเด็กชนกลุ่มน้อยประสบปัญหา
ในการศึกษามากกว่าเด็กที่มาจากสังคมกระแสหลัก เนื่องจากกําแพงภาษาและพื้นฐานความรู้ (Vidali & Adams, 2006)
Adams and Shambleau (2006) กล่าวว่า เด็กอพยพมักขาดประสบการณ์การเรียนรู้ที่โรงเรียนในช่วงปีต้น ๆ
ของการเติบโต ทําให้ไม่สามารถอ่านเขียนภาษาแม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อทักษะการคิด ข้อเท็จจริงที่ว่า กว่าครึ่งของจํานวน
ประชากรเด็กในวัยเรียนของประเทศไทย ไม่ได้เกิดและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ หมายความว่า
เด็กเหล่านี้ต้องเรียนที่โรงเรียนของรัฐด้วยภาษาที่สอง (ภาษาไทย)
Kosonen (2008) และ Smalley (1994) พบว่า เด็กชนกลุ่มน้อยช่วงปฐมวัยจํานวนมาก ประสบปัญหา
ในการเข้าใจคําสอนของครู ปัญหาความไม่เข้าใจนี้มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ํา การเรียนซ้ําชั้น และการเลิกเรียน
กลางคันในที่สุด ปี พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทําการสํารวจเด็กชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในที่ห่างไกล พบว่า
เด็กเหล่านี้มีทักษะความรู้ภาษาไทยค่อนข้างต่ํา และมีความเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนในชั้นเรียนเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับ
นักเรียนไทยที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (Sitragool, Petcharungsa,&Chouenon, 2009) สอดคล้องกับผลการ
สํารวจนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาโรงเรียนตามเขตชายแดน และพบว่าครูกับนักเรียน
พูดภาษาต่างกัน และนักเรียนไม่เข้าใจสิ่งที่ครูพูด (Sitragool et. al, 2009)
แม้ว่าเด็กชนกลุ่มน้อยจะได้รับโอกาสมากขึ้นในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาล แต่การจัดการศึกษา
ที่ขาดความตระหนักถึง ความหลากหลายของผู้เรียน และความสําคัญของภาษาแม่ ก็ไม่ได้ช่วยพัฒนาการรู้หนังสือ
ทั้งในภาษาแม่ หรือภาษาไทย ผลคะแนนจากการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O - Net ในวิชาภาษาไทย และวิชาสาระอื่น ๆ
และผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา โดยองค์กรนานาชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงคะแนนที่ตกต่ําลงทุกปี สะท้อนให้
เห็นว่าภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนควรได้รับการทบทวน
การศึกษาโดยภาษาแม่ (Mother tongue - based education) สําหรับเด็กชนกลุ่มน้อยยังเป็นแนวคิด
ที่ใหม่มากสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Kosonen & Young, 2009) Kosonen และ Young (2009) ให้เหตุผลว่า
การไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาของชนกลุ่มน้อยเป็นสื่อในการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนรัฐ มาจากปัจจัยด้านการเมือง
และความมั่นคงของชาติ ซึ่งอาจเกิดจากความระแวงว่าจะมีการแบ่งแยกดินแดน และขาดอํานาจในการควบคุม
ชนกลุ่มน้อย ดังนั้นการศึกษาโดยภาษาแม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย มักจัดในรูปแบบการศึกษา
นอกโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นระดับปฐมวัย และการศึกษาสําหรับผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้ง องค์กรในท้องถิ่น
และ NGOs.
ทุกประเทศ อัตราการอ่านออกเขียนได้มักสัมพันธ์กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศญี่ปุ่น
อัต ราการไม่ รู้ ห นั ง สื อ แทบไม่ ป รากฏ เนื่ อ งจากกลุ่ ม ที่ ป ระสบปั ญ หาการไม่ รู้ ห นั ง สื อ ถู ก กี ด กั น ออกจากสั ง คม
กลายเป็นคนนอกสังคมญี่ปุ่น การศึกษาภาคบังคับในประเทศญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้เฉพาะเด็กสัญชาติญี่ปุ่นให้เข้ารับ
การศึกษาจนถึงระดับมัธยม ซึ่งประชากรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยม แต่ตัวเลขนี้ไม่รวมถึง
เด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (Yamada, 2010, pp. 154 - 155)
ในความเป็นจริงสังคมญี่ปุ่น ก็มีเด็กชนกลุ่มน้อยจํานวนมาก ที่ไม่ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนหรือการศึกษา
รูปแบบอื่นใด ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD ที่ไม่กําหนดให้เด็กต่างชาติต้องเข้ารับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (Yamada, 2010, pp.154 - 155) การสํารวจเด็กในวัยเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโรงเรียนของรัฐ ไม่รวมถึง
เด็กต่างชาติ การยอมรับภาวะการไม่รู้หนังสือของชนกลุ่มน้อยในสังคมญี่ปุ่น จะเป็นการแสดงให้เห็นภาพที่แตกต่าง
จากภาพสังคมญี่ปุ่น ที่คนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง และมีการศึกษาดี (Carroll, 2001, p. 116)
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ตั้งแต่ปลายยุค 1990 อาสาสมัครในจังหวัดต่าง ๆ ของญี่ปุ่นมีบทบาทสําคัญในการจัดอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่
แรงงานอพยพ การขยายตัวของการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในกลุ่มผู้อพยพ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นเปิดรับผู้ลี้ภัยอินโดจีน และผู้อพยพเชื้อสายญี่ปุ่นจากประเทศจีน (Noyama, 2008, pp. 5 - 25)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นมีบทบาทสําคัญมาก ในการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้อพยพ คณะกรรมการ
การศึกษาส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในชุมชน โดยมีความร่วมมือ
กับหลายองค์กร เช่น สมาคมการแลกเปลี่ยนนานาชาติและกลุ่มอาสาสมัคร (Kakazu, 2008, p.72)
นอกเหนือจากกลุ่มแรงงานอพยพที่ต้องการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแล้ว เด็กอพยพในโรงเรียนรัฐบาลก็ต้องการ
เช่นกัน กลุ่มผู้อพยพล่าสุด ได้แก่ กลุ่มที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่ Hamamatsu ซึ่งเป็นตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มนี้ประสบปัญหาการกีดกันทางชาติพันธุ์และการเลิกเรียนกลางคันของเด็กอพยพจํานวนมากในระดับมัธยม
องค์กรส่วนท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงช่องว่างทางสังคม และส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และโปรแกรมทวิภาษาแก่
เด็กอพยพที่ไม่มีทักษะความรู้ในภาษาญี่ปุ่น (Yamanaka, 2008)
พหุวัฒนธรรมกับการศึกษาของไทยและญี่ปุ่น
โรงเรียนรัฐของไทยและญี่ปุ่นเริ่มกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องมาจากการอพยพและหน้าตาประชากร
ของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคโลกาภิวัตน์อาเซียนร่วมมือกันเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน
ดังนั้นการเคลื่อนย้ายคน สินค้า และบริการอย่างเสรีเป็นสิ่งทีจะเกิดตามมา การลดขั้นตอนการเข้าเมือง เป็นหนทางหนึ่ง
ในการเพิ่มความแข็งแกร่งในการร่วมมือทางเศรษฐกิจ (“Review on ASEAN Economic Community,” n.d.)
ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี เป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะจินตนาการ เด็กอพยพจากกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ที่ติดตามแรงงานเข้ามาในประเทศไทย จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของประชากรในโรงเรียนไทย
ตั้งแต่ยุค 1990 ที่ประเทศไทยเริ่มขาดแคลนแรงงาน ภาคก่อสร้าง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมประมง
ก่อให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า Phonlabutra (2011) ได้ศึกษา การจัดการการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีแรงงานพม่าอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ผู้วิจัยพบว่า
แม้ว่าสิทธิ์การเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กกลุ่มด้อยโอกาสจะได้รับการรับรองจากรัฐบาล แต่เด็กวัยเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนเด็กอพยพที่คาดว่ามีอยู่จริง
อุปสรรคในการเข้าสู่ระบบการศึกษา มีหลายประการ เช่น สถานะภาพเข้าเมืองผิดกฎหมายของผู้ปกครอง
การขาดทักษะในการสื่อสารภาษาไทย ความยากจน และ การใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทย
กับชุมชนพม่าก็มีอย่างจํากัด บรรยากาศเช่นนี้ไม่ส่งเสริมให้เด็กอพยพพม่าเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐของไทย เด็กอพยพพม่า
ที่มีโอกาสได้เข้าเรียนจะเรียนในชั้นเรียนเดียวกับเด็กไทย โดยขาดการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ นอกจากนี้
ภาษาและวัฒนธรรมของเด็กอพยพชาวพม่าก็ไม่ได้รับการยอมรับถึงคุณค่าแต่อย่างไร ผลการวิจัยของ กมลทิพย์
สะท้อนให้เห็นว่า แนวคิดเรื่อง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน อาจเป็นเพียงสโลแกนทางการทูตเพื่อส่งเสริม
ความเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในขณะที่ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในระดับท้องถิ่นชุมชนกลับยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร
พิมพ์เขียวของอาเซียนที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคนี้ ได้แก่ ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) ชุมชนสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community) และชุมชนความมั่นคง
ทางการเมือง (ASEAN Political - Security Community) พิมพ์เขียวทั้ง 3 นี้ ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาพหุภาษาและ
พหุวัฒนธรรม กลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสถานศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเด็กอพยพและเด็กไทย
ภาษาทั้ง 10 ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่งเริ่มได้รับความสําคัญในโรงเรียนของไทย ตั้งแต่ไทยเตรียม
เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน แนวโน้มการจัดการศึกษาภาษาเหล่านี้อาศัยชุมชนที่ตั้งของเรียนเป็นหลัก โรงเรียน
ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีผู้พูดภาษาอาเซียนภาษาใด ก็เลือกภาษานั้นเป็นวิชาเรียนของโรงเรียน ตัวอย่างเช่น โรงเรียน
ที่อยู่ในเขตจังหวัด ที่มีชุมชนพม่าอาศัยอยู่ก็เลือกภาษาพม่า อย่างไรก็ตาม นโยบายการศึกษาภาษานี้ ดูเหมือนจะ
ไม่ได้คํานึงถึงนักเรียนอพยพกลุ่มใหม่ ที่เป็นผลพวงจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน
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ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาที่ได้รับความสําคัญสูงสุด เห็นได้จากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เตรียม
ความพร้อมให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชุมชนอาเซียน ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
ได้รับความสําคัญเพียงแค่เป็นรายวิชาหนึ่งของโรงเรียน แต่ไม่ใช่สื่อในการเรียนการสอน การศึกษาโดยใช้ภาษาแม่
เป็นสื่อ (ภาษาแม่ของเด็กอพยพในอาเซียน) ในโรงเรียนของรัฐยังไม่ได้รับการยอมรับ แม้ว่าพิมพ์เขียวด้านชุมชน
สังคมวัฒนธรรมอาเซียนได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว
การหลั่งไหลเข้ามาของเด็กอพยพทิ่ติดตามครอบครัวจากประเทศในอาเซียนเข้ามาในประเทศไทย จะเริ่ม
ในปี 2015 เมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายมหาศาลของภาษาชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาอังกฤษ
ย่อมไม่ใช่ภาษาแม่ของเด็กอพยพส่วนใหญ่ ซึ่งจะเข้ามาเป็นประชากรใหม่ของโรงเรียนไทย ยิ่งกว่านี้ ครูไทยส่วนใหญ่
ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะสอนด้วยภาษาอังกฤษ เด็กอพยพซึ่งเป็นประชากรใหม่ของโรงเรียนไทยเหล่านี้
จะต้องเรียนวิชาต่าง ๆ ด้วยภาษาไทย อุปสรรคในการเรียนเนื่องจากกําแพงภาษาเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ สถานศึกษา
ของประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อน หน่วยงานทางการศึกษา และองค์กรท้องถิ่น จึงมีระบบและกลไก
ในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กอพยพ และผู้อพยพ
ตั้งแต่ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงานอพยพเข้าประเทศ คาดว่ามีผู้อพยพอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 2 ล้านคน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศนโยบายการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural co - exist) ในปี 2005
(Noyama, 2008, p. 14) นโยบายดังกล่าว เน้นย้ําการตระหนัก รับรู้ การเข้าใจ และการเคารพในวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกัน ค่านิยม ชาติพันธุ์ และสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Yamada (2008) เรียกร้องให้สังคมญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนมิติด้านภาษาและการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ญี่ปุ่น
บรรลุเป้าหมายของการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ดังนั้นสังคมญี่ปุ่นแบบพหุวัฒนธรรม
ถูกคาดหวังว่าจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อหลักการของพหุวัฒนธรรม รับรองสิทธิ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ของผู้อพยพ กําหนดให้เด็กอพยพเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามสภาพสังคมวัฒนธรรมของตน รวมทั้ง
ให้การศึกษาแก่ชาวญี่ปุ่นเพื่อสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพกับคนต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่น
เป็นภาษาแม่ การพัฒนาการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมนั้น สิ่งแวดล้อมทางสังคมแบบพหุภาษา และพหุวัฒนธรรม
จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ชุมชนในท้องถิ่นที่มีชาวต่างชาติผู้อพยพอยู่หนาแน่น เช่น ฮะมะมัทสึ โอตะ ชินจุกุ และนากาโน ได้พยายาม
ให้ความช่ วยเหลือสองภาษาแก่เด็กชนกลุ่ม น้อย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษา
(Noyama, 2005, pp. 4 - 5) ความช่วยเหลือนี้มีหลายรูปแบบ ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในชุมชน เช่น องค์กรท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน และอาสาสมัคร
จากประสบการณ์ของอาสาสมัครในโรงเรียนที่ให้ความช่วยเหลือดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนอพยพ
ถูกแยกห้องเรียนจากนักเรียนญี่ปุ่นทั่วไป เพื่อรับความช่วยเหลือสองภาษา และเนื้อหาวิชา นักเรียนญี่ปุ่นทั่วไปไม่ค่อย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้น แม้จะมีนักเรียนอพยพ ที่พูดพหุภาษาในโรงเรียนรัฐของญี่ปุ่น นักเรียนญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพียงภาษาเดียว (Yuuji & Yasui, 2005, p.159) นอกจากนี้
คณะกรรมการการศึกษาของบางจังหวัด ได้ส่งเสริมการศึกษาแบบทวิภาษา คือภาษาญี่ปุ่นกับภาษาแม่ หรือภาษาบรรพบุรุษ
(mother tongue and heritage bilingual education) แก่เด็กชนกลุ่มน้อยด้วย
คณะกรรมการการศึกษาของจังหวัด โอซากา และเฮียวโกะ ค่อนข้างมีความก้าวหน้าในการส่งเสริมการศึกษา
รูปแบบใหม่นี้ Majima และคณะวิจัย (2011) ได้ร่วมมือกับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดโอซากา เพื่อศึกษา
ความสามารถสองภาษาของเด็กญี่ปุ่นเชื้อสายจีน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสองภาษา (จีนและญี่ปุ่น) อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการการศึกษาของเมืองเฮียวโกะ ตระหนักว่าภาษาแม่เป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาทางปัญญา
และสามารถใช้เป็นสะพานเชื่อมสู่การเรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาสาระ
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ดังนั้นคณะกรรมการดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนที่เป็นศูนย์ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ด้วยภาษาแม่
เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือในภาษาแม่ และวัฒนธรรมแก่เด็กอพยพ คณะกรรมการการศึกษาของจังหวัดนี้ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม
รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และภาษาแม่แก่เด็กอพยพ การกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาดังกล่าว ทําให้ชาวญี่ปุ่นในชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อพยพในสังคมญี่ปุ่นมากขึ้น
กระบวนการส่งเสริมและกลไกได้ถูกออกแบบมาอย่างดี ตั้งแต่ส่งอาสาสมัครไปที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม
อาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม บริหารจัดการศูนย์การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ให้คําปรึกษา
ด้านการศึกษา ช่วยเหลือเด็กต่างชาติที่เพิ่งอพยพเข้ามาด้วยการศึกษาด้วยภาษาแม่ ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษา
ภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาที่สอง ส่งเสริมให้สังคมญี่ปุ่นเปิดรับเด็กอพยพ จัดเทศกาลพหุวัฒนธรรมและเครือข่าย
พหุวัฒนธรรม (Hosokawa, 2009) ระบบและกลไกเหล่านี้ จะไม่สามารถส่งเสริมนโยบายการอยู่ร่วมกันแบบ
พหุวัฒนธรรม หากขาดระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
สรุป
การพัฒนาการศึ กษาภายใต้พหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุ ขและเท่าเทีย มนั้น
ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของคนทุกชาติพันธุ์จะต้องได้รับความยอมรับจากสังคม ความแตกต่าง
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรค ในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อโอกาสทางสังคมและลดช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจําเป็นต้องมีนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และรูปแบบที่ชัดเจนด้านการศึกษา
แบบพหุภาษา และพหุวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยและประชากรใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียน
ในฐานะที่ทุกคนคือพลเมืองอาเซียน การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน และทุกภาคส่วนของสังคมเป็นเงื่อนไข
และเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้พหุวัฒนธรรมนี้
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม Rock & Rap for
Mathematics: RRM ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิท ธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องระบบจํานวนเต็ม ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap
for Mathematics: RRM 4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้
นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จํานวน 32 คน
ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย นวัตกรรม Rock & Rap for
Mathematics: RRM แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.84 และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.90
ผลการวิจัยพบว่า
1. นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/82.22 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM
มีค่าเท่ากับ 0.72
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for
Mathematics: RRM สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของไทยในปัจจุบันพบว่ายังไม่ประสบความสําเร็จ
ซึ่งพิจารณาได้จากผลการประเมินในระดับต่าง ๆ เช่น ผลการประเมิน PISA ผลการประเมิน O - NET หรือ
แม้กระทั่งจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2550 พบว่าผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่อยู่ในระดับ
ร้อยละ 75 ขึ้นไป (ผลการเรียนระดับ 3 - 4) มีเพียง ร้อยละ 17.94 (กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร. 2551)
ซึ่งผลการประเมินข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบความสําเร็จ
และจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อนักเรียน เพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของหลักสูตรที่วางไว้ต่อไป
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ไม่ประสบความสําเร็จอาจเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
การใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อเอกสารซึ่งนําเสนอสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ยาก
ซึ่งอุ้มบุญ สิงห์อัศวิน (2550) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อการสอนเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยี
มาช่วยดึงดูดความสนใจ เน้นทักษะกระบวนการ เน้นกิจกรรมนักเรียนเป็นสําคัญ สื่อการสอนเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
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มีมากมาย เช่น บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะสื่อการสอนเหล่านี้สามารถช่วย
ในการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นสื่อการเรียนรู้จึงเป็นตัวกลางระหว่างผู้สอนกับนักเรียน
ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะประสบการณ์ความคิดเห็น รวมทั้งเจตคติของผู้สอนไปสู่นักเรียนหรือกระทั่งสามารถ
ทําให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นสื่อที่ดีจึงควรเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้ วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉันทนา รัตนพลแสน (2553)
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนและพบว่าเทคนิควิธีการสอนของครู
สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
จากการประมวลศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชื่อว่า
Rock & Rap for Mathematics: RRM โดยยึดแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL)
ซึ่งเป็นการนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมาใช้ออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของสมองแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะก่อให้เกิดศักยภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ ส่งผลไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
นวัตกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย
ให้พัฒนาต่อไป และเอื้อให้สามารถเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อสนเทศในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM
4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่สร้างโดยยึดแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(Brain Based Learning: BBL) ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องระบบจํานวนเต็ม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) เพลงคาราโอเกะคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาคณิตศาสตร์และเรียบ
เรียงดนตรีแนวร๊อคและแร๊พ เรื่องระบบจํานวนเต็ม จํานวน 5 เพลง ดังนี้ เพลงตานวนจริง เพลง Real Number
เพลงแร็พบวกลบจํานวนเต็ม เพลงคูณหารจํานวนเต็ม และเพลงเธอ...จํานวนเต็ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิ ชาคณิตศาสตร์ (ค21101) เรื่ อง ระบบจํานวนเต็ม จํา นวน 5 แผนการจัด การเรี ย นรู้ เวลา 22 ชั่ว โมง
3) คู่มือกิจกรรมการบริหารสมอง (Brain GYM)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่ อ งระบบจํ า นวนเต็ ม วั ด ได้ จ ากคะแนนการทํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เรื่องระบบจํานวนเต็มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
โดยแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะ คือ ทางบวก จะแสดงในลักษณะความพึงพอใจ ความสนใจ เห็นด้วย
อยากปฏิบัติ อีกลักษณะหนึ่งคือทางลบ จะแสดงออกในลักษณะของความเกลียด ไม่พอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย
ไม่อยากปฏิบัติ
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้โดยยึดแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการนําความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกั บสมองมาใช้ออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดศักยภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ ส่งผลไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้นวัตกรรม Rock &Rap for Mathematics: RRM
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เพลงคาราโอเกะคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยแต่งเนื้อร้องและทํานองขึ้น
โดยมีก ารเรี ย บเรี ย งดนตรี แ นวร๊ อ คและแร๊ พ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ งระบบจํ า นวนเต็ ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคู่มือกิจกรรมการบริหารสมอง (Brain GYM) มาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(Brain Based Learning: BBL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม
Rock & Rap for Mathematics: RRM
ประกอบด้วย
1. เพลงคาราโอเกะคณิตศาสตร์
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. คู่มือการบริหารสมอง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องระบบจํานวนเต็ม
- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 1ปี ก ารศึ ก ษา 2554
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จํานวน 3 ห้องเรียน รวม 92 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้อง
มีความสามารถใกล้เคียงกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จํานวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM ซึ่งประกอบด้วย
เพลงคาราโอเกะคณิตศาสตร์ คู่มือกิจกรรมการบริหารสมอง (Brain GYM) และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ (ค21101) เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพโดยการตรวจสอบความสอดคล้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมเท่ากับ 81.56/82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องระบบจํานวนเต็ม เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ
ผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อ สอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนําผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC (กรมวิชาการ. 2545 ข: 83 – 84) ได้ค่า IOC
ของข้อสอบตั้งแต่ .60 – 1.00 ทุกข้อการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ความยากง่าย (P)
และอํานาจจําแนก (D) ของข้อสอบโดยใช้เทคนิค 50% ผลการทดสอบพบว่าข้อสอบมีค่าความยากง่ายตั้งแต่
0.40 – 0.90 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.07 – 0.80 ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.47 – 0.57
และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.40 – 0.80 ไว้ จํานวน 20 ข้อ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.84
สําหรับแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)
จํานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.90
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจํานวนเต็ม และวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
2. ดําเนินการสอน โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM
3. วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจํานวนเต็ม โดยใช้แบบทดสอบ
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนและวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัด
เจตคติฉบับเดิม
4. นําผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวัดเจตคติของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM
โดยวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ
2. หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจํานวนเต็มก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM โดยการทดสอบ
ค่าที (t - test)
4. เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม
Rock & Rap for Mathematics: RRM โดยการทดสอบค่าที
สรุปผลการวิจัย
1. นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัดปัตตานีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM
เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัดปัตตานี เท่ากับ 0.72
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 72.00
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics:
RRM หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อําเภอ ปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics:
RRM มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/82.22 นั่นคือ คะแนนระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ 80 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่านวัตกรรม
Rock & Rap for Mathematics: RRM มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 ซึ่งชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย
(2546) ได้กล่าวถึงบทบาทของเพลงและดนตรีที่มีต่อการเรียนการสอนไว้ว่าเพลงจะช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายอารมณ์
ไม่ เ คร่ ง เครี ย ด ทั้ ง ยั ง เป็ น การฝึ ก ให้ รู้ จั ก ฟั ง สิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ ใ นเวลาว่ า งและจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารเรี ย นดี ขึ้ น
และจากผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM เรื่องระบบจํานวนเต็ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัดปัตตานีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/82.22
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้นั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของการุณ ชาญวิชานนท์ (2551) ซึ่งได้พัฒนาสื่อประสม
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้เพลงร่วมในการจัดการเรียนรู้ พบว่าประสิทธิภาพของสื่อประสมตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าเท่ากับเท่ากับ 88.33/80.11 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้
และพั ช ริน ทร์ วาวงศ์มู ล (2553) ที่ไ ด้ ศึ ก ษาถึง การพั ฒ นาความพร้อ มทางคณิต ศาสตร์ สํา หรับ เด็ก ปฐมวัย
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/85.87
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้เช่นกัน
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM
มีค่าเท่ากับ 0.72 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics:
RRM ทําให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ถึงร้อยละ 72.00 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม
Rock & Rap for Mathematics: RRM ได้นํากิจกรรมการบริหารสมอง (Brain GYM) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจ กรรมการเรีย นรู้ ทํ าให้ นักเรี ย นมี ก ารเคลื่อนไหวส่วนต่า ง ๆ ของร่างกายอยู่ เ สมอ สามารถทํ าให้ นักเรี ย น
ลดความเครียดได้ สอดคล้องกับคํากล่าวของ อรวรรณ บุญสมปาน (2551) ที่กล่าวไว้ว่าในระหว่างที่มีการสอน
หรืออภิปรายนาน ๆ ครูควรมีกิจกรรมการลดความเครียด (De - Stressing Activities) เช่นการเคลื่อนไหวและ
การอภิปรายกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ลดความเครียดเชิงลบและเสริมแรงการเรียนรู้ และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพ็ญแข คํานันต์ (2550) ในการศึกษาถึงผลการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีค่าเท่ากับ 0.6168 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังจาก
การเรียนด้วยแผนการเรียนการอ่านจับใจความตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานแล้วนักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ร้อยละ 61.68 และจากงานวิจัยของ พัชรินทร์ วาวงศ์มูล (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานพบว่าดัชนีประสิทธิผลการจัด
ประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
มีค่าเท่ากับ 0.66 แสดงว่าเด็กมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 66
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรพรรณ สังธิกุล (2550) ที่ได้ศึกษาถึง ผลการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วยเกมกับเพลงคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการสื่อสาร เรื่อง การแปรผัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

52 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกมและเพลง
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วยเกมกับเพลงคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารเรื่องการแปรผันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากงานวิจัยของ ปิยนุช คนฉลาด (2545)
ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลง
กับการสอนปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงสูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for
Mathematics: RRM หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรอุมา ราษฎร์วงศ์ศรี (2545) ซึ่งได้เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวิธีสอนแบบใช้เพลงประกอบและวิธีสอนแบบการโต้ตอบทางสรีระ (TPR) พบว่า
กลุ่มที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนแบบใช้เพลงประกอบและกลุ่มที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนแบบการโต้ตอบ
ทางสรีระ (TPR) มีเจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยกลุ่มที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนแบบใช้เพลงประกอบมีเจตคติต่อการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีสอนแบบการโต้ตอบทางสรีระ (TPR) และจากงานวิจัยของ ศาสตรา สืบวงศ์ (2552) ที่ได้ศึกษา เรื่องเจตคติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โดยใช้เกมและเพลง พบว่าเจตคติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โดยใช้เกมและเพลง ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีโดยใช้เกมและเพลง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ควรอธิบายให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for
Mathematics: RRM
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM อาจจะศึกษาโดยใช้การบูรณาการ
3 วิชา คือคณิตศาสตร์ ดนตรี และภาษาไทย
3. การใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM สามารถใช้ได้ทุกเวลาทุกโอกาส สามารถเปลี่ยน
เวลาว่างให้เป็นเวลาเรียน
4. นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM สามารถใช้จัดการเรียนรู้สําหรับหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ
เช่น การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมหรือเศษส่วน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนานวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้นวัตกรรม Rock & Rap for Mathematics: RRM กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น
ระดับสติปัญญา แรงจูงใจในการเรียน เป็นต้น
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2554
บทคัดย่อ
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมโดยการใช้เทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อย ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการกําหนด
ประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 ห้อง ป. 4/11 จํานวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย แผนการสอนการเขียนเรียงความ โดยการใช้เทคนิค
การกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อย และ แบบประเมินผลการเขียนเรียงความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
การทดสอบค่าที (t - test dependent)
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การศึกษาปัญหาด้านการเขียนของเด็กไทยของผู้วิจัย พบบทความที่ระบุอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาไทย
ในมุมมองบริบทของการสื่อสาร ที่กล่าวไว้ว่า... นักวิชาการ รวมถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ครูอาจารย์ ทั้งหลาย มักจะ
วิพากษ์วิจารณ์กันถึงเด็กไทยสมัยนี้ ที่ส่วนใหญ่ยังเขียนหนังสือไม่ถูก อ่านไม่ออก สรุปความไม่ได้ ย่อความไม่เป็น
ออกเสียงไม่ชัดเจน รวมทั้งถามอย่างตอบอย่าง และอีกมากมาย พฤติกรรมดังกล่าว สะท้อนถึงความล้มเหลวในการ
สื่อสาร... (นฤมล ฟิตประยูร. 2547) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการแสดงถึงปัญหาด้านความสามารถในการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนไทย อุปสรรคหนึ่งที่ระบุไว้ว่ามีสาเหตุจากครูที่เป็นผู้ส่งสาร ที่มักมีข้อบกพร่องเรื่องที่ครูมักใช้วิธีการสอน
แบบเดิม ๆ ทําให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย
การเขียนทุกประเภทเป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยหลักวิชาและศิลปะ ต้องใช้ความคิด ความรู้
ในด้านการเขียน และในด้านอื่น ๆ ประกอบกันต้องเป็นผู้ฟังมาก อ่านมาก และใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน
(สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2531) การเขียนจึงถือว่าเป็นทักษะที่ยาก เพราะการที่จะบรรยายความรู้สึกนึกคิดออกมา
เป็นสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจตามเจตนาของผู้เขียน ต้องฝึกเขียนอย่างสม่ําเสมอ จึงจะสามารถทําให้ผู้รับสาร
เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความบกพร่องด้านการเขียนเรียงความมาก
เช่น เขียนสะกดคําผิด เขียนไม่เป็นประโยค ไม่มีข้อมูลความรู้ในการเขียน ตลอดจนขาดประสบการณ์ ในการเขียน
เรียงความเขียนไม่สอดคล้องกับเรื่องที่กําหนด ไม่รู้จักการเขียนคํานํา การเขียนเนื้อเรื่อง และการเขียนสรุป
จากเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัส สัม ชัญ แผนกประถม โดยใช้เ ทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก
เสริมประเด็นย่อย ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยดัดแปลงกระบวนการเรียนรู้และประสมประสานเข้ากับทฤษฎีการเรียน
การสอนแบบตกผลึก จนเกิดเป็นเทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
การเรียนการสอน ให้พัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการกําหนด
ประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความสามารถทางการเขียนเรียงความ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเมื่อได้รับการฝึกเขียนโดยการใช้
เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อยแล้ว สามารถเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียน
เรียงความ สามารถสื่อความได้ตรงตามความหมาย และการเชื่อมประโยคให้ต่อเนื่องเป็นเรื่องราวสอดคล้องสัมพันธ์กัน
เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย หมายถึง เทคนิคการเรียนการสอนในบทเรียนที่ใช้
เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ทักษะการค้นคว้า การคิด
ร่วมกับประสบการณ์ของผู้เรียน การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ มากําหนดทิศทาง
ในการเขียนเรียงความ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดเนื้อเรื่องร่วมกัน ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กําหนดเนื้อเรื่องที่จะเขียน
เรียงความร่วมกัน
ขั้นที่ 2 สร้างสรรค์ปัญญาด้วยการค้นคว้า ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักในการค้นคว้า และแสวงหาความรู้
ที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะเขียนเรียงความ เป็นการเก็บข้อมูลจากการค้นคว้ามารวมกับประสบการณ์ของตน เพื่อให้
มีสาระหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเขียนให้มากที่สุด
ขั้นที่ 3 นําพาความรู้สู่กันและกัน ผู้เรียนช่วยกันนําเสนอความรู้จากการค้นคว้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่จะเขียนมาแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ โดยผู้สอนจะช่วยบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนนําเสนอบนกระดาน ขั้นนี้ผู้เรียนทุกคนจะ
นําเสนอความรู้ที่ค้นคว้ามา และเขียนขึ้นบนกระดาน อาทิ เขียนเรื่องอะไร เรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร เรื่องนั้นมี
ความสําคัญอย่างไร เพราะเหตุใด มีประโยชน์อย่างไร มีใครที่เกี่ยวข้องด้วย หรืออื่น ๆ ตามที่ผู้เรียนมีประสบการณ์
หรือมีความสนใจที่จะเขียน
ขั้นที่ 4 จัดสรรเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้สอนจะช่วยแนะนําผู้เรียนให้รู้จักประเด็นหลักหรือประเด็นสําคัญ
โดยเลือกจากข้อมูลที่นักเรียนนําเสนอ ในขั้นที่ 3 มาจัดกลุ่ม ในรูปแบบ Mind Mapping เพื่อจัดสิ่งที่ผู้เรียน
นําเสนอให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกัน โดยให้เทคนิคการเขียน Mind Mapping ว่าประเด็นสําคัญ
ที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องจะเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ที่มีความสําคัญเป็นหลัก ส่วนประเด็นย่อยที่มาเสริม
ประเด็นหลัก จะเปรียบเหมือนรากแขนง ที่ช่วยเสริมให้รากแก้วมีความมั่นคงยิ่งขึ้น จากนั้นช่วยกันพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังว่าส่วนใดจะเป็นคํานํา ส่วนใดเป็นเนื้อเรื่อง และส่วนใดเป็นสรุป ซึ่งผู้สอนควรให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจก่อนว่า คํานําคืออะไร เนื้อเรื่องควรเป็นอย่างไร และสรุปเป็นอย่างไร
ขั้นที่ 5 เรียงร้อยถ้อ ยความเป็น ขั้น เป็นตอน ผู้เรีย นแต่ละคนจะนําข้อมูลจากMind Mapping
ไปเขียนเรียงความ โดยผู้เรียนต้องเรียงร้อยถ้อยความทั้งหมดให้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกันตามหลักเกณฑ์
การเขียนเรียงความแล้วเริ่มเขียนเรียงความตามที่กําหนดประเด็นไว้โดยใช้คําเชื่อม หรือการลําดับเหตุการณ์ให้เกิด
ความสละสลวย
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การเขียนเรียงความเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียน นักภาษาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียน
หลายท่านได้ให้ความหมายของการเขียนในทํานองเดียวกันอาทิ วัลลภา เทพหัสดิน ณอยุธยา (2526: 55) กล่าวว่า
ผู้ที่มีความสามารถทางการเขียนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเข้าใจผู้เขียนมีความรู้และประสบการณ์มากจะสามารถ
เขียนข้อความที่มีการเสนอความคิดอย่างมีเหตุผลรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งรอบๆตัวหรือมีประเด็นที่จะเขียนมากขึ้น
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คํารณ นิ่มอนงค์ กล่าวถึงขั้นดําเนินการจับประเด็นไว้ในเว็บไซต์ gotoknow.org/posts/514839, 2554 ว่า
ขั้นดําเนินการจับประเด็น ดังนี้ ขั้นแรก ที่ต้องนํามาประกอบการจับประเด็น คือ สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ในขณะนั้น
เช่น ต้องรู้ว่ารูปแบบขอบกลุ่มเป้าหมายลักษณะหรือวิธีการในขณะนั้นคืออะไรกันแน่ เช่น การประชุมหรือการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม การอภิปรายคณะ เป็นต้น ขั้นที่สอง การตัดสินใจออกแบบ โดยตัดสินใจว่าจะใช้
เครื่องมืออะไรเพราะว่าแต่ละเครื่องมือผู้ที่จะทําหน้าที่จับประเด็นต้องเคยมีประสบการณ์ในการใช้มาก่อนแล้ว
พอสมควร ต้องรู้จุดเด่นจุดด้อยของเครื่องมือ ขั้นสุดท้าย ดําเนินการจับประเด็น เพื่อให้ได้เนื้อหาครบทั้ง 3 ส่วน
คือ ส่วนนํา ส่วนเนื้อหา ส่วนสรุป หรือจับประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นเสริม หรือประเด็นหลัก ประเด็นรอง
และประเด็นย่อย
จากข้อความดังกล่าว จะพบว่าการจับประเด็นต้องมีการกําหนดเป้าหมาย มีการสนทนากลุ่ม อภิปรายร่วมกัน
แล้วจึงตัดสินใจหาประเด็นหลักประเด็กย่อยหรือประเด็นรอง จึงจะนํามาเขียนเป็นข้อความหรือเป็นภาษาที่สื่อ
ความหมายได้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับเทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย อันเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนต้องผ่านการค้นคว้า สนทนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้แนวคิด และจุดสําคัญของเรื่อง เพื่อนํามาพิจารณาหาส่วนนํา
ส่วนเนื้อหา ส่วนสรุป ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีข้อมูลความรู้มาเขียนเรียงความต่อไป
นอกจากนี้ทฤษฎี การเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-based approach) เป็นการเรียนรู้แบบตกผลึก
พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการแนวคิดทางการศึกษา 4 แนวคิดเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ตกผลึกที่มีขั้นตอนชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการสอนในชั้นเรียนได้ดังนี้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ.
2550: 52 - 58) ที่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความ
ซึ่งมีหลากหลายวิธีการ และวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
เกิดการตกผลึกทางความรู้ความคิด ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
รากฐานการพัฒนาหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้แบบ
กํากับตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดเริ่มต้นจากแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมุ่งหวังจะศึกษา
ในประเด็นที่ตนสนใจใฝ่รู้ 2) การเรียนรู้แบบนําตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
การตั้งเป้าหมาย เลือกวิธีการเรียนรู้ แสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 3) การเรียนรู้
แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ร่วมทํากิจกรรมกลุ่มโดยแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
และมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกัน 4) การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมพลัง เป็นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร่วมกันศึกษาในเรื่องที่สมาชิกในกลุ่มให้ความสนใจ เป็นการเรียนแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบตกผลึ กยั งเปิด โอกาสให้ผู้เ รี ย นแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้เกี่ ยวกั บ
ข้อความรู้ที่ค้นพบผ่านการอภิปรายร่วมกันกับครูและผู้อื่นในชั้นเรียน กระบวนการดังกล่าวนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการตกผลึกทางความคิดในเรื่องที่ตนได้ศึกษา ในประเด็นนี้ผู้เรียนก็จะได้รับการพัฒนา (คงรัฐ นวลแปง, 2554)
จากแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมุ่งแสวงหาข้อความรู้ที่ตนสนใจจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยมีการนําข้อมูลมานําเสนอ
อภิปรายร่วมกัน เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว
จึงนํามาสรุปเป็นงานเขียนเรียงความ ต่อไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
เทคนิค การกํ า หนดประเด็ น หลัก เสริม ประเด็น ย่ อ ย ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาความสามารถทางการเขี ย น
เรียงความ
เทคนิคการกําหนดประเด็น
หลักเสริมประเด็นย่อย

การพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนเรียงความ

เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กําหนดเนื้อเรื่องร่วมกัน
ขั้นที่ 2 สร้างสรรค์ปัญญาด้วยการค้นคว้า
ขั้นที่ 3 นําพาความรู้สู่กันและกัน
ขั้นที่ 4 จัดสรรเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ขั้นที่ 5 เรียงร้อยถ้อยความเป็นขั้นเป็นตอน
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลอง (experimental research) ซึ่งผู้วิจัยทําการทดลองกับกลุ่มผู้เรียน
ตามแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังทดลอง (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2549: 63)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 จํานวน 14 ห้องเรียน ทั้งหมด 545 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 ห้อง ป. 4/11 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการสอนการเขี ย นเรี ย งความโดยการใช้ เ ทคนิ ค การกํ า หนดประเด็ น หลั ก เสริ ม ประเด็ น ย่ อ ย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหาวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียน
เรียงความจากหัวข้อ
1.2 สร้างแผนการสอนที่ใช้การใช้เทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อยที่สร้างขึ้น จํานวน
15 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 40 นาที แล้วให้เพื่อนครูที่สอนในวิชาภาษาไทย 3 คน ตรวจพิจารณาความเหมาะสม
ตามเนื้อหาและจุดประสงค์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 คน มีความเห็นพ้องกันว่ากิจกรรมสั้นกะทัดรัด ง่ายต่อความเข้าใจ
ของผู้เรียน และส่งเสริมกระบวนการคิด การเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
1.3 นําแผนการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ห้องที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จํานวน 45 คน เพื่อหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหา และระยะเวลา เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
1.4 นําแผนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขและนําไปใช้กับกลุ่มทดลอง
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2. แบบประเมินผลการเขียนเรียงความ ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินการเขียนเรียงความมีดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลกลุ่มทักษะวิชาภาษาไทย และ
การสร้างแบบประเมินวัดความสามารถทางการเขียนภาษาไทย
2.2 สร้างแบบประเมินการเขียนเรียงความ ซึ่งเป็นแบบประเมินการเขียนภาษาไทย โดยวัดความสามารถ
ทางการเขียนคํานํา เนื้อเรื่อง สรุป การนําคํามาแต่งประโยคสื่อสารได้ตรงตามความหมายและการเชื่อมโยงต่อเนื่อง
เป็นเรื่องราวสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถทางการเขียน ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นเกณฑ์ที่สามารถวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ของการวัด
2.3 นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางการวัดผล ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการสอนภาษาไทย หัวหน้างานการเรียนการสอน รวม 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงตามจุดประสงค์
ที่ต้องการวัด ผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า แบบทดสอบถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
2.4 นําแบบประเมินวัดความสามารถทางการเขียนเรียงความไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง
จํานวน 90 คน เพื่อหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการประเมิน นํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
2.5 นําแบบประเมินการเขียนมาปรับปรุงแก้ไขและนําไปใช้กับกลุ่มทดลอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 โดยการใช้เทคนิค
การกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย มี 5 ขั้นตอน และทําการฝึก เป็นจํานวน 6 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เรียน
นําเสนอ ดังนี้ 1) ผลไม้ (เป็นตัวอย่างการเรียนการสอน) 2) กล้วย 3) กีฬาที่ผมชอบ 4) สัตว์เลี้ยง 5) อาหารที่ผมชอบ
6) อาชีพที่ผมใฝ่ฝัน ซึ่งแต่ละเรื่อง จะทําการเรียนการสอนเรื่องละ 3 ครั้ง ยกเว้นเรื่องที่ 1 ใช้เวลาในการสาธิตและ
เรียนรู้ร่วมกัน 1 คาบเรียน หรือ 1 ครั้ง ระหว่างผู้เรียนและผู้วิจัย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อยทั้ง 5 ขั้นตอน รวมทั้งหมดเป็น 16 ครั้งครั้งละ 40 นาที โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยปฏิบัติการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน โดยใช้เรื่อง ผลไม้ เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน
เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย
ครั้งที่ 2 ขั้นที่ 1 กําหนดเนื้อเรื่องร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ซึ่งจะทําให้ผู้เรียน
สนใจเรื่องที่จะเขียน เพราะมีส่วนในการนําเสนอเรื่องที่จะเรียน ขั้นที่ 2 สร้างสรรค์ปัญญาด้วยการค้นคว้า เป็นขั้นที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักในการค้นคว้า ซึ่งเป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้เวลาว่างในการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด
อินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ
ครั้งที่ 3 ขั้นที่ 3 นําพาความรู้สู่กันและกัน เป็นขั้นที่ผู้เรียนช่วยกันนําเสนอความรู้จากการค้นคว้า ขั้นนี้
ผู้เรียนทุกคนจะนําเสนอความรู้ที่ค้นคว้ามา ขั้นที่ 4 จัดสรรเป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจะช่วยแนะนํา
ผู้เรียนให้รู้จักประเด็นหลักหรือประเด็นสําคัญโดยเลือกจากข้อมูลที่นักเรียนนําเสนอ มาวางเป็น Mind Map
เพื่อจัดสิ่งที่ผู้เรียนนําเสนอให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกัน
ครั้งที่ 4 ขั้นที่ 5 เรียงร้อยถ้อยความเป็นขั้นเป็นตอน เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละคนจะนําข้อมูลจาก Mind Map
ไปเขียนเรียงความ โดยผู้เรียนต้องเรียงร้อยถ้อยความทั้งหมดให้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกันตามหลักเกณฑ์
การเขียนเรียงความซึ่งขั้นตอนนี้หากครูผู้สอนได้ร่วมเขียนไปกับผู้เรียนในเรื่องแรก ๆ ก่อน จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจ
วิธีการเขียนและสามารถเขียนเองได้ในครั้งต่อไป
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสอนในลักษณะเดียวกันจนครบทุกเรื่อง จากนั้นนําผลงาน 5 เรื่อง ที่ผู้เรียนเขียนด้วย
ตนเอง มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลซึ่งเป็นแบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเรียงความทั้ง 5 เรื่อง ของผู้เรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
และการทดสอบค่าที (t - test)
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 โดยการใช้เทคนิค
การกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อยผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 โดยการใช้เทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อย พบว่า มีพัฒนาการ
การเขียนเรียงความหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 โดยการใช้เทคนิค
การกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อยผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความสามารถทางการเขียนเรียงความ
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
1. เทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อยเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียน เพราะเทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อย มุ่งให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการค้นคว้า
แสวงหาความรู้ แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมมือกันทํางานจนสําเร็จ สอดคล้องกับข้อความของ
คํารณ นิ่มอนงค์ ในเว็บไซต์ gotoknow.org/posts/514839, 2554 ที่กล่าวว่าการจับประเด็นต้องมีการกําหนดเป้าหมาย
มีการสนทนากลุ่ม อภิปรายร่วมกัน แล้วจึงตัดสินใจหาประเด็นหลักประเด็กย่อยหรือประเด็นรอง จึงจะนํามาเขียน
เป็นข้อความหรือเป็นภาษาที่สื่อความหมายได้แจ่มแจ้ง
2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อย เน้นให้ผู้เรียนได้อ่าน
สังเกต ฝึกคิด การฝึกการใช้ภาษาหาข้อมูล และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้นนําข้อมูลทั้งหมดมาเขียนเรียงความ
ทําให้ผู้เรียนมีข้อมูลในการเขียนเรียงความและเขียนเรียงได้ในระดับดี สอดคล้องกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(2526: 55) กล่าวว่า ผู้ที่มีความสามารถทางการเขียนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเข้าใจ ผู้เขียนมีความรู้และ
ประสบการณ์มากจะสามารถเขียนข้อความที่มีการเสนอความคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งรอบ ๆ ตัว
หรือมีประเด็นที่จะเขียนมากขึ้น
3. การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 โดยการใช้
เทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อยเมื่อพิจารณารายบุคคลและเป็นรายครั้งของเรื่องที่เขียนแล้ว
พบว่า การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของผู้เรียนบางคนมิได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างสม่ําเสมอ
บางเรื่องสูงขึ้นบางเรื่องลดลง ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนบางคน ค่อนข้างช้าในเรื่องการเรียนการทํางาน ไม่กระตือรือร้น
เท่าที่ควร ทําให้ไม่ได้ผ่านขั้นที่ 2 สร้างสรรค์ปัญญาด้วยการค้นคว้า ผู้เรียนไม่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเอง
ย่อมไม่มีข้อมูลในการเขียน ขาดประสบการณ์ และการเขียนหนังสือช้ามากทําให้การเก็บข้อมูลขั้นที่ 4 จัดสรรเป็น
กลุ่มเป็นก้อนไม่สมบูรณ์ พอถึงขั้นที่ 5 เรียงร้อยถ้อยความเป็นขั้นเป็นตอนผู้เรียนไม่ฝึกเขียนเรียงความไม่ส่งงาน
ไม่มีข้อมูลในการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองกฎแห่งการเรียนรู้ของธรอนไดค์ ในเรื่องกฎแห่งการฝึกหัดที่ว่า
ถ้าบุคคลได้กระทําหรือฝึกฝนและทบทวนบ่อย ๆ ก็จะทําได้ดีและเกิดความชํานาญ (มาลินี จุฑะรพ 2539: 83)
เมื่อผู้วิจัยกําหนดให้ผู้เรียนต้องส่งงานเขียนเรียงความทุกคน ผู้เรียนสามารถแยกส่วน คํานํา เนื้อเรื่อง และส่วนสรุป
ได้ค่อนข้างดีเพราะ ได้เรียนรู้ร่วมกันในขั้นที่ 3 นําพาความรู้สู่กันและกัน
การวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าเทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก เสริมประเด็นย่อยเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาสอดแทรก
ในการเรียนการสอน จะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความดีขึ้นดังนั้นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
จึงควรนํา เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อยสอดแทรกในการสอนเขียนรียงความ เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ได้พัฒนาความสามารถทางการเรียนให้สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรฝึกให้ผู้เรียนคิดและเขียนอย่างอิสระเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดการสังเกต และการแสวงหาข้อมูล
มาใช้ประกอบการเขียน
2. ควรฝึกให้ผู้เรียนคิดและเขียนบริบทหรือสาระที่เกี่ยวข้องกับคําต่าง ๆ แล้วนํามาเรียบเรียงให้สละสลวย
สอดคล้องสัมพันธ์กัน จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น
3. ควรให้ผู้เรียนฝึกการใช้เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย ในกลุ่มขนาด 4 - 5 คน และ
ตั้งผู้นํากลุ่มในการอภิปรายกันเอง
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบระหว่าง การใช้เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อยกับ
กิจกรรมอื่น ๆ ว่ากิจกรรมใดทําให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางการเขียนสูงที่สุด
2. ควรทําการวิจัย การใช้เทคนิคการกําหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย ในการเรียนการสอนกับผู้เรียน
ระดับชั้นอื่น
3. ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการกําหนดประเด็นหลัก
เสริมประเด็นย่อย
รายการอ้างอิง
คงรัฐ นวลแปง. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการจิตแห่งการสังเคราะห์
และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
คํารณ นิ่มอนงค์. (2554) การจับประเด็น .WWW.gotoKnow.org/posts/514839 8hog, ค้นคว้าเมื่อ มกราคม, 2554.
นฤมล กังวาลไกล. (2534). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และเจตคติต่อ
การเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์กับ
การสอนปกติ. ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ.
พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2549). การวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพ ฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอืน่ ๆ. (2550) การพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนแบบ CRP. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาลินี จุฑะรพ. (2539) จิตวิทยาการเรียนการสอน. อักษราพิพัฒน์จํากัด
วัลภา เทพหัสดินณ อยุธยา. (2526). รายงานการวิจัยการวัดความสามารถทางการเขียน ระดับอุดมศึกษา.
กรุงเทพ ฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิวงค์ พงศ์ไพบูลย์.(2531). การเขียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 61
ผลงานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001) ของนักเรียน
ปวช.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้
4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบกับการสอนตามปกติ
ผู้วิจัย
นายชลิต ล้วนศิริ
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบกับการสอนตามปกติ
หลังเรียน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบกับการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จํานวน 80 คน ได้มา
โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ห้องละ 40 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ ส่วนกลุ่มควบคุม
ได้รับการสอนตามปกติ ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอน
รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ จํานวน 5 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแบบ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test ) แบบ Independent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นหลังเรียนร้อยละ 84.42 ส่วนนักเรียนที่ได้รับการสอน
ตามปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 47.00
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ
มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นในการเขีย นแบบเทคนิค เบื้อ งต้น สูง กว่า นัก เรีย นที่ไ ด้รับ การสอนตามตามปกติ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม นักเรียนทุกคนต้องผ่านการเรียน
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100 - 1001) ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ มีความสามรถในการอ่านแบบและ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ รูปภาพฉายภาพตัด และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค และให้มี
นิสัยในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ แม้ว่าในปัจจุบันนี้
การเขียนแบบได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบและเขียนแบบกันส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่การเรียน
วิชาเขียนแบบขั้นพื้นฐานด้วยการใช้มือหรือทักษะความสามารถของผู้เขียนยังเป็นสิ่งจําเป็นอยู่เสมอ ละทิ้งไม่ได้
จากที่ผ่านมา ผู้วิจัยพบปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นมากมาย
แต่ที่พบมากที่ สุ ด คื อ ขาดความอดทนในการเขีย นแบบ เบื่อ หน่ายง่า ย ขาดความสามารถในการเขี ย นแบบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
การทํางานไม่เรียบร้อย นักเรียนขาดระเบียบวินัย ขาดสมาธิ ขาดการช่วยเหลือระหว่างคนเรียนเก่งกับคนเรียนอ่อน
ไม่สนุกกับการเรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ทําให้ผู้วิจัยซึ่งเป็น
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ครูผู้สอนในวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1 จึงมีความสนใจที่จะนําวิธีการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ มาใช้กับนักเรียนซึ่งเรียนในรายวิชาการเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น เพราะการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ ขณะนักเรียนนั่งเขียนแบบ
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผู้เรียนได้มีโอกาส
ผ่อนคลายความตึงเครียดในขณะเรียน โดยจัดนักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มประมาณ 4 - 5 คน เป็นรูปแบบที่สนอง
ความแตกต่างของบุคคลที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน การจัดกิจกรรมเป็นการพัฒนาสมองซีกขวาและซีกซ้าย
สลับกันอย่างสมดุล ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้สมองทุกส่วนอย่างแท้จริง และผู้วิจัยได้นําเสียงเพลงที่นักเรียนชื่นชอบมา
คนละ 1 เพลง มาเปิดประกอบการเขียนแบบ หลังจากเรียนจบทฤษฏีแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมาธิในการเขียนแบบ
มีความสุข สนุกกับการเรียน ทําให้ผลงานออกมาดีมีคุณภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขี ยนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
กับการเรียนตามปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
กับการเรียนตามปกติ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน ซึ่มีสไตล์การรับรู้แตกต่างกันใน 4 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 ผู้เรียน
ถนัดการใช้จินตนาการ แบบที่ 2 ผู้เรียนถนัดการวิเคราะห์ แบบที่ 3 ผู้เรียนถนัดการปฏิบัติจริง แบบที่ 4 ผู้เรียน
ถนัดการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยมีลักษณะเป็นการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก สลับกันไปมารวม 8 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นสร้างประสบการณ์ (Connect) 2) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (Examine) 3) ขั้นปรับประสบการณ์เป็น
ความคิดรวบยอด (Image) 4) ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (Inform) 5) ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด (Practice)
6) ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัดความสนใจ (Extend) 7) ขั้นวิเคราะห์ประยุกต์ (Refine) และ 8) ขั้นแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นกับผู้อื่น (Perform) และจะเปิดเพลงไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมทั้ง 8 ขั้นตอน เพื่อเป็นการ
ผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับนักเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนตามปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา
ไปยังผู้เรียน เน้นการบรรยายอธิบายเนื้อหา มุ่งให้ผู้เรียนรู้เนื้อหาสาระให้มากที่สุด นักเรียนต่างคนต่างทํางานของตนเอง
และดําเนินการสอนตามคู่มือการจัดกิจกรรม
3. เพลง หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างจากความคิด กลายมาเป็นเนื้อร้อง ทํานอง แล้วนํามาบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี
โดยอาศัยการเรียบเรียงและประสมประสานเสียงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความไพเราะเพราะพริ้งน่าฟัง
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ - ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ในการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น โดยวัดจากคะแนน
ของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ
5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้น ปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 4 MAT ของแม็คคาร์ธี (Mc Catrthy, อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ
ไพเราะ พุ่มมั่น. 2542, 7 - 11) เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งมีสไตล์การรับรู้และกระบวนการจัดการกับสิ่งที่รับรู้แตกต่างกันใน 4 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 ผู้เรียนถนัดการใช้
จินตนาการ แบบที่ 2 ผู้เรียนถนัดการวิเคราะห์ แบบที่ 3 ผู้เรียนถนัดในการปฏิบัติ แบบที่ 4 ผู้เรียนถนัดในการ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยมีลักษณะเป็นการพัฒนาของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา นํามาประยุกต์เป็น
แนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับคน 4 แบบ ให้สามารถเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข และช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
ซึ่งบุคคลทั้ง 4 แบบจะมีรูปแบบการเรียนรู้ดังนี้ 1) WHY โดยการเรียนรู้จะเกิดด้วยการตั้งคําถามว่าทําไมถึงต้อง
เขียนแบบและการเขียนแบบมีคุณค่าต่อผู้เขียนอย่างไร 2) WHAT บุคคลในกลุ่มนี้จะสนใจว่าเขาจะได้อะไรจาก
การที่เขาได้เรียนเขียนแบบ 3) HOW บุคคลกลุ่มนี้จะสนใจถึงสิ่งที่เรียนว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรในการเขียนแบบ
4) IF บุคคลในกลุ่มนี้จะสนใจว่าการเขียนแบบจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร และการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ 4 MAT ยังประกอบไปด้วยขั้นตอน 8 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 : สร้างประสบการณ์กับเรื่องที่จะเรียน (พัฒนาสมองซีกขวา)
ขั้นที่ 2 : วิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ 3 : ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา)
ขั้นที่ 4 : พัฒนาความคิดรวบยอดด้วยข้อมูล (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ 5 : ลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ 6 : สร้างชิ้นงานตามความถนัด ตามความสนใจ (พัฒนาสมองซีกขวา)
ขั้นที่ 7 : วิเคราะห์ประยุกต์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ 8 : แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับผู้อื่น (พัฒนาสมองซีกขวา)
ส่วนการเปิดเพลงที่ทําการคัดเลือกเพลงมาโดยนักเรียน จะมีผลทําให้นักเรียนเกิดความชื่นชอบประกอบ
ในขณะที่นักเรียนกําลังเขียนแบบไม่เบื่อหน่าย เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน สร้างบรรยากาศในการเรียน
ทําให้จิตใจเบิกบาน หายเหงา บทเพลงและเสียงเพลง สามารถนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
สรวีย์ เคียนสันเทียะ (2545: 19) ได้กล่าวว่า บทเพลงและเสียงเพลง คือ สิ่งที่ถูกสร้างจากความคิด กลายมาเป็น
เนื้อร้อง ทํานอง แล้วนํามาบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี โดยอาศัยการเรียบเรียงและประสมประสานเสียงเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความไพเราะเพราะพริ้งน่าฟัง ซึ่งสอดคล้องกับสนิท ฉิมเล็ก (2542: 294) ได้ให้ความหมายของเพลง
และเสียงเพลงไว้ว่า เพลง คือ บทร้อยกรองประเภทหนึ่งที่มีทํานองเสียงสูงต่ําเพื่อให้เกิดความไพเราะ ทําให้ผู้ฟัง
มีความสุข เพลิดเพลินกับเสียงเพลง ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นกันเองและเรียนได้อย่างสบายใจ มีความสุขในการเรียน
อันเป็นผลให้สุขภาพจิตของผู้เรียนดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น เพลงที่คัดเลือกมาโดยนักเรียน มีดังนี้
1. เพลงสัญญาจะไม่ไปไหน (Potato)
2. เธอคือคําตอบ (AF3)
3. จะรักใครก็ใจฉัน (KAL)
4. เพลงแสงสุดท้าย (Body Slam)
5. เพลงเกมทายใจ (C - Quint)
6. เพลงบทเพลงจากฟ้า (EBOLA)
7. เพลงโทน (Body Slam)
8. เพลงไม่เห็นฝุ่น (กะลา)
9. เพลงทางที่ดีกว่า (EBOLA)
10. เพลงฉันจะรู้จักเธอกว่านี้ได้ยังไง (รุจ)
11. เพลงระยะทําใจ (กันต์)
12. เพลงรักชนะทุกอย่าง (อัสนี - วสันต์)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 4 MAT
ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบ
1. ขั้นสร้างประสบการณ์ (Connect)
2. ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (Examine)
3. ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (Image)
4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอดด้วยข้อมูล (Inform)
5. ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด (Practice)
6. ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัดความสนใจ (Extend)
7. ขั้นวิเคราะห์ประยุกต์ (Refine)
8. ขั้นแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็นกับผู้อนื่ (Perform)
เปิดเพลงที่เลือกมาโดยนักเรียน จํานวน 12 เพลง
นํามาเปิดให้ฟังประกอบการสอนตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 8
การจัดการเรียนการสอนตามปกติ
1. ครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียน
2. เน้นการบรรยายอธิบายเนื้อหา
3. มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาสาระให้ได้มากทีส่ ุด
4. นักเรียนต่างคนต่างทํางานของตนเอง
5. ดําเนินการสอนตามคู่มือการจัดกิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น
1. ความรู้ - ความจํา
2. ความเข้าใจ
3. การนําไปใช้
4. การวิเคราะห์
5. การสังเคราะห์
6. การประเมินค่า

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง ซึ่งเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลง
ประกอบการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น และกลุ่มควบคุมที่เรียนตามคู่มือครู โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (Randomized
Control - group Pre - test - Post test Design) ของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 249)
กลุ่ม
E
C
เมื่อกําหนดให้ E
C
T1
T2
X
~

ทดสอบก่อนเรียน
ทดลอง
ทดสอบหลังเรียน
T1
X
T2
T1
~
T2
แทน กลุ่มทดลอง
แทน กลุ่มควบคุม
แทน การทดสอบก่อนเรียน
แทน การทดสอบหลังเรียน
แทน การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT
ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
แทน การเรียนตามปกติ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จํานวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 200 คน เป็นการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ มีเด็กเก่ง ปานกลาง และ
เด็กอ่อน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 2 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียนห้องละ 40 คน
รวมทั้งหมด 80 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกห้องเรียนมา
จํานวน 2 ห้อง แล้วจับฉลากเลือกห้องเรียน 1 ห้อง เป็นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้อง เป็นกลุ่มควบคุม (ห้อง 1/1 เป็น
กลุ่มทดลอง ห้อง 1/3 เป็นกลุ่มควบคุม)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น จํานวน 5 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ จํานวน 5 แผน
แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น จํานวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT
ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100 - 1001) และเอกสารประกอบการเรียน
จากนั้นนํามากําหนดหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง
2. เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น ตามหน่วยการเรียนรู้ที่กําหนด 5 หน่วย
3. นําแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง โดยหาค่าเฉลี่ย IOC ของ
แผนการสอน ถ้าผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ นําคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มารวมกันแล้วหารด้วย
จํานวนผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ค่า IOC ของแผนการสอน มีค่าเท่ากับ 1
4. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ
การเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําแผนทุกแผนไปทดลองใช้กับนักเรียนปวช.
ชั้นปีที่ 1/2 จํานวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาจุดบกพร่องของ
แผนการจัดการเรียนการสอน โดยดูผลจากคะแนนที่ได้ระหว่างเรียน ถ้าได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ ถือว่าแผนการสอนนั้นสามารถนําไปใช้สอนได้
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อนําไปใช้ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) และ
หลังเรียน (Post test) มีลักษณะเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน ตอบผิด
ไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้าง และเทคนิคการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตํารา เอกสาร
เกี่ยวกับการวัดผลและการสร้างแบบทดสอบ
2. ศึกษาเนื้อหาจุดประสงค์หลักการและความคิดรวบยอดเรื่องการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นในระดับ
ปวช.ชั้นปีที่ 1 จากเอกสารคู่มือครู
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3. สร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าการเขี ย นแบบเทคนิ ค เบื้ อ งต้ น เป็ น แบบปรนั ย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งจะวัดพฤติกรรมด้าน ความรู้ – ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า จํานวน 30 ข้อ
4. นําแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้ว ไปตรวจหาคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการดังนี้
4.1 หาความตรง (Validity) นําคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินให้ในแต่ละข้อ มาหาค่าเฉลี่ย แล้วนําไป
เทียบกับเกณฑ์ ค่าดั ชนีค วามสอดคล้อง ระหว่างข้อสอบกั บวัตถุประสงค์ โดยกําหนดค่าดั ชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 0.50 ขึ้นไปถือว่าข้อสอบนั้นมีความเที่ยงตรง ซึ่งแบบทดสอบมีค่า IOC เท่ากับ 0.95
4.2 หาค่าความยากง่าย (Item Difficulty) และค่าอํานาจจําแนก (Discrimination Power) โดยนํา
ข้อสอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวม 80 คน โดยให้นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1/2 และนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1/5
ทําแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 หาความยากง่ายเป็นรายข้อ ได้คัดเลือกข้อที่มีค่า
อํานาจจําแนก p ตั้งแต่ 0.58 ถึง 0.78 จํานวน 30 ข้อ นําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
ได้คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.58 จํานวน 30 ข้อ
4.3 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
โดยนําข้อสอบที่คัดเลือกไว้แล้วจํานวน 30 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
KR - ของคู เดอร์ – ริ ชาร์ดสั น (Kuder Richardson - 20) วิเ คราะห์ ผ ลโดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รูป ทางสถิ ติ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (วิไลพร วรจิตตานนท์ 2547: 143) ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.86
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง
เป็นนั กเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1/1 เรี ยนด้วยการจั ด การเรีย นการสอนรูป แบบ 4 MAT ที่ มี เ สี ย งเพลงประกอบ
และกลุ่มควบคุม เป็นนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1/3 เรียนตามปกติ โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามแบบแผน
การทดลองแบบสุ่ ม มี ก ลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุม มี ก ารวั ด ก่ อ นทดลองและหลั ง การทดลอง (Randomized
Control - group Pre - test - Post test Design) ของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 249) ซึ่งมี
ขั้นตอนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยดําเนินการปฐมนิเทศนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหาคุณภาพ จํานวน 30 ข้อ
3. ดําเนินการทดลอง โดยกลุ่มทดลองเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 4 MAT ที่มีเสียงเพลง
ประกอบ มี แ ผนการจั ด การเรี ย นการสอนในการทดลองจํ า นวน 20 ชั่ ว โมง และกลุ่ ม ควบคุ ม เรี ย นตามปกติ
มีแผนการจัดการเรียนการสอนในการทดลอง จํานวน 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม
ในการทดลองผู้วิจัยได้มีการสลับเวลาในการสอน
4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Post test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียน ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554
เวลา 09.00 - 10.00 น. สําหรับกลุ่มทดลองและเวลา 13.00 - 14.00 น. สําหรับกลุ่มควบคุม
5. นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ก่อนและหลัง
การทดลองมาวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ݔҧ )
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ได้แก่ ทดสอบการแจกแจง
ของข้อมูลโดยการนําคะแนนความแตกต่า งของทั้ง 2 กลุ่ม มาทดสอบ ด้ว ยสถิติ โ คลโมโกรอฟ - สเมอนอฟ
(Kolmogorov - smirnov) ซึ่งเป็นการทดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติหรือไม่ (ศิริชัย พงษ์วิชัย 2545:
140 - 151) พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผู้วิจัยจึงใช้สถิติในการทดสอบค่าที (t - test for Independent
Samples)
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ มีผลสัมฤทธิ์
ในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นหลังเรียนสูงกว่าการสอนตามปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 84.42 ส่วนการ
สอนตามปกติ มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 47.00
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ มีผลสัมฤทธิ์
ในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นกับการเรียน
ตามปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลง
ประกอบการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นหลังเรียนสูงกว่าการสอน
ตามปกติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เป็นรูปแบบที่นักเรียนชอบและการเปิดเพลงที่ทําการ
คัดเลือกเพลงมาโดยนักเรียน จะมีผลทําให้นักเรียนเกิดความชื่นชอบประกอบในขณะที่นักเรียนกําลังเขียนแบบ
ไม่เบื่อหน่าย เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน สร้างบรรยากาศในการเรียน ทําให้จิตใจเบิกบาน หายเหงา
บทเพลงและเสียงเพลง สามารถนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สรวีย์ เคียนสันเทียะ
(2545: 19) ได้กล่าวว่า บทเพลงและเสียงเพลง คือ สิ่งที่ถูกสร้างจากความคิด กลายมาเป็นเนื้อร้อง ทํานอง
แล้วนํามาบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี โดยอาศัยการเรียบเรียงและประสมประสานเสียงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความไพเราะ
เพราะน่าฟัง ซึ่งสอดคล้องกับสนิท ฉิมเล็ก (2542: 294) ได้ให้ความหมายของเพลงและเสียงเพลงไว้ว่า เพลง คือ
บทร้อยกรองประเภทหนึ่งที่มีทํานองเสียงสูงต่ําเพื่อให้เกิดความไพเราะ ทําให้ผู้ฟังมีความสุข
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
กับการเรียนตามปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT
ที่มีเสียงเพลงประกอบการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบ เป็นวิธีการหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสไตล์
การรับรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยาภรณ์ ชัฏพลชัย
(2547:94) ได้ทําการวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ใช้การเรียนการสอนตามปกติ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีเสียงเพลงประกอบวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเขียนแบบสูงขึ้น จึงควรนําไปเผยแพร่ให้กับ
ครูผู้สอนท่านอื่น ๆ และในวิชาอื่น ๆ ได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิชาของตนเอง
2. ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เมื่อให้ผู้เรียนได้ฟังเพลงที่ตนเองชอบและได้มีส่วนร่วมในการเลือกเพลง ทําให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ไม่ขาดเรียนและทําให้บทเรียนมีความน่าสนใจ ตลอดจนทําให้ครูผู้สอน
มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด เหมาะสําหรับครูผู้สอนที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ สามารถ
นําไปเป็นแบบอย่างได้ในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
3. บรรยากาศในการเรียนรู้ขณะจัดการเรียนการสอน ทําให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย
ต่อการเรียน ทุกคนให้ความสําคัญในการทํางาน มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย ผลการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ ทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ผู้วิจัย
นายจําเริญ ธีรัชกุล
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิด เชิงคํานวณ วิชาวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรม เรื่อง สมดุลของวัตถุ และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ โดยการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
จํานวน 30 คน 1 ห้องเรียน โดยการเลือกห้องเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ของวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมดุลของวัตถุ
มีค่าความเชื่อมั่น 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์75: 75 โดยมีคะแนน
E1/E2 = 75.20/75.12
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธี
ก็มีลักษณะ และจุดเด่นแตกต่างกันไป ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์
ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน ตามกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู้ ม าตรา 24 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 ที่ เ น้ น ความสํ า คั ญ ทางด้ า นความรู้
ความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข จุดมุ่งหมายของการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ที่สําคัญ คือ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางด้านวิทยาศาสตร์และมีความสามารถ
ในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ การให้ได้มาซึ่งความรู้นั้น สามารถนําวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้อย่างครบกระบวนการ รวมทั้งให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีและถูกต้อง (สุดารัตน์
จินดาวงษ์, 2531: 2)
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ปัจจุบันยังมีข้อจํากัดหลายประการ จากการสํารวจ
สภาพปัญหาการสอนของครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดังงานวิจัยของ จินดารัตน์ ไกลที่พึ่ง (2548: 109) พบว่าปัญหา
ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เกิดจากการที่ครูวิทยาศาสตร์มีภาระหน้าที่มาก ไม่มีเวลาเตรียมการสอน เวลาในการเรียน
มีจํากัด ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบกระบวนการ และจากงานวิจัยของ สวัสดิ์ ยันต์วิเศษ
(2539: 2) ได้กล่าวถึงปัญหานักเรียนมีผลการเรียนต่ําในสาขาวิชาฟิสิกส์ “พบว่า มีองค์ประกอบสําคัญ คือ
ประการแรก ผู้สอนมีพฤติกรรมการสอนขาดเทคนิคที่น่าสนใจ ใช้การสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีบทบาท
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้น้อย และครูมักให้ความสนใจกับนักเรียนที่เรียนเก่ง ประการที่สอง บรรยากาศสภาพแวดล้อม
ไม่เอื้อต่อการเรียน นักเรียนแออัดจนเกินไป ทําให้ครูเอาใจใส่ไม่ทั่วถึง และประการที่สาม นักเรียนมีความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคล มีความสามารถการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งครูไม่ค่อยคํานึงถึงความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายบุคคลมากนัก” สําหรับปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมที่ผู้วิจัยทําการสอน คือ ปัญหา
นักเรียนมีผลการเรียนต่ําในเนื้อหาการคํานวณ ผู้วิจัยได้ทําการสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คือ เรื่อง สมดุลของวัตถุ จากสถิติวัดผล พบว่านักเรียนอ่อนด้านการคํานวณ ผลการสอบคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ คือ
จากปีการศึกษา 2551 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 54 และในปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 56
ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์กําหนดของโรงเรียนคือ เฉลี่ยร้อยละ 60 (ที่มาจากงานวัดผลและประเมินผล ฯ) ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารของ ฉวีวรรณ กีรติกร (2548: 7) เรื่อง การส่งเสริมทักษะการคิดคํานวณในระดับประถมศึกษา กล่าวว่า
“การฝึกทักษะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียน
ของตนเอง ผู้ เ รี ย นจะไม่ ป ระสบผลสํา เร็ จ และไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ถู ก ต้ อ งแม่ น ยํา ถ้ า ไม่ มี ก ารฝึ ก ทั ก ษะ
ได้มีผู้ทําการทดลองเปรียบเทียบการเรียนของนักเรียนสองกลุ่มเท่า ๆ กัน แต่ละห้องเรียน กลุ่มแรกให้ทําแบบฝึกหัด
บทเรียนที่เรียนไปแล้ว ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องทําแบบฝึกหัด ในเวลา 4 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ทําแบบฝึกหัด
ทําคะแนนสอบได้สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้ทําแบบฝึ กหัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า การทําแบบฝึกหัด
เป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างหนึ่ง จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น” และจากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ธอร์ น ไดค์ (Thorndike อ้า งถึ ง ใน คมกฤษณ์ บุ ญ เจริ ญ 2538: 27 - 28) ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง กฎแห่ง การเรี ย นรู้
ประกอบด้วยกฎ 3 ข้อ คือ กฎแห่งความพร้อม กฎแห่งการฝึกฝน และกฎแห่งผล ผู้วิจัยจึงสร้างชุดฝึกทักษะการคิด
เชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ โดยมีส่วนประกอบของชื่อเรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
และแบบเฉลย นําไปทดลองใช้กับ นักเรีย นสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และทําการวัดผล ปรากฏว่า นักเรีย น
มีผ ลการเรีย นสูง ขึ้น ต่อ มาผู้วิจัย ได้พัฒ นาปรับ ปรุง ชุด ฝึก ทัก ษะให้มีเ นื้อ หาสาระ มีกิจ กรรมที่ห ลากหลาย
และน่าสนใจมากขึ้น นํามาใช้กับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ผู้วิจัยทําการสอน และมีความคาดหวัง
ว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจจากการศึกษาชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ
นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สมดุลของวัตถุ
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมที่ใช้ชุดฝึกทักษะ
การคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ โดยการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ หมายถึง ชุดฝึกทักษะที่ประกอบด้วยชื่อเรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ
แบบฝึกทักษะ เฉลยแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ สําหรับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
ที่มีเนื้อหาด้านทักษะการคิดเชิงคํานวณ
2. เรื่อง สมดุลของวัตถุ หมายถึง หัวข้อเรื่อง สาระในรายวิชา ตามคําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสวิชา 2000 - 1420 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 และปรับปรุงพุทธศักราช 2546
3. ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรียน หมายถึง ผลของคะแนนที่ได้จากการสอบด้วยแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หลังจากที่ได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้จนครบกระบวนการ ตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในชุดฝึกทักษะ
การคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ
4. ระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พสาขาวิชาช่ างอุตสาหกรรม หมายถึง ระดับการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) สาขาวิช าช่า งอุต สาหกรรม สังกัด สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ
ดังนี้
1. ความหมายของชุดฝึกทักษะ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของชุดฝึกทักษะ เช่น เสรี กาหลง
(2542: 18) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า “แบบฝึก หมายถึง ตัวอย่างปัญหาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ”
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523: 128) ได้ให้ความหมายของชุดฝึกว่า หมายถึง สิ่งที่นักเรียนต้องใช้ควบคู่กับการเรียน
มีลักษณะเป็นชุดการฝึกที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนกระทํา อาจกําหนดแยกเป็นแต่ละหน่วย หรืออาจรวมเล่มก็ได้
จากที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สรุปความหมายของชุดฝึกทักษะ คือ ชุดฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ครู
นํามาใช้เป็นกิจกรรมการเรียน รูปแบบหนึ่งเพื่อฝึกทักษะนักเรียนให้เกิดแนวคิดและเกิดทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ที่มีวัตถุประสงค์ของการฝึกอย่างชัดเจน เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องให้กับผู้เรียนมีลักษณะเป็นชุดฝึกหัด
ที่ มี กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละมี ทั ก ษะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และควรให้ผลย้อนกลับในทันที จะช่วยให้นักเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา มีความแม่นยําการนําไปใช้มากยิ่งขึ้น
2. จิตวิทยาการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะ อาศัยทฤษฎีบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์
(Thorndike อ้างถึงใน คมกฤษณ์ บุญเจริญ 2538: 27 - 28) สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ได้ 3 ข้อ ดังนี้
2.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เด็กจะเรียนรู้เมื่อเด็กมีความพร้อม ถ้าเด็กพร้อมที่จะทํา
เด็กจะทําได้ เมื่อเด็กทําได้เด็กจะเกิดความพอใจ หากเด็กทําไม่ได้จะเกิดความรําคาญใจ
2.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การเรียนรู้ต้องอาศัยการฝึกหัดหรือการกระทําซ้ําบ่อย ๆ
เพื่อให้เกิดทักษะ กฎแห่งการฝึกหัด ได้อธิบายไว้ดังนี้ คือ 1) การเชื่อมโยงและการต่อเนื่องจะกระชับมั่นคงยิ่งขึ้น
ถ้ามีการใช้อยู่เสมอและจะน้อยลงเมื่อไม่ใช้ 2) สิ่งใดที่เราทําบ่อย ๆ หรือฝึกอยู่เสมอย่อมทําสิ่งนั้นได้ดี สิ่งที่เรา
ไม่ได้ทําบ่อย หรือไม่ได้ฝึกย่อมทําสิ่งนั้นไม่ได้เหมือนเดิม 3) ถ้าร่างกายมีพฤติกรรมใดซ้ํา ๆ อยู่เสมอ จะทําให้แสดง
พฤติกรรมนั้นได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แต่ถ้าร่างกายไม่มีโอกาสใช้หรือกระทําซ้ํา ๆ บ่อย ๆ นักพฤติกรรมนั้นจะมี
แนวโน้มที่จะถูกลืมหรือทําได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็ได้
2.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) รางวัลและความหวังจะช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ มากขึ้น
แต่การทําโทษหรือความผิดหวัง จะลดอาการแสดงออกพฤติกรรมนั้น
ทิศนา แขมมณี (2547: 313 - 314) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติว่า “เป็นกระบวนการที่มุ่งให้
ผู้เรียนปฏิบัติจนเกิดทักษะ มีขั้นตอนดังนี้ 1) สังเกตรับรู้ ให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างหลากหลายจนเกิดความเข้าใจ
และสรุปความคิดรวบยอด 2) ทําตามแบบ ทําตามตัวอย่างที่แสดงให้เห็นทีละขั้นตอนจากขั้นพื้นฐานไปสู่งานที่
ซับซ้อนขึ้น 3) ทําเองโดยไม่มีแบบ เป็นการฝึกตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตนเอง 4) ฝึกให้ชํานาญ ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความชํานาญหรือทําได้โดยอัตโนมัติซึ่งอาจเป็นงานชิ้นเดิม หรืองานที่คิดขึ้นใหม่”
สรุป จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ทราบว่า การเรียนรู้สิ่งใด ๆ
หลังจากนักเรียนได้ทํากิจกรรมจนเข้าใจในหลักการ หรือมโนมติของเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ควรให้มีการฝึกทักษะ
ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งควรกระทําบ่อย ๆ สม่ําเสมอ เพื่อให้จดจําและเกิดความเข้าใจและมีทักษะ ในสิ่งนั้น ๆ อย่างสมบูรณ์
การฝึกทักษะควรจะกระทําจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากและทําให้เกิดการเชื่อมโยง อย่างต่อเนื่องจากการที่ได้กระทํา
สิ่งนั้น และในที่สุดผู้เรียนย่อมจะกระทําในสิ่งนั้น ๆ ได้ดี การฝึกทักษะควรให้รู้ผลของการฝึกในทันที หากการฝึก
มีผลที่ไม่ถูกต้องก็ควรให้กําลังใจและปรับปรุงแก้ไข และหากการฝึกมีผลที่ถูกต้องเป็นการเสริมแรงให้กําลังใจ
ต่อผู้เรียนและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นทําให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น จากแนวคิด ทฤษฎี หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
ชุดฝึกทักษะ ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแนวทางประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สมดุล
ของวัตถุ ดังต่อไปนี้
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1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดลําดับกิจกรรมจากง่าย
ไปหายาก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ก้าวไปด้วยตนเองตามความสามารถและความพร้อม ในอัตราช้าหรือเร็ว
ของแต่ละบุคคล คนที่เรียนรู้ได้ช้าควรเปิดโอกาสให้เขาใช้เวลาในการศึกษา ทําความเข้าใจ ค่อยเป็นค่อยไป
ตามศักยภาพของเขา
2. แบ่ ง เนื้ อ หาเป็ น หน่ ว ยหรื อ เป็ น ชุ ด และจั ดลํ า ดับ เนื้ อ หาจากง่ า ยไปหายาก เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การเรี ย นรู้
ในแต่ละหน่วยหรือแต่ละชุดจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะใดทักษะหนึ่ง หรือหลายทักษะที่เกี่ยวเนื่องกัน
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้เรียนได้บรรลุถึง
3. มีแบบฝึกทักษะในแต่ละชุดฝึก เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความชํานาญและเป็นการฝึกฝนให้
เกิดการเรียนรู้จนเกิดทักษะตามที่ต้องการ
4. ในแต่ละหน่วยการเรียน มีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินผลว่าก่อนเรียนผู้เรียนมีความรู้ในสิ่งที่จะเรียน
มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะวัดส่วนที่เป็นสมรรถภาพเกี่ยวข้องต่อการเรียนในหน่วยนั้น และส่วนที่เป็นความรู้ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ประจําหน่วย มีการทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง
และเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์ของหน่วยนั้นหรือไม่
5. ให้ม ีก ารตรวจสอบผลย้อ นกลับ มีเ ฉลยเพื ่อ ให้ผู ้เ รีย นได้ต รวจสอบความสามารถของตนเอง
แก้ไขจุดบกพร่องด้วยตัวเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การฝึกทักษะ อาศัยทฤษฎีบนพื้นฐานการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike อ้างถึงใน คมกฤษณ์ บุญเจริญ,
2538: 27 - 28) เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่มนุษย์หรือสัตว์ได้เลือกเอาปฏิกิริยาการตอบสนอง (Response)
ที่ถูกต้องนั้นมาเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งเร้า (Stimulus) อย่างเหมาะสม การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้โดยการสร้างสิ่งเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response) ให้เกิดขึ้น สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ 3 ข้อ คือ
1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เด็กจะเรียนรู้เมื่อเด็กมีความพร้อม ถ้าเด็กพร้อมที่จะทํา
เด็กจะทําได้ เมื่อเด็กทําได้เด็กจะเกิดความพอใจ หากเด็กทําไม่ได้จะเกิดความรําคาญใจ
2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การเรียนรู้ต้องอาศัยการฝึกหัดหรือ การกระทําซ้ําบ่อย ๆ
เพื่อให้เกิดทักษะ
3. กฎแห่งผล (Law of Effect) รางวัลและความหวังจะช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ มากขึ้น
แต่การทําโทษหรือความผิดหวังจะลดอาการแสดงออกพฤติกรรมนั้น
ฉวีวรรณ กีรติกร (2538: 7 - 8) ได้กล่าวถึงกฎข้อที่สอง กฎแห่งการฝึกหัดของธอร์นไดค์ว่า “การเรียนรู้
ของนักเรียนนั้นเมื่อครูสอนเนื้อหา หลักการต่าง ๆ จนเด็กเข้าใจแล้ว จําเป็นต้องทําแบบฝึกหัด มีการทบทวน
ทักษะต่าง ๆ เป็นประจําและทําให้เกิดความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน 3 ประการ คือ
1. การเชื่อมโยงและการต่อเนื่องจะกระชับมั่นคงยิ่งขึ้น ถ้ามีการใช้อยู่เสมอ และจะน้อยลงเมื่อไม่ใช้
2. สิ่งใดที่เราทําบ่อย ๆ หรือฝึกอยู่เสมอย่อมทําสิ่งนั้นได้ดี สิ่งที่เราไม่ได้ทําบ่อย หรือไม่ได้ฝึกย่อมทําสิ่งนั้น
ไม่ได้เหมือนเดิม
3. ถ้าร่างกายมีพฤติกรรมใดซ้ํา ๆ อยู่เสมอ จะทําให้แสดงพฤติกรรมนั้นได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แต่ถ้าร่างกาย
ไม่มีโอกาสใช้หรือกระทําซ้ํา ๆ บ่อย ๆ นัก พฤติกรรมนั้นจะมีแนวโน้มที่จะถูกลืมหรือทําได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็ได้
แนวคิดบนพื้นฐานการเรียนรู้ การตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น นํามาสร้างเป็นชุดฝึกทักษะการพัฒนาชุดฝึกทักษะ
ใช้การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น (Try Out) กําหนดค่าเป็น E1/E2 โดย E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ซึ่งอยู่ในรูปของค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบฝึกทั้งหมด E2 คือ ประสิทธิภาพของผลโดยรวม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละของแบบทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ นิยมทดลองใช้เป็น 3 ขั้นตอน คือ
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1. การทดลองแบบเดี่ยว (1: 1) คือ การทดลองกับผู้เรียน 1 - 3 คน หากเน้นการทํางานเป็นกลุ่ม ต้องใช้
ผู้เรียนคละกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน นําผลที่ได้คํานวณหาค่าประสิทธิภาพ แล้วนํามาปรับปรุงให้ดีขึ้น
2. การทดลองแบบกลุ่ ม เล็ก (1: 10) คือ การทดลองกับ ผู้ เ รี ย น 6 - 12 คน โดยเลื อ กผู้ เ รีย นระดั บ
สติปัญญาอ่อน ปานกลางและเก่ง คละกัน นําผลที่ได้ไปคํานวณหาค่าประสิทธิภาพ แล้วนํามาปรับปรุงให้สมบูรณ์
3. การทดลองภาคสนาม (1: 100) คือ การทดลองกับผู้เรียนทั้งชั้น 30 - 100 คน ชั้นเรียนที่เลือกมา
ทดลองจะต้องเป็นชั้นเรียนที่มีผู้เรียนมีความสามารถคละกันทั้งเด็กอ่อน ปานกลางและเก่ง นําผลที่ได้ไปคํานวณหา
ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกควรจะใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ การยอมรับประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรมไม่ควรต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.5% และสรุปโดยแผนภูมิ ดังนี้
สิ่งเร้า
กฎแห่งความพร้อม
กฎแห่งการฝึกหัด
กฎแห่งผล

การตอบสนอง

เกิดการเรียนรู้

การฝึกฝนกระทํา
อย่างต่อเนื่อง
การฝึกฝน
กระทําบ่อย ๆ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะ
(Try Out)
ชุดฝึกทักษะ

แบบเดี่ยว
แบบกลุ่ม

มีพฤติกรรม
การฝึกฝนซ้ํา ๆ

ผู้เรียน
E.F มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ภาคสนาม

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
รูปแบบของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ศึกษากลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลอง (One - Group
Pre - test - Post test Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจํานวน 5 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 120 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ที่เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553 โดยคัดเลือกห้องเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ของ
วิทยาลัย ฯ จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ข้อ ที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น
ได้เท่ากับ 0.81
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การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ อุ ต สาหกรรม พุ ท ธศั ก ราช 2545 ขอบข่ า ยของเนื้ อ หาวิ ช า
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. เขียนเนื้อหาสาระในชุดฝึกทักษะ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ของรายวิชาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ 1) คําชี้แจงแนวทางการใช้ชุดฝึกทักษะ 2) ชื่อเรื่องของชุดฝึกทักษะ
3) จุดประสงค์ 4) เนื้อหา 5) แบบฝึกทักษะ 6) แบบทดสอบวัดผลการเรียน 7) เฉลยแบบฝึกทักษะ 8) เฉลยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. นําชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ ฯ ที่สร้างเสร็จเรียบร้อย เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา ความตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคล้องของจุดประสงค์กับข้อสอบเป็นต้น แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ ค่าความสอดคล้องของข้อสอบ (IOC) เฉลี่ยจากกรรมการ 3 ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.75
4. นําชุดฝึกทักษะไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 การทดลองแบบกลุ่มกับนักเรียน จํานวน 10 คนโดยให้มีนักเรียน
ที่เรียนอ่อน 3 คน เรียนปานกลาง 4 คน และเรียนเก่ง 3 คน คละกัน เก็บคะแนนจากการทําแบบฝึกทักษะ
และแบบทดสอบหลังเรี ยนนําคะแนนจากการทํ าแบบฝึกทักษะหาค่า เฉลี่ย เป็นร้อยละ ให้เป็นคะแนนเฉลี่ ย
กระบวนการ (E1) และคะแนนจากการสอบหลังเรียนให้เป็น E2 ผลการทดลองครั้งที่ 1 ค่า E1/E2 = 77.80/78.00
แล้วนําไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ ครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียนจํานวน 40 คน เก็บคะแนนจากการทําแบบฝึกทักษะ
และทําแบบทดสอบหลังเรียนนําคะแนนจากการทําแบบฝึกทักษะหาค่าเฉลี่ย เป็นร้อยละ ให้เป็นคะแนน E1 และ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบของนักเรียนจํานวน 40 คน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ให้เป็น E2 ผลจากการทดลอง
ครั้งที่ 2 ค่า E1/E2 เท่ากับ 75.20/75.12 แล้วนําชุดฝึกทักษะไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) ได้ทําการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
ตามความเหมาะสม มีจํานวนนักเรียน 30 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมดุลของวัตถุ
จํานวน 40 ข้อ
2. ทําการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ ตามแนวทางการใช้ของชุดฝึกทักษะ
3. สอบหลังเรียน หลังจากทํากิจกรรมโดยชุดฝึกทักษะแล้วนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง สมดุลของวัตถุ จํานวน 40 ข้อ ที่เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ (E1/E2) โดย E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ
ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน โดยการนําคะแนน
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่สอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ไปวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบด้วยคะแนนที (t - test: t - dependent)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ E1/E2 = 75/75 ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึก E1/E2 = 75.20/75.12
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน จากการใช้ชุดฝึกทักษะการคิด
เชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ สําหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิค
พัทลุง พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.03 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 30.10
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง สมดุลของวัตถุ เป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ คือ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่างเรียนต่อ
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ (E1/E2) กับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ในตอนแรก คือ 75/75
จากการทดลอง ครั้งที่ 1 (ทดลองแบบกลุ่ม) กับนักเรียนจํานวน 10 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน
ต่อคะแนนเฉลี่ยผลการสอบหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ (E1/E2) เท่ากับ 77.80/78.00 และครั้งที่ 2 นําชุดฝึกทักษะ
ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนต่อคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
หลังการใช้ชุดฝึกทักษะ (E1/E2) เท่ากับ 75.20/75.12 จะเห็นว่าคะแนนใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานมาก ผลต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้ว ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2.5 นับได้ว่า ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสมมติฐานที่กําหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การศึกษาและทํากิจกรรมการเรียนรู้
จากชุดฝึกทักษะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาและตัวอย่างโจทย์การคํานวณ นักเรียนได้ทํา
ความเข้าใจเนื้อหาและตัวอย่างโจทย์ปัญหาให้เข้าใจพร้อมกับการทําแบบฝึกทักษะ ฯ นักเรียนแต่ละคนจะมี
กระบวนการทําแบบฝึกทักษะ ฯ ด้วยตนเอง มีการวางแผนการทําโจทย์ปัญหา มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กําหนด
สัญลักษณ์สูตรคํานวณ การเลือกสูตรคํานวณ การแทนค่าสูตรคํานวณ มีการตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างที่ทํา
ชุดฝึกทักษะ ทําให้มีความเข้าใจในเนื้อหาและมีความแม่นยําในการทําโจทย์ปัญหาการคํานวณมากขึ้น ซึ่งตรงกับ
งานเขียนของ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2538) ที่ได้กล่าวไว้ ในกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ว่าประกอบด้วย
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทําความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผน ขั้นดําเนินการตามแผน และขั้นการตรวจสอบผล
การคํานวณ และสอดคล้องกับงานเขียนของ ฉวีวรรณ กีรติกร (2538) ที่กล่าวว่า “การทําแบบฝึกทักษะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนของตนเอง ผู้เรียนจะไม่
ประสบความสําเร็จและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องแม่นยํา ถ้าไม่มีการฝึกทักษะ” ดังนั้น การที่นักเรียนได้ทํา
ความเข้าใจเนื้อหา โจทย์ตัวอย่างไปพร้อมกับการทําแบบฝึกทักษะ จึงทําให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาชัดเจนขึ้น
ผลการทําแบบฝึกทักษะคะแนนระหว่างเรียน (E1) และคะแนนจากทําแบบทดสอบจึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้
2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน เมื่อนําชุดฝึกทักษะไปใช้จริง
กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นเท่ า กั บ 10.03 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.08
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 30.10 คิดเป็นร้อยละ 75.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.68 และผลการวิเคราะห์คะแนนที (t - test) เท่ากับ 28.95 สูงกว่าค่าวิกฤตจากตาราง ซึ่งค่าวิกฤตที่ระดับ
df = 29 นัยสําคัญทางสถิติ p = .05 เท่ากับ 1.699 สรุปว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณ เรื่อง สมดุลของวัตถุ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ทั้งสองกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายละเอียดจากการศึกษา
การนําชุดฝึกทักษะ ฯ ไปใช้สอนนักเรียนในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการคิดเชิงคํานวณมีความอิสระในการเรียนรู้ ทําความเข้าใจกับเนื้อหาได้ง่าย และมีการทํากิจกรรมแบบฝึกทักษะ
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจในเนื้อหา โดยครูให้คําแนะนําหากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาหรือไม่เข้าใจคําถาม
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเมื่อทํากิจกรรมแบบฝึกทักษะเสร็จแล้วนักเรียนตรวจสอบ
คําตอบจากใบเฉลยด้วยตนเองทําให้รู้สาเหตุของการทําผิดและแก้ไขได้ในทันที สําหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานอ่อน
การคํานวณก็ได้มีเวลาเสริมทักษะการคํานวณช่วยให้เขามีพื้นฐานความรู้ด้านการคํานวณมากขึ้น ซึ่งตรงกับงานวิจัย
ของ Garrisson and Johnson (1972 อ้างถึงใน อาวุธ ปะเมโท, 2540) ที่กล่าวว่า “การฝึกทักษะแต่ละครั้ง
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ควรจะบอกให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง และการที่ จะพัฒนาความสามารถของตนจะต้องได้ รั บ
การฝึกหัดหรือปฏิบัติบ่อย ๆ จนสามารถทําในสิ่งนั้นได้ด้วยความชํานาญ ในการฝึกทักษะการคํานวณก็เช่นเดียวกัน
หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาแล้วมีการฝึกทักษะการคํานวณ จะทําให้นักเรียนเข้าใจและก่อให้เกิดความสามารถ
แก้ปัญหาต่อไปได้” จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดเชิงคํานวณวิชาวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมมีกระบวนการแก้ปัญหาสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนโดยเฉพาะด้านการคํานวณ ซึ่งตรงกับแนวคิด
ของนักการศึกษาหลายท่านที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการที่ได้รับการศึกษาความรู้จากแหล่งหรือสื่อต่าง ๆ
เป็นสิ่งเร้า (Stimulus) ที่เหมาะสม ให้เกิดการตอบสนอง (Response) เป็นสําคัญ ผลการสอบหลังเรียนจึงทําให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งตรงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายท่านที่ทําการวิจัยลักษณะเดียวกัน
ที่ใช้เครื่องมือชุดฝึกทักษะไปใช้สอนนักเรียนแล้วทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของนักเรียน สภาพการเรียนในชั้นเรียน
บรรยากาศ พื้นฐานเดิมของนักเรียน นวัตกรรมแต่ละประเภท มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะอย่าง นวัตกรรมบางประเภทสามารถ
แก้ปัญหาการเรียนได้หลายอย่าง เช่น ใช้แก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนที่อ่อนการคํานวณ หรือฝึกการแก้ปัญหาโจทย์
หรือฝึกการใช้ภาษา เป็นต้น
2. ก่อนนําชุดฝึกไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของชุดฝึกทักษะให้เข้าใจ และควรชี้แจงให้นักเรียน
ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเรียนชุดฝึกทักษะ
3. ชุดฝึกทักษะ เรื่อง สมดุลของวัตถุ นําไปใช้กับนักเรียนเพื่อการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา
ครูผู้สอนสามารถปรับการใช้เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
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ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ผู้วิจัย
นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจริยธรรมการทําความดีตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่มกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ท่ามะกาวิทยาคม อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 94 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จํานวน 47 คน ได้รับการสอนแบบ
ไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม และกลุ่มทดลองที่ 2 จํานวน 47 คน ได้รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกลุ่มละ 16 ชั่วโมง โดยใช้เนื้อหาเดียวกันทั้ง 2 กลุ่ม ใช้แบบแผนการวิจัยแบบสุ่มกลุ่ม
- สอบก่อน - สอบหลัง (Randomized Control Group Pretest - Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ที่เป็นเครื่องมือทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม และแผนการ
จัดการเรียนด้วยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มีค่าความเชื่อมั่น .87 และแบบวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ 3 มีค่าความเชื่อมั่น .91 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t - test Independent Samples และ
t - test for dependent Samples ในรูปผลต่างของคะแนน (Difference Score)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
มีจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มมีจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยา
วัตถุ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนและคุณภาพของคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้จึงมุ่งพัฒนาคนและสังคมไทยให้ครอบคลุม
3 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมนําความรู้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคน
ทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลัง
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของการทํางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและ
พัฒนากําลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
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ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 2)
จริยธรรมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญทําให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่มีความวุ่นวาย หากคนในสังคมขาด
จริยธรรมแล้วสังคมย่อมวุ่นวายเต็มไปด้วยปัญหาทางด้านศีลธรรม จริยธรรม การมีศีลธรรมและจริยธรรมนั้นถือว่า
เป็นรากฐานสําคัญของทุกสิ่งอย่าง (วันวร จะนู.2545: 77 - 79) และนโยบายประการหนึ่งของโรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม คือ มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน เน้นคุณธรรมนําความรู้ โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางการศึกษา ดังนั้นในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ควรฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติตนเองทั้งทางกาย วาจา และใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มและการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มและการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมาใช้ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
จริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ทั้งนี้เพื่อนําผลจากการวิจัยดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ระหว่างการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มและการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
2. เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาระหว่างการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มและการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
3. เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
4. เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ด้วยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การสอบแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์
พัฒนาให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเองทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา โดยเน้นการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา และผู้เรียนสามารถบรรยายความรู้สึก วิธีคิด และหาเหตุผลในการควบคุมพฤติกรรมทางกาย
วาจา ใจ ของตนได้ โดยร่วมกับสมาชิกในกลุ่มทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสรุปมติกลุ่มในการตัดสินใจ
เลือกกระทํา หรือประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้อย่างเหมาะสม และไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
2. การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นภายในตัวนักเรียน นักเรียนสร้างความรู้จากการศึกษาสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์จากสิ่งที่พบเห็นรวมกับ
ความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เพื่อประโยชน์ในการหาความรู้ใหม่ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกในกลุ่ม
ร่ว มกั นคิ ดวิ เ คราะห์ ปัญ หา แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ โดยนํ า เสนอและตรวจสอบความรู้ ด้ ว ยการแสดงผลงานกลุ่ ม
สรุปสาระสําคัญและข้อคิดที่ได้จากบทเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนจากการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
หน่ ว ยหลั ก ธรรมนํ าชี วิ ต ซึ่ ง จะพิ จ ารณาจากคะแนนที่ ได้ จ ากการทํ า แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิชาพระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ได้แก่ ด้านความรู้ - ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้
การวิเคราะห์ และการประเมินค่า
4. จริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีเหตุผล
พร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรและตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม รวมทั้งสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเอง ผู้อื่นและสังคม
จริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 วัดได้จากคะแนนตอบแบบวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ 3 ที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของ มยุรา ชั้นเสมา
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา สุมน อมรวิวัฒน์ (2528: 37 - 39) ได้อธิบายถึง
กระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาไว้ดังนี้
ไตรสิกขาเป็นกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ทั้งทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา
ให้สามารถดํารงและดําเนินชีวิตในสังคมอย่างสันติมีอิสรภาพ เน้นการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนด้วยหลักของศีล สมาธิ
ปัญญา
วิธีการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนตามหลักของศีล สมาธิ ปัญญานั้น ผู้ศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวทางของมรรค
มีองค์แปด ได้แก่ 1) การฝึกหัดอบรมตนให้มีศีลด้วยสัมมาวาจา - เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ – การกระทําชอบ
และสัมมาอาชีวะ – การเลี้ยงชีพชอบ 2) การฝึกหัดอบรมตนให้มีสมาธิด้วยสัมมาวายามะ – ความเพียรชอบ
สัมมาสติ – การระลึกชอบ สัมมาสมาธิ – การตั้งจิตมั่นชอบ 3) การฝึกหัดอบรมให้มีปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิ –
การเห็นชอบ และสัมมาสังกัปปะ – การดําริชอบ
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี. 2522: 12 - 17, 2530: 17, 2528: 380 - 389)
การทํางานเป็นกลุ่มหรือการทํางานเป็นทีม หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กลุ่มต้องการ การมาร่วมกันปฏิบัติงานนี้จะต้องเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสําเร็จ
หรือไม่เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลายประการในการทํางานร่วมกัน การที่บุคคลรวมกัน
เป็นกลุ่มมิใช่เพียงแต่การนําบุคคลหลาย ๆ คนมารวมกันเท่านั้น การร่วมกันทํางานกลุ่มต้องประกอบด้วย การมี
เป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม การร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม
และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน กระบวนการที่จําเป็นในการทํางานเป็นกลุ่มประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน
คือ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายในการทํางาน 2) การวางแผน 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3. การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีรากฐานจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม(Constructivism) รากฐาน
จากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม (Constructivtsm) เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผู้เรียน ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ ความสัมพันธ์ของสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ดังนั้นการเรียนรู้ของบุคคลแต่ละคน
พยายามนําความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ และประสบการณ์ที่พบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive
Structure) หรือที่เรียกว่า Schema โครงสร้างทางปัญญานี้ประกอบด้วยความหมายหรือความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่
มีประสบการณ์ อาจเป็นความเชื่อความเข้าใจในคําอธิบายความรู้ของบุคคลนั้น
4. การทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). (2548: 23). ให้ความหมาย
ของบุญกิริยาวัตถุ 3 ว่า เป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญ เรื่องที่จัดว่าเป็นการทําความดี, หลักการทําความดี, ทางทําความดี
มี 3 ประการ ดังนี้ 1) ทานมัย คือ การทําบุญด้วยการให้ปันทรัพย์สินสิ่งของตลอดจนศิลปวิทยา 2) สีลมัย คือ การทําบุญ
ด้วยการรักษาศีล ด้วยการประพฤติดี มีวินัย เว้นการทําชั่วทางกาย วาจา ประกอบสัมมาชีพ 3) ภาวนามัย คือ
การทําบุญด้วยการภาวนา ด้วยการฝึกอบรมจิตใจเจริญปัญญา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กระบวนการศึ ก ษาที่ พั ฒ นามนุ ษ ย์ ต ามหลั ก ไตรสิ ก ขา ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการกลุ่ม การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมซึ่งมีรากฐานจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)
และการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแนวทางการการกกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มุ่งศึกษาซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ศึกษาได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

วิธีการสอน แบ่งเป็น 2 วิธี คือ
1. การสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับ
กิจกรรมกลุม่
2. การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา พระพุทธศาสนา
2. จริยธรรมการทําความดี
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งได้ใช้
แบบแผนการวิจัยแบบสุ่มกลุ่ม มีการทดสอบก่อนและทดสอบหลังการทดลอง (หรือหลังการสอน) (Randomized
Control Group Pretest - Posttest Design) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง (หรือการวิจัย) ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2538: 249 - 250) ดังนี้
กลุ่ม
R E1
R E2

สอบก่อน
T1
T1

ทดลอง
X1
X2

สอบหลัง
T2
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
R E1 แทน กลุ่มทดลองที่ 1 ที่เลือกมาแบบสุ่ม
R E2 แทน กลุ่มทดลองที่ 2 ที่เลือกมาแบบสุ่ม
T 1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (pre - test)
T 2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (post test)
แทน การสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
X1
X2
แทน การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 11 ห้องเรียน จํานวนทั้งสิ้น 529 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นท่ ามะกาวิ ท ยาคม อํ า เภอท่ า มะกา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ภาคเรีย นที่ 2
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวน 94 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก ดังนี้
กลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จํานวน 47 คน ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่ม
กลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จํานวน 47 คน ได้รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1:
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดคําอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนา และสาระการเรียนรู้
1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ การสอนแบบไตรสิกขา กิจกรรมกลุ่ม การสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิซึม จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้จากคําอธิบายรายวิชา เป็นหัวข้อเนื้อหาและองค์ประกอบของเนื้อหา
หน่วยหลักธรรมนําชีวิต
1.4 จากคําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิเคราะห์เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มจํานวน 16 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม จํานวน 16 ชั่วโมง
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่ม และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ตลอดจนความสอดคล้อง
ระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้และข้อบกพร่องอื่น ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 ห้องเรียน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นก่อนนําไปทดลองจริง
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ที่ปรับปรุงแล้วใช้สอนเพื่อการวิจัยต่อไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบจากเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
ของ สมบูรณ์ ชิตพงศ์ (2523: 1 - 66) และวิเคราะห์หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยหลักธรรมนําชีวิต
2.2 ผู้วิจัยร่วมกับครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรวม 5 คน ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร
และสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรจากเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัด
2.3 จํ า แนกจุ ด มุ่ ง หมายการศึ ก ษาออกเป็ น พฤติ ก รรมโดยจํ า แนกจุ ด มุ่ ง หมาย ว่ า ประกอบด้ ว ย
พฤติกรรมใดบ้าง ให้ความหมายของแต่ละพฤติกรรมพร้อมทั้งระบุลักษณะการกระทําหรือการแสดงออกที่บุคคล
มีพฤติกรรมนั้น ๆ
2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 70 ข้อ นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตลอดจนความถูกต้อง
เหมาะสมของการใช้ภาษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามจุดประสงค์การเรียนรู้ เลือกข้อสอบ
ข้อที่ค่าดัชนี IOC ที่มากกว่า 0.5 สําหรับแบบทดสอบหน่วยหลักธรรมนําชีวิตแต่ละข้อคําถามมีค่าดัชนีตั้งแต่
0.8 ขึ้ น ไป นํ า แบบทดสอบวั ดผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ส ร้ า งขึ้ น ไปทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จํานวน 100 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p)
ระหว่าง .20 - .80 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไปจํานวน 40 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยหลักธรรมนําชีวิตมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .40 - .60 ค่าอํานาจจําแนก (r)
ระหว่าง .31 - .72
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2.5 นําแบบทดสอบที่ผ่านการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นท่ า มะกาวิ ท ยาคม จํ า นวน 100 คน เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบ
โดยคํานวณจากสูตร KR - 20 ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ. 2538: 197 - 199) ได้ค่า
ความเชื่อมั่น .87
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยหลักธรรมนําชีวิต ที่หาคุณภาพแล้วไปใช้ทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามลําดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ผู้วิจัยได้นําแบบวัด
จริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของมยุรา ชั้นเสมา (2553: 83 - 94) มาหาคุณภาพอีกครั้ง
ลักษณะของแบบวัด ข้อคําถามเป็นสถานการณ์ที่ครอบคลุมตามลักษณะในนิยามเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการทําความดี
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 กําหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาขึ้นแล้วมีพฤติกรรมให้เลือกกระทําหรือการแสดงออก
แห่งพฤติกรรมนั้น ๆ โดยกําหนดให้ตัวเลือก 3 ตัวเลือก ครอบคลุมลักษณะ 3 ประการ คือ ลักษณะแสดงออกของ
พฤติกรรม 3 ระดับ ได้แก่ ระดับไม่พึงประสงค์ ระดับกลาง และระดับพึงประสงค์ที่สังคมยอมรับ เกณฑ์การตรวจ
ให้คะแนน ให้ 3 คะแนน สําหรับตัวเลือกที่เป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ ให้ 2 คะแนน สําหรับตัวเลือกที่เป็นพฤติกรรม
ระดับกลาง และให้ 1 คะแนน สําหรับตัวเลือกที่เป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
3.2 นํ า แบบวั ด จริ ย ธรรมการทํ า ความดี ต ามหลั ก บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ 3 ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ด้านภาษาและเวลาที่ใช้สอบเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําแบบวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน
คั ด เฉพาะข้ อ ที่ มี อํ า นาจจํ า แนกสู ง มี ค่ า ตั้ ง แต่ 1.75 ขึ้ น ไปเอาไว้ ใ ช้ มี จํ า นวน 30 ข้ อ เป็ น ด้ า นทานมั ย 10 ข้ อ
ด้านสีลมัย 10 ข้อ และด้านภาวนามัย 10 ข้อ ซึ่งมีค่าอํานาจจําแนก 1.95 - 13.08
3.3 หาความเชื่อมั่นของแบบวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 โดยใช้สูตร Alpha Cofficien (ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ. 2538: 170 - 172) มีค่าความเชื่อมั่น .91
3.4 นําแบบวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้
1. ก่อนสอนทําการทดสอบก่อนเรียน (pretest) ทั้งกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 แล้วบันทึกผลการสอบไว้
เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนสําหรับวิเคราะห์ข้อมูล
2. ดําเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักเรียนด้วยตนเองโดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ทั้งกลุ่มทดลองที่ 1
และกลุ่มทดลองที่ 2 และใช้ระยะเวลาในการทดลองเท่ากัน ซึ่งใช้เวลา 16 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวม 16 สัปดาห์
โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิซึม
3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้วทําการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง (posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ชุดเดิม
4. ตรวจคําตอบของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดจริยธรรมการทําความดี
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 นําคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ระหว่างการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มและการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมโดยใช้
การทดสอบที (t - test Independent Samples ในรูป Difference Score)
2. การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ระหว่างการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มและการสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิซึมโดยใช้การทดสอบที (t - test Independent Samples ในรูป Difference Score)
3. การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ก่อนและหลังการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้การทดสอบที
(t - test for Dependent Samples)
4. การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ก่อนและหลังการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมโดยใช้การทดสอบที (t - test
for Dependent Samples)
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
มีจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสอนแบบไตรสิ ก ขาร่ ว มกั บ กิ จ กรรมกลุ่ ม มี จ ริ ย ธรรมการทํ า ความดี ต ามหลั ก
บุญกิริยาวัตถุ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจั ยที่ พบว่ า นัก เรี ย นที่ได้รั บการสอนแบบไตรสิก ขาร่ ว มกั บกิ จ กรรมกลุ่ม กับ การสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนทั้งสองวิธี เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ใช้กิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึงและมากที่สุด เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนและครู มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนได้รับความรู้ทั้งด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
การนําเสนองาน ตลอดจนรู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานอย่างมีเหตุผล นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม
แก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถสรุปข้อความรู้ด้วยตนเอง ทําให้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก สามารถนํา
ประสบการณ์ในชีวิตประจําวันมาสัมพันธ์กับการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงาน และนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ส่งผลให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อนักเรียน แต่เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งสองวิธี แสดงให้เห็นว่า การสอนทั้งสองวิธีมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้นักเรียนเกิดมีการ
เปลี่ยนแปลงในการเรียนในทางที่ดีขึ้น แต่เมื่อนําการสอนทั้งสองวิธีมาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่พบความแตกต่าง
ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนทั้งสองวิธีนั้น มีจุดเด่นที่แตกต่างกันดังนี้
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1.1 การสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม เป็นวิธีสอนที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน
และเป็นระบบ นั กเรียนได้ดําเนินขั้นตอนเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นการเอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี
เริ่มการสอนด้วยขั้นศีล นักเรียนต้องสํารวมกาย วาจา ของตนเองทําให้เกิดความมีระเบียบวินัย ในขั้นสมาธินักเรียน
จะต้องฝึกจิตใจให้สงบ มีสติ จะช่วยก่อให้เกิดความตั้งใจเรียน ดังที่ประเวศ วะสี (2546: 10) กล่าวว่า การมีสติ สมาธิ
จะช่วยทําให้จิตใจสงบ ถ้าจิตใจสงบจะเกิดความสุข ช่วงนั้นสมองจะสามารถเรียนรู้อะไรต่าง ๆ ได้ง่าย หรือปรับ
พฤติกรรมได้ง่าย เพราะปกติมนุษย์ย่อมมีอคติ จะรับรู้ตามที่ตนคิดตามพื้นฐานของตนถ้าจิตไม่เป็นกลางจะไม่
สามารถรับรู้ตามที่เป็นจริงได้ การเจริญสติจึงเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพราะเรียนรู้อะไรมา ถ้าขาดการเจริญสติ
เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ก็ได้เพียงแค่รู้เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับมิน (Min. 1980: 114 - 116) ที่มีความเห็นว่า
การทําสมาธิภาวนาเป็นวิธีการสําคัญสําหรับการอบรม และพัฒนาจิตใจเพื่อให้จิตเกิดความสงบลงเป็นหนึ่งเดียว
มีกําลังที่จะศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ได้ต่อไป ในขั้นปัญญาใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสนใจ ก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เป็นอิสระ เปิดโอกาสในการ
แสดงออกทางด้านการอภิปราย การซักถามอย่างเต็มที่ นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม และได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่จําลองขึ้น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เป็นผู้นําและผู้ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ อํานาจ จันทน์ผางาม (2547: 34) ที่กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มนั้นมีความสําคัญ
ที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เนื่องมาจากนักเรียนเกิดจุดมุ่งหมายเดียวกัน เกิดความ
รับผิดชอบงานร่วมกัน จึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม
ตลอดจนได้ปรับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มเล็กและทั้งห้องเรียน
1.2 การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย 6 - 7 คน
สมาชิกมีการปรึกษาหารือกันเมื่อมีอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานของกลุ่มดีที่สุดการสอนตามวิธีนี้ผู้เรียนจะได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการสอนวิธีนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนปรับโครงสร้าง
ทางความคิดของตัวผู้เรียนภายในตัวเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงขึ้น ซึ่งการดําเนิน
กิจกรรมผู้วิจัยมุ่งให้การเรียนการสอนเป็นไปตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษาข้อเท็จจริงจะให้ผู้เรียน
ศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้เรียนสังเกตปัญหาที่ครูระบุ จากสถานการณ์ สื่อต่าง ๆ เช่น ภาพข่าวหนังสือพิมพ์
กรณีตัวอย่ าง แล้ วให้ผู้ เรี ยนช่วยกันเสนอแนวทางตัดสิ นใจ โดยครูใช้คําถาม แล้วให้ตอบในแบบตอบคําถาม
ซึ่งสอดคล้องกับ วารีรัตน์ แก้วอุไร (2541: 53 - 54) ที่กล่าวว่า ผลที่ได้จากการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ของการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน มนุษย์มักสร้างความหมาย
ในสิ่งที่ได้ยินหรือได้เห็นโดยการเชื่อมความรู้เดิมที่มีอยู่กับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ และการจัดการเรียนรู้แบบนี้
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 2) ขั้นอธิบาย เป็นขั้นที่ผู้เรียนสร้างความรู้ จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่ครูจัดให้
เช่น ใบความรู้ หนังสือเรียน ผู้เรียนในกลุ่มอธิบายความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียน
ซึ่งสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 31) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นในเด็กที่สําคัญ
ดังนี้ 2.1) ผู้เรียนสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง 2.2) ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างกลุ่มเพื่อน ผู้รู้
หรือครู 2.3) ผู้เรียนเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การได้พูดคุยโต้ตอบ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนอย่างแท้จริง
ได้ง่ายขึ้น 2.4) ผู้เรียนเรียนรู้ตามสภาพจริง 3) ขั้นขยายความคิด ด้วยการให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ
หาเหตุผลร่วมกัน โดยมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนสนทนาประสบการณ์ที่ตนเองได้รับระหว่างกัน 4) ขั้นประเมินผล
ผู้เรียนนําเสนอผลงานโดยครูและนักเรียนได้ร่วมกันซักถาม รวมถึงการใช้กระบวนการที่เป็นแนวทางในการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เพราะการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด
นักเรียนได้ลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการคิดอย่างใช้เหตุผล
การตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
เกิดความร่วมมือร่วมใจแลกเปลี่ยนความคิดและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการประเมินตามสภาพจริง
5) ขั้นสรุป ผู้เรียนสรุปข้อคิด สาระสําคัญและข้อสรุปที่ได้จากการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับการสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิซึมมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน แต่มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างมีกระบวนการ
ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับนักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มีจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนด สามารถอภิปรายได้ดังนี้
2.1 การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ มีผลทําให้เป็นผู้มีจิตใจและมีบุคลิกลักษณะเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง
สงบ ในการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยให้นักเรียนสวดมนต์ ทําสมาธิ ก่อนสอนทุกครั้งและในขั้น
จิตสิกขา นักเรียนทําสมาธิ เมื่อจิตสงบ นักเรียนเปรียบเทียบพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงหรือกระทําในขั้นศีลสิกขาว่า
แตกต่างกันอย่างไร โดยนําปัญญาที่เกิดจากการทําสมาธิมาพิจารณาผลที่เกิดขึ้นในใจของตน ในการเลือกการกระทําผิด
หรือถูกหลักศีลธรรมว่าเป็นอย่างไร ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะอะไร ควรกระทําหรือไม่ควรกระทํา แล้วสืบสาวไป
หาสาเหตุของการเลือกการกระทํานั้น พิจารณาตามหลักไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) จนกําหนดข้อควบคุม
ความประพฤติทางกาย ทางวาจา ของตนได้อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับ นิภาพรรณ แดงโรจน์. (2530: 90)
ที่กล่าวว่า เมื่อจิตมีสมาธิแล้ว จิตจะสะอาด บริสุทธิ์ สงบตั้งมั่นปราศจากความกระวนกระวายใจ ก็จะสามารถใช้ปัญญา
คิดวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด คือสามารถหาสาเหตุจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อหาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2.2 สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดลองเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เน้นให้นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรม ประพฤติดีประพฤติชอบโดยนําหลักธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวิต
ด้วยการให้รู้จักควบคุมยับยั้งใจตนเอง การปฏิสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้ออาทรในสังคม จากสาระ
การเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง และเหตุการณ์ที่นักเรียนเข้าร่วมในสถานการณ์ที่ผู้สอนจัดให้ เป็นแรงจูงใจให้นักเรียน
เข้าใจหลักความเป็นจริงของชีวิตตนเอง สามารถวิเคราะห์ และทําความเข้าใจอย่างมีเหตุผลซึ่งสอดคล้องกับ
ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบไตรสิกขา (ศีลสิกขา จิตสิกขา หรือการทําสมาธิ ปัญญาสิกขา)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นการสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่าจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยการสอบแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
กับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .01
3. จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม มีจริยธรรมการทํา
ความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเน้นความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้
ถึงคุณค่าของการควบคุมตนเองอันนําไปสู่การปฏิบัติที่ดีงามถูกต้อง โดยนักเรียนต้องเริ่มต้นการปฏิบัติตนจาก
ศีลสิกขา คือ การควบคุมตนเองทางกาย วาจาก่อน ต่อด้วย จิตสิกขา คือทําสมาธิเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน และขั้นสุดท้าย
คือ ปัญญาสิกขา ที่เป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดปัญญาไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับคํากล่าวทางพระพุทธศาสนาที่ว่า
สมาธิทําให้เกิดปัญญา ประกอบกับการจัดกิจกรรมที่นําไปสู่การคิดค้นคว้าจนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ต่อสถานการณ์ได้ และการที่นักเรียนได้พบบรรยากาศที่เปลี่ยนไปทําให้รู้สึกสนุกและสนใจในการแสวงหาคําตอบ
เกิดความชอบในการศึกษาค้นคว้าเล่าเรียนอย่างจริงจัง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว เป็นข้อสนับสนุนด้านจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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4. จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีจริยธรรมการทําความดี
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เน้นการฝึกให้คิดแต่ละขั้นตอน
ของการสอนตั้งแต่เริ่มกิจกรรมโดยจะมีสถานการณ์ใหม่ หลากหลาย ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ เร้าความสนใจ
โดยใช้คําถามในการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ปัญหา และคิดได้อย่างมีเหตุผล ส่งผลให้ผู้เรียนได้คิด
เชื่อมโยง และหาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่เรียนกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แล้วนําความรู้ดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของนักเรียน การเรียนโดยใช้กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด
นักเรียนได้ลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง และดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสนุกสนาน
มีความกระตือรือร้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจแลก เปลี่ยนความคิด ฝึกการคิดอย่างใช้เหตุผล
การตัดสินใจ และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยกระบวนการกลุ่ม สอดคล้องกับ ประนอม เดชชัย (2521:
101 – 102) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนฝึกความรู้สึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในระหว่างร่วมกิจกรรมกลุ่ม เช่น ฝึกความรู้สึกอดทน ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม เป็นต้น สิ่งที่ได้มา
จากกิจกรรมกลุ่มเหล่านี้จะไปช่วยพัฒนาตัวบุคคลและสังคมต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว เป็นข้อสนับสนุนด้านจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาที่จะนําแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
และการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเตรียม
ความพร้อมในเรื่องขั้นตอนการสอน การใช้คําถาม การสร้างแรงจูงใจ ความเป็นกัลยาณมิตร
2. ครูผู้สอนที่จะนําวิธีการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ควรได้รับการอบรมพัฒนาจิต หรือฝึกอบรมสมาธิภาวนา และได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้นําการสอน
แบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มไปใช้จัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการจัดสถานที่เรียน
ต้องพร้อมเรียนเป็นกลุ่ม ในการจัด โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา
3. ความเป็นกัลยาณมิตรของครูผู้สอน เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการให้
ความรักความเมตตา และเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง แนะนํา ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง
ในการฝึกฝนที่ถูกต้อง ชี้ให้เห็นตัวแบบที่ดีและไม่ดีและผลของการกระทําที่เกิดกับตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครูต้องทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม
4. ในระยะแรกนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนต้องให้โอกาสและกระตุ้นการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค วรเป็ น 2 ชั่ ว โมงต่ อ เนื่ อ งกั น เพราะกิ จ กรรมการอภิ ป รายแสดง
ความคิดเห็นใช้เวลามาก และทุกกลุ่มจะได้มีโอกาสเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
6. การใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ควรใช้กรณีตัวอย่างที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน
หรือข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสถานการณ์ หรือนิทาน หรือรูปภาพ หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
7. การวัดจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ควรใช้วิธีอื่นร่วมด้วย นอกเหนือจากการประเมิน
การทํางานกลุ่มที่ผู้วิจัยประเมิน ศีล (ความมีระเบียบการติดต่อสื่อสาร) สมาธิ (ความสนใจในงานความตั้งใจทํางาน)
ปัญญา (การใช้วิจารณญาณในการทํางานความชัดเจนในการนําเสนอ) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แล้ว เช่น แบบสังเกต
การปฏิบัติตน โดยให้เพื่อนนักเรียน/ผู้ปกครอง ร่วมประเมิน
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
1. ควรนําการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มและการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ไปทดลองใช้สอน
กับนักเรียนชั้นอื่น ๆ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
2. ควรศึกษาตัวแปรหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ต้องการปลูกฝัง เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตนเอง ความรับผิดชอบ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ในหลักธรรมกับจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ของนักเรียน เพื่อศึกษาว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูง จะมีจริยธรรมการทําความดี
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 อยู่ในระดับสูงด้วยหรือไม่
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ผลงานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง
ผู้วิจัย
นางวรานันท์ สาครินทร์
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อ ง จํ า นวนเชิ ง ซ้ อ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80
เพื่ อเปรียบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 45 คน
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม แบบแผนการวิจัยคือแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน จํานวน 11 แผน ซึ่งมีคุณภาพระดับมากที่สุด บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
จํานวน 11 หน่วย ซึ่งมีคุณภาพระดับดีมาก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน จํานวน 30 ข้อ
มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.27 – 0.76 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 – 0.77 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
ผลการวิจัย พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.63/82.56 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และนักเรียนมีค วามพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทําให้มนุษย์คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทําให้สามารถคาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงมุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามศั ก ยภาพ (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี , 2546: 4)
โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดชั้นปีสําหรับการศึกษาภาคบังคับและตัวชี้วัดช่วงชั้นสําหรับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย
หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหาความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะการคิดขั้นสูง
ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มุ่งให้นักเรียนใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างถูกต้องใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนําความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้ งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทํางาน
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อย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นเนื้อหาวิชาที่เหมาะสําหรับนักเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์ที่เน้นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง พุทธศักราช 2552
จึงกําหนดให้นักเรียนได้ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการตามจุดเน้นดังกล่าว สําหรับวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค 32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จํานวน 3 หน่วย คือ
จํานวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น และความน่าจะเป็น จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยและ
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระยะเวลา 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง คือ ปีการศึกษา
2549 - 2551 พบว่าร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยการเรียนรู้จํานวนเชิงซ้อน
มีจํานวนสูงกว่าหน่วยอื่น นอกจากนี้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ จํานวนเชิงซ้อน ของนักเรียน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับพอใช้ถึงปรับปรุง มีนักเรียนเป็นส่วนน้อยที่คะแนนอยู่ในระดับดี ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากธรรมชาติ
ของเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้จํานวนเชิงซ้อน มีลักษณะเป็นนามธรรมสูงยากแก่การเข้าใจ ประกอบกับนักเรียนขาดทักษะ
ในการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ในขณะที่หลักเกณฑ์และเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้จํานวนเชิงซ้อน
มีมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่นักเรียนใช้เรียนตามหลักสูตร คือ 4 คาบต่อสัปดาห์ไม่เพียงพอ นอกจากนี้นักเรียน
ยังมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านเชาว์นปัญญา ความถนัดพื้นฐาน ความรู้เดิม นิสัยการเรียน เป็น
ต้น การจัดการเรียนรู้ของครูไม่สามารถสนองตอบตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างทั่วถึงในเวลาที่จํากัด
ส่งผลให้นักเรียนเบื่อหน่ายและไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยเหตุผลข้างต้นทําให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาทักษะต่าง
ๆ รวมถึงเชื่อมโยงนําความรู้ไปใช้ตามความมุ่งหวังของหลักสูตรได้ส่งผลต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นที่สูงขึ้น
และการเรียนรู้วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
จากสาเหตุ ของปั ญ หาดั งกล่ าวและจากแนวทางการจัดการเรีย นรู้ตามแนวทางการปฏิรู ป การศึก ษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2551 – 2561) ที่ต้องการให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น ผู้วิจัยจึงได้นําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer – Assisted
Instruction) หรือคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน (Computer – Assisted Learning) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
แก้ปัญหาดังกล่าว และจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 เป็นสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 32202 หน่วยการเรียนรู้จํานวนเชิงซ้อน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหน่วยการเรียนรู้จํานวนเชิงซ้อนอย่างแท้จริงเกิดทักษะการคิดคํานวณบรรลุ
ตามผลการเรียนรู้และมีคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ จํานวนเชิงซ้อนในระดับที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer–Assisted Instruction) หมายถึง สื่อการสอนที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์
นําเสนอแบบสื่อประสม เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ซึ่งสามารถโต้ตอบและรับผลย้อนกลับทันที
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ที่มีต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ประเภทการเสนอเนื้ อ หาเฉพาะเรื่ อ ง(Tutorials)
ลักษณะแบบสาขา (Branching Programming) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ประกอบด้วย
11 หน่วย คือ หน่วย 1 ปัญหาที่เกิดในระบบจํานวนจริง หน่วย 2 การสร้างจํานวนเชิงซ้อน หน่วย 3 สมบัติเชิง
พี ช คณิ ต ของจํา นวนเชิ ง ซ้ อ น หน่ ว ย 4 การลบและการหารจํา นวนเชิ ง ซ้ อ นและระบบจํา นวนเชิ ง ซ้ อ น
หน่วย 5 สังยุคและรากที่สองของจํานวนเชิงซ้อน หน่วย 6 กราฟของจํานวนเชิงซ้อน หน่วย 7 ค่าสัมบูรณ์ของ
จํานวนเชิงซ้อน หน่วย 8 สมบัติค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อน หน่วย 9 การเขียนจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
หน่วย 10 รากที่ n ของจํานวนเชิงซ้อน หน่วย 11 สมการพหุนาม
3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็น
อัตราส่วนระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากคะแนนที่นักเรียน
ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละหน่วยและทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80
4. เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑ์ที่ผู้วิจัยใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ซึ่งมีความหมายดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของนักเรียนทุกคนที่ทําแบบทดสอบระหว่างเรียน
เป็นแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้บทเรียนแต่ละหน่วย หน่วยละ10 ข้อ จํานวน 11 หน่วย
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของนักเรียนทุกคนที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 30 ข้อ
5. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รหัสวิชา
ค 32202 หน่วยการเรียนรู้จํานวนเชิงซ้อน จํานวน 11 แผน
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
จํานวนเชิงซ้อนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นลักษณะเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
7. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบหลังเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รหัสวิชา
ค 32202 หน่วยการเรียนรู้จํานวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสตรีพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์มีหลายทฤษฎีที่สําคัญในที่นจี้ ะเสนอทฤษฎีที่สําคัญของนักจิตวิทยา 5 ท่าน
คือ บรูเนอร์ เพียเจต์ กาเย่ ออซูเบล และดีนส์ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ (อัมพร ม้าคะนอง, 2546: 1- 5)
ทฤษฎีของบรูเนอร์ (Jerome S. Bruner) ที่นํามาใช้กับการเรียนการสอน คือ การให้เด็กได้คิดค้นกระทํา
สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยให้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน แล้วนําความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดความคิดใหม่
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ทฤษฎีของเพียเจต์ (Jean Piaget) ที่นํามาใช้ในการสอน คือ ควรจัดเนื้อหาจากง่ายไปหายาก มีการตรวจสอบ
พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน และเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน
ทฤษฎีของออซูเบล (David P. Ausuble) ที่นํามาใช้ในการสอน คือ การสอนแบบบรรยายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
โดยวิธียอมรับ ซึ่งนํามาใช้ในการเรียนการสอนได้ คือ การช่วยให้ผู้เรียนจําสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว โดยครูช่วยให้มองเห็น
ความเหมือนหรือความแตกต่างของความรู้ใหม่และความรู้เดิม
ทฤษฎีของดีนส์ (Soltan Dienes) นํามาใช้ในการสอน คือ สร้างโครงสร้างนามธรรมให้อยู่ในรูปธรรมให้
มากที่สุด โดยจัดเอาเหตุการณ์ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันเข้าด้วยกันเน้นการฝึกฝน สามารถแยกแยะด้วยตนเอง
และแก้ปัญหาได้ด้วยการหยั่งรู้
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทฤษฎีหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อแนวคิด
ในการออกแบบโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behaviorism) ทฤษฎีปัญญานิยม
(cognitivism) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (achema theory) และทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (cognitive
flexibility) ดังนี้ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 51 - 56)
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เชื่อว่าการตอบสนองกับสิ่งเร้าของมนุษย์จะเกิดขึ้นควบคู่กันในช่วงเวลาที่เหมาะสม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนั้นมีโครงสร้างของบทเรียนในลักษณะ
เชิงเส้นตรง
ทฤษฎีปัญญานิยม เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นเรื่องภายในจิตใจมนุษย์ไม่ใช่ผ้าขาวที่เมื่อใส่สีอะไรลงไป
ก็กลายเป็นสีนั้น มนุษย์มีความนึกคิด มีอารมณ์จิตใจและความรู้สึกภายในที่แตกต่างกันออกไป ทําให้เกิดแนวคิด
เกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขาของคราวเดอร์
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ เชื่อว่าโครงสร้างภายในของความรู้ที่มนุษย์มีอยู่นั้นจะเป็นลักษณะเป็นโหนด
หรือกลุ่ม ที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ในการที่มนุษย์จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุษย์จะนําความรู้ใหม่ ๆ ที่เพิ่งได้รับนั้น
ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิม
ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา เชื่อว่าความรู้แต่ละองค์ความรู้นั้นมีโครงสร้างที่แน่ชัดและสลับซับซ้อน
มากน้อยแตกต่างกันไปส่งผลให้เกิดความคิดในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างของ
องค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่แนวคิดในเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบสื่อหลายมิตินั่นเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียน
จํานวนเชิงซ้อน
- ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยเป็นแบบแผนการวิจัยที่มีการทดสอบก่อนและภายหลังการใช้นวัตกรรมด้วยกลุ่มตัวอย่าง
1 กลุ่ม (one - group pretest - posttest design) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544: 67)
O1

X

O2
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 – 5/7 จํานวน 288 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 32202 โดยโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถและนักเรียน
แต่ละห้องมีจํานวนใกล้เคียงกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จํานวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ จํานวนเชิงซ้อน
จํานวน 11 แผนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องจํานวนเชิงซ้อนจํานวน 11 หน่วย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน30 ข้อ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
การพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การดั ง นี้ ศึ ก ษาหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
พุทธศักราช 2552 ของโรงเรียนสตรีพัทลุง ศึกษาทําความเข้าใจการจัดการเรียนรู้จากหนังสือแบบเรียนสาระการเรียนรู้
เพิ่ ม เติ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ และคู่มือครูศึกษารูปแบบองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ จํานวน 11 แผน ได้แก่ ปัญหาที่เกิดในระบบจํานวนจริง การสร้างจํานวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของ
จํานวนเชิงซ้อน การลบและการหารจํานวนเชิงซ้อนและระบบจํานวนเชิงซ้อน สังยุคและรากที่สองของจํานวน
เชิ งซ้ อน กราฟของจํานวนเชิ งซ้อน ค่ าสัม บู ร ณ์ของจํานวนเชิ งซ้อน สมบั ติค่ าสัม บูร ณ์ ข องจํ านวนเชิงซ้อ น
การเขียนจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากที่ n ของจํานวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม นําแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสม ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จากผู้เชี่ยวชาญ ผลปรากฏว่ามีคุณภาพในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการเสนอเนื้อหาเฉพาะ
เรื่อง ลักษณะแบบสาขา การออกแบบและสร้างบทเรียน การตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และปรับปรุงแก้ไขโดยผู้วิจัยตรวจด้วยตนเอง และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) ตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของบทเรี ย นการพิ ม พ์ 2) ตรวจสอบคุ ณ ภาพของบทเรี ย นในด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเนื้ อ หาของบทเรี ย น
โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลปรากฏว่าด้านวัตถุประสงค์มีคุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คะแนน และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .38 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านเนื้อหามีคุณภาพมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คะแนน และ
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .36 3)ตรวจสอบคุณภาพด้านการออกแบบ เทคนิควิธีและความมีสุนทรียภาพ
ของสื่ อ โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผลปรากฏว่ า ด้ า นการออกแบบมี คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.81 คะแนน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .15 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านเทคนิควิธีมีคุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32 และด้านความมีสุนทรียภาพของสื่อมีคุณภาพมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79
คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .03 4) การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีวิธีการ ดังนี้ การทดลอง
หนึ่งต่อหนึ่ง ผลการตรวจสอบบทเรียนมีประสิทธิภาพ 77.57/77.76 ขั้นการทดลองกลุ่มย่อย ผลการตรวจสอบ
บทเรียนมีประสิทธิภาพ 79.81/79ขั้นการทดลองภาคสนาม ผลการทดลองใช้บทเรียนมีประสิทธิภาพ 81.15/81.46
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อนเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ข้อ สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหา ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์
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การเรียนรู้สําหรับประเมินผลการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน แต่ละหน่วยย่อย
คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพจํานวนหน่วยละ 10 ข้อ และสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
จํานวน 30 ข้อ นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลปรากฏว่าแบบทดสอบ
สําหรับประเมินผลการเรียนรู้บทเรียนแต่ละหน่วยที่คัดเลือกไว้มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.30 – 0.76 มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.25 – 0.93 แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ
มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.27 – 0.76 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.20 – 0.77 หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัดโดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR – 20) แบบทดสอบสําหรับประเมินผลการเรียนรู้บทเรียนแต่ละหน่วย
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแต่ละหน่วย ตั้งแต่ 0.70 – 0.76 และแบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80
4. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน มีขั้นตอนการสร้างและศึกษาคุณภาพดังนี้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารความรู้ การสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ สร้างแบบสอบถามจํานวน 14 ข้อ นําแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างประเด็นคําถามกับสิ่งที่ประเมิน
นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ขั้ น การทดลองภาคสนามตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบั ค
(α - Coefficient) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แบ่งเป็น 3 ระยะสําคัญ ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน จํานวน 30 ข้อ
ซึ่งนํามาสลับระหว่างข้อคู่และข้อคี่แล้วใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยฝึกความสามารถพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 17 ชั่วโมง โดยใช้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน
ทําแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด และทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกหน่วยจํานวน 11 หน่วย
3. ทดสอบหลังเรียน (Post test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน จํานวน 30 ข้อ
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สตรีพัทลุง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.63/82.56 สรุปได้ว่า นักเรียนเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน และทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้บทเรียนแต่ละหน่วยได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 83.63
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรกและนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ถูกต้อง
โดยเฉลี่ย ร้อ ยละ 82.56 ซึ่ง สูง กว่า เกณฑ์ป ระสิท ธิภ าพ 80 ตัว หลัง แสดงว่า บทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องจํานวนเชิงซ้อนมีประสิทธิผลทําให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ.54 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.63/82.56
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
จากปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยและประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา ประกอบกับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยได้พัฒนามาอย่างเป็นระบบ มีการดําเนินการตามแผน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เชี่ ยวชาญ อี กประการที่ สําคั ญ คื อ ข้อเสนอแนะของนั กเรียนกลุ่ม ตั วอย่ างในการหาประสิ ท ธิ ภาพของ
เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้นํามาผลมาปรับปรุงและพัฒนาก่อนนําไปใช้ในการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่อง ลักษณะแบบสาขา ซึ่งเป็นการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ
ให้ทางเลือกตามระดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถของนักเรียน นักเรียนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในลําดับ
ที่ไม่เหมือนกัน และด้วยการออกแบบการนําเสนอบทเรียนในลักษณะของสื่อประสมนอกจากนักเรียนจะได้รับ
ผลย้อนกลับอย่างทันทีทันใด ยังสามารถประเมินผลตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ตลอดเวลา สามารถ
แก้ปัญหานักเรียนเบื่อหน่ายการเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับผู้วิจัยใช้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ของโรงเรียนซึ่งมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจํานวนนักเรียน และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
เพื่อการใช้สื่อเตรียมไว้สําหรับการเรียนรู้ นักเรียนได้รับความสะดวกในการเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
หลั งเรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย เนื่ องมาจาก
ประสิทธิภาพของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน เพื่อควบคุมการทํางานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการสร้างองค์ความรู้ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุม
พฤติกรรมการเรียนรู้นักเรียน เป็นการสร้างวินัย ความซื่อสัตย์ ความอดทนต่อการเรียนรู้ รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
ให้กับนักเรียน นอกจากนี้ภายในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน แต่ละหน่วยประกอบด้วย
คํ า แนะนํ า ความรู้ พื้ น ฐานที่ จํ า เป็ น จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ บทสรุ ป เนื้ อ หา แบบฝึ ก หั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
แบบทดสอบประเมินผลหลังบทเรียนซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และจากการที่ผู้วิจัย
ได้ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ทําให้นักเรียนได้ซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการโต้ตอบกับ
บทเรียนที่กําหนด เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทําให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
พร้อมกับฝึกทักษะกระบวนการและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 25) สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้ของมนุษย์ ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) ที่กล่าวว่า มนุษย์ มีความนึกคิดมีอารมณ์จิตใจและ
ความรู้สึกภายในที่แตกต่างกัน ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนควรคํานึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษย์
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ฝึกทักษะแก่นักเรียนไล่ตามลําดับขั้นของการ
พัฒนาจากง่ายไปสู่ยากจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory)
ที่เชื่อว่าโครงสร้างภายในของความรู้ของมนุษย์นั้นมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นกลุ่ม การที่มนุษย์จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ
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จะเป็นการนําความรู้ใหม่ ๆ นั้น ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิม สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของโลน
ที่ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีกิจกรรมซึ่งท้าทายผู้เรียน มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียน คือ ไม่ยากหรือง่าย
จนเกินไป และลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาขาทําให้นักเรียนได้ผลลัพธ์จากการเรียนที่แตกต่างกัน
ตามความสามารถทางการเรียนที่ต่างกัน ทําให้นักเรียนสามารถเลือกลําดับการเรียนของตนได้เอง แต่สามารถไปถึง
ซึ่งจุดประสงค์การเรียนเดียวกัน
3. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า
1. ครูควรสร้างหรือผลิตสื่อการสอนแบบอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ควรเผยแพร่สื่อในระบบออนไลน์เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจที่กว้างขึ้น
3. ควรนํารูปแบบการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปสร้างสื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
4. ในการวิ จั ย ครั้ ง ต่อ ไปควรนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง จํ า นวนเชิ ง ซ้ อน ไปใช้ วิ จั ย เพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การสอนซ่อมเสริม การศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน ซึ่งจะได้ทราบว่าบทเรียนมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปหรือไม่
5. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบอื่นเพื่อให้
ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. ควรพิจารณาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในด้านความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ว่าเมื่อใช้บทเรียนไปหลาย ๆ ครั้งกับนักเรียนที่แตกต่างกันแต่ละปีการศึกษาผลสัมฤทธิ์จะยังคงเดิมหรือไม่
รายการอ้างอิง
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อัมพร ม้าคะนอง. 2546. คณิตศาสตร์: การสอนและการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
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ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน
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ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยที่ทดลองปฏิบัติการสอนกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยการใช้คําถามระดับสูงและการเขียนบันทึกการเรียนรู้
ของนักเรียน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลัง เรีย นด้ ว ยรูป แบบวงจรการเรี ย นรู้ 7 ขั้น โดยใช้คํา ถามระดับ สู ง และบัน ทึก การเรีย นรู้ข องนัก เรีย น
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 142 คน เป็นนักเรียนชาย: นักเรียนหญิงเท่ากับ 71: 71
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ําในท้องถิ่นของเรา
และอากาศรอบตัวเรา รวม 14 แผน ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้
ของนักเรียน แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.814
และค่าสัมประสิท ธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟา ( α) เท่ากับ 0.846 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่า เฉลี่ย ค่าร้อ ยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบค่าที (t - test) ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบวงจรการเรียนรู้ E1/E2 = 82.70/81.48 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การศึกษาของไทยในภาพรวม ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเท่าที่ควร ซึ่งเห็นได้จาก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบสองที่ผ่านมา พบว่า มาตรฐานด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นการประเมินด้านการคิดของนักเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน
สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี เพียงร้อยละ 11.1 เท่านั้น (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2549) ยิ่งไปกว่านั้น สถานศึกษาของรัฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีเพียงร้อยละ 10.3 ในขณะที่
สถานศึกษาเอกชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีร้อยละ 27.3 อย่างไรก็ตามในภาพรวมยังถือว่าผลการประเมินยังอยู่
ในระดับที่ต่ํามาก (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ ในภาพรวมมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งสังเกตได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปลายภาคของปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มา
อย่างไรก็ดี ธรรมชาติของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาวิธีคิดและเพิ่มขีดความสามารถในการคิด
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลดีมีหลายวิธี แต่วิธีที่เหมาะสมกับบริบทที่ผู้วิจัยสนใจและต้องการ
ศึกษาเพื่อใช้แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน คือ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น
(7E – Learning cycle model) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ ไอเซ็นคราฟท์ (Eisenkraft, 2003) ได้พัฒนาขึ้นจากรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นของ บายบี (Bybee, 1997)
นั่นคือ ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้และหาคําตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้นนี้ ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนตรวจความรู้เดิม (Elicitation phase) 2) ขั้นกระตุ้น
เร้าความสนใจ (Engagement phase) 3) ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration phase) 4) ขั้นอธิบาย (Explanation
phase) 5) ขั้นขยายความคิด (Elaboration phase) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) และ 7) ขั้นขยายความคิด
รวบยอดหรือการนําความรู้ไปใช้ (Extension phase)
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงได้ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคาดหวังว่าการทําวิจัยครั้งนี้จะช่วยทําให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นและได้แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นอื่นต่อไปด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการใช้คําถามระดับสูงและการเขียนบันทึก
การเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยเกณฑ์ E1/E2 = 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการใช้คําถามระดับสูง
และการเขียนบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
วงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นแบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry method) เน้นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงและการถ่ายโอนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นทบทวน ตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม 2) ขั้นสร้างความสนใจ 3) ขั้นสํารวจและค้นหา
4) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมินผล และ 7) ขั้นขยายความคิดรวบยอดหรือการนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง น้ําในท้องถิ่นของเราและอากาศรอบตัวเรา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดระดับสูง ในขั้นของ
การวิเคราะห์ความสําคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องน้ําในท้องถิ่นของเราและอากาศรอบตัวเรา ซึ่งวัดได้จาก
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
คําถามระดับสูง หมายถึง คําถามปลายเปิด (Open – ended questions) เป็นคําถามที่มีความหมาย
รูปแบบการถามเน้นกระตุ้นให้เกิดความคิดในระดับสูง ลักษณะคําถามมีความซับซ้อนจากง่ายไปหายาก กระตุ้นให้
คิดตาม ให้โอกาสนักเรียนคิดอย่างอิสระ เป็นคําถามที่ในกลุ่มของ 5W1H เช่น มีคําว่า “เพราะอะไร” “ทําไม”
“อย่างไร” ประกอบในการถามเพื่อจุดประกายการคิด ผู้ตอบสามารถมีคําตอบได้หลากหลาย
บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง การเขียนบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากเรียนรู้
บทเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นการเขียนบันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของตนว่าได้เรียนรู้อะไรหรือ
ประทับใจสิ่งใด เนื้อหาส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจ ต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม รวมถึงการสื่อความในใจถึงครูผู้สอน เป็นต้น
รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น การใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยรวมพลังแบบสามประสานในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตัวแปรตามที่ศึกษา
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดของ บลูม (Bloom, 1972) ที่กล่าวว่าบุคคลย่อมมีการเรียนรู้ทั้งด้านสติปัญญา ความคิดทางจิตใจ
และทางการกระทําโดยการคิดนั้นมี 3 ขั้นตอน เริ่มจากการรู้ การเข้าใจ และพัฒนาต่อไปถึงขั้นการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการประเมิน ในระดับการวิเคราะห์ยังจําแนกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ความสําคัญ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ
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แนวคิดของ บลูม (Bloom, 1956) ที่มีแนวคิดว่า การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจัดเป็น
ความคิดระดับสูง (Higher order thinking) และแนวคิดของ บราวน์ (Brown, 1975) เกี่ยวกับการใช้คําถาม
ระดับสูง (Higher order cognitive questions) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
แนวคิดวงจรการเรียนรู้ (Learning cycle) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้กลยุทธ์แบบสืบเสาะหาความรู้
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้ (Scientific method/ Inquiry method) ใช้วงจร
การเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นเครื่องมือการวิจัยที่พัฒนาโดย ไอเซ็นคราฟท์ (Eisenkraft, 2003) เป็นแนวทางการสอนที่สอดคล้อง
กับทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของ เพียเจท์ (Piaget, 1965) เป็นการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ความหมาย การจัดการเรียนการสอนในแนวทางของวงจรการเรียนรู้นี้ ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ดังที่ ฮิวเซอร์ (Heuser, 2005) พบว่า การเขียนบันทึก
การเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการสืบเสาะหาความรู้ โดยที่นักเรียนสร้างเอกสารจากการเขียนบรรยาย
สะท้อนความคิดของตนเองให้มีความชัดเจนและมั่นคงในความคิด นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากกิจกรรมการ
สืบเสาะหาความรู้
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น นํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สรุปดังแผนภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขัน้
โดยการใช้คําถามระดับสูงและ
บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน

ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pre experimental designs) ที่ทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้ของ
นักเรียน (One group pretest - posttest designs) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังนี้
การทดสอบก่อนเรียน

ทดลอง

การทดสอบหลังเรียน

T1

X

T2

เมื่อ

T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน
X แทน การเรียนการสอนด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการใช้คําถามระดับสูง
และบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน

100 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2553 ห้อง ป.3/1 ห้อง ป.3/2 ห้อง ป.3/3 ห้อง ป.3/4 และ ห้อง ป.3/5 รวม 5 ห้องเรียน จํานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 214 คน โดยกลุ่มประชากรมีอายุอยู่ในวัย 8 - 9 ปี
การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน ± 5%
(Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง 139 คน และเนื่องจากนักเรียนแต่ละห้องไม่ได้เหมือนกันทุกประการ วิธีการได้มา
ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรทุกห้องทั้งชายและหญิงให้มีโอกาสถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกัน ใช้วิธีการสุ่ม
แบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) เขียนเลขที่ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงลงในฉลากจนครบทุกคน
แยกนักเรียนชายและหญิงออกจากกัน คํานวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรรายห้อง แล้วจับฉลากหมายเลข
นักเรียนชายและหญิงออกมาทีละหนึ่งคู่ และจับฉลากทีละห้องตามสัดส่วนที่คํานวณได้ ปฏิบัติทํานองเดียวกันจนครบ
ทุกห้องที่เป็นประชากรเป้าหมาย และเพื่อให้นักเรียนชายและหญิงที่จะตกเป็นกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน
จึงได้เพิ่มขนาดตัวอย่างนักเรียนชายและหญิง 71: 71 รวมเท่ากับ 142 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่พัฒนาขึ้น
ตามแนวคิดของ ไอเซ็นคราฟท์ (Eisenkraft, 2003) ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้
คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการบูรณาการระหว่างประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและองค์ความรู้
จากการทบทวนวรรณกรรม มีลักษณะเป็นข้อคําถามระดับสูงเพื่อกระตุ้นเร้าการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดของ บลูม
(Bloom, 1972; Bloom, 1956) เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัด มุ่งวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั้ง
3 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์ความสําคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ มีแนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้
การพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือ สร้างแบบวัดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ และกําหนดสัดส่วนน้ําหนักข้อคําถามในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความสําคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ องค์ประกอบละ 10 ข้อ เท่ากันทั้ง 3 องค์ประกอบ
ดําเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการพิจารณาจากแบบวัดเป็นแบบสอบปรนัยที่มี
2 ตัวเลือก (Binary - choice item) เป็นแบบวัดที่ประยุกต์จากข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบว่า ใช่/ไม่ใช่ หรือ
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย ผสมผสานกับแนวทางที่ได้จากชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ (สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ, 2553) ทั้งนี้ บนพื้นฐานของแนวคิดที่ต้องการเน้นด้านการคิดมากกว่าการจํา และสามารถสร้าง
แบบวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด (ทิวัตถ์ มณีโชติ, 2549) อีกทั้งได้พิจารณาแล้วว่า แบบวัดการคิดวิเคราะห์
ที่มีลักษณะ 2 ตัวเลือกนี้ เหมาะกับวุฒิภาวะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีวัยเพียง 8 - 9 ปี
โดยเขียนข้อคําถามให้สอดคล้องตรงตามโครงสร้างของการวัด จัดให้ครอบคลุมสาระเกี่ยวกับน้ําและอากาศตามแผน
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว นําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยการพิจารณาจาก ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item objective congruence, IOC) เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบ
ที่มีคุณภาพ พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีค่ามากกว่า 0.5 และผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบวัดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 นําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 และ 3/8 ปีการศึกษา 2553 ห้องละ 25 คน รวมเป็นจํานวน 50 คน นําคะแนน

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 101
มาวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับและรายข้อ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment) ได้ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบวัด ฯ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.814 จากนั้น ได้คํานวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟา (alpha reliability coefficient) ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟา เท่ากับ 0.846 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดรายข้อ
พิจารณาจากค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) โดยการหาค่าอํานาจจําแนกนั้น ใช้เทคนิค 25%
กรณีทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป (กรมวิชาการ, 2545) โดยไล่เรียงคะแนนของกลุ่มสูง
(Ru) ลงมาร้อยละ 25 และกลุ่มต่ํา(Rl) ไล่เรียงคะแนนขึ้นไปร้อยละ 25 ของจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
และ 3/8 ได้กลุ่มสูงและกลุ่มต่ํากลุ่มละ 13 คน รวม 26 คน นําผลการวิเคราะห์มาเป็นเกณฑ์ในการเลือกแบบวัด
ความสามารถในการวิเคราะห์ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ ได้ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.2 - 0.8 และค่าอํานาจ
จําแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) จึงได้เลือกแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสม
และมีค่าตามเกณฑ์ที่กําหนด พบว่า แบบวัดที่ผ่านเกณฑ์มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.73 และค่าอํานาจ
จําแนกอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.46 ได้แบบวัดตามเกณฑ์ที่ต้องการ ได้แก่ การวิเคราะห์ความสําคัญ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ ด้านละ 10 ข้อ รวม 30 ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบความรู้เดิมด้วยแบบวัดก่อนเรียน สร้างความสนใจโดยกระตุ้นด้วยคําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน
เช่น ถามว่า น้ํามีสมบัติเฉพาะตัวอะไรบ้าง ช่วยให้ผู้เรียนสํารวจและค้นหา แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมทดลองตามใบงาน
ที่กําหนดให้ เช่น ทดลองเรื่องน้ําละลายสารบางชนิดได้ ให้นักเรียนช่วยกันลงข้อสรุป เป็นต้นว่า น้ําละลายเกลือ
น้ําตาลได้ แต่ไม่สามารถละลายดินและทรายได้ เป็นต้น ทําการขยายความรู้ต่อไป โดยครูมอบหมายให้นักเรียนนําผงชา
ผงกาแฟ ไปผสมกับน้ํา แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้นทั้งด้านความเหมือนและความแตกต่างกับน้ําเกลือ น้ําเชื่อม ตามด้วย
การประเมินผลด้วยการทําแบบฝึกและตอบคําถาม เช่น น้ําเชื่อมกับน้ําชา เรามีวิธีสังเกตอย่างไรได้บ้าง (ดม ชิม)
การดูด้วยตาอาจระบุไม่ได้ เป็นเพราะอะไร เป็นต้น จากนั้น ให้ผู้เรียนนําประสบการณ์ดังกล่าวไปบูรณาการใช้ใน
ชีวิตประจําวัน นักเรียนเขียนบันทึก การเรียนรู้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทดสอบหลังเรียน
ด้วยแบบวัดหลังเรียน เก็บข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
จากแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง วิเคราะห์
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยสถิติ
ทดสอบค่าที (t – test)
สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด (E1/E2 = 82.70/81.48)
2. นักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้ น โดยใช้ คําถามระดับสูง
และบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า “รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยการใช้คําถามระดับสูงและการเขียนบันทึก
การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด” ทั้งนี้เพราะว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
วงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีจุดเน้น คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง มีการเชื่อมโยงประสบการณ์
เดิมกับประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้การเรียนรู้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ (Thorndike,
1923) เช่นเดียวกับ สุนีย์ คล้ายนิล (2544) ที่กล่าวว่ารูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น สามารถช่วยพัฒนาการคิด
ของนักเรียนและตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นวิธีการที่มีลักษณะให้ผู้เรียน
ได้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น
โดยการใช้คําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น เป็นเพราะว่า
การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ครูผู้สอนได้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ มีครูเป็นผู้กํากับดูแล ชี้แนะแนวทาง เพื่อนําพานักเรียนไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและประสบ
ความสําเร็จในการค้นพบมโนทัศน์และหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยครูใช้คําถามเป็นตัวช่วยในการนําทางให้
นักเรียนเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและได้ใช้ความคิด (Sun & Trowbridge, 1973) และสอดคล้องกับการศึกษาของ
รุจาภา ประถมวงษ์ และคณะ (2551) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้ การใช้คําถามระดับสูง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการขับเคลื่อนสมองให้เกิดการคิดวิเคราะห์
ลักษณะคําถามระดับสูงที่ใช้ประกอบด้วย คําถามให้จําแนกประเภท คําถามให้เปรียบเทียบ คําถามให้ระบุความสัมพันธ์
และคําถามให้สรุปเป็นหลักการ เป็นต้น ผู้วิจัยใช้คําถามเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเร้าให้ผู้เรียนกระหาย
ที่ จ ะคิ ด และค้ น หาคํ า ตอบ ซึ่ ง สามารถช่ ว ยพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ อั น เป็ น การคิ ด ขั้ น สู ง ได้
โดยสอดคล้องกับ โดนอลด์, โรเบิร์ต, ริชาร์ด และแฮร์รี (Donald, Robert, Richard & Harry, 2001) ที่กล่าวว่า
ถ้าครูต้องการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียน ครูจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะใช้คําถามระดับสูงในการถามผู้เรียนด้วย
และยังสอดรับกับ เอลเดอร์ (Elder, 2002) ที่กล่าวว่า “การคิดเป็นการขับเคลื่อนด้วยคําถาม” (thinking is question
driven) การที่ได้ผลการวิจัยเช่นนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ดําเนินการในลักษณะ
“สามประสาน” ได้แก่ วงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น การใช้คําถามระดับสูง และบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เป็นอย่างดี และมั่นใจได้ว่าผลการวิจัยดังกล่าวสามารถต่อยอดให้เป็นประโยชน์
ทางวิชาการต่อไปได้
ดังนั้น การที่ผลการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับผลการศึกษาอื่น ๆ ผู้วิจัยจึงได้สรุป
เป็นแนวคิดของการวิจัยว่า “ใช้คําถามระดับสูง จูงสมองสู่การคิด พิชิตการวิเคราะห์”
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ครูควรคํานึงถึงความเหมะสมของเนื้อหาวิชาที่สอนว่าเนื้อหาลักษณะใดที่เหมาะสมกับการตั้งคําถามที่จะ
ก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในองค์ประกอบใดได้บ้าง โดยคํานึงถึงด้านการวิเคราะห์ความสําคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และการวิเคราะห์หลักการ ตลอดจนการคํานึงถึงระดับชั้นและวัยของผู้เรียน ซึ่งสามารถช่วยให้การเรียนการสอน
มีคุณภาพและช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนด้านรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูงในวิชาอื่น ๆ
เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ อาจเปรียบเทียบประสิทธิผลของการศึกษาระหว่างแต่ละวิชา
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
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ผลงานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย
นางตะวันฉาย มาตย์นอก
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ 3) ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 4) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 6 นครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ แบบวัดความสามารถ
ในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 82.20
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 88.24 ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ร้อยละ 70
2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทรัพยากรป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 81.67 ผ่านเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ร้อยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 85.29 ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 70
3. นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก ร้อยละ 76.47
และระดับปานกลาง ร้อยละ 23.53
4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ โดยการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในวิธีการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับเป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งมวล การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของทุกคน
จําเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากวิทยาศาสตร์ทําให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด
เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่สําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ แต่หากการ
นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้โดยมิได้ผ่านการพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบและกว้างไกลแล้ว ย่อมจะเกิด
ผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือบุคคลขาดการเรียนรู้ ติดความสะดวกสบาย มีการใช้เทคโนโลยีอย่างฟุ่มเฟือย
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติอย่างมหันต์ ดังนั้นในการสอนและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน
จึ ง ควรเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ธ รรมชาติ ของวิ ท ยาศาสตร์ รู้จั ก ใช้ ทั ก ษะ กระบวนการ วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ตลอดจนการเรียนรู้ธรรมชาติที่จะดํารงชีวิต
อย่างสันติร่วมกับผู้อื่นโดยมีการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยืน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology and
Society : STS) เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนผ่านกระบวนการทางสังคม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ คําถาม ปัญหา หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม ซึ่งครูเป็น
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ผู้สร้างขึ้นหรือหยิบยกมา หรืออาจจะเริ่มจากคําถามของนักเรียนที่มาจากประสบการณ์ของตนเองก็ได้ เพื่อช่วยให้
นักเรียนเข้าใจและเห็นว่าคําถามและการสืบค้นให้ได้มาซึ่งคําตอบของคําถามนั้นมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
สามารถนําไปใช้ในชีวิตได้จริง กล่าวคือ นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(เกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์, 2544) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เป็นการจัด
กิจกรรมที่ใช้ประเด็นปัญหาของสังคม หรือสิ่งที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวนําเข้าสู่
บทเรียน บรรยากาศการเรียนเป็นบรรยากาศที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับหลักการจัดการศึกษาที่ระบุไว้ในมาตราที่ 22 หมวดที่ 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 คือจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม จึงเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในยุคปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นคุณค่าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังจะเห็นได้จาก
การที่กระทรวงมีนโยบายให้กรมที่มีสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการนําแนวคิดนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน
เพื่อนําความรู้เผยแพร่สู่นักเรียนและชุมชน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีเหตุผล มีความพอประมาณ และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถนําความรู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ และ
สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 1 ที่ระบุว่าผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกปีที่ 6 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ และนักเรียนยังขาดทักษะในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้
การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักประหยัดอดออม ขาดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในเขตโรงเรียนเทศบาล 6 นครอุดรธานี จัดว่าเป็นชุมชนในเมืองแต่เป็นเขต
ติดกับรอบเมือง ภายในโรงเรียนมีแต่ตึกอาคารเรียน มีต้นไม้น้อยมาก และป่าไม้ในชุมชนก็ลดน้อยลงเรื่อย ๆ
เนื่องจากนําไปปลูกบ้านและใช้เป็นเนื้อที่แหล่งทํามาหากิน
จากความสํ า คั ญ ของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยวิ ธี ก ารสอนตามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ประกอบกับสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม ในเรื่องทรัพยากรป่าไม้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยคาดหวังว่าวิธีการสอนนี้จะช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากร
ป่าไม้ โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
4. พื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ โดยการ บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการบูรณาการแบบสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง
2 เงื่ อนไข โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคม ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได้ แ ก่
1) ขั้นการระบุประเด็นทางสังคม 2) ขั้นแนวทางการหาคําตอบอย่างมีศักยภาพ 3) ขั้นความต้องการความรู้
4) ขั้นการตัดสินใจ และ 5) ขั้นกระบวนการทางสังคม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ผลจากการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
วัดได้จากคะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง ผลจากการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
วัดได้จากคะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ผลจากการเรียนรู้ที่เกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม วัดได้จากระดับคะแนนที่ได้รับจากข้อทดสอบสถานการณ์เชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน
ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และมีคุณธรรม
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิธีการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียง ว่าเป็นปรัชญาที่ชี้ถึง
แนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ, 2543) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของบุคคลไปจนถึงแนวทางการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรทุกระดับโดยมีแนวปฏิบัติ
ที่เป็นหลักสําคัญ คือ การยึดทางสายกลาง ซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง สําหรับการสร้างภูมิคุ้มกันต้องอาศัย
ความรอบรู้และรอบคอบในการดําเนินงานทุกขั้นตอน รวมทั้งการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสํานึกในคุณธรรม
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง (นันทา ชุติแพทย์วิภา, 2545) ดังนี้
1) ความพอประมาณ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดตามความจําเป็นในการดําเนินงาน
หรือความจําเป็นขั้นพื้นฐานของครอบครัว
2) ความมีเหตุผล ได้แก่ การรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เน้นการ
พึ่งพาตนเอง และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3) การมีความรู้ ได้แก่ การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
หรือการนําทรัพยากรไปใช้โดยไม่เกิดผลกระทบเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
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4) การมีความรอบคอบ ได้แก่ การนําความรู้ต่าง ๆ มาใช้อย่างระมัดระวัง ทั้งการวางแผนงานและ
การดําเนินงาน
5) การสร้างพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรม ได้แก่ ความขยันอดทนในการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้ยังคงมีอยู่ตลอดไป
6) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังภาพที่ 1
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

มีเหตุผล
เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
ในการนําหลักวิชาการต่าง ๆ มาใช้)

นําไปสู่

เงื่อนไขคุณธรรม
(สติ ปัญญา ขยัน หมั่นเพียร อดทน
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน)

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
ภาพที่ 1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2551)
2. การเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
Yuenyong (2006) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ STS เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด กระตุ้นให้รู้จักการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้
วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกชั้นเรียน นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นสิ่งสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพราะนักเรียนได้ตระหนักถึงการพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เหมาะกับท้องถิ่นของตน ดังนั้น การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ STS ควรเริ่มตั้งแต่ในระดับชั้นต้น ๆ และพัฒนา
เป็นลําดับในระดับขั้นที่สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานและวัฒนธรรมทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของความรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการระบุประเด็นทางสังคม (Identification of Social Issues Stage) เป็นการระบุประเด็นทางสังคม
เนื่องมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นนี้ครูจําเป็นต้องกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงประเด็นทางสังคม
เนื่องมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรู้สึกว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะช่วยหาคําตอบในประเด็นนั้น ๆ เพื่อเป็น
การสร้างความสนใจให้นักเรียนตระหนักถึงประเด็นในการสืบเสาะหาความรู้ และหาคําตอบประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครูอาจจะนําเสนอสถานการณ์ เหตุการณ์ในท้องถิ่นในสื่อสารมวลชน
การสํารวจประเด็นทางสังคมในสถานที่จริง
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2) ขั้นแนวทางการหาคําตอบอย่างมีศักยภาพ (Indenfication of Potential Solutions stage)
เป็นการให้นักเรียนได้ตรวจสอบศักยภาพของตนเองในการที่จะคําตอบของประเด็นทางสังคมนั้น ๆ จากที่นักเรียน
รับรู้ประเด็นทางสังคมเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องวางแผนการหาคําตอบ
ของปัญหา โดยนักเรียนตรวจสอบศักยภาพของตนเองด้วยการพิจารณาความรู้ที่ตนมีอยู่ และวางแผนหาความรู้
เพิ่มเติมที่จะสนับสนุนให้นักเรียนหาคําตอบได้
3) ขั้นความต้องการความรู้ (Need for Knowledge Stage) ขั้นนี้นักเรียนต้องศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ในขั้นนี้จึงเปิดโอกาสให้ครูได้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองและสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ดี และใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ในการหาคําตอบของประเด็นทางสังคม
4) ขั้นการตัดสินใจ (Decision - making Stage) ขั้นนี้นักเรียนจะใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อทบทวนหา
แนวทางแก้ปัญหา นักเรียนต้องตัดสินใจว่าจะดําเนินการแก้ไขปัญหานั้นในแนวทางใด กล่าวคือ นักเรียนได้รวบรวม
ความรู้วิทยาศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อออกแบบแนวทางการหาคําตอบ โดยการสร้างตัวแบบ ระบบโครงสร้าง
หรือแนวคิดต่าง ๆ ในการนําไปใช้ได้จริงในสังคม โดยนักเรียนต้องคํานึงถึงว่าแนวทางนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่
มีผลดีผลเสียอย่างไร สําหรับท้องถิ่นตน
5) ขั้นกระบวนการทางสังคม (Socialization Stage) กระบวนการทางสังคมสะท้อนให้นักเรียนได้
ทบทวนแนวคิดของตนที่แสดงมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้น จากการนําเสนอ หรือกระทําสิ่งที่ออกแบบไว้ในขั้นการตัดสินใจ
ในสังคม เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิด หรือตรวจสอบแนวคิดของตนให้มีความเหมาะสมมากที่สุด ในขั้นนี้
นักเรียนอาจนําเสนอแนวคิดต่อสังคมโดยเขียนจดหมายถึงผู้นําท้องถิ่นเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่าง ๆ บทบาทสมมติ
โครงงานวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการหรือจัดโครงการรณรงค์ต่าง ๆ พร้อมกับรับฟังความคิดจากผู้เข้าร่วมโครงการ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 2
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม (STS)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)
ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังการเรียน (One - Group Posttest Design)
(Kidder et al., อ้างถึงใน จริยา เสถบุตร, 2526)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 4 ห้องเรียน 146 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จํานวน 34 คน ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน ใช้เวลาสอน 14 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ทรัพยากรธรรมชาติกับ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ชั่วโมง 2) ทฤษฎีใหม่กับการใช้ทรัพยากร จํานวน 2 ชั่วโมง 3) การใช้ทรัพยากรและ
การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง จํานวน 2 ชั่วโมง 4) ความสําคัญและประโยชน์ของป่าไม้ จํานวน 2 ชั่วโมง 5) ประเภท
ของป่าไม้ จํานวน 2 ชั่วโมง 6) สาเหตุและผลเสียของการทําลายป่าไม้ จํานวน 2 ชั่วโมง และ 7) การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ จํานวน 2 ชั่วโมง มีวิธีการสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้
1) ศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
จํานวน 7 แผน รวม 14 ชั่วโมง
3) นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
4) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้สร้างและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณารายละเอียดเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ข้อ ค่าความยาก .20 - .80 อํานาจจําแนก .20 - .88 ความเชื่อมั่นเท่ากับ .78
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ค่าความยาก .22 - .80
อํานาจจําแนก .22 - .90 ความเชื่อมั่นเท่ากับ .88
3) แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบสถานการณ์
จํานวน 15 ข้อ มีทั้งหมด 3 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ มีข้อคําถาม 5 ข้อ และคําตอบต้องเชื่อมโยงความรู้กับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกรายการ
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ
จํานวน 19 ข้อ ความเชื่อมั่นเท่ากับ .82

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 111
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 3 เป็นการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนของแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ คําถาม
ปัญหา หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม นักเรียนเข้าใจและสืบค้นข้อมูล ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้ได้มาซึ่งคําตอบ
ของคําถาม และนักเรียนได้ทํากิจกรรมที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่ม ตั้งแต่การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การสรุปผล
การนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในท้องถิ่น
ของนักเรียน
2. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกําหนด ดําเนินการสอบหลังเรียนในวันถัดไปโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
3. วัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียน โดยใช้แบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 3 ข้อ (3 สถานการณ์) ใช้เวลา 60 นาที
4. นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 19 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิเคราะห์โดยคํานวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณร้อยละ
3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์โดย
คํานวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากับ 16.44 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 30 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ร้อยละ 70
2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 24.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 81.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 29 คน
จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 70
3. นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก ร้อยละ 76.47
และในระดับปานกลาง ร้อยละ 23.53
4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.55)
ด้านที่นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ (ݔҧ = 4.71) สาระการเรียนรู้ (ݔҧ = 4.57) และครู/วิทยากร
ท้องถิ่น (ݔҧ = 4.51) ส่วนด้านที่นักเรียนเห็นด้วยมาก ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ (ݔҧ = 4.47)

112 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 3 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการแนวทางการปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทําให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ส่งผลให้นักเรียนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตประจําวันของตนเองได้ สอดคล้องกับ ปวีนา ภูมิแดนดิน (2551) ที่กล่าวว่า ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้บูรณาการแนวคิด
แนวปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนํามาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันของตน
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จากการวิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีความสําคัญสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ในสังคมปัจจุบัน เป็นสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนได้รับความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ทํากิจกรรมที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ ตั้งแต่
การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การสรุปผล การนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนําความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปปฏิบัติ ทําให้ผู้เรียนมีความสามัคคี สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ สนุกสนานกับการเรียนรู้
มีจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ และส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ ชมพูนุช แพงวงษ์ (2550) และ ปวีนา ภูมิแดนดิน (2551)
ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นวิธีการสอนที่นําประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ ประเด็นที่นํามาใช้เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทําให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติจริงและมีความสนุกสนานในการเรียนรู้
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้
3. ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 76.47 และในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.53 ทั้งนี้เนื่องจากองค์ความรู้แต่ละกิจกรรมเป็นการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรก
และปลูกฝังเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่ได้รับสอดคล้องกับความจําเป็นในสภาพสังคมปัจจุบัน
นักเรียนได้เห็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับ เอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า (2552) และ อัจฉรา ไชยสี (2552) ที่กล่าวว่า
นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก เนื่องจากกิจกรรมที่นักเรียน
เรียนรู้ ช่วยปลูกฝังในเรื่องความพอประมาณ การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม องค์ความรู้
ที่ได้รับสอดคล้องกับความจําเป็นในสภาพสังคมปัจจุบัน ผู้เรียนได้เห็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
นั ก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี โ ดยให้ นั ก เรี ย นได้ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต ามความสนใจภายใต้
สาระสําคัญเดียวกัน
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ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม ครูผู้สอนควรดําเนินการดังนี้
1. เน้นให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในลําดับต่อไป
2. จัดสถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคมใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย ตั้งคําถาม
และต้องการค้นคว้าหาคําตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งผลให้การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลงานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มตี ่อความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ผู้วิจัย
นางพจนี ศิริวรรณ
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรมนําชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ 2) เปรียบเทียบ
ความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นประถมศึกษาก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ อําเภอโนนสะอาด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 2 จํานวน 24 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คุณธรรมนําชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 10 แผน และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรมนําชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ เท่ากับ 88.66/86.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมุ่งการพัฒนาประเทศในลักษณะทุนนิยม กล่าวคือ เน้นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ โดยเชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้เจริญตามไปด้วย
แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น จะเห็นได้จากเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2550 สาเหตุมาจากการ
พัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยกลายเป็นเสือตัวที่ 5 โดยไม่คํานึงถึงความพร้อมของคนในชาติ ตลอดจน
ไม่คํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรของประเทศ นําไปสู่ภาวะวิกฤติในที่สุด และส่งผลต่อ
สังคมไทยในหลาย ๆ ด้าน เช่น เกิดความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ และความอ่อนแอของสังคม จนทําให้
ประเทศไทยต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาการว่างงาน
นอกจากนี้สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นผลกระทบมาจาก
กระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้คนในทุกระดับต้องประสบกับปัญหาในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และทําให้เกิดปัญหานานัปการ กลุ่มคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้เกิดจากการดําเนินชีวิตที่ไม่รู้จักความพอเพียง
ขาดการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ไม่รอบคอบในการคิดพิจารณา ไม่มีความเข้าใจในการแก้ปัญหา
ขาดคุณธรรมและจิตสํานึกที่ดี (ธัญญา อ้นคง, 2551: 1)
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การพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ
การศึกษาก็มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษา
การพัฒนาการเมืองก็ขึ้นอยู่กับการศึกษา สังคมกําลังเสื่อมโทรมก็ต้องหันไปพึ่งการศึกษา การพัฒนาการศึกษาจึง
เป็นเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศ (วิชัย ตันศิริ, 2549: 1) ในปัจจุบันมีการตื่นตัวกันมากในการน้อมนําเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การกําหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การเรียนการสอน, 2550: 4)
ดังนั้น การปลูกฝังคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วย
ป้องกันและลดปัญหาในสังคม โดยการช่วยให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ดีที่สุด จนสามารถนําเอาคุณธรรมอันดีงามและมีคุณค่านี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ความรู้ความสามารถ
ทางปัญญาที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยอาศัยเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือการศึกษา สอดคล้องกับที่คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน (2550: 4)
กล่าวว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดของการพัฒนาคน เน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์และความยั่งยืน
ของการพัฒนา ให้ความสําคัญต่อเรื่องความอยู่ดีมีสุขมากกว่าความมั่งคั่ง เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
การใช้คุณธรรมนําความรู้ การปลูกฝังคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มตั้งแต่รากฐานของชีวิตมนุษย์คือวัยเด็ก
ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้แล้วนั่นเอง
นักเรียนวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาหรือวัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood) อยู่ใ นช่วงอายุ
ประมาณ 6 - 12 หรือ 13 ปี เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่จะสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใด ถูกผิด - ดีชั่ว
การสอนเด็กในวัยนี้สามารถใช้เหตุผลแล้ว เพราะเด็กมีความคิด เข้าใจเหตุผล และนําเหตุผลมาเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจ รวมทั้งเคารพกฎต่าง ๆ อย่างไม่ตั้งคําถาม ระยะนี้จึงเป็นระยะที่เหมาะสมสําหรับสอนให้เด็กเข้าใจสิ่งต่าง ๆ
เพราะหากสามารถสอนเด็ ก ให้ เ ข้ า ใจดี แ ล้ ว ก็ จ ะฝั ง ใจ ติ ด เป็ น นิ สั ย เด็ ก ไปจนถึ ง วั ย ผู้ ใ หญ่ และอาจแก้ ปั ญ หา
ในสังคมไทยได้ (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2540: 267 - 268) ดังนั้นเด็กในระดับประถมศึกษาจึงเป็นวัยที่เหมาะสม
ในการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่งโดยการจัด
กิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เด็กได้ใช้ความคิดและใช้เหตุผล เกิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ภายใต้การปฏิสัมพันธ์หรือทํากิจกรรมกับเพื่อนร่วมวัย เพราะเป็นช่วงวัยที่เด็กจับกลุ่ม กลุ่มเพื่อนร่วมวัย
มีบทบาทมากในการดําเนินชีวิต เป็นวัยที่มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก
จะพัฒนาได้มาก เด็กเริ่มเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลักษณะพัฒนาการที่ควรบังเกิดขึ้น
ในช่วงนี้คือการเตรียมตัวเพื่อเป็นวัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ จะเห็นได้ว่าการที่จะ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษาที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง
ควรเริ่มต้นที่การสร้างแรงจูงใจที่ดี และให้นักเรียนนําความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมแบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาเป็นฐาน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ผ่านสถานการณ์ สภาพแวดล้อม หรือสื่อต่าง ๆ ที่ครูจัดให้ ตลอดจนการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง ทําให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนติดตัวเป็น
บุคลิกภาพที่สังคมยอมรับ สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็นสิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่
ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด กระบวนการคิด (Cognitive Process) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้อง
และเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจของผู้ เ รี ย น การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ส ตรั ค ติ วิ ส ต์ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการเรี ย นรู้
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เป็นกระบวนการปฏิบัติ (Active Process) ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ความรู้ต่างๆจะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง
โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิม มาสร้างความหมาย
ในการเรียนรู้ของตนเอง (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 31) หัวใจสําคัญของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ทําให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ดีที่สุดคือผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเจ้าของการเรียนและลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่การเรียนรู้ด้วยการบอกเล่า
แต่ต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้มาจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม (จิราภรณ์ ศิริทวี, 2541: 24 )
จากความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนความสําคัญของการจัดการศึกษาที่จําเป็นต้อง
ให้ผู้เรียนมีการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ดีที่สุดตั้งแต่เยาว์วัย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นการเรียนรู้ ในเรื่องคุณธรรมที่มีความหมาย
สําหรับผู้เรียน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถ
สร้างความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกิจกรรมแนะแนว
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสําคัญที่สุด เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปรับตัวและ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 114)
การจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นี้ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จนเกิดความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างคงทน อันจะนําไปสู่การดําเนินชีวิต
ให้สอดคล้องกับแนวพระราชดําริ เกิดความยั่งยืนกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็นกําลังสําคัญ
ของประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คุณธรรมนําชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรู้ ค วามเข้ า ใจในคุ ณ ธรรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนั ก เรี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
นิยามศัพท์เฉพาะ
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้สอนในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่
จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ชุดกิจกรรรมแนะแนวตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง ชุดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง
ได้คิด ได้ปฏิบัติและได้ร่วมมือกัน จํานวน 10 กิจกรรม
คุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความดีงาม ความถูกต้องที่สอดคล้องกับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ควรยึดถือเป็นหลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
อันประกอบด้วย กตัญญู สามัคคี พอประมาณ ใฝ่เรียนรู้ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีน้ําใจ และพึ่งตนเอง
ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลความรู้ในเนื้อเรื่องจากรายละเอียดด้านเนื้อหา
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ
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ความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ข้อมูล
ความรู้ในเนื้อเรื่อง รายละเอียดด้านเนื้อหา และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย กตัญญู สามัคคี พอประมาณ ใฝ่เรียนรู้ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีน้ําใจ และพึ่งตนเองจนสามารถ
วิเคราะห์และนําไปใช้ได้ วัดได้จากแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กรมวิชาการ (2547: 6) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดกิจกรรมคาบแนะแนวไว้ว่า เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียน
เพื่อทํากิจกรรมอันจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาได้ ลักษณะกิจกรรม
คาบแนะแนวควรเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน เป็นกิจกรรม
ที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี
และมีความสุข เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปรับตัวและดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 114)
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ เงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นกระบวนการลงมือกระทําที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วย
ตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้าง
ความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 25) กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์เชื่อว่า การเรียนรู้
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนโดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้
ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อน เป้าหมายของการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าการพยายามในการถ่ายทอดความรู้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระทําในการสร้างความรู้
ไดรเวอร์ (Driver อ้างถึงใน พจนี ศิริวรรณ, 2547: 18) ได้เสนอลําดับขั้นการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต์
5 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมนักเรียนให้สนใจในเรื่องที่จะศึกษาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
(Orientation) อาจเรียกว่าเป็นระยะวางแผนการสอนก็ได้
ระยะที่ 2 เป็นระยะที่ดึงความรู้เดิมของนักเรียนออกมา (Elicitation) ระยะนี้ครูจะต้องช่วยให้นักเรียน
รู้ตัวว่าในเรื่องนั้น ๆ มีความรู้เดิมอะไรอยู่ เพื่อครูจะได้รู้ว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง ถูกหรือผิดอย่างไร
ระยะที่ 3 เป็นการทําให้นักเรียนเริ่มรู้ว่าในความคิดของตนเอง ยังมีความรู้อย่างอื่นหรือมีความหมายอย่างอื่น
ที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่ยึดถืออยู่ นักเรียนจะเริ่มสํารวจแนวคิดหรือความหมายของตนด้วยจิตวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
แล้วจึงปรับเปลี่ยน หรือขยายความคิดเดิมออกไปครอบคลุมความรู้ใหม่ในที่สุด คือ เอาความรู้/แนวคิด/ความหมายใหม่
แทนของเดิม หรือสร้างใหม่ (Restructuring) ระยะนี้เป็นหัวใจของการเรียนการสอน
ระยะที่ 4 เป็นการประยุกต์ใช้ (Application) แนวคิดหรือความรู้ที่สร้างใหม่ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์อื่น
หรือความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 5 เป็นระยะทบทวน (Review) เพื่อให้นักเรียนสะท้อนออกมาให้ทราบว่า ความคิด หรือความรู้ของตน
เปรียบเทียบกับแนวคิดเดิมที่นักเรียนมีมานั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมแนะแนว
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

ความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการวัดก่อนและหลัง (One Group Pre - test Post - test
Design) ดังนี้
O1
O1
X
O2

X

O2

แทน การทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
แทน การจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
แทน การทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 3 กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ อําเภอโนนสะอาด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รวม 12 ห้องเรียน
จํานวน 309 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านเสาเล้า
ผักชีศรีสวัสดิ์ กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ อําเภอโนนสะอาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
จํานวน 24 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรมนําชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 10 แผน มีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียน ผังมโนทัศน์ ขอบข่าย กรอบแนวคิด และมาตรฐานกิจกรรมแนะแนว
ศึกษาเอกสาร งานวิจัย สื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกําหนดหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ เนื้อหา ได้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรมนําชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื้อหาแบ่งเป็น 10 เรื่องย่อย ได้แก่ 1) กตัญญูยอดเด็กดี
2) สามัคคีเป็นศรีชาติ 3) เด็กฉลาดรู้พอประมาณ 4) ชีวิตเบ่งบานใฝ่เรียนรู้ 5) กินอยู่รอบคอบระมัดระวัง 6) พลังแห่ง
ความซื่อสัตย์สุจริต 7) พิชิตความขยัน 8) มุ่งมั่นอดทน 9) คนดีมีน้ําใจ 10) เด็กยุคใหม่พึ่งตนเอง
1.2 สร้ า งชุ ดกิ จ กรรมแนะแนวตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ โดยปรั บ จากลํ า ดั บขั้ น การสอนแบบ
คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ 5 ระยะ แล้ วให้ ผู้เ ชี่ ย วชาญ 5 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้อ เสนอแนะแล้ วนํ า ไปทดลองใช้ เ พื่ อ หา
ประสิทธิภาพแบบรายเดี่ยว แบบกลุ่มย่อย และแบบกลุ่มใหญ่
2. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการสร้างแบบทดสอบ วิธีการหาความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบ
2.2 สร้างแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
2.3 พอเพียง เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ
2.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบโดยนําแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหา
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2.5 นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน 30 คน แล้วหาค่าความยากและอํานาจจําแนก
2.6 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้จํานวน 40 ข้อ ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้น
มีความยาก 0.34 ถึง 0.67 อํานาจจําแนก 0.41 ถึง 0.72 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจั ยครั้งนี้ผู้ วิจัยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติ วิสต์วันละ 1 เรื่อง
เรื่องละ 60 นาที เป็นเวลา 10 วัน เริ่มจากวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน รายละเอียดในการศึกษา ดังนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา
13.40 - 14.40 น. ในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว เริ่มจากวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 19 มกราคม พ.ศ. 2555
รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง 10 เรื่อง คือ กตัญญูยอดเด็กดี สามัคคีเป็นศรีชาติ เด็กฉลาดรู้พอประมาณ ชีวิตเบ่งบานใฝ่เรียนรู้
กินอยู่รอบคอบระมัดระวัง พลังแห่งความซื่อสัตย์สุจริต พิชิตความขยัน มุ่งมั่นอดทน คนดีมีน้ําใจ เด็กยุคใหม่พึ่งตนเอง
ตามลําดับ โดยการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมออกเป็น 5 ขั้น ตามลําดับ คือ ขั้นที่ 1 เรียนสนุกปลุกใจ (เตรียมนักเรียนให้สนใจในเรื่องที่จะศึกษา)
ขั้นที่ 2 ไขความรู้เดิม (ดึงความรู้เดิมของนักเรียนออกมา) ขั้นที่ 3 เพิ่มเติมประสบการณ์ (ทําให้นักเรียนเริ่มรู้ว่า
ในความคิดนั้น ๆ ยังมีความรู้อย่างอื่นหรือมีความหมายอย่างอื่นที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่นักเรียนยึดถืออยู่) ขั้นที่ 4
สานองค์ความรู้ (ให้นักเรียนนําความรู้ที่สร้างใหม่ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์อื่นหรือความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และ
ขั้นที่ 5 สู่ปรัชญาล้ําค่าในคุณธรรม (สรุปและทบทวนให้นักเรียนสะท้อนออกมาให้ทราบว่าความคิดหรือความรู้
ของตนเปรียบเทียบกับแนวคิดเดิมที่นักเรียนมีมานั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร)
3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังเข้าร่วมกิจกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คุณธรรมนําชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นประถมศึกษา โดยคํานวณร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบย่อยก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบคะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน
สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรมนําชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์
เท่ากับ 88.66/86.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรมนําชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษา มีประเด็นสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรมนําชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์
เท่ากับ 88.66/86.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 การที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมแนะแนว
ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมแบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้อง
กับบุคส์ และบุคส์ (Books and Books, 1993 อ้างถึงใน ละเอียด มาดี, 2546: 94) ที่กล่าวถึงบรรยากาศของห้องเรียน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า วิธีสอนแบบนี้นักเรียนเปรียบเสมือนนักคิดที่เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีด้วยตนเอง
แสวงหาคําตอบจากคําตอบเพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อสรุปโดยมีครูทําหน้าที่ส่งเสริม กระตุ้น และอํานวยความสะดวก
และจัดสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมให้กับนักเรียน และยังสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2541: 40) ที่กล่าวว่า วิธีการเรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สมาชิกแต่ละคน
จะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และในความสําเร็จของกลุ่ม ความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็จของกลุ่ม
ความสําเร็จของกลุ่มคือความสําเร็จของทุกคน จึงส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มพูนจากความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้วได้ในที่สุด
2. หลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรม
นําชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมที่มีกระบวนการนําไปสู่การค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจด้วยเกม เพลง การสนทนาที่เป็นกันเอง
การใช้ภาพประกอบ การใช้คําถามแบบปลายเปิดที่ยั่วยุให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ มีการดึงความรู้เดิมที่นักเรียน
มีอยู่ออกมา พร้อมกับชมเชยให้นักเรียนเกิดกําลังใจ หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ด้วย
บทร้อยกรอง ทําให้นักเรียนรู้ว่าในความคิดของนักเรียนนั้น ยังมีความรู้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่นักเรียน
ยึดถืออยู่ และยังให้นักเรียนได้ประยุกต์ใ ช้ความรู้ที่ สร้างใหม่ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์อื่นหรือความรู้อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ นิทาน บทบาทสมมติ ท้ายสุดจึงเป็นการให้นักเรียนได้ทบทวนเพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนออกมา
ให้ทราบว่า ความคิดหรือความรู้ของนักเรียนเปรียบเทียบกับแนวคิดเดิมที่นักเรียนมีมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ซึ่งนับได้ว่าเป็นลําดับขั้นตอนที่นําไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 18) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ตามแนวคิด คอนสตรัค
ติวิสต์ ความรู้จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเองโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่รวมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่
รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง และยังจะเห็นได้อีกว่า กิจกรรมแนะแนว
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรมนําชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน จึงทําให้เกิดความคิดในทางบวก
ต่อเรื่องที่เรียน ทําให้นักเรียนสนใจ อยากเรียนรู้ ตลอดจนชักจูงให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต่อ
เรื่องที่เรียน สอดคล้องกับ ชัยอนันต์ สมุทธวานิช (2542: 79) ที่กล่าวว่า คอนสตรัคติวิสต์ คือ การที่คนเราเป็นนักสร้าง
ความหมายต่าง ๆ จากโลกที่พบให้เป็นความหมายหรือความรู้เฉพาะตน การเรียนรู้ที่เพลิดเพลิน เหมือนกับการจุดไฟ
และเมื่อไฟติดแล้ว ความเพลิดเพลินเหมือนลมที่พัดไม่ให้มอดดับ เพราะไฟนั้นติดในหัวใจเด็กแล้ว
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จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย พจนี ศิริวรรณ (2547: 90) ได้ศึกษา เรื่อง ผลของการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง
นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คุณธรรมนําชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จึงเป็นความรู้ที่มีความคงทนกว่าการสอนโดยวิธีการบอกเล่า
หรือสอนให้จํา กระบวนการเรียนรู้นี้ทําให้ความรู้ติดในตัวนักเรียน จนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ สอดคล้อง
กับบลูม (Bloom, 1976 อ้างถึงใน ละเอียด มาดี, 2546: 92) ที่กล่าวว่า วิธีการจัดการที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ได้ผลดีกว่าการอธิบาย สาธิต แสดงกฎ หรือสูตร และวิธีอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระบวนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังสอดคล้องกับพัฒนาการและ
ความต้องการของนักเรียน จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะนําแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวและ
การจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้สนุกสนานสําหรับนักเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมให้อบอุ่น ให้กําลังใจ ใช้วาจาที่สุภาพ ไพเราะเพื่อลดความตึงเครียด
และช่วยให้นักเรียนเกิดการผ่อนคลาย
2. ควรถามคําถามเพื่อให้นักเรียนคิดค้นหาคําตอบ และเตรียมคําถามไว้ล่วงหน้า โดยเริ่มจากคําถามง่าย ๆ
ไปจนถึงคําถามที่ฝึกการคิดวิเคราะห์ ซึ่งควรใช้คําถามปลายเปิดกับนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้เดิมและความรู้ใหม่
ที่นักเรียนมีอย่างเต็มศักยภาพ
3. ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ คอยกระตุ้นให้นักเรียนทํากิจกรรม
เพื่อไม่ให้เลยเวลาที่กําหนด
4. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงขณะทํากิจกรรม เสริมแรงหรือให้กําลังใจนักเรียนทุกคน
ในขณะทํากิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ไฟฟ้า
ผู้วิจัย
นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมาย 1) เพื่ อ สร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด กิ จ กรรมทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า โดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเทียบกับเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ 3) เพื่ อศึ กษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิ ทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทพศิรินทร์
นนทบุรี จํานวน 4 ห้องเรียน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงโดยเป็นห้องเรียนที่กลุ่มบริหารวิชาการกําหนดให้ผู้วิจัย
ทําการสอน จํานวนนักเรียน 168 คน ใช้เวลาในการทดลอง 27 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า
(มีค่าความเชื่อมั่น 0.86) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (มีค่าความเชื่อมั่น 0.80)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.64/81.24
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นัก เรี ย นที่เ รี ย นโดยใช้ ชุ ดกิ จ กรรมทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์มี ค วามสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสําคัญ คือ
ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิด เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นผู้เรียนต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6)
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนุศรา เอี่ยมนวรัตน์ (2542)
หนึ่งนุช กาฬภักดี (2543) เนื้อทอง นายี่ (2544) ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ (2548) และจีรวรรณ ขุริรัง (2553)
พบว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
จากชุดกิจกรรมด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รับรู้ตามความสามารถของตน ฝึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม การเรียนรู้เป็นอิสระ เร้าความสนใจไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน
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เกิดการคิดทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และสามารถคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อ ง ไฟฟ้ า สํา หรับ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 ซึ่ง ผู้ วิ จั ย ทํา การสอนและยัง ไม่ มีผู้ใ ดทํา การศึ ก ษามาก่อ น
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สํารวจและค้นหาความรู้ด้วยตนเองฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสติปัญญารอบด้าน เกิดทักษะในการคิดตัดสินใจ แก้ปัญหา
และรู้จักนําความรู้ที่ได้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเทียบกับเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า หมายถึง นวัตกรรม
ที่สร้างขึ้นเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของรายวิชาวิทยาศาสตร์
และสอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูเป็นผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่งชุดกิจกรรมประกอบด้วย ชื่อชุดกิจกรรม คําชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา สื่อ เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนแบบทดสอบ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ไฟฟ้า โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวัดความสามารถด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ - ความจํา ด้านความเข้าใจ
ด้านการนําไปใช้ และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน
3. ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ ค วามรู้
ความคิดของผู้เรียนแก้ปัญหาที่พบ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 4 ขั้น คือ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา
และขั้ นการตรวจสอบผลลั พ ธ์ จํ า นวน 5 สถานการณ์ แต่ล ะสถานการณ์จ ะตั้ ง คํา ถาม 4 ข้ อ โดยแบ่ง ระดั บ
การให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยทําการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ ความหมาย
ของชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 : 91) สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา
(2545 : 51) และประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของวรรณทิพา รอดแรงค้า (2540 : 157)
ยุพา วีระไวทยะ และปรียา นพคุณ (2540 : 88) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 9 - 10)
ซึ่งนํามาใช้เป็นแนวในการสร้างชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า นอกจากนั้นได้ศึกษา
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ วรรณี โสมประยูร (2537 : 262)
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ภพ เลาหไพบูลย์ (2537 : 295) และประวิตร ชูศิลป์ (2524 : 21 - 31) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนในการคิดแก้ปัญหาของ สมจิต สวธนไพบูลย์ (2541 : 38) เวียร์ (Weir. 1974 : 18)
เพื่อนํามาใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง รูปการวิจัยแบบกลุ่มเดียวและมีการสอบก่อนเรียน – สอบหลังเรียน
(One Group Pretest – Posttest Design)
Pretest
O1
O1
X
O2

Treatment
X

Posttest
O2

หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน
หมายถึง การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า
หมายถึง การทดสอบหลังเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
เทพศิรินทร์ นนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จํานวนนักเรียน 643 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
เทพศิรินทร์ นนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 168 คน ซึ่งได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นห้องเรียนที่กลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้กําหนดให้ผู้วิจัยเป็นผู้สอน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ไฟฟ้า 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า 3) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการสร้างชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ผู้วิจัยดําเนินการสร้างตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
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1.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการคิดและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
1.3 ศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระที่ 5 : พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.4 กําหนดรูปแบบของชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อชุดกิจกรรม
คําชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา สื่อ เนื้อหากิจกรรมการเรียน แบบทดสอบ
1.5 สร้างชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า
1.6 ออกแบบและสร้ า งแบบประเมิ น ชุ ด กิ จ กรรม เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
ซึ่งกําหนดค่าระดับออกเป็นดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
คุณภาพดีมาก
ระดับ 4
หมายถึง
คุณภาพดี
ระดับ 3
หมายถึง
คุณภาพปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
คุณภาพพอใช้
ระดับ 1
หมายถึง
คุณภาพปรับปรุง
1.7 นําแบบประเมินคุณภาพไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม
และทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
1.8 นําชุดกิจกรรมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับ
นักเรียนจํานวน 3 คน โดยเลือกผู้ที่มีความสามารถในการเรียนแตกต่างกันคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน จากนั้นนําส่วน
ที่บกพร่องมาแก้ไขปรับปรุง
1.9 นํ า ชุ ด กิ จ กรรมที่ ผ่ า นการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แล้ ว ไปทดลองอี ก ครั้ ง กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ย่ อ ย 15 คน
โดยเลือกผู้ที่มีความสามารถในการเรียนแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 5 คน จากนั้นนําส่วนที่บกพร่อง
มาแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนําไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
1.10 นําชุดกิจกรรม ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 4 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 168 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 = 80/80 ตัวเลข 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยจากทําแบบทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ตัวเลข 80 ตัวหลัง
หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า
2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบ การเขียนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และการวัดผล
ประเมินผล
2.2 ศึกษาตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดและกําหนดวัดความสามารถด้านต่างๆ
4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความจํา ด้านความเข้าใจ ด้านการนําไปใช้ และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3 สร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ไฟฟ้ า จํ า นวน 70 ข้ อ
เป็ นแบบทดสอบชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตั วเลื อก แต่ ล ะข้อจะมี ตัว เลือ กที่เป็ นคํา ตอบที่ ถูก ที่ สุด เพี ย งคํา ตอบเดีย ว
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ คือ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน โดยสร้าง
แบบทดสอบให้ตรงตามตัวชี้วัดและครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้
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2.4 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4.1 นํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางการสอน
วิทยาศาสตร์จํานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางการวัดผลประเมินผล 1 ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้คําถาม
ตัวเลือก ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ความถูกต้องด้านภาษา โดยพิจารณาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับลักษณะพฤติกรรม เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข คัดเลือกข้อสอบที่มีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.5 หรือมากกว่า 0.5 ขึ้นไป
2.4.2 นํ า แบบทดสอบที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 ที่ เ รี ย น
เรื่อง ไฟฟ้า มาแล้ว จํานวน 200 คน นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูกให้
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนํามาเรียงค่า
คะแนนจากสูงไปต่ํา ตัดกลุ่มสูงกลุ่มต่ําโดยใช้สัดส่วน 27% ของ จุง เตห์ ฟาน แล้วแยกกระดาษคําตอบเป็น 2 ชุด
กลุ่ ม สู ง 1 ชุ ด กลุ่ม ต่ํา 1 ชุ ด แล้ ววิ เคราะห์ต่อไปนี้ 1) หาความยากง่า ย (P) และค่า อํา นาจจํา แนก (R) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเป็นรายข้อ 2) คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย
(p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จํานวน 50 ข้อ โดยได้ค่าความยากง่าย (P)
ระหว่าง 0.21 – 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 – 0.66
2.4.3 นํ าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นที่ คั ดเลื อ กไว้จํ า นวน 50 ข้ อ ไปทดสอบกั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน เรื่อง ไฟฟ้า มาแล้ว จํานวน 100 คน และเป็นคนละกลุ่มกับข้อ 2.4.2 เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคํานวณจากสูตร KR - 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.
2540: 123) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.86
2.5 นําแบบทดสอบที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การวั ด ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ค รั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย วั ด โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสถานการณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ จํ า นวน 5 สถานการณ์ โดยแต่ ล ะสถานการณ์ จ ะตั้ ง คํ า ถาม 4 ข้ อ
ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาของเวียร์ (Weir. 1974: 18) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา
ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจั ยวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการประเมิน โดยอิงเกณฑ์รูบริคส์ (Rubrics Score)
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งระดับการให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 ซึ่ง หมายถึง ดี พอใช้ และ
ควรปรับปรุง ตามลําดับ
3.3 การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3.3.1 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดผล 1 ท่านตรวจสอบความสอดคล้อง
และความเหมาะสมของสถานการณ์ และเกณฑ์การประเมินที่ต้องการวัดและความถูกต้องของเกณฑ์การให้คะแนน
จากนั้นนําผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของสถานการณ์และเกณฑ์การ
ประเมินที่ใช้ในการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแบบทดสอบ
3.3.2 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จํานวน 50 คน
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3.3.3 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน ซึ่งเป็นการประเมินโดยอิงเกณฑ์
รูบริคส์ (Rubrics Score) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งระดับการให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1
ซึ่ง หมายถึง ดี พอใช้ และควรปรับปรุง ตามลําดับ
3.4 นําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์อํานาจจําแนกของแบบทดสอบแต่ละข้อโดยใช้ t - test
3.5 นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 50 คน ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับข้อ
3.3.2 เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาซ
(Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 125 – 126) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
3.6 นําแบบทดสอบที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานการทดลอง ดังนี้
1. เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 4 ห้องเรียน จาก 15 ห้องเรียน โดยเลือกห้องเรียนที่ผู้วิจัย
เป็นผู้ทําการสอนด้วยตนเอง
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3. ดําเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง ใช้เวลาสอน 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 27 ชั่วโมง
4. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามกํ าหนด ทําการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
5. ตรวจผลการสอบแล้วนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80
ผู้วิจัยได้นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบระหว่างเรียน และคะแนนสอบหลังเรียน มาคํานวณหาค่าร้อยละเฉลี่ย
ของกระบวนการ และร้อยละเฉลี่ยของคะแนนผลลัพธ์เป็นรายชุดและโดยภาพรวม ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า รายวิชา ว 23102
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของคะแนน ร้อยละของคะแนน
หลังเรียน
จํานวนนักเรียน
ระหว่างเรียน
กระบวนการ (E1)
ผลลัพธ์ (E2)
(50 คะแนน)
(100 คะแนน)
168

85.64

40.60

85.64

81.24

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า
โดยภาพรวมคะแนนกระบวนการและคะแนนผลลัพธ์ได้เท่ากับ 85.64/81.24 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80)
แสดงว่า ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
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2. เปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนวิช าวิทยาศาสตร์ข องนัก เรี ยนที่ เรี ยนด้ว ยชุดกิ จ กรรมทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t - test Dependent Samples
ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสอบ

n

ഥ
࢞

SD

ก่อนเรียน

168

17.84

4.71

หลังเรียน

168

40.28

6.22

t
47.056*

t (.05, df =167) = 1.66
จากตารางที่ 2 แสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t - test Dependent Samples
ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
การสอบ

n

ഥ
࢞

SD

ก่อนเรียน

168

44.93

2.67

หลังเรียน

168

54.98

2.86

t
32.19*

t (.05, df =167) = 1.66
จากตารางที่ 3 แสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า โดยภาพรวมคะแนน
กระบวนการและคะแนนผลลัพธ์ได้เท่ากับ 85.64/81.24
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นั ก เรี ย นที่ เ รีย นโดยใช้ ชุ ดกิ จ กรรมทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์มี ค วามสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า พบว่า
การประเมินผลระหว่างทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.64/81.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงว่า ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจาก
การพั ฒ นาชุ ดกิ จ กรรมทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ได้ ดํา เนิ น การสร้ า งตามขั้น ตอนอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยมี ก ารศึ ก ษาเอกสารและวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาที่ จ ะสร้ า ง กํ า หนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามสาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้จัดเรียงลําดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยากทําให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ได้มีการทดลองใช้กับกลุ่มย่อยแล้วจึงนําไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างจริง
โดยมี ลํ าดับขั้ นตอนอย่ างชั ด เจน มี การเก็ บข้อมู ลอย่างละเอียด เป็ น ผลทําให้ชุด กิจ กรรมทั กษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เนื่องจากการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ในการหาคํ า ตอบอย่ า งมี ร ะบบและมี ขั้ น ตอน นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษา
สถานการณ์ที่กําหนดให้และเขียนปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ร่วมอภิปรายเพื่อเลือกปัญหาในการทดลองและตั้งสมมติฐาน
ในการทดลอง จากนั้ นนั ก เรี ยนร่ วมกั นเขี ยนวิธีการทดลอง พร้อมแบบบันทึ กการทดลอง แล้ วแบ่งหน้าที่กั น
ทําการทดลอง บันทึกลงในชุดกิจกรรม นักเรียนแต่ละคนทําแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรม เป็นรายบุคคลและสรุปผล
การทดลองเป็นกลุ่ม เป็นการฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม โดยมีสถานการณ์เป็นตัวกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทายให้นักเรียน
คิดหาคําตอบในขณะทํากิจกรรมกลุ่มนักเรียนจะสนุกสนานให้ความสนใจกับชุดกิจกรรมและร่วมกันทํากิจกรรม
อย่างเต็มที่ ให้อิสระทางความคิด ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเองทีละขั้นตอนอย่างมีระบบ
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหามากขึ้นนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด และนําไปปฏิบัติทีละขั้นตอน
เป็นการจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบผลสําเร็จในการเรียนที่ผู้เรียนมีเสรีภาพในการปฏิบัติ ได้คิด ได้ออกแบบด้วยตนเอง
ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะทําการทดลอง การร่วมมือกันแก้ปัญหา ช่วยกันตอบคําถาม
นักเรียนจะยิ้มแย้มแจ่มใส เมื่อครูอธิบายหรือถามคําถามเพิ่มเติมนักเรียนสามารถตอบคําถามได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
แสดงถึงความเข้าใจมากขึ้น และเมื่อทําการทดสอบหลังเรียนพบว่านักเรียนทําข้อสอบโดยใช้เวลาน้อยลงและ
ได้คะแนนเพิ่มมากขึ้น
3. การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทําให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เนื่องจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการ
จัดลําดับขั้นตอนไว้อย่างมีระบบ ฝึกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ฝึกคิด และปฏิบัติด้วยตนเอง ครูคอยให้คําแนะนําเท่านั้น
นักเรียนสนุกในการคิดแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อน ๆ สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเริ่มจากการใช้
สถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนคิดโดยใช้หลักการคิดรวบรวม การคิดจําแนก และเชื่อมโยงในทุกขั้นของการแก้ปัญหา
ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เน้นความสามารถในการระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน
พิ สู จ น์ ห รื อ ทดลอง สรุ ป และนํ า ไปใช้ โดยทุ ก ขั้ น ตอนของการสอนนั ก เรี ย นจะต้ อ งใช้ ค วามคิ ด และมี เ หตุ ผ ล
อยู่ตลอดเวลาประกอบกับการคิดทุกขั้นตอนจะให้อิสระทางการคิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิด ความเข้าใจ และความมีเหตุผล
ที่ใช้ประกอบในการตัดสินใจของแต่ละคน เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอจะทําให้มีประสบการณ์
ในการคิด กล้าพอที่จะตัดสินใจ ทําให้มีการพัฒนาด้านกระบวนการคิด ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
พบว่านั กเรียนมี ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น โดยดูจากขณะปฏิบัติการทดลอง
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะถามครูน้อยลง สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติการทดลองได้ทุกขั้นตอน สามารถ
ตอบคําถาม ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอธิบายขยายความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนควรนําชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจเลือกเนื้อหาอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาจัดทําเป็นชุดกิจกรรม เพราะช่วยให้ผู้สอน
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความคิดในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้และเป็นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. การนําชุดกิจกรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
และลองทําแบบฝึกหัดทุกข้อเพื่อหาข้อบกพร่องของชุดกิจกรรม
3. ครูผู้สอนควรจะมีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์การทดลอง และจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองให้เหมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์เพื่อจะได้ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้ได้เร็วขึ้น
4. ครูผู้สอนควรที่จะใช้เทคนิคการเสริมแรงอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน
ทั้งนี้เพราะจากการสังเกต พบว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นวัยที่ช่างคิด ชอบปฏิบัติ แต่ในการเรียนการสอน
โดยปกติผู้สอนมักจะไม่ค่อยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด และปฏิบัติอย่างเสรี ดังนั้นผู้สอนจึงควรที่จะเสริมแรง
ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
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ผลงานวิจัย ผลการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)
ผู้วิจัย
นายสถาพร ภูผาใจ
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ รายวิ ชาชี ววิ ทยา ของนักเรียนห้ องเรี ยนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 27 คน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 7 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบประเมินทักษะพื้นฐานการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว มีความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะ
พื้นฐานการวิจัย กล่าวคือ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 จํานวน 23 คิดเป็นร้อยละ 85.18
และนักเรียน มีระดับคุณภาพของทักษะพื้นฐานการวิจัยในทุกทักษะอยู่ในระดับสูงสุดจํานวน 22 คือ ร้อยละ 81.48
ของนักเรียนทั้งหมด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ สนใจและใฝ่เรียนรู้ในเนื้อหา ทักษะกระบวนการและมีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดี มีคุณสมบัติที่ดีของการ
เป็นนักวิจัย สามารถสืบเสาะแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบ อีกทั้งวิสัยทัศน์
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ว่า การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและสร้างความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นทั้งความรู้และกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ ผู้เรียนทุกคนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสงสัย
เกิดคําถามในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุ่งมั่นและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหา
ความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลนําไปสู่คําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
สื่อสารคําถาม คําตอบข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้(กรมวิชาการ, 2545) จากเป้าหมายของ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในระดับที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยระดับประเทศ และจากหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มีการกําหนดโครงสร้างของเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมที่มากขึ้น รวมทั้งมีการกําหนดเกณฑ์
ของการจบการศึกษาที่ต้องมีผลงานวิจัย หรือผ่านการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องมี
การจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการวิจัยเพื่อการทําผลงานวิจัยของตนเอง จากเหตุผลดังกล่าว
ทําให้ผู้วิจัยมีความคิดว่าแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร
ดังกล่าวได้ดีขึ้น คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ทั้งความรู้ในเนื้อหาสาระ
และทักษะกระบวนการวิจัย ประกอบกับเนื้อหารายวิชาชีววิทยา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการศึกษาในเรื่อง
ของธรรมชาติและหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่พบในท้องถิ่น โดยภาพรวม
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ของเนื้อหาในวิชาเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ ด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถาม การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหา
ความรู้ด้วยการใช้ทักษะพื้นฐานการวิจัย จากเหตุผลดังกล่าว แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในด้านองค์ความรู้ และทักษะพื้นฐานการวิจัย
ด้วยตนเอง สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้รับ รวมทั้งปรับใช้กับการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่น ๆ
และที่สําคัญสามารถผลิตผลงานวิจัยของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
1. ศึกษาความรู้ในเนื้อหาชีววิทยาเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน
2. ศึกษาทักษะพื้นฐานการวิจัยของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด RBL ของ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2537) โดยใช้ระดับของการสอนตั้งแต่ระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 5
เริ่มจากการศึกษาหลักการความรู้เบื้องต้นจากตํารา เอกสาร สื่อต่างๆ หรือจากคําบรรยายอาจารย์ การฝึกเรียนรู้
ผลวิจัยจากการศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยศึกษาจากงานวิจัย การฝึกทํารายงานเชิงวิจัย รวมถึงการฝึกทําวิจัย
ชิ้นเล็ก ๆ (Baby research)
2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง ผลที่เกิดกับผู้เรียนในด้านของความรู้ในเนื้อหาของวิชา และทักษะพื้นฐาน
การวิจัยของผู้เรียน
2.1 ความรู้ของผู้เรียน หมายถึง เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตของผู้เรียน
หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น
2.2 ทักษะพื้นฐานการวิจัย หมายถึง ทักษะที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน ทักษะการวิจัยนี้ได้แก่ การตั้งคําถาม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน การออกแบบ
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยประเมินจากแบบวัดทักษะ
พื้นฐานการวิจัย และแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 135
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานตามแนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2537)
ทําวิทยานิพนธ์
ทําวิจัยภายใต้การนิเทศ/เป็นผู้ช่วยวิจัย
ทํา baby research
ทํารายงานเชิงวิจัย
เรียนรู้โดยศึกษาจากงานวิจัย
เรียนรู้ผลวิจัยจากการศึกษาด้วยตนเอง/คําบอกเล่าของอาจารย์
ศึกษาหลักการ ความรู้ จากตํารา/เอกสาร/สื่อต่าง ๆ/คําบอกเล่า
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานพบว่า
การแบ่งระดับขั้น 1 – 7 ของการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจนําแนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2537) ในระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 มาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาชีววิทยา โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะบังเกิดผลในด้านของความรู้และทักษะพื้นฐานการวิจัย
สามารถนําทักษะนี้ไปใช้ในการวิจัยต่อไปได้
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 27 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน คือ แผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 7 แผน ใช้เวลาเรียนรู้
แผนละ 3 คาบ จํานวน 7 สัปดาห์ ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต แผนการเรียนรู้ที่ 2
การรักษาดุลยภาพของร่างกาย แผนการเรียนรู้ที่ 3 สารอาหารและพลังงาน แผนการเรียนรู้ที่ 4 การสืบพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิต แผนการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต แผนการเรียนรู้ที่ 6 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ
สิ่งมีชีวิต แผนการเรียนรู้ที่ 7 สิ่งมีชีวิตที่พบในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีขั้นตอน
ในการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานตามแนวทางของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
และทัศนีย์ บุญเติม (2537)
1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และโครงสร้างหลักสูตรและมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4
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1.3 ศึกษาเนื้อหาเรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต โดยวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหา
ในรายวิชาชีววิทยา และระดับทักษะพื้นฐานการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย
1.4 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จํานวน 7 แผน เวลา 21 ชั่วโมง โดย
แต่ละแผนการเรียนรู้มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเนื้อหา ระดับของการเรียนรู้ RBL และทักษะพื้นฐานการวิจัยที่ปรากฏในแผน
การจัดการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้

เนื้อหาในรายวิชาชีววิทยา

ระดับของการเรียนรู้ RBL

1
2

การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
การรักษาดุลยภาพของร่างกาย

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2

3

สารอาหารและพลังงาน

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

ระดับที่ 2 ระดับที่ 3

5

การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต

ระดับที่ 2 ระดับที่ 3

6

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต

ระดับที่ 3

7

สิ่งมีชีวิตที่พบในท้องถิ่น

ระดับที่ 1 - ระดับที่ 5

4

ทักษะพื้นฐานการวิจัย
- การตั้งคําถาม
- การศึกษางานวิจัย
- การตั้งคําถาม
- การศึกษางานวิจัย
- การตั้งสมมติฐาน
- การตั้งคําถาม
- การศึกษางานวิจัย
- การตั้งสมมติฐาน
- การออกแบบ
- การวิจัย
- การตั้งคําถาม
- การศึกษางานวิจัย
- การตั้งสมมติฐาน
- การออกแบบ
- การวิจัย
- การตั้งคําถาม
- การศึกษางานวิจัย
- การตั้งสมมติฐาน
- การออกแบบ
- การวิจัย
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การตั้งคําถาม
- การศึกษางานวิจัย
- การตั้งสมมติฐาน
- การออกแบบการวิจัย
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การเขียนรายงานเชิงวิจัย
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2. เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร กําหนดขอบเขตความรู้ จากเนื้อหาที่สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ กําหนด
จุดประสงค์ สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
2) สร้างข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 82 ข้อ
3) นําข้อสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่ อตรวจพิจารณาดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนํา
แล้วเสนอใหม่
4) นําแบบทดสอบที่ปรับ ปรุงแล้ วเสนอต่อผู้ เชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบพิจารณาลําดับขั้ น ตอน
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ความถูกต้อง
ของการใช้ภาษา
5) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)
ตั้งแต่ 0.8 และปรับปรุงข้อสอบแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง แล้วนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อนจํานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
TAP (Test Analysis Program) ที่พัฒนาโดย บรุ๊ก (Brooks,Gordon P. อ้างถึงในฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2550)
6) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย 0.20-0.80 ค่าอํานาจจําแนก 0.20 ได้แบบทดสอบ
จํานวน 60 ข้อ
7) นําแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.2 แบบประเมินทักษะพื้นฐานการวิจัย ประกอบด้วยแบบประเมิน 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบประเมินทักษะพื้นฐานการปฏิบัติการวิจัยจากใบกิจกรรมในแต่ละแผนของ
นักเรียน สร้างขึ้นโดยใช้ Rubric Score ตามทักษะพื้นฐานการวิจัยทั้งหมด 6 ทักษะ เป็นทักษะที่ต้องการวัด
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ปรับปรุง แก้ไขแล้วจึงนํา
แบบประเมินที่ได้ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ส่วนที่ 2 แบบประเมินรายงานเชิงวิจัย เป็นแบบประเมิน รายงานเชิงวิจัยที่นักเรียนจัดทําขึ้น
ในขั้ น สุ ด ท้ า ยของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใช้ แ บบประเมิ น แบบประเมิ น วิ ช าโครงงาน 2 ของนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษช่วงชั้นที่ 4 จัดทําโดย สาขา พสวท.และ
สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต หลังจากสอนครบ 7 แผน ให้นักเรียนทํา
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติคือ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ
ด้านทักษะพื้นฐานในการวิจัย นําข้อมูลที่ได้จาก แบบประเมินทักษะพื้นฐานการวิจัย มาวิเคราะห์ข้อมูล
ตามระดับคุณภาพ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จํานวน 23 คน (ร้อยละ
85.18) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเนื้อหาของนักเรียนและจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จํานวน
ข้อสอบ
60

คะแนนเต็ม
60

คะแนน
ที่ผ่านเกณฑ์
48

คะแนนเฉลี่ย
51.65

ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
86.08

นักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
23

ร้อยละนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
85.18

2. ทักษะพื้นฐานการวิจัย พบว่านักเรียน มีระดับคุณภาพของทักษะพื้นฐานการวิจัยในทุกทักษะอยู่ใน
ระดับสูงสุดจํานวน 22 คน คือร้อยละ 81.48 ของนักเรียนทั้งหมด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับคะแนนในแต่ละระดับในแต่ละทักษะพื้นฐานของการวิจัย
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ทักษะการ
วิจัย

ระดับ
4
3

การตั้ง
คําถาม

2
1

ผล
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

0
4
การสืบค้น
เอกสาร
และ
งานวิจัย

3
2
1

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

0
4
3
การตั้ง
สมมติฐาน

2
1
0

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

1
4
14.81
20
74.07
2
7.40
1
3.70
5
18.51
3
11.11
18
66.66
1
3.70
-

2
7
25.92
16
59.25
3
11.11
1
3.70
5
18.51
15
55.55
6
22.22
1
3.70
-

แผนการจัดการเรียนรู้
3
4
5
13
20
22
48.14
74.07
81.48
8
6
3
29.62
22.22
11.11
5
1
2
18.51
3.70
7.40
1
0
0
3.70
6
9
18
22.22
33.33
66.66
17
13
5
62.92
48.14
18.51
2
2
4
7.40
7.40
14.81
2
2
7.40
7.40
4
6
17
14.81
22.22
62.92
6
13
6
22.22
48.14
22.22
16
7
4
59.25
25.92
14.81
1
1
0
3.70
3.70
-

6
22
81.48
2
7.40
3
11.11
0
22
81.48
3
11.11
2
7.40

7
22
81.48
4
14.81
1
3.70
0
22
81.48
5
18.51
0
-

20
74.07
5
18.51
2
7.40
0
-

22
81.48
4
14.81
1
3.70
0
-
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ทักษะการ
วิจัย

ระดับ
4
3

การออกแบบ
การวิจัย

2
1

ผล
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

0
4
3
การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

2
1

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

0
4
3
การวิเคราะห์
ข้อมูล

2
1
0

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

1
-

2
-

แผนการจัดการเรียนรู้
3
4
5
3
11
11.11
40.74
4
15
14.81
55.55
20
1
74.07
3.70
-

6
19
70.37
7
25.92
1
3.70
7
25.92
18
66.66
2
7.40
7
25.92
19
70.23
1
3.70
-

7
22
81.48
4
14.81
1
3.70
22
81.48
3
11.11
2
7.40
22
81.48
5
18.51
-

อภิปรายผลการวิจัย
ความรู้ในเนื้อหาวิชาของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานร้อยละ 85.18
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ช่วยทําให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ชีววิทยา เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธาสินี ไชยศึก (2552) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
ทักษะพื้นฐานการวิจัยของผู้เรียน เมื่อจบการจัดการเรียนรู้นักเรียนร้อยละ 81.48 มีระดับคุณภาพของ
ทักษะพื้นฐานการวิ จัยในทุกทักษะอยู่ ในระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของแบบประเมินทักษะพื้ นฐานการวิจัย
สามารถอภิปรายผลได้ว่า การจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิจัยให้กับผู้เรียน
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สอดคล้องกับอมรวิชช์ นาครทรรพ (2546) ที่ได้ศึกษาการสอนแบบวิจัยในวิชาการศึกษากับสังคม พบว่า วิธีนี้
สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เสริมสร้างความใฝ่รู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา เสริมสร้างความมีศรัทธาในตนเองและกล้าแสดงออก ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อ
การร่วมมือแบ่งปันกับผู้อื่นและการรู้จักเสียสละเพื่อสังคม
ข้อเสนอแนะ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ สามารถเป็นแนวทางให้ครูที่สอน
ในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาชีววิทยาและทักษะพื้นฐานการวิจัยต่อไป
รายการอ้างอิง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). การจัดสาระการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (2550). การใช้โปรแกรม TAP วิเคราะห์แบบทดสอบ. ค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2551,
จาก http://www.watpol.com.
สุธาสินี ไชยศึก. (2552). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชา เคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจากการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. รายงานการศึกษาอิสระปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ทัศนีย์ บุญเติม. (2537). การสอนแบบ Research Based Learning.
วารสารวิธีวทิ ยาการวิจัย. 6: 1 (มกราคม - มิถนุ ายน), 1 - 14.
อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2546). เรียนรู้คู่วิจยั : กรณีการสอนด้วยกระบวนการวิจัยภาคสนาม วิชาการศึกษาสังคม
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วารสารวิธีวทิ ยาการวิจัย, 16 (1) มกราคม - มิถุนายน, 102 - 128.
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ผลงานวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน
ผู้วิจัย
นางสุวิมล พงษ์พันธ์
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน - หลัง (One Group
Pretest – Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทร
คุณากร) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จํานวน 33 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารอ่ า นจั บ ใจความรู ป แบบ 4 MATโดยใช้ เ พลงและนิ ท าน
ประกอบการสอน จํานวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง 12 ชั่วโมง และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านจับใจความเป็นแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ และแบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที
(t – test) แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน มีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังการจัดการเรียนรู้
อยู่ในระดับดีมาก
2. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
โดยคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กําหนด
เป้าหมายหรือความคาดหวังที่ สํ าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน ได้กล่ าวถึ งความสํ าคั ญของภาษาไทยไว้ว่า
ภาษาไทยมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย คนไทยจําเป็นต้องคระหนักถึ ง
ความสําคัญของภาษาไทย ต้องทําความเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา ฝึกฝนให้มีทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขี ย นภาษาไทยให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพื่ อนํ าไปใช้สื่ อสาร การเรี ย นรู้ การเสริม สร้ างความเข้ า ใจเพื่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ วิชาภาษาไทยจึงเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจะรู้จักวิเคราะห์ภาษา
และแนวคิ ด ทํ า ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละนํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ในการแก้ ปั ญ หารวมทั้ ง การเสาะแสวงหาความรู้
ความบันเทิงในสังคมที่เจริญด้วยเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ในขั้นสูงต่อไป และสมควร
ที่จะอนุรักษ์เพื่อธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ
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ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทาน
ประกอบการอ่าน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ เธียร พานิช (2544: 135) พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับเด็กไทย ซึ่งเป็นรูปแบบที่
สนองความแตกต่างของบุคคลที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกันการจัดกิจกรรมเป็นการพัฒนาสมองซีกขวาและ
ซีกซ้ายสลับกันอย่างสมดุลผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้สมองทุกส่วน ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ภาษา
ซึ่งมีผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนผลการเรียนรู้ จากการศึกษางานวิจัยของดวงหทัย แสงวิริยะ
(2544: 35 - 36) ซึ่งพบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้น
เกิดทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ภาษา อีกทั้งผู้เรียนยังมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน นอกจากนี้รูปแบบการสอน
แบบ 4 MAT ยังเป็นรูปแบบที่สามารถบูรณาการกับการสอนในกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน ก่อนจัดการเรียนรู้และหลังจัดการเรียนรู้
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยมี 8 ขั้นตอนย่อย
โดยเน้นเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา ดังนี้ 1) ขั้นสร้างประสบการณ์ (Connect) 2) ขั้นวิเคราะห์
ประสบการณ์ (Examine) 3) ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (Image) 4) ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด
(Inform) 5) ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด (Practice) 6) ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัดความสนใจ
(Extend) 7) ขั้นวิเคราะห์ประยุกต์ (Refine) 8) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้อื่น (Perform)
2. เพลงและนิทาน หมายถึง เนื้อเพลงที่ได้มาจากบทนิทาน ที่ผู้วิจัยแต่งขึ้นให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ ปูจ๋า แมงมุมตัวดํา ทะเลแสนงาม และผักสด - ผลไม้ไทย
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ - ความจํา ความเข้าใจและการนําไปใช้
ในการเรียนวิชาภาษาไทย โดยวัดจากคะแนนของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 20 ข้อ และแบบอัตนัย 5 ข้อ
4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามฯ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 4 MAT ของแม็คคาร์ธี (Mc Carthy, อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย นิรัญทวีและ
ไพเราะ พุ่มมั่น, 2542: 7 - 11) เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจัดให้สอดคล้องกับลักษณะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมีสไตล์การรับรู้ และกระบวนการจัดการกับสิ่งที่รับรู้แตกต่างกันในแบบที่ต่างกัน 4 แบบ
ได้แก่ แบบที่ 1 ผู้เรียนที่ถนัดการใช้จินตนาการหรือผู้เรียนที่ชอบค้นคิดเหตุผล แบบที่ 2 ผู้เรียนถนัดการวิเคราะห์
คือผู้เรียนที่ชอบค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสารเพื่อนําไปวิเคราะห์ แบบที่ 3 ผู้เรียนที่ถนัดใช้สามัญสํานึกหรือ
ผู้เรียนที่สนใจการปฏิบัติจริง แบบที่ 4 ผู้เรียนที่สนใจค้นพบความรู้ด้วยตนเองเป็นผู้เรียนที่ชอบรับฟังความคิดเห็น
และนําไปประมวลเป็นความรู้ใหม่โดยกิจกรรมที่จัดมีลักษณะเป็นกิจกรรมพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก ดังนี้
1. WHY โดยการเรียนรู้จะเกิดด้วยการตั้งคําถามว่าทําไมถึงต้องเขียนแบบและการเขียนแบบมีคุณค่า
ต่อผู้เขียนอย่างไร
2. WHAT บุคคลในกลุ่มนี้จะสนใจว่าเขาจะได้อะไรจากการที่เขาได้เรียนเขียนแบบ
3. HOW บุคคลกลุ่มนี้จะสนใจถึงสิ่งที่เรียนว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรในการเขียนแบบ
4. IF บุคคลในกลุ่มนี้จะสนใจว่าการเขียนแบบจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิ จัยเรื่ อง การพั ฒนาความสามารถในการอ่านจั บใจความของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน มีกรอบแนวคิด ดังนี้
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT
โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน
1. ขั้นสร้างประสบการณ์ (Connect)
2. ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (Examine)
3. ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
(Image)
4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอดด้วยข้อมูล (Inform)
5. ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด
(Practice)
6. ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัดความสนใจ
(Extend)
7. ขั้นวิเคราะห์ประยุกต์ (Refine)
8. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้อื่น
(Perform)
1.
2.
3.
4.

เพลงและนิทานประกอบการสอน
เพลงปูจ๋า
นิทานเรื่องปูจ๋า
เพลงแมงมุมตัวดํา
นิทานเรื่องแมงมุมตัวดํา
เพลงทะเลแสนงาม
นิทานเรื่องทะเลแสนงาม
เพลงผักสด – ผลไม้ไทย
นิทานเรื่องผักสด - ผลไม้ไทย

ความสามารถในการอ่านจับใจความ
(แบบปรนัย)
1. ความรู้-ความจํา
2. ความเข้าใจ
3. การนําไปใช้
ความสามารถในการอ่านจับใจความ
(แบบอัตนัย)
1. สามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านได้
2. บอกความสําคัญจากเรื่องที่อ่านได้
3. เรียงลําดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว
แบบสุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน
(One Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย
กลุ่ม

ทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้

ทดลอง

ทดสอบหลังจัดการเรียนรู้

กลุ่มตัวอย่าง

T1

X

T2
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เมื่อกําหนดให้
หมายถึง การทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ (Pretest)
T1
X
หมายถึง การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน
T2
หมายถึง การทดสอบหลังจัดการเรียนรู้ (Posttest)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จํานวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 99 คน เป็นการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ มีเด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน
(ป.3/1 จํานวน 34 คน, ป.3/2 จํานวน 32 คน, ป.3/3 จํานวน 33 คน)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม ตําบลมหาชัย
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากได้นักเรียนห้องประถมศึกษาปีที่ 3/3
จํานวน 33 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความรูปแบบ 4 MAT ที่มีเพลงและนิทานประกอบการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิชาภาษาไทย และเอกสารประกอบการเรียน จากนั้นนํามากําหนด
หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
1.2 กํ า หนดจุ ด ประสงค์ ข องการอ่ า นจั บ ใจความ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดังนี้ 1) นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านได้
2) นักเรียนบอกใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 3) นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้
1.3 เขีย นแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้รูป แบบ 4 MAT ที่ มี เ พลงและนิท านประกอบการสอน
ตามหน่วยการเรียนรู้ที่กําหนด 4 หน่วย
1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT ที่มีเพลงและนิทานประกอบการสอน เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item - objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกัน
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยแผนการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ ชนิด 3 ตัวเลือก
และแบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
2.1 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1
การอ่าน มาตรฐาน ท.1.1 ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) แบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ ชนิด 3 ตัวเลือก (20 คะแนน)
และแบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ (10 คะแนน) วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) โดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (มาเรียม นิลพันธุ์, 2547: 182)
ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.86
2.2 สร้างแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Codffcient) ของครอนบาค (Cronbach, 1974: 161) โดยได้ Alpha เท่ากับ 0.85
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยดําเนินการปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน จุดประสงค์ของการเรียนรู้ และวิธีประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้
2. ทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ (Pre - test ) โดยให้กลุ่มทดลองทําแบบทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ และแบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ มาประเมิน
คะแนนความสามารถอ่านจับใจความตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 - 9.30 น.
ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. ดําเนินการทดลองจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน จํานวน
4 แผนการเรียนรู้ แผนละ 3 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 ชั่วโมง ทําการจัดการเรียนรู้ทุกวันอังคาร
ในช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 11.30 น. โดยการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งจะมีเนื้อเพลงและนิทานที่สอดคล้องกับ
แผนการเรียนรู้ มาให้นักเรียนได้ร้องเพลงและมีนิทานมาเล่าประกอบให้นักเรียนได้ฟังซ้ําบ่อย ๆ เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนเข้าถึงแก่นแท้ของเนื้อเรื่อง
4. ทดสอบหลังจัดการเรียนรู้ (Post - test) หลังจากดําเนินการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT ที่มีเพลง
และนิทานประกอบการสอนทั้ง 4 หน่ วย เสร็จแล้ว ผู้วิจั ยได้ ให้ กลุ่มทดลองทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 31 มกราคม 2555
เวลา 12.30 - 13.30 น.
5. รวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
แล้วนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) t - test
แบบ (Dependent Samples) โดยใช้สูตรของ (วิไลพร วรจิตตานนท์, 2547: 253 - 254)
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เนื้อเพลงและนิทานประกอบการสอน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 83.33
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เนื้อเพลงและนิทาน หลังจัดการเรียนรู้และก่อนจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน
รูปแบบ 4 MAT เพลงและนิทานประกอบการสอน มีความสามารถการอ่านจับใจความหลังจัดการเรียนรู้และ
ก่อนจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT โดยใช้เพลงและนิทาน
ประกอบการสอน เป็นวิธีการหนึ่งที่เน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด
ของตนเอง โดยจัดนักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มประมาณ 4 - 5 คน เป็นรูปแบบที่ตอบสนองความแตกต่างของบุคคล
ที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน เนื้อเพลงและเนื้อเรื่องในนิทานเข้าใจง่าย สนุกสนาน มีสีสันสวยงาม มีคําที่อ่านง่าย
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เนื้อหาไม่ซับซ้อน อ่านแล้วเข้าใจง่าย เพลงและนิทานที่นํามาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สัตว์ ผัก - ผลไม้ ซึ่งเป็น
เรื่องใกล้ตัวนักเรียน เนื้อเพลงสั้นร้องง่ายทํานองสนุกสนาน และนํามาผนวกกับรูปแบบการสอน 4 MAT ด้วยแล้ว
ยิ่งทําให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
3. ครูผู้สอนต้องศึกษาถึงหลักการแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ในเรื่องบทบาทของครู บทบาทของผู้เรียน เทคนิคต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้เพลง
และนิทานประกอบการสอน ควรมีการยืดหยุ่นเวลา รวมทั้งการประเมินผลตามสภาพจริงและการให้การเสริมแรง
ทางบวก การกล่าวชมเชย ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MATโดยใช้เพลงและนิทานประกอบการสอน
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้น
4. การเลือกใช้เพลงและนิทานควรมีความหลากหลาย การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม
ร่วมกับการใช้ใบงานทําให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางและบทเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นการใช้เพลงและ
นิทานที่หลากหลาย ครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
5. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนการสอนควรมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง
จะทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ที่เรียนในสถานประกอบการ
ผู้วิจัย
นายสานันท์ คงแก้ว
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
จุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาและทดสอบหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา 2104 - 2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2) เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 2104 - 2122 งานบริการและ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังเรียนกับเกณฑ์ 75 % และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขา
งานไฟฟ้ากําลัง ชั้นปีที่ 3 ที่ไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จํานวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) แบบฝึกหัด แบบทดสอบระหว่างเรียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากค่า E1/E2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 2104 - 2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test) และ
และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
76.95/76.51
2. นักเรียนที่เรียนในสถานประกอบการด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 2104
- 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สูงกว่าเกณฑ์ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดยนักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาที่เรียนได้ตามความสนใจ
ตามความต้องการ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดให้การจัดการอาชีวศึกษา
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
โดยให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และวัยของผู้เรียน ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้จึงต้องเน้นการให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
เลือกเวลา และเลือกสถานที่เรียนได้ตามความต้องการ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้
สามารถทําได้ คิดเป็น ทําเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
จึงกําหนดให้นักเรียนไปเรียนและฝึกปฏิบัติ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่ไปเรียน
และฝึกปฏิบัติ หรือฝึกงานในสถานประกอบการนั้น จะลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดวิชาชีพ หรือวิชาที่จัดไว้ใน
แผนการเรียน สําหรับการเรียนในสถานประกอบการโดยเฉพาะ โดยมีครูประจําวิชาทําหน้าที่เป็นครูนิเทศ
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วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2(4) เป็นวิชาในหมวดวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพเลือก
สาขางานไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2546) เป็นรายวิชาหนึ่งที่จัดให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ไปเรียนในสถานประกอบการ โดยแผนก
วิชาไฟฟ้ากําลังได้หมอบหมายให้ผู้วิจัยทําหน้าที่เป็นครูประจําวิชาและทําหน้าที่เป็นครูนิเทศ
จากการนิเทศและการศึกษาการจัดการเรียนรู้ในสถานประกอบการ นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ที่จัดให้ไปเรียนและฝึกปฏิบัติ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ ของนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ระหว่างปีการศึกษา 2548 – 2553 พบว่า สถานประกอบการจะมีลักษณะงาน หรือการประกอบการเฉพาะทาง เช่น
ให้บริการติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในบ้านพักอาศัยและโรงงาน ให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในรถยนต์ ให้บริการซ่อมบํารุงเครื่องกลไฟฟ้า ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร เป็นต้น งานใดงานหนึ่งที่กล่าว
มาแล้วเพียงงานเดียว ประกอบกับการฝึกงานของนักเรียนจะฝึกเพียงสถานประกอบการเดียวตลอดทั้งภาคเรียน
ด้วยลักษณะงานของสถานประกอบการและข้อจํากัดในการฝึกงานดังกล่าว เป็นสาเหตุให้การจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชามีเนื้อหาทฤษฎีและการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ และไม่ครอบคลุม
เนื้อหาตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา เป็นเหตุให้นักเรียนมีความรู้ไม่ครบสมรรถนะ
อาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนและปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศ จึงได้พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122
งานบริ ก ารและซ่ อ มเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้า ขึ้น เพื่ อใช้ พั ฒ นาการจัด การเรี ย นรู้ สํ าหรับ นั ก เรี ย นสาขางานไฟฟ้ ากํ าลั ง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ที่เรียนในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับนักเรียนที่เรียนในสถานประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2. เพื่อเปรียบเทีย บผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังเรียน (Post - test) กับเกณฑ์ 75 %
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง เอกสารประกอบ
การเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้เรียนวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย
เนื้อหาทฤษฎี ที่สอดคล้องกับประสบการณ์จริงจากการฝึกงานในสถานประกอบการ แบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด
คู่มือครู แผนการนิเทศ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
หมายถึง คุณภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
75 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน ที่ได้
จากการทําแบบฝึกหัด จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
75 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ที่ได้จาก
การทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ผู้วิจัยสร้างและ
พัฒนาขึ้น รวมกับคะแนนจากการประเมินของสถานประกอบการ
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนและปฏิบัติหน้าที่ครู นิเทศได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิ ชาการ หาวิธีที่จ ะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว และได้พบว่า การจัดการเรียนรู้ โดยการนําวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เข้ามาประยุกต์ใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ครูผู้สอนซึ่งทําหน้าที่
ครูนิเทศเป็นผู้คอยชี้แนะและช่วยเหลือในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
1. การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฏีที่ให้ความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการ
ของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ นอกจากกระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ภายในสมองแล้ว ยังเป็นกระบวนการทางสังคมด้วย ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ไม่ใช่มาจาก
การสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง (Learning by Doing) การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีพื้นฐานอยู่บน
กระบวนการ 2 ประการ คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียน
เป็นผู้กระทําด้วยตนเองจะทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และกระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียน
2. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Packages) เป็นโปรแกรมทางการเรียนที่ทุกอย่างจัดไว้โดยเฉพาะ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเรียน คู่มือ เนื้อหาแบบทดสอบและมีการกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน
ไว้ครบถ้วน เป็นชุดการเรียนรู้ที่มีการจัดระบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองตามลําดับขั้นที่ระบุไว้ ผู้เรียน
จะต้องเป็นผู้ลงมือกระทํากิจกรรมในการเรียนด้วยตนเองตลอดเวลาโดยผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง ตามความสนใจ
ของแต่ละคน และตามอัตราการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ผู้สอนจะเป็นผู้ที่ให้คําแนะนํา
และช่วยเหลือหรือผู้เรียนอาจนําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไปศึกษาเองที่บ้านได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม และฝึกฝน
ให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. สมรรถนะอาชีพ (Vocational Competency) หมายถึง ระดับความสามารถในสามองค์ประกอบ คือ
ความรู้ ทักษะ และทัศนะคติ พฤติกรรม ที่มีในตัวบุคคลเพื่อนํามาปรับกระบวนทัศน์ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วจะประสบผลสําเร็จ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และยังสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วิชา 2104 - 2122
งานบริการและ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา 2104 - 2122 งานบริการ
และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วิชา 2104 - 2122 งานบริการ
และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

การจัดการเรียนรู้ใน
สถานประกอบการ
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กลุ่มเดียว (Pre - Experimental Research) ใช้คะแนนหลังเรียนและ
เกณฑ์ที่กําหนดมาทดสอบค่า t (t - test dependent)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากําลัง
ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 52 ชฟ 3 - 4 และ 52 ชฟ 5 - 6 ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 51 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใ ช้ในการทดลอง คือ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 2104 - 2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ข้อ และ 2) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า จํานวน 24 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ บทบาทครู จํานวน 8 ข้อ บทบาทผู้เรียน จํานวน 8 ข้อ และ
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จํานวน 8 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดการเรียนรู้ รายวิชาวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง จากนั้น นัดหมายนักเรียนมาสอบเพื่อเก็บรวบรวมคะแนนจากการสอบแต่ละหน่วยในระหว่างภาคเรียน
เพื่อนําไปหาค่า E1 ในสัปดาห์ที่ 18 นักเรียนกลับจากสถานประกอบการมายังสถานศึกษา จัดให้มีการทดสอบ
ปลายภาคเรียนนําผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปหาค่า E2
2. การสอบปลายภาคเรียน จากข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 2104 - 2122 งานบริการและ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จํานวน 100 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนําผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า t - test แบบ One sample
3. ให้กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักเรียน จํานวน 51 คน ทําแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นผู้สอนเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
นํามาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทดสอบหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ที่เรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
คํานวณด้วยสูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ของนักเรียน กับเกณฑ์ที่กําหนด 75 ด้วยการทดสอบค่าทีแบบ 0ne sample
(t - test Dependent)
3. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วิ ชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ด้วยค่า เฉลี่ ย ค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน คํา นวณโดยใช้
โปรแกรมตารางงาน นําผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย โดยเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1986)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ
E1= 76.95 และ E2 = 76.51 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 75/75
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 76.51 สูงกว่าเกณฑ์ 75 อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93)
อภิปรายผลการวิจัย
1. การที่ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอน โดยได้รับการตรวจสอบ
และคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชษฐา บุญชวลิต (2540: 100)
ได้ทําการวิจัยเพื่อสร้างชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า วิชา ช0278 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนด้วยตนเองที่สร้างขึ้นทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพสูงกว่า
มาตรฐานที่กําหนดไว้คือ 85/85
2. การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่าเกณฑ์ 75 และมีความแตกต่างกันที่นัยสําคัญ
ระดับ .05 โดยคะแนน หลังเรียนเฉลี่ย 76.51 ทั้งนี้เป็นเพราะก่อนการสร้างและพัฒนาสื่อ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทําการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือ
พัฒนาสื่อที่เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วยกร่างข้อสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง แล้วทําการคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์มาใช้ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้นําข้อสอบไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
ของข้อสอบ จากค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้พัฒนาสื่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการและ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์
3. การที่ ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ ว ยชุ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
วิชา 2104 - 2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก และในประเด็นย่อย
แต่ละด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิชา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ด้านกิจกรรมการเรียน ด้านรูปแบบการนําเสนอ
และด้านผลทีนักเรียนได้รับ มีความพึงพอใจในระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างสื่อการเรียน เนื่องจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122 งานบริการ
และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างดี มีคําชี้แจงและคู่มือการใช้ ทําให้ใช้
ศึกษาได้ง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยาก นักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองทีละบทเรียนเรียงตามลําดับ และไม่จํากัดเรื่อง
เวลาเรียน นอกจากนั้นผู้พัฒนาสื่อยังได้จัดทําเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ตลอดจนมีภาพประกอบในเนื้อหาภาคความรู้
และภาพประกอบขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ ที่ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติตามได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วัลลิมา สงสุวรรณ์ (2541: 89) ได้ทําการศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องการบวกและการลบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความมีวินัยในตนเอง และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ .01 และนักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่นักเรียนที่เรียน
โดยใช้ชุดการเรียนมีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างไม่มีนัยสําคัญ
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนในระยะยาวจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 -2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยศึกษาว่า เมื่อเวลาผ่านไปแล้วถ้านําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มาให้นักเรียนใช้อีกครั้งหนึ่งจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่
2. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 2104 - 2122
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กับรูปแบบการสอนอื่น ๆ เช่นการเรียนทางไกลโดยใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนที่จะนํานวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
การทดลองใช้และพัฒนาแล้วไปใช้พัฒนานักเรียน เพื่อผลความก้าวหน้าทางการศึกษาโดยภาพรวมต่อไป
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ผลงานวิจัย การพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย
นางบังอร สุริยคุปต์
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนแบบเว็บเควสท์ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัด
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t - test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. บทเรี ย นแบบเว็ บ เควสท์ เรื่ อ ง ตรรกศาสตร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 82.70/81.05 และมี ค่ า ดั ช นี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6717
2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ อยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
เว็บเควสท์ (WebQuest) เป็นเว็บที่มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสําเร็จรูปในลักษณะ
กิจกรรมการสืบเสาะ (inquiry oriented activities) ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจาก world wide web
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่กําหนดไว้ (สมศรี ตั้งมงคลเลิศ, 2547: เว็บไซต์) โดยผ่านขั้นตอน
การเรียน 6 ขั้น ได้แก่ บทนํา ภารกิจ กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล และสรุป (วสันต์ อติศัพท์, 2546
: 52 - 55) ซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ออกแบบบทเรียนเป็นผู้จัดกลุ่มเรียบเรียงและลําดับความรู้ต่าง ๆ ให้อํานวยความสะดวก
แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้นั้น ๆ อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิด
แก่ผู้ เรี ยน ซึ่งพบว่ าเว็บเควสท์ช่วยส่งเสริม ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและเกิดทักษะการคิดขั้ นสู ง
(อนุสรา เสนไสย, 2550: 52) ทําให้นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(จุรีย์รัตน์ สิงห์สมบัติ, 2551: 113) และยังพบว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระเพื่อช่วยให้เยาวชนบรรลุจุดมุ่งหมายได้เป็นอย่างดี (สมศรี ตั้งมงคลเลิศ, 2550: 13 - 15)
จากผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2552 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด
และระดับโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ 30.00 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2553: เว็บไซต์)
สาเหตุอาจเนื่องมาจากครูสอนด้วยวิธีการที่ไม่หลากหลาย เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นนามธรรม บางเรื่องยากเกิน
ที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย (กชกร รุ่งหัวไผ่, 2547: 2) ซึ่งเนื้อหามีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องทําให้นักเรียน
ที่ไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นเบื่อไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์ (นิวัฒน์
สาระขันธ์, 2545: 45) รวมทั้งสื่อการเรียนรู้มีน้อย นักเรียนเรียนรู้ด้วยการท่องจําและขาดการบูรณาการ (อธิปัตย์
คลี่สุนทร, 2546: 7 - 8) ดังนั้นการพัฒนาวิธีการสอนและสื่อที่ทันสมัย จึงเป็นสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนรู้ (สุรศักดิ์
ปาเฮ, 2545: 28) ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดแบบเว็บเควสท์มาสร้างบทเรียนเพื่อนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัย สามารถสร้างองค์ความรู้โดยการเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองเป็นการสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนแบบเว็บเควสท์
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์
เรื่อง ตรรกศาสตร์
3. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. บทเรียนแบบเว็บเควสท์ (WebQuest) หมายถึง บทเรียนบนเว็บที่ออกแบบให้มีกิจกรรมการเรียนที่
ยึดเว็บเป็นหลัก (Web - Based Instruction) ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการกําหนดขั้นตอนการทํางานให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต
ซึ่งครูผู้สอนได้คัดเลือกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งด้านเนื้อหาและการนําเสนอ โดยบทเรียนมีส่วนประกอบ
หลักดังนี้ 1) บทนํา (Introduction) เป็นส่วนที่กําหนดขั้นตอนและให้ความรู้พื้นฐาน 2) งาน (Task) เป็นส่วนที่
กําหนดว่าให้ผู้เรียนทําอะไร 3) กระบวนการ (Process) เป็นส่วนที่กําหนดให้ผู้เรียนกระทําตามขั้นตอนที่กําหนด
เพื่อเข้าสู่วัตถุประสงค์ของงานหนึ่ง ๆ ที่มีคําอธิบายเป็นขั้น ๆ และเป็นลําดับ 4) แหล่งข้อมูล (Information
sources) เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนทํางานที่กําหนดสําเร็จสมบูรณ์ ซึ่งแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในเอกสารเดียวกัน
อาจหมายถึงเอกสารบนเว็บต่าง ๆ หรือ URL ที่เกี่ยวข้อง e - mail ของผู้ชํานาญการในเรื่องนั้น ๆ 5) การประเมินผล
(Evaluation) เป็นส่วนที่กําหนดขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพ และ 6) บทสรุป (Conclusion) เป็นส่วนที่ทําให้ผู้เรียน
รู้ว่าได้รับรู้อะไร และสามารถช่วยทําให้ผู้เรียนขยายผลการเรียนรู้ของตนเองออกไป
2. การเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแบบ
เว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นสื่อในการเรียนการสอน
3. ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ หมายถึง คุณภาพหรือสมรรถนะของบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
วัดจากประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยใช้สมการ E1/E2
ประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบงานและแบบทดสอบ
หลังเรียนแต่ละหน่วยของนักเรียนเมื่อเรียนจากบทเรียนแบบเว็บเควสท์
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนจากบทเรียนแบบเว็บเควสท์
4. ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์
เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยใช้สมการ E.I
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนหลังการเรียนผ่านบทเรียนแบบเว็บเควสท์
เรื่อง ตรรกศาสตร์ ซึ่งวัดได้จากคะแนนของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
6. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกที่ชอบหรือพอใจ
ที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ บรรลุผลสําเร็จ ซึ่งวัดได้จากแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2552: 124 - 133) ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์์ (Analyze) เป็นการวิเคราะห์์เพื่อพัฒนาบทเรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) วิเคราะห์
หลักสูตรการเรียนการสอน 2) วิเคราะห์์จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) วิเคราะห์์เนื้อหา
2. การออกแบบ (Design) เป็นการวางแผนระบบการพัฒนาบทเรียน โดยทั่วไปจะปฏิบัติ ดังนี้ 1) การออกแบบ
ทําแผนการสอน 2) การสร้างผังงาน (Flowchart) 3) จัดทําบัตรเรื่อง (Storyboard) และ 4) การออกแบบพัฒนา
สื่ออื่น ๆ ประกอบบทเรียน
3. การพัฒนาบทเรียน (Develop) เป็นขั้นตอนที่จะไดเป็นผลงานออกมา ภายหลังที่ได้ทําขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว
ซึ่งมีข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ 1) การใส่เนื้อหาและกิจกรรม (Input Content) 2) พัฒนาบทเรียน (Generate
Courseware) โดยใช้้โปรแกรมพัฒนาบทเรียน
4. การนําไปใช้/ทดลองใช้ (Implement/Tryout) เป็นขั้นตอนตรวจสอบและประเมินบทเรียน (Courseware
Testing and Evaluating) ก่อนไปใช้จริง
5. ประเมินและปรับปรุงแก้ไข (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเผยแพร่บทเรียนจึงต้องสร้าง
คู่มือการใช้งานบทเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ได้ใช้งานให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
การเรียนโดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์
เรื่อง ตรรกศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 11 บทเรียน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนแบบเว็บเควสท์

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (one group
pretest – posttest design)
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
T1
X
T2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
จํานวน 97 คน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random
sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จํานวน 11 บทเรียน ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนตามกรอบแนวคิดของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2552: 124 - 133) ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ (Analyze) ได้แ ก่ 1) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกได้ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) วางโครงเรื่องและวิเคราะห์เนื้อหา 3) กําหนดขอบข่าย
ของการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักเว็บเควสท์ และ 4) จัดทําเป็นแผน
โครงสร้างการเรียงลําดับเนื้อหา
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1.2 ออกแบบ (Design) ตามขั้นตอนดังนี้ 1) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 2) จัดทําผังงาน (Flowchart)
และ 3) เขียนบัตรเรื่อง (Storyboard) ตามเนื้อหาและผังงานที่สร้างไว้
1.3 พัฒนา (Develop) ได้แก่ 1) พัฒนาสื่อในการจัดทําบทเรียนแบบเว็บเควสท์ ประกอบด้วย ข้อมูลที่
เป็นตัวหนังสือ (Text) ภาพประกอบ (Image) เสียงประกอบ (Sound) วีดิทัศน์ (Video) และแอนิเมชัน (Animation)
ด้วยโปรแกรม Photoshop, Swish, Gif Animator, Flash เป็นต้น 2) สร้างบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver จํานวน 11 บทเรียน 3) นําบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
และ 4) ทดสอบและตรวจสอบบทเรียนแบบเว็บเควสท์ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เพื่อตรวจสอบ
ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดก่อนจะแสดงผลจริง
1.4 นําไปใช้/ทดลองใช้ (Implement/Tryout) ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to
One Testing) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 3 คน โดยการจับสลาก พบว่าภาพที่ใช้
ประกอบบทเรียนโหลดช้า 2) ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
จํานวน 9 คน ซึ่งไม่ซ้ํากับนักเรียนในกลุ่มที่ทดลองในข้อ 1) พบว่าการดาวน์โหลดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวยังไม่สมบูรณ์
และ 3) ทดลองภาคสนาม (Field Testing) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จํานวน
1 ห้องเรียน 28 คน ซึ่งนักเรียนที่ทําการทดลองได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พบว่า
บทเรียนมีประสิทธิภาพ 83.60/82.25 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6763
1.5 ประเมินและปรับปรุงแก้ไข (Evaluation) ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและแก้ไขบทเรียนตามที่ข้อบกพร่อง
ที่พบจากการทดลองใน 1.4 เพื่อให้บทเรียนแบบเว็บเควสท์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบจากตําราการวัดผลการศึกษาของสมนึก ภัททิยธนี
(2549: 82 - 126) และจากตําราเทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
ของ สมนึก ภัททิยธนี (2547: 182 - 193 และ 221 - 238)
2) เขียนข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและผลการเรียนรู้แต่ละข้อ ครอบคลุมเนื้อหาสาระใน
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ทั้งหมดจํานวน 43 โดยสร้างเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
3) นําข้อสอบที่สร้างขึ้น หาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับเนื้อหา
และผลการเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2549: 220) ปรากฏว่า ได้ข้อสอบที่เข้าเกณฑ์จํานวน 39 ข้อ
4) นําแบบทดสอบที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์และปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ใช้ทดลองบทเรียนแบบเว็บเควสท์
5) หาคุณภาพของข้อสอบ โดยหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (B) โดยวิธีของ
เบรนเนน (Brennan) (อรนุช ศรีสะอาด, สมบัติ ท้ายเรือคํา และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2549: 70) พบว่า มีข้อสอบ
ที่เข้าเกณฑ์จํานวน 36 ข้อ จึงคัดเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากตั้งแต่ .21 - .70 และมีค่าอํานาจจําแนก
รายข้อตั้งแต่ .40 - 1.00
6) หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) โดยใช้วิธีของโลเวทท์ (Lovette Method) (อรนุช
ศรีสะอาด, สมบัติ ท้ายเรือคํา และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2549: 104) พบว่า แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .73
7) พิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์เป็นฉบับจริง แล้วนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
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2.2 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้นของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 63 - 75)
2) สร้างแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยกําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
3) นําแบบวัดความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และสํานวนภาษา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67 - 1.00
4) นําแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็น
กลุ่มเดียวกับที่ได้ทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน
5) หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (rxy) ซึ่งใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ Pearson
(บุญชม ศรีสะอาด และคนอื่น ๆ. 2552: 93) พบว่า ได้ข้อคําถามที่เข้าเกณฑ์จํานวน 30 ข้อ จึงคัดเลือกไว้ จํานวน
20 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ตั้งแต่ .41 - .84
6) หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99) พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ .94
7) พิมพ์แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควท์ฉบับจริง เพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. นําบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาแล้วติดตั้งบนเว็บไซต์ http://www.kruoon.com
2. แจ้งจุดประสงค์การวิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ
3. ทําการทดสอบก่อนเรียน (pre - test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ชี้แจงการเข้าเรียนบทเรียนแบบเว็บเควสท์ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบและแจกคู่มือการใช้บทเรียน
ดังกล่าวให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนโดยให้กําหนดรหัสประจําตัวและรหัสผ่านด้วยตนเอง
5. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ ตามสถานการณ์ที่กําหนดให้ในแต่ละบทเรียน
โดยให้ศึกษาตามลําดับขั้นตอน 6 ขั้น จากนั้นให้นักเรียนทําใบงานแต่ละบทเรียน และทดสอบหลังเรียนประจํา
บทเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554
6. ทําการทดสอบหลังเรียน (post - test) เมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน จากนั้นให้นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
แบบเว็บเควสท์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ โดยการหาค่า E1/E2
2. วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ โดยการใช้สูตรคํานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์
โดยใช้วิธีทางสถิติ t - test (Dependent Samples)
4. หาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ โดยหาการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.70/81.05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6717
2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.70/81.05 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียน
แบบเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบตามหลักการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2552: 124 - 133) ซึ่งมี 5 ขั้น ดังนี้ 1) วิเคราะห์ 2) ออกแบบ 3) พัฒนา 4) นําไปใช้/ทดลองใช้
และ 5) ประเมินและปรับปรุงแก้ไข ทําให้บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุรีย์รัตน์ สิงห์สมบัติ (2551: 113) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง กรด - เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง กรด - เบส
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.90/87.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ
0.6717 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีลําดับการเรียนอย่างเป็นระบบตามที่นวลนดา สงวนวงษ์ทอง
(2546: 41 - 42) ได้เสนอแนะไว้ 6 ขั้น ได้แก่ บทนํา งาน กระบวนการ แหล่งข้อมูลประเมินผล และบทสรุป จึงทําให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนาถ ศรบุญลา (2552: 151) ได้ศึกษาผลการเรียน
โดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์และการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะการสืบเสาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า บทเรียนแบบเว็บเควสท์
เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5931
3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
สูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนแบบเว็บเควสท์ที่พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ 82.70/81.05 ทุกบทเรียนมีขั้นตอนการเรียนรู้ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่อยู่บน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งครูผู้สอนได้คัดเลือกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งด้านเนื้อหาและการนําเสนอ
โดยเนื้ อหาของบทเรี ยนจะครอบคลุมตามโครงสร้างเนื้อหาและผลการเรียนรู้ตามหลักสู ตร แต่การเชื่อมโยง
แหล่งข้อมูล (information sources) บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ครูผู้สอนได้เชื่อมโยงให้หลากหลายและลึกซึ้งมากกว่าที่
หลักสูตรกําหนดไว้เสมือนกับนักเรียนได้เรียนรู้กับครูหลาย ๆ คน หลายโรงเรียน จึงเป็นบทเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุรีย์รัตน์ สิงห์สมบัติ (2551: 113) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้
เรื่อง กรด - เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ พบว่า นักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ เรื่อง กรด - เบส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 4.40, S.D. = 0.87) ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์
เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสามารถเรียนไดอย่างอิสระ มีเวลาเรียนตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
อีกทั้งบทเรียน มีสื่อลูกเล่นที่หลากหลาย แสดงข้อมูลได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง ทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลธิดา เรณะสุระ
(2551: 138 - 139) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
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จากโปรแกรมบทเรียนแบบเว็บเควสท์และการเรียนโดยใช้กิจกรรมเรียนเป็นคู่ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมบทเรียนแบบเว็บเควสท์โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน และด้านการวัดผลประเมินผล อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายให้พร้อมและให้ผู้เรียนทดลองเข้าใช้บทเรียน
ทุกเครื่อง ทุกบทเรียน
2. ควรมีการปฐมนิเทศเพื่อเป็นการแนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการใช้บทเรียน
3. เพื่อให้เกิดผลดีกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์มากขึ้น ครูควรปูพื้นฐานการใช้
อินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนก่อน
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มสื่อประเภทมัลติมีเดียให้มากขึ้นและเพิ่มเฉดสีให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน เพื่อเพิ่มความสนใจ
และความกระตือรือร้นให้กับผู้เรียน
2. ควรสร้างบทเรียนให้นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Intranet และ Internet
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ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
ประจําปี 2556
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ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้วิจัย
นายประจักษ์ พรมหนู
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่เลือกเข้าชุมนุมวงโยธวาทิต จํานวน 52 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินคุณภาพ
แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําคัญ 6 ประการ ได้แก่ S คือ Stimulation:
ขั้นกระตุ้นให้อยากเรียน K คือ Knowledge: ขั้นรู้ด้วยการรับความรู้ I คือ Imitation: ขั้นรู้ด้วยการเลียนแบบ L
คือ Learning by Doing: ขั้นรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ L คือ Learning from Assessment: ขั้นรู้จากการประเมินผล S
คือ Strengthen Retention: ขั้นมุ่งสู่ความคงทน 2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยนักเรียนมีความรู้และทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิตหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบSKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิต รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิตอยู่ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ดังนั้นนักเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รับการจัดการเรียนการสอนที่สร้างองค์ความรู้ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมชุมนุมซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้บูรณาการองค์ความรู้ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวมทั้งประสบการณ์ของนักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรม ที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีการทํางาน
ร่วมกันความรับผิดชอบการรู้จักแก้ปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผลการช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและ
สมานฉันท์เพื่อเป็นคนดีมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิตและเป็นคนมีความสุขโดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของนักเรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 2 - 3)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนดนตรีในสาระพื้นฐานสําหรับนักเรียนทุกคนที่จะต้องเรียนรู้
ในทุกระดับชั้นและยังจัดเป็นสาระเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองนักเรียนที่สนใจทางดนตรีตลอดจนจัดให้มีชุมนุมวงโยธวาทิต
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มในรูปแบบของกิจกรรมภาคปฏิบัติเป็นหลัก
จากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตของผู้วิจัยและจากการสัมภาษณ์ครู
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบวงโยธวาทิตของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จํานวน 4 โรงเรียน ได้พบปัญหาเช่นเดียวกัน
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คือ นักเรียนที่เลือกกิจกรรมนี้มีพื้นฐานความรู้และทักษะปฏิบัติด้านดนตรีต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดทักษะปฏิบัติ
ระยะเวลาในการฝึกซ้อมมีน้อยไม่มีตําราในการฝึกวงโยธวาทิตที่เป็นภาษาไทยที่ชี้ชัดถึงรูปแบบการฝึกวงโยธวาทิต
อย่างชัดเจน รวมทั้งไม่มีแหล่งความรู้ให้ศึกษาจึงเป็นการยากที่ครูคนเดียวจะสามารถทําให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ
และเกิดทักษะได้ในเวลาเดียวกันทั้งหมดจึงทําให้นักเรียนไม่สามารถบรรเลงรวมวงเพื่อไปปฏิบัติบทเพลงในงานพิธี
สําคัญ ๆ ได้ทันตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอความร่วมมือมาได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อย่างรวดเร็วและยั่งยืน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคง
ในการปฏิบัติวงโยธวาทิตในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และช่วยลดภาระงานของครูลง โดยยึดนักเรียนเป็นสําคัญ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต หมายถึง การจัดประสบการณ์
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตในเรื่องการสร้างความพร้อมด้านร่างกาย ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น
ทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตและการดูแลรักษาเครื่องดนตรี โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิตที่มีผลมาจากแรงจูงใจภายในร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีม ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ตลอดจนมีความรู้ความชํานาญที่สามารถคงไว้ซึ่งทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถ และมีทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตที่แตกต่างกันกลุ่มละ 4 คนความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็จ
ของกลุ่มครูเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่กลุ่มที่ประสบผลสําเร็จ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต หมายถึง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ประกอบด้วยความก้าวหน้าด้านความรู้และทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิตของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
โดยประเมินจากแบบทดสอบเนื้อหาภาคทฤษฎี การปฏิบัติบทเพลงชาติไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ของนักเรียน
ทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติวงโยธวาทิต โดยประเมิน
ด้านความรู้ จากการทําแบบทดสอบเนื้อหาภาคทฤษฎี และประเมินจากการปฏิบัติบทเพลงชาติไทย ตามสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมาย และจังหวะของโน้ตสากลได้อย่างถูกต้อง แม่นยําตามทฤษฎี ด้วยการประเมินด้านเสียง จังหวะ
และลักษณะท่าทาง
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศ
ในการเรียนการสอน และผลที่ได้รับจากรูปแบบการเรียนการสอน
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ได้แก่
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการรับเอาข้อมูลประสบการณ์ต่าง ๆ
ด้วยกระบวนการซึมซับ เกิดเป็นปัญญาใหม่ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 48 - 49)
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ระบุว่า การกระตุ้นความสนใจ จะพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายและสามารถนําไปใช้ได้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เริ่มจากการรับความรู้และแปลงรูปของความรู้ให้
สัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมแล้วเปลี่ยนให้เป็นความรู้ใหม่ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 213)
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูราเชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการสังเกต หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ
ซึ่งมีทั้งตัวแบบที่มีชีวิตจริง กับตัวแบบสัญลักษณ์ (Bandura, 1977: 80 - 85)
4. การพัฒนาด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของกาเยที่กล่าวว่า ควรกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
จะทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างดี รวดเร็ว และสามารถจดจําสิ่งที่เรียนได้นานอีกทั้งควรมีการประเมินผล
การแสดงออกของนักเรียนและให้โอกาสนักเรียนได้มีการฝึกฝนอย่างเพียงพอในสถานการณ์ที่หลากหลาย จะช่วยให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น (Gagne, 1985: 70 – 90)
5. การพัฒนาด้านจิตพิสัยตามแนวคิดของบลูมที่เชื่อว่า หากนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมอย่างสม่ําเสมอ โดยการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ จะช่วยสร้างค่านิยมที่ดีได้ (Bloom, 1956: 98 - 185)
6. การพัฒนาด้านทักษะพิสัยของแฮร์โรว์ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติ ควรเริ่มจากระดับที่
ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งขั้นแรกของการเรียนรู้ คือ ขั้นการเลียนแบบแล้วจึงให้นักเรียน
ลงมือทําโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับการกระทําให้ถูกต้องสมบูรณ์ (Harrow, 1972:
96 - 99) ส่วนของซิมพ์ซัน เชื่อว่า ทักษะปฏิบัติสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนด้วยการให้นักเรียนรับรู้ในสิ่งที่จะ
ปฏิบัติได้มีโอกาสเลียนแบบการกระทํา (ทิศนา แขมมณี, 2550: 245) และของเดวีส์ (Davies, 1971: 50 - 56)
ได้นําเสนอว่า ควรให้นักเรียนฝึกทักษะย่อย ๆ ให้ได้ก่อน แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันไปเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้นักเรียน
ประสบผลสําเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น
7. แนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้ที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้โดยการลงมือกระทํา ซึ่งนักเรียน
สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน (วรวิทย์ วศินสรากร, 2539: 673 - 675)
8. กฎแห่งการฝึกหัดของธอร์นไดด์ที่กล่าวว่า การฝึกหัดหรือการลงมือกระทําบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจ จะทําให้
การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร (Hergenhahn & Olson, 1993: 56)
9. การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ที่พัฒนาขึ้นโดยสลาวิน (Slavin,
1995: 4) ซึ่งเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันได้ทํางาน
ร่วมกันเป็นทีมความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็จของกลุ่ม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดพืน้ ฐาน
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SKILLS
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์
- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา
- แนวคิดการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยของกาเย
- แนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม
- แนวคิดการพัฒนาด้านทักษะพิสัย
ตามแบบของแฮร์โรว์
- แนวคิดการพัฒนาด้านทักษะพิสัย
ตามแบบของซิมพ์ซัน
- แนวคิดการพัฒนาด้านทักษะพิสัย
ตามแบบของเดวีส์
- แนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้
- กฎแห่งการฝึกหัดของธอร์นไดค์
- หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
องค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ SKILLS
1. การกระตุ้นความสนใจ
2. การสร้างประสบการณ์เรียนรู้
3. การตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้
4. การแสดงออก
5. การประเมินค่า
6. การส่งเสริมความคงทน

1. ขั้นกระตุ้นให้อยากเรียน(Stimulation: S)
2. ขั้นหมั่นเพียรสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD
2.1 ขั้นรู้ด้วยการรับความรู้ (Knowledge: K)
2.2 ขั้นรู้ด้วยการเลียนแบบ (Imitation: I)
2.3 ขั้นรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ (Learning by
Doing: L)
2.4 ขั้นรู้จากการประเมินผล (Learning from
Assessment: L)
2.5 ขั้นมุ่งสู่ความคงทน (Strengthen
Retention: S)
3. ขั้นมุ่งสู่ความคงทน
1. ความรู้และทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ SKILLS

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 167
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนสอนแบบ SKILLS ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) โดยมีแบบแผน
การทดลอง (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552: 18) ดังนี้
T1

X

T2

เมื่อกําหนดให้
T1
หมายถึง การทดสอบก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
X
หมายถึง การเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
T2
หมายถึง การทดสอบหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ที่เลือกเข้าชุมนุมวงโยธวาทิต จํานวน 52 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ได้แก่
1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตจํานวน 6 ข้อ ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 1 ข้อ ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 – 1.00 และค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.97
1.2 แบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.3 แบบประเมินคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 16 ข้อ ประกอบด้วย
ความสําคัญทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดความมุ่งหมายองค์ประกอบของรูปแบบ ลําดับขั้น
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการนํารูปแบบ SKILLS ไปใช้ได้จริง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (นวัตกรรม)ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57
3. เครื่องมือที่ใช้หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ได้แก่
3.1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวงโยธวาทิตก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SKILLS ใช้คําถามแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 – 1.00
และค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 ค่าระดับความยากง่าย (Difficulty) 0.50 - 0.69 และค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ 0.38 ขึ้นไป ส่วนค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.89
3.2 แบบประเมินทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
ด้วยการปฏิบัติเครื่องดนตรีบทเพลงชาติไทยโดยประเมินด้านเสียง จังหวะ และลักษณะท่าทาง และใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubrics) 4 ระดับได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 – 1.00
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
ศึกษาเอกสาร ตํารางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิต เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาสร้างรูปแบบ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
2. ขั้นทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
2.1 เรียนผู้อํานวยการโรงเรียน เพื่อขออนุญาตดําเนินการวิจัย และออกหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
2.2 ประชุมชี้แจงหลักการ เหตุผล พร้อมทั้งทําความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอนรูปแบบ SKILLS ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรรม และวิธีประเมินผล
2.3 จัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ที่มีทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตสูงปานกลางและอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
โดยถือว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการฝึกทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตมาแล้ว 2 ปีอยู่ในกลุ่มสูง นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการฝึกทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต มาแล้ว 1 ปี อยู่ในกลุ่มปานกลาง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ซึ่งไม่เคยผ่านการฝึกทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตมาเลย อยู่ในกลุ่มอ่อน
2.4 จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ SKILLS ในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 สัปดาห์ และในช่วงเย็น
หลังเลิกเรียนทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง (ไม่รวมชั่วโมงปฐมนิเทศ ทดสอบ
ก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ขั้นศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องวิเคราะห์เอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพ ด้วยการค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ขั้นทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
เปรียบเทียบความรู้และทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตของนักเรียนก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยกําหนดเกณฑ์แปลผลความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้หรือผลการพัฒนาไว้ที่ร้อยละ 25
ขึ้นไป
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงโยธวาทิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติ
วงโยธวาทิต ซึ่งโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้
ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระ มี 10 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติวงโยธวาทิต 2) ทฤษฎี
โน้ตสากลเบื้องต้น 3) การปฏิบัติจังหวะโน้ตพื้นฐาน 4) การฝึกเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตเบื้องต้น 5) การฝึกปฏิบัติ
ปากเป่า (Mouthpiece) 6) การปฏิบัติเครื่องดนตรีในระดับเสียงต่าง ๆ ตามลักษณะของตัวโน้ต 7) บันไดเสียง
8) การฝึกปฏิบัติบทเพลงง่าย ๆ 9) การฝึกปฏิบัติเพลงสรรเสริญพระบารมี และ 10) การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
ส่วนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนดําเนินตามลําดับ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นให้อยากเรียน(Stimulation: S)
ขั้นที่ 2 ขั้นหมั่นเพียรสร้างความรู้ ซึ่งขั้นนี้จะมีการบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นย่อย ได้แก่ ขั้นรู้ด้วยการรับความรู้ (Knowledge: K) ขั้นรู้ด้วยการเลียนแบบ
(Imitation: I) ขั้นรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ (Learning by Doing: L) ขั้นรู้จากการประเมินผล (Learning from
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Evaluation: L) และขั้นที่ 3 ขั้นมุ่งสู่ความคงทน (Strengthen Retention: S) ส่วนที่ 4 ระยะเวลา 10 สัปดาห์
60 ชั่วโมง ส่วนที่ 5 สื่อการเรียนรู้ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยี บุคคล กิจกรรมวัสดุ/เครื่องมือและอุปกรณ์
ส่วนที่ 6 แบบวัดและประเมินผลประกอบด้วย แบบทดสอบแบบประเมินทักษะและแบบสอบถามความพึงพอใจ
2. รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ SKILLS เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะปฏิ บั ติ ว งโยธวาทิ ต สํา หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพ เนื่องด้วย
2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต กล่าวคือ นักเรียนมีความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.40
เป็นร้อยละ 89.55 และมีทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 52.40 เป็น ร้อยละ 85.38 แสดงว่า ร้อยละ
ของความก้าวหน้าด้านความรู้และทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตของนักเรียน เท่ากับร้อยละ 36.15 และร้อยละ 32.98
ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 25 ขึ้นไป
2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ
วงโยธวาทิตอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอน ระยะเวลา สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรี ที่สุกรี เจริญสุข และคนอื่น ๆ (2540: 79 - 84) เสนอไว้ว่า หลักการเรียนรู้ควร
ประกอบด้วยหลักการ 3 ส่วน คือ การเลียนแบบ การแสวงหาความแตกต่าง และการแสวงหาตนเอง และตรงกับที่
ทิศนา แขมมณี (2548: 6 - 89) ได้รวบรวมแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนไว้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) รูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ตามแนวคิดของกาเย เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ 2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัยตามแนวคิดของบลูม
เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการ 3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
การพัฒนาด้านทักษะพิสัย ตามแนวคิดของซิมพ์ซันแฮร์โรว์ และเดวีส์ ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
และมีความชํานาญ และ 4) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ โดยใช้บูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหาสาระ
และวิธีการ เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อจูงใจนักเรียนให้กระตือรือร้น กล้าแสดงออก และช่วยเหลือกัน
ในการทํา ความเข้ า ใจเนื้ อ หานั้ น ๆ อย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง เป็ น เทคนิ ค วิ ธี ที่ เ น้ น ความสํา คั ญ ของการเรี ย นรู้ เ ป็ น ที ม
การช่วยเหลือกันในทีม ซึ่งถือเป็นการฝึกทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนด้วย และทําให้มองเห็นคุณค่าของการร่วมมือ
ในชั้นเรียนนอกจากนี้ยังคล้ายคลึงกับงานวิจัยของมัลลิกาพุ่มพฤกษ์ (2553)
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีประสิทธิภาพ เนื่องด้วย นักเรียนมีความรู้และทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบSKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิต รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ SKILLS เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตอยู่ในระดับมากที่สุดอาจเนื่องมาจาก
2.1 นักเรียนได้เรียนรู้แบบเป็นขั้นเป็นตอนจากทักษะง่าย ๆ ไปจนถึงทักษะที่ยากขึ้น เน้นให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง และสะท้อนผลให้นักเรียนได้รู้ในทันที อีกทั้งนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
อาศัยความสามารถของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ร่วมมือกันเรียนรู้ ช่วยกันแก้ปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์และเวล (Joyce & Weil, 1996: 20)
2.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ที่สร้างขึ้น มีความเหมาะสมกับนักเรียนผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางโครงสร้างและองค์ประกอบ แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่แปลกใหม่
ที่นักเรียนไม่เคยได้รับมาก่อน มีทั้งการได้รับความรู้และทักษะปฏิบัติจากการเลียนแบบ การลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง ได้ฝึกปฏิบัติทักษะในระดับง่าย แล้วค่อย ๆ เพิ่มความยากของการปฏิบัติ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา ซึ่งตรงกับข้อเสนอของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor, Alexander
& Lewis, 1981: 294 - 299) อีกทั้งยังมีกิจกรรมกลุ่มที่อาศัยความร่วมมือ ความมีระบบ ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ
ของนักเรียน ได้รับกระตุ้นปัจจัยภายในบุคคลให้เกิดความมั่นใจในความสามารถตนเอง แล้วผลลัพธ์ที่ได้เกิดประโยชน์
กับตนเองและกลุ่ม ตลอดจนการเสริมแรงทางบวกที่เป็นรางวัลที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม
ซึ่งตรงกับกับงานวิจัยของโคลวิน (Colvin, 1992)
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ที่สร้างขึ้น มีความน่าสนใจ
เน้นการปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เหมาะกับบริบทของนักเรียน มีการใช้สื่อที่หลากหลายและทันสมัย
ทั้งสื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ ICT นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกเป็นผู้นําผู้ตาม แบบเป็นขั้นเป็นตอนจาก
ง่ายไปยาก ได้เรียนในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้ ประกอบกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS มีการประเมินทุกสัปดาห์
เพื่อเน้นการพัฒนาความสามารถของตนเอง แข่งขันกับตนเอง และสามารถส่งผลให้กลุ่มได้รับรางวัล จึงเป็นสิ่งที่จูงใจ
และท้าทายความสามารถของนักเรียนซึ่งตรงกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1977: 80 - 85) นอกจากนี้ยัง
พบอีกว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสุขในการเรียนรู้ มีความพร้อม กระตือรือร้น และตั้งใจที่จะเรียนรู้ ตื่นเต้นและเต็มใจ
ที่ได้เรียนจากรุ่นพี่ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นจุดอ่อนของกลุ่ม โดยร่วมมือ
ร่วมใจกันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี จนมีความมั่นใจในการปฏิบัติวงโยธวาทิตมากขึ้นเป็นลําดับอาจเป็นเพราะว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล บรรยากาศ
ในการเรียนรู้ ที่ทําให้นักเรียนเกิดความสุขในขณะเรียน สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ และผลที่ได้รับจากรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SKILLS ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รับรู้ความสามารถตนเอง เห็นการพัฒนาการด้านการปฏิบัติดนตรีของตนเอง
สร้างความภูมิใจให้กับนักเรียนที่สามารถปฏิบัติดนตรีได้ถูกวิธีและรวดเร็วขึ้น จนทําให้เกิดความมั่นใจว่าจะบรรเลง
รวมวงได้ จึงอาจเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้นักเรียนขยันฝึกซ้อม ส่งผลให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตที่ดีขึ้น
กว่าก่อนการทดลอง ซึ่งตรงกับการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมัลลิกาพุ่มพฤกษ์ (2553)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ ควรใช้ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ (สื่อมัลติมีเดีย) ควบคู่ตัวแบบที่มีชีวิต
แต่ควรเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งจริง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนที่จะเลียนแบบ
2. หากนักเรียนมีความกระตือรือร้นและต้องการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม ครูควรอนุญาตให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้
เพราะถ้าไปห้ามเนื่องจากเกรงว่าจะไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ก็จะไปสร้างความกดดันให้กับนักเรียน
และทําให้ความต้องการฝึกปฏิบัติในเวลาที่กําหนดจริงลดลง
3. ครูควรเชื่อว่า นักเรียนสามารถคิดเป็น ปฏิบัติได้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการฝึกฝนอย่างพอเพียง
และในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เขามีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติวงโยธวาทิตในเนื้อหาที่กว้างขึ้น เช่น ระเบียบแถว การเดินมาร์ชชิ่ง
การเดินแบบดิสเพลย์ เป็นต้น
2. นํารูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS ไปใช้ปรับทักษะปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้านอื่น ๆ เช่น
การปฏิบัติทักษะเครื่องดนตรีไทย
3. หากนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SKILLS นี้ ไปใช้กับสถานศึกษาอื่น ควรมีการพิจารณาบริบท
สภาพปัญหา ความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษานั้นด้วย เพื่อที่จะสามารถกําหนดเนื้อหา เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกบรรทุกเพื่อใช้จัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผู้วิจัย
นายวิชัย กงพลนันท์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
2) เพื่อหาคุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลอง
เบรกรถบรรทุก 4) เพื่อศึกษาผลการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนการใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
5) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกกับเรียนแบบปกติ
และ 6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผู้เรียนวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
วิชางานเครื่องล่างยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 40 คน แยกเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจําแนกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบประเมินคุณภาพ
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และ t - test
ผลการวิจัย
1. ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกที่พัฒนา มีสมรรถนะการใช้งานเหมือนกับเบรกที่ติดตั้งในรถบรรทุก
ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกทํางานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับปั๊มลมให้หมุนเพื่อสร้างแรงดันลมไปบรรจุ
ในถังลม และใช้มอเตอร์ขับจานเบรกให้หมุนได้อย่างอิสระ แรงดันลมที่สร้างขึ้นจะถูกควบคุมให้มีแรงดันตามค่า
ที่ตั้งไว้ การเหยียบเบรกและการใช้เบรกมือ
2. คุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกอยู่ในระดับดีที่สุด
3. ประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกเท่ากับ 83.75/85.62
4. ผลการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.16
5. ผลการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกอยู่ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ศตวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความซับซ้อน ไม่แน่นอน และเข้าใจยาก สภาพเช่นนี้
จึงมีความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมากมายเพื่อนํามาใช้ในปัจจุบัน และมีความรู้เก่าหลายอย่างที่หมดสภาพใช้งานไม่ได้ ความรู้ใหม่
นับว่ามีความจําเป็นและสําคัญต่อการดํารงชีวิตปัจจุบัน การได้มาซึ่งความรู้นั้นมีหลายช่องทางทั้งจากในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน การเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการก้าวข้ามจากสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต
การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนครูต้องไม่เน้นการสอนเฉพาะในห้องเรียน แต่ต้องเน้นการออกแบบการเรียนรู้ สร้างแรงบัลดาลใจ
แก่ผู้เรียน และอํานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2554) ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 173
ดัง นั้ น กระบวนการจั ด การศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งจั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจ ความถนั ด
และความแตกต่างของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะภาคปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพทุกสาขาอาชีพทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และมี
ความชํานาญงานในแต่ละสาขาอาชีพ ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงปฏิรูปการจัดอาชีวศึกษา
ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และปรับหลักสูตรให้มีความหลากหลาย
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ตลอดจน
จัดประสบการณ์จริงให้ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยทําให้ผู้สําเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยหลักสูตรกําหนดจัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน (สํานักมาตรฐาน
และวิชาชีพการอาชีวศึกษา, 2551) การจัดการเรียนการสอนวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ (3101 - 2006) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจโครงสร้าง หลักการทํางานมีทักษะในการตรวจสอบ การซ่อม การวิเคราะห์
และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบเบรก ระบบรองรับน้ําหนักและระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์ ซึ่งได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ
และรถบรรทุก การจัดการเรียนการสอนผู้สอนแบ่งเนื้อหาการสอนในแต่ละเรื่องออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ การสอนภาคทฤษฎีผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และแบบถามตอบประกอบกับการใช้สื่อ
Power Point และสื่อของจริงทําการสอนในแต่ละเรื่อง ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้าง ชื่อหน้าที่ส่วนประกอบ และหลักการทํางานของระบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สําหรับการสอนภาคปฏิบัติ
ผู้สอนจะทําการสอนทันทีหลังจากสิ้นสุดการสอนภาคทฤษฎีโดยเริ่มจากการสอนทฤษฎีหัวงาน ชี้แจงการใช้เครื่องมือ
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการบันทึกผลปฏิบัติงานลงในใบงาน การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติผู้สอน
จะให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริงกับรถยนต์โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มละประมาณ 5 คน หมุนเวียนฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
จนทั่วถึงและครบทุกคน ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวนี้ พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี และมีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ แต่อย่างไร
ก็ตามยังมีบางหน่วยการสอนที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริงกับรถยนต์ได้
ซึ่งได้แก่ หน่วยการสอนเรื่องเบรกรถบรรทุก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และรถบรรทุกมาให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากดังนั้นการเรียนการสอนเรื่องเบรกรถบรรทุกจึงจัด
การเรียนการสอนได้เฉพาะในส่วนของภาคทฤษฎีเท่านั้นทําให้ผู้เรียนขาดทักษะที่จําเป็นเกี่ยวกับเบรกรถบรรทุก เช่น
การไล่ลมเบรก การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรก การซ่อม การตรวจสอบการรั่วของลม และการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง
เบรกรถบรรทุก จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องออกแบบและจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในหน่วยการสอนเรื่อง
เบรกรถบรรทุกให้เหมือนกับระบบจริงที่ติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกแก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
มีความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนได้สร้างชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกเพื่อนํามาให้ผู้เรียน
ศึกษาและฝึกทักษะปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
ที่ผ่านมา พบว่าชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกยังไม่สามารถทํางานได้เหมือนจริงกับเบรกที่ติดตั้งในรถบรรทุก
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกจะมีทักษะเกี่ยวกับเบรกลมดันช่วยและเบรกมือ ซึ่งยัง
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ไม่ครอบคลุมถึงเบรกลมที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในรถพ่วง ประกอบกับผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกสถานการณ์จําลอง
เบรกรถบรรทุกที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงได้พัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก เพื่อใช้สําหรับจัด
การเรียนการสอนในลักษณะเหมือนจริงให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลทําให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะ
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และเพื่อให้ผู้สอนมีนวัตกรรม
ที่สามารถอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้เกิดแก่ผู้เรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
2. เพื่อหาคุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก ตามเกณฑ์ที่ 80/80
4. เพื่อศึกษาผลการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
5. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกกับเรียนแบบปกติ
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
นิยามศัพท์เฉพาะ
สถานการณ์จําลอง หมายถึง การสร้างสถานการณ์เลียนแบบสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมใน
สถานการณ์นั้นตามบทบาทความรับผิดชอบ ผู้เรียนมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนใน
ขอบเขตการตัดสินใจของตนเอง ผู้สอนมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้สถานการณ์จําลองดําเนินไปได้ด้วยดี (Gredler, 1992)
ชุดฝึกสถานการณ์จําลอง หมายถึง ชุดจําลองสถานการณ์ของเบรกรถบรรทุกที่เลียนแบบสถานการณ์จริง
ซึ่งผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด และผู้เรียนใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
พัฒนาทักษะของตนเองจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบรก
รถบรรทุก
การพัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก หมายถึง การนําเอาชิ้นส่วนของเบรกรถบรรทุก
ซึ่งได้แก่ ปั๊มลม กรองดักความชื้น ถังลม กาวานา ลิ้นเหยียบเบรก กระบอกเบรก หม้อลมเบรก แม่ปั๊มเบรกวาล์ว
เบรกตัวล่าง ท่อทางน้ํามันเบรก ท่อลม และเบรกมือมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรก
รถบรรทุกตามที่ได้ออกแบบไว้
วิธีสอนแบบสถานการณ์จําลอง หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ซึ่งผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียนไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูลกติกาการเล่นที่สะท้อน
ความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์จําลองนั้น โดยให้ข้อมูลที่คล้ายกับข้อมูลในความ
เป็นจริงในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์จริง
คุณภาพชุดฝึกสถานการณ์จําลอง หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
ที่มีความเหมาะสมกับการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน มีลักษณะเป็นไปตามข้อกําหนดที่ต้องการและมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การสอน
ประสิทธิภาพชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก หมายถึง การที่ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรก
รถบรรทุก สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในระหว่างการเรียนการสอนและเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
โดยวัดจากคะแนนการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างเทียบกับเกณฑ์ 80/80
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ของรัตนะ บัวสนธ์, 2551.
2. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ของชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2532.
3. การวัดผลสัมฤทธิ์ของทักษะการปฏิบัติงาน ของสุวิมล ว่องวาณิช, 2546.
4. แนวคิดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง ของGredler, 1992.
5. เทคนิคและวิธีการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานสื่ออาชีวศึกษา ของสํานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551.
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้เรียนมีทักษะที่ถูกต้อง
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
- ไม่มีวัสดุและอุปกรณ์ฝึก

ชุดฝึกสถานการณ์จําลอง
เบรกรถบรรทุก

ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น
ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development Research) มี 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาวิธีการ หลักการและดําเนินการสร้างชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
ระยะที่ 2 พัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก ครั้งที่ 1 และประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นครูฝึกของสถานประกอบการ จากนั้นทดลองใช้กับกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
ระยะที่ 3 พัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก ครั้งที่ 2 ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
ครูฝึกสถานประกอบการ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพโดยนักวิชาการของ (วช.) และครูผสู้ อน
ระยะที่ 4 ทดลองใช้ชุดฝึกสถานการณ์จาํ ลองเบรกรถบรรทุกกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง
ระยะที่ 5 ประเมินคุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2555 จํานวน 380 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 40 คน ซึ่งสุ่มโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จําแนกเป็น
กลุ่มทดลอง จํานวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 20 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกที่พัฒนาขึ้นตามสาระการเรียนรู้วิชางานเครื่องล่างยานยนต์ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย 9 กิจกรรมได้แก่ 1) คู่มือใช้งานชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
2) โครงสร้างเบรกรถบรรทุก 3) ชื่อหน้าที่ส่วนประกอบเบรกรถบรรทุก 4) หลักการทํางานเบรกรถบรรทุก 5) การเปลี่ยน
ถ่ายน้ํามันเบรก 6) การไล่ลมเบรกรถบรรทุก 7) การตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเบรก 8) การตรวจสอบการรั่วของลม
และ 9) การบํารุงรักษาเบรกรถบรรทุก สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. ผู้วิจัยทําการสร้างชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชางาน
เครื่องล่างยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
2. ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นครูฝึกสถานประกอบการ ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี (ݔҧ = 3.95, S.D. = 0.68)
3. พัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) เปลี่ยนฝาปิด
รอบด้านให้มีลักษณะโปร่งใส 2) ติดตั้งอุปกรณ์จับยึดฝาครอบสายพานให้แข็งแรง 3) ออกแบบวงจรน้ํามันและท่อลม
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ตรวจสอบคุ ณภาพโดยนักวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการวิจั ยแห่งชาติ (วช.) และครูผู้สอน
ผลการตรวจสอบพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ݔҧ = 4.56, S.D. = 0.59)
5. พัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) ติดตั้งเบรกลม
เพื่อให้ใช้งานครอบคลุมเบรกทั้งหมดของรถบรรทุก 2) ทําคู่มือการใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
3) ทําใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบฝึกหัดเรื่องเบรกรถบรรทุก เป็นแบบเติมคําและจับคู่ จํานวน 25 ข้อ สร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องมือ โดย นําแบบฝึกหัดให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนในรายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และภาษาที่ใช้ของข้อคําถาม จากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกหัดตามคําแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญจนมีความสมบูรณ์
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดปรนัย จํานวน 30 ข้อ สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ดังนี้ 1) นําแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนในรายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษาที่ใ ช้และความเหมาะสมของข้อคํ าถาม จากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบค่าความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (IOC) ผลการตรวจสอบพบว่า แบบทดสอบมีค่า IOC = 1 จํานวน 23 ข้อ,
IOC = 0.8 จํานวน 5 ข้อ และ IOC = 0.7 จํานวน 2 ข้อ 2) หาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตรวิทเนย์และซาเบอร์ส (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) คํานวณได้ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.33 - 0.72 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.24 - 0.38 3) ตรวจสอบค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability)
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (Alpha Coefficient) สูตรของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเที่ยง = 0.94
3. แบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 1) นําแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน ทําการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้แล้ว จากนั้นจึง
ทําการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญจนได้
แบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ 2) หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณภาพและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) สูตรครอนบาค (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2543) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณภาพเท่ากับ 0.82 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.87
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนก่อนเรียน (Pre - test)
2. สอนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
3. ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องเบรกรถบรรทุก
4. ผู้เรียนฝึกทักษะปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
5. ทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนหลังเรียน (Post - test)
6. ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําคะแนนของแบบฝึกหัด คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการประเมินคุณภาพและ
ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่า E1/E2 และ t - test
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกที่พัฒนา มีสมรรถนะการใช้งานเหมือนกับเบรกที่ติดตั้งใน
รถบรรทุก ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกทํางานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับปั๊มลมให้หมุนเพื่อสร้างแรงดันลม
ไปบรรจุในถังลม และใช้มอเตอร์ขับจานเบรกให้หมุนได้อย่างอิสระ แรงดันลมที่สร้างขึ้นจะถูกควบคุมให้มีแรงดัน
ตามค่าที่ตั้งไว้ การเหยียบเบรกและการใช้เบรกมือ
2. คุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกอยู่ในระดับดีที่สุด (ݔҧ = 4.64)
3. ประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกเท่ากับ 83.75/85.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ 80/80
4. ผลการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.16
5. ผลการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกอยู่ในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.67)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกมีคุณภาพเท่ากับ 4.62 ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาชุดฝึก
สถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก ได้ดําเนินการตามวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบตลอดจน
ได้รับคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก ดังนั้น
เมื่อนําชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกที่พัฒนาแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินคุณภาพ จึงพบว่ามีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพนวัตกรรมของรัตนะ บัวสนธ์ (2551: 65) ที่กล่าว่า
การรวบรวมข้อมูลของนวัตกรรมในทุกด้านภายหลังจากการทดลองใช้เพื่อจะให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอันจะ
นําไปสู่การตัดสินใจตีค่าของนวัตกรรมดังกล่าวว่าดีหรือไม่ดี
2. ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกมีประสิทธิภาพ 83.75/85.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ทําการออกแบบชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกตามหลักวิศวกรรมมีการศึกษาหลักสูตร
วิเคราะห์เนื้อหากิจกรรม กําหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนและการวางแผนการสอนอีกทั้งผ่านการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง ดังนั้นเมื่อใช้เป็นสื่อการสอนจึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ตั้งใจเรียน
และผู้เรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะใกล้เคียงเหมือนกับการเรียนกับรถบรรทุกจริง
ในส่วนของแบบทดสอบผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และหาคุณภาพ
ข้อสอบตามแนวทางของบุญชม ศรีสะอาด (2546: 79) โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80
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และมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.2 – 1.00 เพื่อใช้เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเมื่อนําไปใช้จริง
จึงทําให้ผลการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของชลิตร์ มณีสุวรรณ (2550: 67) และอภิชาต
เนินพรหม (2552: 62) ที่ว่าการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมก่อนนําไปใช้จริงจะช่วยทําให้นวัตกรรมมีคุณภาพ
และการสอนบรรลุวัตถุประสงค์
3. ผลการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.16
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ
เหมือนกับเบรกที่ติดตั้งในรถบรรทุกและมุ่งเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก
สถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกช่วยกระตุ้น เร่งเร้าความสนใจ ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ดังที่โจนส์ (Jones. 1983: 1 - 2)
กล่าวว่า การสร้างกิจกรรมสถานการณ์จําลองมีความมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การวิเคราะห์ รวมทั้งการฝึกบูรณาการต่าง ๆ จากสถานการณ์จําลองเข้าด้วยกันเนื่องจากสถานการณ์จําลอง
มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ทําให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ดังกล่าวได้จริง นอกจากนี้สถานการณ์จําลองยังมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
รู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ดังนั้นการสร้างชุดฝึกสถานการณ์จําลองจึง
เป็นการเปลี่ยนวิธีสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุขสม สิวะอมรรัตน์ (2552 : 42)
ที่ได้ศึกษาผลการใช้สถานการณ์จําลองที่มีต่อความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียน พบว่านักเรียนสามารถ
พัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่มได้ ทั้งนี้เพราะนักเรียนได้รับการสอนอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติงานกลุ่ม
ด้วยสถานการณ์จําลองที่สร้างขึ้นทําให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจ อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลทําให้
นักเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากใช้สถานการณ์จําลอง
4. การจั ดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองที่มีลักษณะใกล้เคียงกั บสถานการณ์จริง
ช่วยกระตุ้นความสนใจ ส่งเสริมผลการเรียนของผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ
สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 65) ที่กล่าวว่า การจัดการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง
ได้เรียนรู้สัมผัสจากสภาพความเป็นจริง ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับสภาพความจริงได้
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนตื่นเต้น สนใจสนุกกับการเรียนรู้
และยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และการจัดการสอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกสถานการณ์จําลองทําให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน ไม่เบื่อหน่าย
กล้าแสดงออก และช่วยให้ผู้เรียนจดจําสิ่งที่เรียนได้นาน
2. ชุดฝึกสถานการณ์จําลองใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนกลุ่มละ 5 - 10 คน ทําให้ผู้เรียนได้ทํา
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. การประเมิ นคุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุก ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
เฉพาะทาง และทําการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลังการพัฒนา
4. การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกสถานการณ์จําลองเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาและค้นคว้า
ด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีบทบาทเพียงอํานวยความสะดวกให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
5. ผู้เรียนต้องศึกษาคู่มือการใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลองให้เข้าใจก่อนที่ครูผู้สอนจะทําการสอน
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ผลงานวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นายจันทร์ ติยะวงศ์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียน
เป็นสําคัญ 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ เรื่อง การแยกตัวประกอบ
พหุนามดีกรีสอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 52 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญที่สังเคราะห์จากการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ หลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ใบกิจกรรมที่เป็นปัญหาปลายเปิด 6 ใบ 2) แบบบันทึกการสังเกตกิจกรรม
การเรียนการสอน 3) แบบบันทึกเหตุการณ์ในการเรียนการสอน 4) แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและผู้สอน
5) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 6) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7) แบบวัดทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 8) แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 9) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ มี 6 ขั้น ได้แก่ 1) การเตรียมพร้อม
เพื่อการเรียนรู้ 2) กระบวนการคิด 3) การนําเสนอผลงาน 4) การสรุปองค์ความรู้ 5) การนําไปใช้ และ 6) การประเมิน
และสะท้อนผล
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 75
3. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร
และนําเสนอ การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 75
4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
การตรงต่อเวลา การทํางานอย่างเป็นระบบ และความมีน้ําใจ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 75
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตราที่ 24 ได้กําหนดแนวการจัดการศึกษา
ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยระบุให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ
อย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรู้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) จากแนวการจัดการศึกษาดังกล่าวนี้จะให้ความสําคัญ
อย่างยิ่งในด้านทักษะ และกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการเกิดคุณลักษณะ
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ที่พึงประสงค์ในตัวนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)
ที่ว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านการเสริมสร้างฐานของสังคมที่เข้มแข็ง
ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพคนและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นที่การปฏิรูปการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้เป็นผู้มีทักษะสามารถคิดเป็น ทําเป็น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545) โรงเรียนต้องจัดระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานของสมศ.
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนั้นจึงน่าจะมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่
ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยทุกขั้นกําหนดบทบาทอยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าครู และสามารถ
ส่งเสริมการคิดที่หลากหลาย ผู้เรียนเป็นผู้กระทําหรือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า
ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นรูปแบบการสอนที่มีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ค้นพบสาระสําคัญหรือองค์การความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้
ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน รวมทั้งทําให้ผู้เรียนรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้
เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ ซึ่งนําไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ผู้สอนทําหน้าที่เตรียมการ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อสิ่งเร้าเสริมแรง ให้คําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ
2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น โดยเน้นวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้นักเรียนใช้ความสามารถ ความรู้ ความคิด ประสบการณ์เดิม
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน
ปัญหาปลายเปิด หมายถึง ปัญหาที่เปิดกว้างในการหาคําตอบ มีคําตอบถูกต้องหลายคําตอบ หรือมีวิธีการ
ในการหาคําตอบได้หลายวิธีซึ่งตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ทั้งด้านความสามารถ ความสนใจ
และการพัฒนาวิธีคิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาการ รวมทั้ง
สมรรถภาพทางสมองและมวลประสบการณ์ทั้งปวงที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นได้ด้วยคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย
1) ความสามารถในการแก้ปัญหา 2) ความสามารถในการให้เหตุผล 3) ความสามารถในการสื่อสารและนําเสนอ
4) ความสามารถในการเชื่อมโยง และ 5) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่สามารถทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ความซื่อสัตย์ หมายถึง การไม่ลอกผลงาน ชิ้นงาน แบบฝึก แบบทดสอบ
ความรับผิดชอบ หมายถึง การส่งงานครบ ทํางานด้วยความตั้งใจ เต็มความสามารถ
ความตรงต่อเวลา หมายถึง การส่งงานทุกอย่างตรงตามที่ครูผู้สอนนัดหมาย
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การทํางานอย่างมีระบบ หมายถึง การทราบขั้นการสอนทุกขั้นอย่างถ่องแท้ และงานที่ต้องรับผิดชอบให้
เกิดเป็นรูปธรรมในแต่ละขั้นสอน
ความมีน้ําใจ หมายถึง การทุ่มเทการทํางานกลุ่มให้ประสบผลความสําเร็จด้วยดี มีความเอื้อเฟื้อ เห็นอกเห็นใจ
ไม่เอาเปรียบสมาชิกในกลุ่ม
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชื่นชอบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
โดยใช้ปัญหาปลายเปิดเป็นตัวนํากิจกรรม
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist Learning Theory)
ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ และมีการจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึง
กับชีวิตจริงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
2. ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory)
การเรียนแบบร่วมมือมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก การปฏิสัมพันธ์
ที่ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และทักษะการทํางานกลุ่มย่อย และกระบวนการทํางานของกลุ่ม
3. หลักการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – Based Learning)
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วย การเกิดกิจกรรมการเรียนรู้มาจากงาน 1 งาน หรือ ปัญหา
1 ปัญหา การสนับสนุนผู้เรียนในการพึ่งตนเองในการทํางานหรือปัญหา การออกแบบงานตามสภาพจริง การออกแบบ
งานและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนแก้ปัญหาได้จนเกิดการเรียนรู้ การให้โอกาสนักเรียนในการใช้กระบวนการ
แสวงหาคําตอบ การออกแบบสภาพแวดล้อมที่จะช่วยสนับสนุนและท้าทายให้นักเรียนคิด การกระตุ้นความคิด
ในการตรวจสอบในมุมมองด้านต่าง ๆ และในบริบทที่แตกต่างออกไป และการจัดโอกาสและสนับสนุนการสะท้อนผล
ทั้งในด้านเนื้อหาและการเรียนรู้ในทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
4. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Child Centered Approach)
การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุดเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน
กับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหา
ของวิชานั้น ๆ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1
1. ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้
2. ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ
3. หลักการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
4. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. ความพึงพอใจ
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จํานวน 52 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนสุรนารีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน 2) ใบกิจกรรมที่เป็นปัญหาปลายเปิด
6 ใบ ที่ ส อดคล้ องกั บขั้นการสอนทั้ง 6 ขั้น 3) แบบบันทึก การสังเกตกิจ กรรมการเรี ย นการสอนในแต่ละขั้ น
4) แบบบันทึกเหตุการณ์ในการเรียนการสอนที่เป็นบทบาทนักเรียน 5) แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและผู้สอน
6) แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 7) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8) แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แบบรูบริคส์ใน 5 ด้าน 5 ฉบับ ได้แก่ ด้านการ
แก้ปัญหา การสื่อสาร การนําเสนอ การให้เหตุผล และการเชื่อมโยง 9) แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา การทํางานเป็นระบบและความมีน้ําใจ และ 10) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะประเมินค่าจํานวน 21ข้อ
การพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้มีลักษณะเป็นแผนรวม 1 แผน แผนรายชั่วโมง 6 แผน ใช้เวลา 9 ชั่วโมง โดยรวม
การสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การสร้างแบบทดสอบ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 1) วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 2) กําหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ 3) กําหนดรูปแบบข้อคําถาม และศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ
4) ลงมือเขียนข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 5) ตรวจทานความถูกต้อง 6) นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้พิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด 7) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
นําแบบทดสอบ จํานวน 20 ข้อ ไปทดลองใช้ จากนั้นวิเคราะห์ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเที่ยง
แบบทดสอบมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80
3. การสร้างแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ปรับปรุงจากแบบวัดทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของสํานักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบแล้ว
ปรับตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ได้แบบวัดที่มีระดับคะแนน 0 - 4
4. การสร้างแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน ปรับปรุงจากแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ใช้
ในการประเมินนักเรียนในโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและได้ปรับแบบวัดตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบวัดที่มีระดับคะแนน 0 - 4
5. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ปรับปรุงจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ให้นักเรียนประเมิน
ในโครงการ 1 โรงเรี ยน 1 นวัตกรรม โรงเรีย นสุรนารีวิ ท ยา จั งหวัด นครราชสี ม า ผู้ วิ จั ยนํา ไปให้ผู้เ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและได้ปรับแบบสอบถามตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่มีระดับคะแนน 0 - 4
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ แล้วนํารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวที่ได้ปรับแก้ไขแล้วจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในปี 2553 ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 การทดลองรายบุคคล โดยทดลองกับนักเรียน 1 คน ซึ่งมีระดับความสามารถปานกลาง เพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับภาษา กิจกรรม และความเหมาะสมของระยะเวลาโดยผู้วิจัยจดบันทึก สังเกต ซักถาม เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข
2. ครั้งที่ 2 การทดลองกลุ่มเล็ก ผู้วิจัยแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปรับแก้ไขจากการทดลอง
ครั้งที่ 1 จากนั้นนําไปทดลองกับนักเรียน 12 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง
ปานกลาง และอ่อนในอัตราส่วน 1: 2: 1 โดยสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อดูข้อบกพร่องในเรื่องการจัดกิจกรรม
และเวลาที่ใช้เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ จากการสังเกตและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการพบว่า นักเรียน
สามารถทําใบกิจกรรมที่สร้างขึ้นได้หมด มีความเข้าใจในปัญหาปลายเปิด และมีความพึงพอใจในการทํากิจกรรม
เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
3. ครั้งที่ 3 การทดลองภาคสนาม
3.1 นําข้อบกพร่องจากการทดลองกลุ่มเล็กมาปรับแก้ไข แล้วนําไปใช้กับกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 จํานวน 54 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยได้
แบ่งกลุ่มนักเรียนที่คละความสามารถตามคะแนนเดิมที่เป็นคะแนนเฉลี่ยจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกําหนดให้
นักเรียนตั้งชื่อทั้ง 13 กลุ่มเป็นประเภทของขนมไทย ผลการนําไปใช้พบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้ง 6 ขั้นด้วยดีและเกิดผลงานประจักษ์ มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปรับปรุง
มาแล้วนี้
3.2 นําการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญมาใช้ในการปฏิบัติการสอนจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 52 คน ใช้เวลา 9 ชั่วโมง โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มี 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1) การเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้
(Preparation for Learning) เป็นการแสดงถึงความเข้าใจในปัญหาปลายเปิดที่เป็นตัวนํากิจกรรมการเรียนการสอน
และหลักฐานประจักษ์ ในแต่ละขั้น 2) กระบวนการคิด (Process of Thinking) เป็นการแสดงการแก้ปัญหาโดย
ตัวผู้เรียนเอง และในกลุ่มที่คละความสามารถ 3) การนําเสนอผลงาน (Presentation) เป็นการแสดงถึงการนําเสนอ
งานที่ได้จากการแก้ปัญหาร่วมกันของกลุ่ม 4) การสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) เป็นการแสดงถึงการสรุปองค์ความรู้
ในรูปแบบผังมโนมติ 5) การนําไปใช้ (Application) เป็นการแสดงถึงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้ศึกษา
โดยการทําแบบฝึกและสร้างโจทย์พร้อมเฉลยเอง และ 6) การประเมินและสะท้อนผล (Assessment and Reflection)
เป็นการแสดงการประเมินตนเอง ประเมินชิ้นงานของเพื่อน และสะท้อนข้อเด่น ข้อปรับปรุงของการจัดการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การหาประสิท ธิภาพของการจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนัก เรีย นเป็นสําคัญ
เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
2. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ทดสอบความแตกต่าง
ด้วยการทดสอบค่าที (t - test)
3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียน
เป็นสําคัญในแต่ละหัวข้อ โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจําแนกเป็นรายข้อและหา
ค่าเฉลี่ยรวม
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4. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียน
เป็นสําคัญ และทดสอบค่าที
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ มี 6 ขั้น ได้แก่ 1) การเตรียมพร้อม
เพื่อการเรียนรู้ (Preparation for Learning) 2) กระบวนการคิด (Process of Thinking) 3) การนําเสนอผลงาน
(Presentation) 4) การสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) 5) การนําไปใช้ (Application) และ 6) การประเมินและ
สะท้อนผล (Assessment and Reflection)
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 75
3. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร
และนําเสนอ การเชื่อมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 75
4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
การตรงต่อเวลา การทํางานอย่างเป็นระบบ และความมีน้ําใจสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 75
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
จัดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 75 แสดงว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมนี้ได้ใช้ปัญหาปลายเปิดเป็นตัวนํากิจกรรมโดยปัญหาปลายเปิดเป็นปัญหาหรือคําถามที่มีวิธีการหาคําตอบ
ได้อย่างหลากหลาย ไม่ยึดแนวคําตอบเพียงแนวเดียวที่ถูกต้อง ส่งเสริมการคิดที่เป็นอิสระ ทําให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับรู้การทํางานที่เป็นระบบ การใช้ปัญหาปลายเปิดเป็นหลักในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนนี้
ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงสอดคล้องกับ Blumberg (2000) ที่พบว่า การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักทําให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีการขวนขวายเพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น มีการพัฒนายุทธวิธี
การเรียนรู้จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นทักษะและกระบวนการในระดับสูง และสามารถปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ และ ราตรี เกตบุตตา (2546) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาที่เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ และสูงกว่า
เกณฑ์ 50% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญมีทักษะและกระบวนการ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารและนําเสนอ การเชื่อมโยงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดร้ อ ยละ 75 แสดงว่าการจัดการเรีย นการสอนนี้ส่ง ผลต่อ ทัก ษะและกระบวนการ ทั้ง 5 ด้า น
เพราะใบกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดเป็นรายบุคคลมีการแก้ปัญหาตามหลักการของ Polya ที่ประกอบด้วยการทํา
ความเข้าใจปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การแสดงวิธีดําเนินการแก้ปัญหา และการสรุป ตรวจคําตอบ สําหรับ
ใบกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดเป็นกลุ่มแสดงเหตุผลประกอบในการตัดสินใจเลือกชิ้นงานที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม
และเหตุผลที่ตอบในการจัดกิจกรรม นักเรียนมีโอกาสสื่อสารทั้งภาษาพูดในขณะทํากิจกรรม ภาษาเขียน และ
ภาษาสัญลักษณ์ในการทําใบกิจกรรม และนําเสนอด้วยวาจาที่หน้าชั้นเรียน สําหรับความคิดสร้างสรรค์นักเรียน
ใช้ในการสร้างชิ้นงานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ไม่ว่าเป็นในด้านการขยายปัญหาที่สร้างโจทย์เองและเฉลยเอง
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การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากหลากหลายโปรแกรมในการทําชิ้นงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ
ที่ทําให้เกิดทักษะและกระบวนการนี้สอดคล้องกับ Bay (2000) ที่สรุปว่าการสอนที่ใช้วิธีการแก้ปัญหามีผลต่อการ
พัฒนาด้านทักษะและกระบวนการ เช่นเดียวกันกับ ศิริมาส ศรีลําดวน (2546) ที่พบว่า 1) ปัญหาปลายเปิดเป็นเครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการประเมินทักษะและกระบวนการของนักเรียน 2) วิธีการวิเคราะห์โปรโตคอลเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ทักษะและกระบวนการของนักเรียน และ 3) ทักษะและกระบวนการ ทั้ง 3 ได้แก่ ทักษะ
และกระบวนการพิสูจน์และให้เหตุผล ทักษะและกระบวนการนําเสนอ และทักษะและกระบวนการสื่อสารที่ศึกษา
มีความสัมพันธ์กันสูงและส่งผลกระทบต่อกันในระหว่างที่นักเรียนแก้ปัญหาปลายเปิด
3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทาง
คณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การทํางานอย่างเป็นระบบ และ
ความมีน้ําใจสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 75 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ผู้วิจัยเน้นเรื่องการทํา
ความเข้าใจในการทําชิ้นงาน โดยให้นักเรียนทําใบกิจกรรม การเตรียมการที่ทําให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง
ชิ้นงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละขั้นการสอน และเกณฑ์ในการประเมินในกรณีที่ไม่ลอกหรือเลียนแบบงานคนอื่น
หรือการส่งงานไม่ตรงเวลาจะทําให้กระทบงานกลุ่ม ส่งเสริมการเอื้ออาทร แสดงความสามารถในการช่วยงานให้
กลุ่มประสบผลสําเร็จด้วยดี สังเกตได้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญนี้ทําให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังกล่าวที่สอดคล้องกับวันเพ็ญ ผลอุดม (2543) ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
ชั้นประถมปีที่ 6 ตามแนวคิดของทฤษฎีแบบสร้างสรรค์นิยมที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบว่า รูปแบบ
การสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นพัฒนาทักษะและการนําไปใช้ ทําให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เช่นเดียวกันกับ สิริพร ศรีสมวงษ์ (2549)
พบว่าการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสําคัญมีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ทักษะการคิด
ทักษะการแสวงหาความรู้ ความรับผิดชอบ ความร่วมมือสามัคคี และการกล้าแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมนี้เป็นการทําให้นักเรียนมีประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ที่ไม่เคยเรียนแบบนี้
มาก่อน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ นักเรียนเรียนโดยไม่มีความกดดัน เพราะการตอบปัญหาปลายเปิด
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการคิด ไม่เน้นการทําถูกผิด แต่เน้นทักษะและกระบวนการคิด นักเรียนได้ใช้สมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีในการทําชิ้นงานต่าง ๆ และส่งงานทาง e - mail ในบางกิจกรรม นักเรียนมีบรรยากาศในการเรียน
อย่ างหลากหลายทั้ งเรี ยนเดี่ยว กลุ่ ม เรียนในห้องคอมพิวเตอร์ ค้นคว้ าในห้ องสมุด ทั้งห้องสมุดกลุ่มสาระ ฯ
คณิตศาสตร์ และห้องสมุดโรงเรียน และของสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ นักเรียนได้มีโอกาสทําใบกิจกรรมที่ยืดหยุ่น
ไม่จําเป็นต้องทําในห้องเรียน ยกเว้นการทดสอบ
ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรเน้นการทําความเข้าใจในปัญหาปลายเปิดและการผลิตชิ้นงานในแต่ละขั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ
2. การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ตรงวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา และสอดคล้องกับ
การประเมินตามสภาพจริง ในขั้นการนําเสนองานนั้นไม่เฉพาะแต่นําเสนอโดยประกอบชิ้นงานในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
แต่ควรประยุกต์ให้มีการนําเสนอที่หลากหลายกว่านี้ เช่น power point ซึ่งเป็นการแสดงถึงการใช้สมรรถนะ
ทางเทคโนโลยี
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3. ครูควรมีการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญนี้ เพื่อส่งเสริมการคิดของ
นักเรียนในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคณิตศาสตร์ เนื่องจากสามารถประเมินได้ครบทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะและกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. การจัดการเรียนรู้นี้ไม่เพียงแต่จะนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในหลักสูตรอบรมครูบรรจุใหม่ หรือหลักสูตรการพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
รายการอ้างอิง
ราตรี เกตบุตตา. (2546). ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ ผลอุดม. (2543). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ตามแนวทฤษฎีแบบสร้างสรรค์นิยม และการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศิริมาส ศรีลําดวน. (2546). การประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เนือ้ หาด้านเรขาคณิต
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการวิเคราะห์โปรโตคอล. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพ ฯ:
สํานักนายกรัฐมนตรี.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2545). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9. กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี.
สิริพร ศรีสมวงษ์. (2549). การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Barrows, H.S. and Tamblyn, R.M. (1980). Problem - Based Learning: An Approach to Medical
Education. New York: Springer Publishing Company.
Bay, J. (2000). Linking Problem Solving to Student Achievement in Mathematics: Issues and
Outcomes. [ cited 2002 Aug 25]. Available from http://www.ncacasi.org/jsi.
Becker, J. P., and Shimada, S. (1997). The Open Approach: A New Proposal for Teaching
Mathematics., Virginia: The National Council of Teachers of Mathematics.
Blumberg, P. (2000). Evaluating the Evidence that Problem-Based Learners are Self-Directed
Learners A Review of the Literature. In Eversen, Dorothy H. and Hmelo, Cindy E. (eds.).
Problem-Based Learning A Research Perspective on Learning Interactions. pp. 199-225.,
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

188 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ผลงานวิจัย การพัฒนาสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นางไพลินทร์ เครือเป็ง
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ 1) พัฒ นาสื่อ การเรี ย นรู้ นิท านพื้ น บ้ า นล้ า นนา สํา หรั บ นัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
นิทานพื้นบ้านล้านนาจากการใช้สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการของครูในการใช้สื่อการเรียนรู้
นิทานพื้นบ้านล้านนา 2) แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนในการใช้สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา
3) แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญความเหมาะสมของนิทานพื้นบ้านล้านนา 4) แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 12 แผน
5) สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา จํานวน 10 เรื่อง 6) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นิทานพื้นบ้าน
ล้านนา และ 7) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.55/83.50
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.80 ผ่านเกณฑ์
ตามที่กําหนดไว้ในระดับดี คือ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา พบว่า นักเรียน
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยดีมากในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนเห็นด้วยดีมาก
ในด้านความคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อสื่อ เป็นลําดับที่หนึ่ง รองลงมาเป็นด้านการใช้ภาษา ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา
และด้านกราฟิก/มัลติมีเดีย ตามลําดับ
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือก
ให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาและลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 27)
การใช้การ์ตูนเป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึง
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน และทําให้มีความสนุกสนานในการเรียนได้เป็นอย่างดี ดังที่ ดนัย ม่วงแก้ว (2548: 89)
ได้ศึกษาผลการใช้การ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นสื่อช่วยสอนวิชาดนตรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้สื่อช่วยสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ส่วนศศินี อังกานนท์ ครูในดวงใจเด็กเหรียญทองเคมีโอลิมปิก กล่าวว่า สื่อแอนิเมชั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอสอนนักเรียน
ให้สนุก เข้าใจง่ายและสามารถโยงความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วเข้ากับเนื้อหาใหม่ที่กําลังจะสอน (สยามรัฐ 2549)
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จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้ผู้เรียนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การนํานิทานพื้นบ้านล้านนา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเนื้อหาที่ใกล้ตัว
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน และเชื่อมโยงความรู้ใหม่ทางภาษาที่ได้รับกับความรู้เดิม
เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีอยู่ได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จักท้องถิ่นของตนเองด้วยนิทานพื้นบ้าน
จากการตรวจสอบสื่อการเรียนการสอนนิทานพื้นบ้านล้านนายังมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อประเภท
การ์ตูนแอนิเมชั่น การสร้างงานแอนิเมชั่นเป็นการรวมองค์ความรู้ประสบการณ์ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน
ในอนาคตงานแอนิเมชั่นจะเข้าไปมีบทบาทในสื่อการศึกษาทุกแขนง (ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, 2540) ผู้ศึกษาจึงสนใจ
ที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการใช้สื่อ
การเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา
ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
นิยามศัพท์เฉพาะ
สื่อการเรียนรู้ หมายถึง สื่อแอนิเมชั่นที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกอบด้วย เนื้อหานิทานพื้นบ้านล้านนาที่ถ่ายทอดเรื่องราวและตัวการ์ตูน โดยมีการดําเนินเรื่องด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว
2 มิติ (2D) ตัวอักษร (text) รูปภาพ (image/graphic) พร้อมเสียงประกอบและสามารถเรียกใช้งานได้จากผ่านซีดีรอม
(CD - ROM)
นิทานพื้นบ้านล้านนา หมายถึง เรื่องเล่าของชาวล้านนา โดยไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้แต่ง ผู้เล่าอาจจะมีอายุ
สูงกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับผู้ฟังก็ได้
การ์ตูนแอนิเมชั่น หมายถึง การนําเสนอภาพการ์ตูนในลักษณะ 2 มิติ ที่มีการเคลื่อนไหวและเสียงโดยนําเสนอ
ผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากการใช้สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กําลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
จังหวัดลําปาง ปีการศึกษา 2554
ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ที่พัฒนา
ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา และด้านความคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ นิทานพื้นบ้านล้านนา
ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 และขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา
ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้
แนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
1. ความพยายามที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนไปจากเดิมที่เคยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (teacher center)
คือ ครูเป็นแหล่งความรู้หลักแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการใช้แหล่งความรู้
จากสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร่วมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับครู
2. สื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น นักเรียนสามารถนําไปรับชมเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
หรือที่อื่น ๆ ตามลําพัง หรือ กับเพื่อน ๆ ร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนอภิปรายความคิดเห็นร่วมกันได้ ย้ําทวนสิ่งที่
ได้เรียนรู้แล้วจากชั้นเรียนได้อีกครั้งหรือหลายครั้ง
ขั้ น ตอนการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ นิ ท านพื้ น บ้ า นล้ า นนาด้ ว ยการ์ ตู น แอนิ เ มชั่ น สํา หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ศึกษาความต้องการของครูและนักเรียนเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้
2. พัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ โดยคัดเลือกนิทานจัดทําบทการ์ตูน พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ประเมินสื่อการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หาประสิทธิภาพสื่อ
การเรียนรู้แบบรายบุคคล (one - to - one - tryout) และปรับปรุงแก้ไขหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย
(small group tryout) โดยให้มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 75/75 และปรับปรุงแก้ไข
3. ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านแสนเมืองมูล)
จั ง หวั ด ลํา ปาง จํา นวน 20 คนและหาประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ การเรี ย นรู้ แ บบภาคสนาม (trial run) โดยให้ มี ค่ า
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นิทานพื้นบ้าน
ล้านนา และประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1. ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
4. ศึกษาความต้องการของครู
และนักเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่พัฒนาด้วยการ์ตูน
แอนิเมชั่น

พัฒนาสื่อ
1. คัดเลือกนิทาน
2. จัดทําโครงเรื่องและบท

การ์ตูน
3. พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ที่พัฒนาด้วยแอนิเมชั่น

ทดลองใช้สื่อ
1. ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 /1 โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล)
2. หาประสิทธิภาพสื่อ
การเรียนรู้แบบ trial run
ด้วย E1/E2 : 80/80

ประเมินผลและ
ปรับปรุง
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
นิทานพื้นบ้านล้านนา
2. ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้

ประเมินสื่อการเรียนรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญ
ปรับปรุงแก้ไข
หาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้
แบบ one - to - one tryout

ปรับปรุง
้ไ

ไม่ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

ปรับปรุงแก้ไข
หาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้
แบบ small group tryout
ด้วย E1/E2 : 75/75

สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้าน
ล้านนาที่พัฒนาด้วยการ์ตูน
แอนิเมชั่น

ปรับปรุงแก้ไข

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 จํานวน 2 ห้องเรียน
จํานวน 40 คน ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ย นเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน
จํานวน 20 คน ที่ได้มาจากการสุ่มห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพ มีดังต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์ความต้องการของครู เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรง โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ของแบบสัมภาษณ์
และเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีค่าความสอดคล้องกัน
2. แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนในการใช้สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาเสนอแนะ พบว่า นักเรียนสนใจและต้องการนิทานพื้นบ้านล้านนา ในเรื่องหมาฝันมากที่สุดเป็นลําดับที่ 1
รองลงมา คือ ช้างกับงู ฆ่ายักษ์ กระต่ายแสนกล เป็นลําดับที่ 2 เรื่อง สาเหตุที่จักจั่นไม่มีไส้ ทําไมกาจึงดํา และไก่แจ้
เป็นลําดับที่ 3
3. แบบสอบถามความเหมาะสมของนิทานพื้นบ้านล้านนาโดยนํารายชื่อนิทานพื้นบ้านล้านนาที่ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละท่านได้จัดอันดับความเหมาะสม ตั้งแต่อันดับที่ 1 – 10 ไปหาค่าความถี่
4. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ จํา นวน 12 แผนการเรี ย นรู้ ได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งเฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.9
อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้
5. สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น จํานวน 10 เรื่อง สื่อการเรียนรู้
ที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 75/75 รายละเอียดดังตาราง
กลุ่มย่อย
แบบทดสอบระหว่างเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้
ประสิทธิภาพของ
ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2)
กระบวนการ (E1)
82.00
83.89

เกณฑ์การประเมิน
75
75

6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 25 ข้อ
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการดําเนินการในการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ มีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ศึกษาทดลองใช้สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 12 แผน
แผนละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จํานวน 20 คน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – วันที่ 20 มกราคม 2555
2. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา จํานวน 20 ข้อ
3. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
4. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา จํานวน 25 ข้อ
5. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ลักษณะของสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และประสิทธิภาพ
สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มีลักษณะเป็นการ์ตูนเคลื่อนไหว จํานวน 10 เรื่อง สื่อการเรียนรู้ที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80
รายละเอียดดังตาราง
กลุ่มทดลอง
แบบทดสอบระหว่างเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้
ประสิทธิภาพของ
ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2)
กระบวนการ (E1)
82.55
83.50

เกณฑ์การประเมิน
80
80

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้สื่อ
การเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นโดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มีค่าคะแนนร้อยละ 77.80 ซึ่งอยู่ในระดับดี
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น ในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก (ݔҧ = 4.61, S.D. = 0.37)
สรุปผลการวิจัย
1. สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น มีค่าประสิทธิภาพ 82.55/83.50
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาของนักเรียนจากการใช้สื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.80
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระดับดี คือ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก (ݔҧ = 4.61,
SD = 0.37)
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว่ า สื่ อ การเรี ย นรู้ นิ ท านพื้ น บ้ า นล้ า นนาที่ พั ฒ นาด้ ว ยการ์ ตู น แอนิ เ มชั่ น
มีค่าประสิทธิภาพ 82.55/83.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพ และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข และหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริงในภาคสนาม
รวมถึงขณะที่ทดลองใช้สื่อมีการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชวนพิศ อัตเนตร์ (2545: 77) ที่ใช้การ์ตูนประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ซึ่งมีวิธีการเดียวกัน คือ ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข หาประสิทธิภาพ
แบบกลุ่มย่อยแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข หาประสิทธิภาพแบบภาคสนามแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า
สื่อประเภทการ์ตูนที่ใช้ทดลองมีประสิทธิภาพ 94.89/81.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80
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2. จากผลการศึกษาที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา จากการใช้สื่อการเรียนรู้ มีค่า
คะแนนร้อยละ 77.80 ซึ่งอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อการเรียนรู้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
3. จากผลการศึกษาที่พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้นิทาน
พื้นบ้านล้านนาที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น อยู่ในระดับดีมาก อาจเป็นเพราะสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวสร้างขึ้น
ตามความต้องการของนักเรียน ประกอบกับการ์ตูนยังคงเป็นที่โปรดปรานของนักเรียนทุกวัย สอดคล้องกับ
เพ็ญพนอ พ่วงแพ (2550: 121) ได้พัฒนาบทเรียนการ์ตูน เรื่อง จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยการ์ตูนในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรนําสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น ไปใช้ประกอบการเรียนรู้ให้มากขึ้น
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และควรเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้
2. ควรมีการพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่น ๆ ด้วยการ์ตูนแอนิเ มชั่น
โดยครูเป็นผู้เริ่มพัฒนา โดยการกระตุ้นสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหารโรงเรียนด้วยการจัดหรือการให้ครูเข้ารับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
3. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น ๆ ตามข้อเสนอแนะของนักเรียน
ในแบบสอบถามความต้องการของนักเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนาที่พัฒนาด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น ในระดับชั้นอื่น ๆ
โดยใช้เรื่องราวและข้อมูลของนิทานในท้องถิ่นให้เหมาะสมแต่ละระดับชั้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านล้านนา ที่พัฒนาด้วยการ์ตูน
แอนิเมชั่นกับการสอนปกติ
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ ทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ผู้วิจัย
นางวรรณา ตันเทียว
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับ ปวช.2 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา ปีการศึกษา 2553 จํานวน 6 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ขณะเรียนสังเกต
พฤติกรรมการเรียน และนําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าที (t - test)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เมื่อเรียนเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง แผนธุรกิจที่สร้างขึ้นแล้ว สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนดได้ทุกคน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโดยภาพรวม
นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ พฤติกรรมที่แสดงในระดับดี ได้แก่ พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม รองลงมา ได้แก่ ความรับผิดชอบในการเรียน ความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน และ ความก้าวหน้า
ในการเรียน ตามลําดับ
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัส 2001 - 0007 เป็นรายวิชาหนึ่งที่หลักสูตรกําหนดให้นักเรียนทุกคน
รวมถึงนักเรียนที่มีความพิการในด้านต่าง ๆ ได้เรียนรายวิชาดังกล่าว จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมาพบว่า
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 80 สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ในสาระการเรียนรู้
เรื่อง แผนธุรกิจ จากการวิเคราะห์สาเหตุทั้งจากครูและนักเรียน พบว่า มีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาสาระ เรื่อง แผนธุรกิจ มีรายละเอียดมาก ประกอบกับ ไม่มีพื้นฐานความรู้เชิงพาณิชย์มาก่อน ครูไม่มีเวลา
ในการทบทวนแบบตัวต่อตัวให้กับนักเรียน ขาดสื่อการสอนเฉพาะสําหรับช่วยเสริมการเรียนและการทบทวน ส่งผลให้
นักเรียนดังกล่าว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนธุรกิจ ต่ํากว่าเนื้อหาสาระอื่น ๆ อีกทั้งยังแสดงพฤติกรรม
การเรียนที่ไม่พึงประสงค์ เช่น นั่งเฉย ๆ ไม่กระตือรือร้นในการเรียน ขาดความมั่นใจในตนเอง บางรายไม่ยอมเข้าร่วม
กิจกรรม ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจเป็นหน่วยหนึ่งในรายวิชาดังกล่าวที่มี
ความสําคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแนวทางในการวางแผนประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนเหล่านี้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนดังกล่าว โดยจัดทําสื่อการสอนสําหรับ
ช่วยเสริมการเรียนให้กับนักเรียนเหล่านี้ ทั้งนี้เพราะสื่อการสอนนับได้ว่าเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียน
การสอนเป็นอย่างยิ่ง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่สามารถตอบสนองและแก้ปัญหา
การสอนแบบตัวต่อตัวของนักเรียน ปัญหาการขาดแคลนครู และปัญหาเรื่องของเวลาได้เป็นอย่างดี (Dennis.1984;
อ้างถึงใน โรจนฤทธิ์ จันนุ่ม. 2551: 15) นอกจากนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสื่อการสอนที่สามารถ
สร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะมีภาพ เสียง มีสีสันทําให้เกิดความน่าสนใจ อีกทั้งนักเรียนมีโอกาส
ได้เรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ สื่อการสอนจะได้ผลดียิ่งขึ้นถ้าผู้สอนเป็นผู้สร้างสื่อนั้นด้วยตนเอง
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โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่งที่สามารถนํามาพัฒนาสร้างเป็นสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอย่างง่ายได้ ทั้งนี้เพราะเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ใช้งานไม่ยาก ครูและนักเรียน
ส่วนใหญ่รู้จักและใช้เป็น โปรแกรม Microsoft PowerPoint จึงเป็นโปรแกรมหนึ่งที่สามารถช่วยให้ครูผู้สอนที่
ขาดเทคนิคทางคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง สามารถสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเองได้ (เนาวนิตย์
สงคราม 2553: 1)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ สําหรับใช้เป็นสื่อ
ช่วยเสริมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียนปกติ และ
สามารถนํากลับไปฝึกทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจ อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และพฤติกรรมการเรียน รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เมื่อนําบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมาใช้เสริมการเรียนเรื่องแผนธุรกิจ
นิยามศัพท์เฉพาะ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง นักเรียนที่ไม่สามารถรับฟังเสียงหรือได้ยินเสียงเหมือน
คนปกติ เนื่องจากอวัยวะที่ใช้ในการรับฟังเสียงเสียไปบางส่วน หรือเสียไปทั้งหมด
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน หมายถึ ง บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ผ ลิ ต โดยใช้ โ ปรแกรม
Microsoft PowerPoint ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่องแผนธุรกิจ ซึ่งในที่นี้
ไม่มีเสียง และไม่ใช้ภาษามือ เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ฟังไม่ได้ยิน และใช้ภาษามือ
ในการสื่อสารไม่เป็น/ไม่เข้าใจ
เกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง คะแนนที่ได้จากการสอบผ่านเรื่องแผนธุรกิจ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนโดยประเมิน
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน ความรับผิดชอบ
ในการเรียน การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม และพฤติกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางการเรียน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ ดังนี้
กิดานันท์ มลิทอง (2543: 249 - 250) กล่าวถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีลักษณะที่ให้ความ
เป็นส่วนตัวแก่นักเรียนเป็นการช่วยให้นักเรียนที่เรียนช้า สามารถเรียนไปได้ตามความสามารถของตนโดยสะดวก
อย่างไม่รีบเร่งโดยไม่ต้องถามผู้อื่น และไม่ต้องอายเพื่อนเมื่อตอบผิด
เดนิส (Dennis.1984; อ้างถึงใน โรจนฤทธิ์ จันนุ่ม. 2551: 15) กล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า
สามารถช่วยแก้ปัญหาการสอนแบบตัวต่อตัว ผู้สอนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้ทันที
ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง ในระยะเวลาที่ต้องการ และยังเลือกเรียนเฉพาะเนื้อหา
ส่วนที่ต้องการทบทวนได้อีกด้วย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และแก้ปัญหาการขาดแคลนเวลาได้
อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 197
ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร (http://www.g2gnet.com/News/) กล่าวถึงหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ตามแนวความคิดของกาเย่ มีดังนี้
1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ด้วยการใช้ภาพ แสง สี เสียง หรือใช้สื่อประกอบอื่น ๆ
2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) จะช่วยให้สามารถจําและเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น
3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) ด้วยการทดสอบก่อนบทเรียน (Pre - test)
4. นําเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) หลักสําคัญในการนําเสนอเนื้อหา ควรนําเสนอภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ประกอบกับคําอธิบายสั้น ๆ ง่าย แต่ได้ใจความ
5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) โดยผู้ออกแบบจะต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้ จากสิ่งที่
มีประสบการณ์เดิมไปสู่เนื้อหาใหม่ จากสิ่งที่ยากไปสู่สิ่งที่ง่ายกว่า ตามลําดับ
6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) โดยให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมในบทเรียน เช่น
การตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบว่าขณะนั้นนักเรียนอยู่ที่ส่วนใด
ห่างจากเป้าหมายเท่าใด
8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) โดยทดสอบความรู้ของตนเองหลังเรียน และยังเป็น
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ เพื่อที่จะไปศึกษาในบทเรียนต่อไป
9. สรุปและนําไปใช้ (Review and Transfer) เป็นการสรุปประเด็นสําคัญ ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้
นักเรียนได้ทบทวนความรู้ของตนเอง ในขณะเดียวกันต้องชี้ แนะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูล อ้างอิ งเพิ่ม เติม
เพื่อเป็นการแนะแนวทางในการเรียนหรือนําไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการสร้าง
บทเรียน
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

สาระ
การเรียนรู้
เรื่อง แผนธุรกิจ

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การเรียนเสริม
ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่าน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
พฤติกรรม
การเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ได้รับการเรียนเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ
โดยใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว สอบก่อน - สอบหลัง (One group pretest – posttest design)
กลุ่ม
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
E
T1
X
T2
E
แทน กลุ่มทดลอง
แทน การทดสอบก่อนทดลองเรียนเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ
T1
X
แทน การจัดการเรียนการสอนเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ
T2
แทน การทดสอบหลังทดลองเรียนเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จํานวนทั้งสิ้น 18 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับ ปวช.2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาธุร กิจ และการเป็นผู้ประกอบการ
รหัส 2001 - 0007 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ พัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและ
ภาษา รวมทั้งรูปแบบการนําเสนอ ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับ ปวช.2 จํานวน 1 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ที่ยังไม่เคยเรียนวิชา ธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากการทดลองใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 75/76.66 และนําไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับ ปวช.1 จํานวน 2 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
อีกครั้งหนึ่ง ได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 80/83.33 นําผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข
แล้วนําไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนธุรกิจ พัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยจัดทํา
ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์ของบทเรียน เรื่อง แผนธุรกิจ
จํานวน 30 ข้อ นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาเพื่อนํามาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ แต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 นําแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)
โดยพิจารณาว่าข้อที่นักเรียนตอบถูกมากตัดออก ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกน้อยตัดออก และคัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่า P ระหว่าง 0.20 - 0.80 และ ค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.51 - 0.71 มีค่าอํานาจ
จําแนก (r) 0.20 - 0.97 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 นําแบบทดสอบที่วิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงใหม่
จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน พัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม
โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าประเมินพฤติกรรมการเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน การให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม และความก้าวหน้าในการเรียน นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ครูอธิบายให้คําแนะนําแบบตัวต่อตัว พร้อมให้ความช่วยเหลือ
3. ดําเนินการทดลองโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการเรียน เรื่อง แผนธุรกิจ หลังเลิกเรียน
จํานวน 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 - 27 สิงหาคม 2553 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน
หรือนํากลับไปทบทวนที่บ้านตามความต้องการ

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 199
4. สั ป ดาห์ ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะเรี ย นเนื้ อ หาเรื่ อ งต่ อ ไป นั ก เรี ย นต้ อ งเรี ย นบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
เรื่อง แผนธุรกิจ มาล่วงหน้า
5. ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบสังเกต
6. เมื่อสิ้นสุดการทดลองให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม
จํานวน 30 ข้อ
7. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบทดสอบ และจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าร้อยละของคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนธุรกิจ ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินที่สามารถสอบผ่านโดยใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ 50
2. เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยทดสอบค่าที (t - test)
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเมื่อเรียนเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ
ที่สร้างขึ้นแล้ว สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนดได้ทุกคน และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนธุรกิจ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของคะแนนความก้าวหน้าของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
เฉลี่ย

คะแนนจากการทดสอบ (30 คะแนน)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
9
16
11
17
10
19
10
18
11
21
7
16
9.66
17.83

ความก้าวหน้า
ทางการเรียน
7
6
9
8
10
9
8.17

คิดเป็น
ร้อยละ
23.33
20.00
30.00
26.66
33.33
30.00
27.23

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
6
6

ݔҧ

9.66
17.83

S.D.
1.50
1.94

t
13.590*

2. โดยภาพรวมนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี (ݔҧ = 2.58, S.D. = 0.44) พฤติกรรม
ที่แสดงในระดับดี ได้แก่ พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม รอง ลงมาได้แก่ ความรับผิดชอบ
ในการเรียน ความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน ความก้าวหน้าในการเรียน ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเหล่านี้เห็นคุณค่าของตนเอง จึงแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม
พยายามที่จะสื่อสารมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเรียน
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน
ความรับผิดชอบในการเรียน
การให้ความร่วมมือ
ความก้าวหน้าในการเรียน
เฉลี่ย

ഥ
࢞

S.D.

แปลค่า

1.88
2.66
2.83
2.94
2.61

0.71
0.58
0.30
0.13
0.47

พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี

2.58

0.44

ดี

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดพฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละด้าน
รายการ
1. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน 2. ความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน 3. ความรับผิดชอบในการเรียน
4. การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม 5. ความก้าวหน้าในการเรียน
-

พฤติกรรมที่สังเกตเห็น
นักเรียนรู้จกั เข้าห้อง Internet เมื่อมีเวลาว่าง
นักเรียนมีความพยายามมากทีจ่ ะศึกษาบทเรียน
สนใจและฟังครูสอนอย่างตัง้ ใจ พยายามสื่อสารมากขึ้น
สอบถามเกีย่ วกับงานที่มอบหมาย
กระตือรือร้นที่จะเรียนในครั้งต่อไป
เข้าเรียนสม่ําเสมอ
เข้าเรียนตรงเวลา
มีหนังสือเรียน/สมุด
ส่งงานตรงเวลา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เข้ารวมกลุ่มด้วยความเต็มใจ ทําตามข้อตกลงของกลุ่ม
พยายามสื่อสารกับเพื่อนในกลุม่ มากขึ้น
พยายามตอบคําถามเมื่อครูถาม ทํางานได้ถูกต้องตามเป้าหมาย
วางแผนธุรกิจอย่างง่ายได้ ทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองได้

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า นั กเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน เมื่อเรี ยนเสริม ด้ วยบทเรี ยนช่ว ยสอน
เรื่อง แผนธุรกิจ ที่สร้างขึ้นแล้วสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนดได้ทุกคน ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่านักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองทางสายตา โดยไม่ต้อง
ใช้การฟังเสียง และสามารถเลือกเรียนได้ตามลําดับเนื้อหาซ้ําแล้วซ้ําอีกตามความต้องการได้อีกด้วย ดังนั้น จึงทําให้
นักเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของ วรพงศ์ วิวัฒน์ (2550) ที่พบว่า
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นแล้วมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เมื่อนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้เสริมการเรียน เรื่อง แผนธุรกิจ ส่งผลให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินแสดงพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนเหล่านี้เห็นคุณค่าของตนเอง
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และรู้สึกผูกพันกับครูผู้สอนมากขึ้น จึงแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่ม เข้ารวมกลุ่มด้วยความเต็มใจ พยายาม
ที่จะสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น ทําตามข้อตกลงของกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ส่งผล
ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการพูดมากขึ้น เพราะมีความพยายามที่จะพูด นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนเหล่านี้
มีความกล้าที่จะเข้าพบครูที่ห้องพักครูมากขึ้น กล้าสื่อสาร/ถามเกี่ยวกับงานที่จะทํา สังเกตได้ว่านักเรียนเหล่านี้
ต้องการความสนใจ ใส่ใจ รวมทั้งกําลังใจจากครู จําเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องให้แรงเสริมแก่นักเรียนเหล่านี้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครูผู้สอนต้องให้
ความสนใจ เอาใจใส่ สอบถามอย่างต่อเนื่อง และให้แรงเสริม เพื่อให้นักเรียนดังกล่าวสนใจ และมีความกระตือรือร้น
อย่างต่อเนื่อง
2. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ครูผู้สอนต้องกํากับติดตามให้นักเรียนเข้าใช้
บทเรียนซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง ซึ่งยิ่งมากเท่าไหร่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้นเท่านั้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ
2. ควรศึกษาผลจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในระดับชั้นอื่น ๆ หรือเด็กที่มีความพิการด้านอื่น ๆ
3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างโดยใช้ Power Point ที่สมบูรณ์แบบให้สามารถ
ทดแทนโปรแกรมต่าง ๆ ที่ลึกซึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
สําหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ผู้วิจัย
นางพูลทรัพย์ สุภา
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 3) ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 7 หน่วย แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบย่อยแต่ละหน่วย แบบประเมินผลการดําเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนทุกหน่วยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.83/80.73 2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาทุกหน่วยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 7 หน่วย ก่อนเรียนและหลังเรียน ร้อยละ 55.46 และ 80.73 ตามลําดับ
3) ค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 95.20
และ 4) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน
อย่างรวดเร็ว แต่ละประเทศจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาประเทศชาติ
ให้มีความเจริญก้าวหน้ายืนหยัดอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างสง่างามและเป็นสุข จําเป็นต้องพัฒนาประชาชน
ของประเทศให้มีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัย สําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
ทั้งการพัฒนาด้านวัตถุและการพัฒนาบุคคลในชาติ ดังนั้น การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จึงมีความสําคัญมาก และได้รับ
การบรรจุในหลักสูตรของประเทศไทยทุกระดับชั้น
จากความสําคัญของวิทยาศาสตร์ดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้บรรจุวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 3000 – 1428 ไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 หมวดวิชาสามัญ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง
โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบไปใช้ในการศึกษาหาคําตอบในเรื่องนั้น ๆ ภายใต้คําแนะนํา
ปรึกษาจากครูผู้สอนหรือผู้ที่เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อเรื่อง วางแผน ดําเนินงาน บันทึกผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
และเสนอผลงานด้วยตนเอง
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกเป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ นักศึกษาส่วนใหญ่
มีพื้น ฐานความรู้ด้า นวิช าสามัญ โดยเฉพาะวิช าวิท ยาศาสตร์น้อ ยมาก จากการประเมิน มาตรฐานวิช าสามัญ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2550 - 2551 พบว่า มีนักเรียนผ่านการประเมินน้อยมาก
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงส่วนใหญ่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะมี
ความเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ไม่มีความสําคัญต่อการเรียนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ (พูลทรัพย์ สุภา, 2548) นอกจากนั้น
นักศึกษาส่วนมากยังติดอยู่กับการเรียนรูปแบบเดิม ๆ ครูเป็นผู้นํา ผู้เรียนเป็นผู้ตาม ผู้เรียนไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ขาดประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการฝึกปฏิบัติจริง
จึงเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ประกอบกับเวลาเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในตารางเรียนตามหลักสูตรมีเพียง
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่เพียงพอต่อการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ หากจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนปกติ
อีกทั้งยังมีปัญหาขาดสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากหนังสือเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรเดิมมีเนื้อหา
ล้าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน ทําให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ
ชุดการสอนที่ครอบคลุมถึงสื่อที่เป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ โดยการจัดระบบการใช้สื่อหลายอย่าง บูรณาการ
ให้เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และค้นพบวิธีการเรียนด้วยตนเอง ได้มีโอกาสศึกษา ทดลอง ค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติจริง การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนดไว้ในกิจกรรมแต่ละหน่วยการสอน ตามความสามารถ
และความสนใจของผู้เรียน โดยไม่มีการบังคับ ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้และเกิดความสําเร็จในการเรียน
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2521)
จากเหตุผลดังกล่าวมา ผู้วิจัยจึงจัดทําชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสื่อการสอนชนิดสื่อประสม
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ครูเป็นเพียงผู้กํากับและคอยให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนเท่านั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
3. เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดการสอน หมายถึง ชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อช่วยใน
การเรียนการสอน ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน วีดิทัศน์ พาวเวอร์พอยต์ และหนังสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง คะแนนระหว่างเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน
โดยใช้ชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ วัดจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามตารางวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตร โดยการวัด
ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ
สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ รับผิดชอบ และเชื่อมั่นในตนเอง
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 การจัดการศึกษาให้ความสําคัญกับผู้เรียนมากที่สุด
โดยเน้นความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความแตกต่างของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น และทําเป็นอย่างสมดุล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อผลิตกําลังคนระดับผู้ชํานาญการที่มีความรู้ ความชํานาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม
วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาที่เหมาะสม สามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ ความสนใจ และโอกาสของตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่นําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษา
แก้ปัญหาหรือประดิษฐ์คิดค้นเรื่องใหม่ ๆ โดยนักศึกษาเป็นผู้คิดหรือเลือกเรื่องที่ต้องการศึกษา วางแผน ดําเนินการ
บันทึกผล สรุปผล และเสนอผลงานด้วยตนเองจนสําเร็จทุกขั้นตอน ครูอาจารย์เป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา
โครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณค่าในด้านการฝึกให้นักศึกษามีความรู้ ความชํานาญ และมั่นใจในการนําเอาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หาความรู้ด้วยตนเอง สร้างสํานึกและความรับผิดชอบ
ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักศึกษา หรือชุมชนกับสถานศึกษา (ธีระชัย ปูรณะโชติ, 2531 และ ภพ เลาหไพบูลย์, 2542)
ชุด การสอนเป็ นสื่ อ การสอนชนิดสื่ อ ประสมที่ ค รอบคลุม ถึงสื่ อที่เ ป็นวัส ดุอุป กรณ์ แ ละวิ ธีก ารโดยการ
จัดระบบการใช้สื่อหลายอย่างบูรณาการให้เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ และค้นพบวิธีการเรียนด้วยตนเอง
ได้มีโอกาสศึกษา ทดลอง ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติจริง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนจะช่วยให้ผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
บทบาทของครูจะเป็นเพียงผู้กํากับและคอยให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเท่านั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามที่กําหนดไว้ในกิจกรรมแต่ละหน่วยการสอนตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียนโดยไม่มี
การบังคับ ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ และเกิดความสําเร็จในการเรียน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2521)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก คือ การตั้งคําถามหรือกําหนดปัญหา การสร้างสมมติฐานหรือการคาดการณ์คําตอบ การออกแบบวิธี
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล การลงข้อสรุปและการสื่อสาร (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดดังนี้
การเรียนรู้ด้วยชุดการสอน
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยชุดการสอน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพณิชยการ
บึงพระพิษณุโลก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 200 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการ
บึงพระพิษณุโลก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 31 คน
ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ทดลอง ได้แก่ ชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัย
พณิชยการบึงพระพิษณุโลก ประกอบด้วยเนื้อหา 7 หน่วย ได้แก่ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
2) กระบวนการและขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 3) การจัดทําเค้าโครงย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ 4) การดําเนินงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และ 7) การนําเสนอผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
1.1 การสร้างชุดการสอน ได้สร้างชุดการสอนโดยดัดแปลงจากรูปแบบชุดการสอนของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2521) และกรมอาชีวศึกษา (2531) ซึ่งแต่ละหน่วย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 คําชี้แจงหรือคู่มือการใช้ชุดการสอน เป็นส่วนอธิบายวิธีดําเนินกิจกรรมการสอน
1.1.2 เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้สําหรับนักศึกษา ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2) ใบความรู้ 3) แบบทดสอบ 4) ใบงานและใบมอบหมายงาน 5) สื่อประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ พาวเวอร์พอยต์
(Power Point) หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E - book) และวีดิทัศน์
1.1.3 เอกสารและสื่อประกอบการสอนสําหรับครูผู้สอน ได้แก่ 1) โครงการสอนและแผนการสอน
ประจําหน่วย 2) ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 3) ใบเฉลยแบบฝึกหัด 4) ใบเฉลยแบบทดสอบ 5) ใบเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน และ 6) สื่อประกอบการสอน
1.2 การผลิตสื่อการเรียนการสอน ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยสื่อหลายประเภท ได้แก่
1.2.1 ใบความรู้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นําเสนอเนื้อหาสาระบทเรียนทุกหน่วยการสอน ได้เรียบเรียง
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํารา คู่มือ วารสาร ผลงานวิจัย และรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วนํามา
เรียบเรียงจัดทําใบความรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระของคําอธิบายรายวิชา จัดทําตามรูปแบบของกรมอาชีวศึกษา
(2531) และคณะทํางานพิจารณากําหนดรูปแบบแผนการสอนและใบช่วยสอนของกรมอาชีวศึกษา (2537)
1.2.2 ใบงานและใบมอบหมายงาน ใบงานเป็นเอกสารที่ระบุชนิดของงาน ซึ่งต้องนําไปปฏิบัติตาม
รูปแบบที่กําหนด มีลําดับขั้นการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ส่วนใบมอบหมายงานเป็นเอกสารการมอบหมายงานให้
ผู้เรียนปฏิบัติหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทําตามรูปแบบของกรมอาชีวศึกษา (2531) และคณะทํางานพิจารณากําหนด
รูปแบบแผนการสอนและใบช่วยสอนของกรมอาชีวศึกษา (2537)
1.2.3 วีดิทัศน์ ได้จัดทําวีดิทัศน์ประกอบใบมอบหมายงาน “การฝึกคิดข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์”
เรื่อง “สถานการณ์หอยเชอรี่ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นวีดิทัศน์รูปแบบสารคดีเป็นรายการที่เสนอเนื้อหาด้วยภาพและ
เสียงบรรยายตลอดรายการ ความยาว 9 นาที ใช้กระบวนการผลิตตามแนวทางของชัยยงศ์ พรหมวงศ์ (2523)
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1.2.4 พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) เป็นโปรแกรมการเรียนการสอน โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรือสื่อที่ใ ช้ประกอบการเรียนรู้ โดยจัดทําเพื่อ ใช้ประกอบการสอนครบทุกหน่วย
ตามแนวทางของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2547)
1.2.5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic book) หรือ E – book เป็นหนังสือที่สร้างขึ้น
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาที่ได้กําหนดไว้ โดยจัดทําเพื่อใช้ประกอบ
การสอนครบทุกหน่วย ตามแนวทางของ ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2552)
1.3 การตรวจสอบคุณภาพชุดการสอน ได้นําชุดการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม รายนามผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ สุธีกานต์ โสตถิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาลําปาง 2) นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3) ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก 4) ดร.เจริญ
สิงห์ลอ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และ 5) นางนัยนา หิรัญญชาติธาดา ครูชํานาญการพิเศษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดการสอน
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (ݔҧ = 4.70)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือชนิดต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน
2.2 แบบทดสอบย่อย เป็นข้อคําถามเพื่อวัดผลประเมินผลจากใบความรู้แต่ละหัวข้อเรื่อง
2.3 แบบประเมินกิจ กรรมต่ า ง ๆ เป็น แบบประเมิน ผลใบงานและใบมอบหมายงานแต่ล ะหน่ ว ย
เป็นการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แบบประเมินการเลือกหัวข้อเรื่อง การเขียนเค้าโครงย่อ
การดําเนินการทดลอง การนําเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ และรายงานรูปเล่ม
2.4 แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบและแบบประเมินกิจกรรม ได้สร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้
1) ศึกษาแนวทางการเขียนแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ จากเอกสาร และหนังสือ ได้แก่ การวิจัย
เบื้องต้น ของ บุญชุม ศรีสะอาด (2545) เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา ของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538)
ศึกษาคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐานรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (3000 - 1428) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละหน่วยการสอนเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
เพื่อวัดความสามารถในการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่า จํานวน 15 ข้อ ในหน่วยที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 และจํานวน 20 ข้อ ในหน่วยที่ 2 และ 4
3) แบบทดสอบย่อยในแต่ละใบความรู้ (หัวข้อย่อย) เป็นแบบทดสอบหลายชนิด ได้แก่ แบบทดสอบ
แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบจับคู่ แบบถูกผิด และแบบเติมคํา จํานวน 10 - 15 ข้อ โดยได้จัดทําให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในใบความรู้นั้น ๆ
4) นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบทดสอบ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไป นําแบบทดสอบมาแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
5) นําแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนข้างต้น
ไปวิเคราะห์ข้อสอบ โดยทดลองใช้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่เคยเรียน
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์มาแล้ว ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน 40 คน ซึ่งพบว่า ข้อสอบทั้ง 7 หน่วย
มีความยากง่าย 0.25 - 0.80 ค่าอํานาจจําแนก 0.20 - 0.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.71 - 0.87
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ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับแบบสอบความคิดเห็นของนักศึกษา ได้แ ก่ การวิ จั ยเบื้องต้น
ของบุญชุม ศรีสะอาด (2545) และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538)
2) สร้างแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม จํานวน 25 ข้อ
3) นําร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พิจารณาความเหมาะสมของข้อคําถาม ความเที่ยงตรง
และความเหมาะสมของภาษาเขียน เลือกหัวข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
การทดลองใช้ชุดการสอน ได้ดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ทดลองสอนแบบเดี่ยว ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ประกอบด้วย นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา เก่ง ปานกลาง และอ่อน จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม
เนื้อหา เวลา และปัญหาต่าง ๆ ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 พบว่ามีประสิทธิภาพ 71.94/65.45
2) ทดลองสอนแบบกลุ่ ม ทดลองในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2552 สอนนั ก ศึ ก ษา 9 คน
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา เก่ง ปานกลาง และอ่อน
เพื่อหาความบกพร่องของชุดการสอน นํามาปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพ 81.25/74.65
3) ทดลองสอนกับนักศึกษาภาคสนาม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยสอนนักศึกษา
จํานวน 30 คน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ประกอบด้วย นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ทุกวิชา เก่ง ปานกลาง
และอ่อน พบว่ามีประสิทธิภาพ 80.34/80.09
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนําชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสอนจริงกับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
จํานวน 31 คน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ชี้แจงให้นักศึกษาทราบรายละเอียด และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนด
2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วยการสอนกับนักศึกษา
แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน
3. ดําเนินการสอนโดยใช้ชุดการสอนแต่ละหน่วย ตามแผนการสอนที่กําหนดไว้ โดยนักศึกษาสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเอง
4. ทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยการสอน เพื่อใช้เป็นคะแนนระหว่างเรียนในแต่ละหน่วย
5. วัดผลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามใบงาน และใบมอบหมายงาน บันทึกคะแนนที่ได้ เพื่อใช้เป็นคะแนน
กิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละหน่วย
6. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาในแต่ละหน่วยการสอน
7. เมื่อนักศึกษาเรียนจบในแต่ละหน่วย ให้ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บันทึกผลให้เป็น
คะแนนหลังเรียน
8. นักศึกษาประเมินความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อเรียนครบทุกหน่วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นําข้อมูลที่ได้จากการใช้ชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอน มาจัดกระทําข้อมูล
โดยการตรวจคะแนนจากแบบทดสอบชุดต่าง ๆ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. รวมคะแนนนักศึกษาแต่ละคนที่ได้ในแบบทดสอบและแบบประเมินผล
3. คํานวณประสิทธิภาพชุดการสอน โดยใช้สูตร E1/E2
4. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่าที (t - test)
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5. นําคะแนนประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่ได้จากการประเมิน
ในแต่ละหน่วย มาหาผลรวม ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. นําข้ อมูลจากการประเมิ นแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักศึ กษาต่ อการเรียนรู้ด้วยชุ ดการสอน
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แจกแจงความถี่แต่ละหัวข้อการประเมิน คํานวณหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละหัวข้อ แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 81.83/80.73 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาทุกหน่วยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 7 หน่วย ก่อนเรียนและหลังเรียน ร้อยละ 55.46 และ 80.73 ตามลําดับ
3. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน่วยที่ 1 - 7 ร้อยละ 89.40 –
100 โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 7 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 95.20
4. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด (ݔҧ = 4.60)
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทุกหน่วยการสอน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ดําเนินการ
สร้างชุดการสอนอย่างมีระบบ ชุดการสอนนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้จัดการเรียนการสอน โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับ
รายงานของ สงกรานต์ มณีโคตร (2552) ซึ่งพบว่า การหาประสิทธิภาพชุดการสอนก่อนนําไปสอนจริง ช่วยให้ได้
ชุดการสอนที่มีคุณภาพ เมื่อนําไปจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้จริง และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน
การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากในชุดการสอนประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนหลายชนิด
ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเรียนเสริมความรู้ หากไม่เข้าใจบทเรียนสามารถย้อนกลับ
ไปศึกษาซ้ําได้หรือกรณีที่ขาดเรียนสนับสนุนรายงานของ ปารมี สัมฤทธิ์สุทธิ์ (2551) และ วิไลรัตน์ กลิ่นจันทร์ (2552)
จากการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษามีทักษะสามารถดําเนินโครงงานตามขั้นตอนกระบวนการ
ทางวิท ยาศาสตร์ไ ด้จ ริ ง บรรลุ จุ ด ประสงค์ร ายวิช า นอกจากนี้ โครงงานยัง มีคุณ ภาพ สามารถนํา ไปปรั บ ใช้
ในชีวิตประจําวัน เผยแพร่สู่ชุมชน นําผลงานเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลจํานวนมาก สอดคล้องกับรายงานของ
สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545)
นอกจากนี้ การเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ยังพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 10 ประการ ของนักศึกษา
ซึ่งสนองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ผลการวิจัยนี้สนับสนุนรายงานการวิจัย ซึ่งพบว่า การทําโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้ (พูลทรัพย์ สุภา, 2549) นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ยังช่วยพัฒนาเจตคติต่อวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พิษณุโลกให้ดีขึ้น (พูลทรัพย์ สุภา, 2552)
ข้อเสนอแนะ
ครูผู้สอนควรศึกษาคําชี้แจงในคู่มือครู ศึกษาเนื้อหาสาระบทเรียน จัดกิจกรรมการเรียนให้ความเหมาะกับ
ผู้เรียน เตรียมความพร้อมที่จะอํานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน เสร็จทันเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีอิสระ
ในด้านการเรียนรู้ การคิด การปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด มีวิจารณญาณ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และควรจัดการเรียนรู้ตามลําดับจากหน่วยที่ 1 ถึง 7
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ผลงานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เรื่องสั้นชวนคิด
ผู้วิจัย
นางดาริน บุญพรมมา
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
เรื่องสั้นชวนคิด มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยเรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 11 เล่ม
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 11 แผน เวลา 22 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ 0.34 – 0.86 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.45 – 0.72 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเรื่องสั้นชวนคิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.24 – 0.92 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon
Matched Pairs Signed – Ranks Test)
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยเรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้ น ประถมศึก ษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุด ( ݔҧ = 4.59) โดยสรุป เรื่อ งสั้ น ชวนคิด สามารถพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นและได้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี รวมถึง
ผลการสอบระดับชาติ O - Net สูงขึ้น ซึ้งปี 2553 เฉลี่ยร้อยละ 42.42 ปี 2554 เฉลี่ยร้อยละ 55.32 พัฒนาการ 12.90
การประเมินของ สมศ. รอบ 3 ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ 4 ด้านผู้เรียนระดับดีมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา. 2542, 2545, 2553) ที่ได้กําหนดไว้ในมาตรา 24 มีสาระสําคัญว่า
ให้สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การคิดวิเคราะห์ คือ การคิดอย่างมีเหตุผล และการไตร่ตรองรอบคอบ
ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือกระทําสิ่งใด ๆ การคิดดังกล่าวจะส่งเสริมความสามารถ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล
ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 5, 2553: 6) จึงมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติเป็น ใฝ่เรียน
รู้จักท้องถิ่นของตน และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถสร้างคนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2542: 6 - 55) ที่มองว่า ปฏิรูปการศึกษาต้องสามารถสร้าง “นักคิด”
ในสังคม คือ คนที่คิดได้ คิดเป็น และประยุกต์เป็น สามารถคิดทันในประเด็นใหม่ ๆ แข่งขันได้และเลือกรับสิ่งที่ดีที่สุด
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โดยใช้ยุทธศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม และจากการศึกษาเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ข้อที่ 2 ของมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ของมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ในด้านการประเมินการคิดวิเคราะห์ พบว่า ได้กําหนดให้ผู้เรียน
ทุกคนต้องถูกพัฒนาและถูกประเมินให้ผ่านการคิดวิเคราะห์ในทุกช่วงชั้น ตลอดจน การจบการศึกษาภาคบังคับ
ในช่วงชั้นที่ 3 และจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงชั้นที่ 4 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กําหนดความสําคัญเช่นกัน กล่าวคือ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด เป็นความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ
เพื่อนําไปสู่ การสร้างองค์ค วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549: 1, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 6)
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
ของโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่. 2549: 30) การประเมิน
ของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับผลอิงเกณฑ์ในการประเมินรอบที่ 2 แล้ว ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
ค่าเฉลี่ยของผลประเมินแบบอิงเกณฑ์อิงสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านผู้เรียนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ยังไม่ได้มาตรฐานคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
เหตุปัจจัยที่ทําให้สถานศึกษาไม่ได้รับรองในมาตรฐานที่ 4 ครูผู้สอนยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับพอใช้ ข้อเสนอแนะสําคัญ
และกําหนดระยะเวลาที่จะทําให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน ควรจัดอบรมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมากขึ้น เน้นกระบวนการบูรณาการเรียน
การสอน แบบโครงงาน และควรมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 1 ปีการศึกษา
จากเหตุผลข้างต้นดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชา จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาครูที่โรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และได้พัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ เรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ้น และยังเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเรื่องสั้นชวนคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นิยามศัพท์เฉพาะ
เรื่องสั้นชวนคิด หมายถึง นวัตกรรมที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนในลักษณะของหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมประกอบภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 11 เล่ม ประกอบด้วย 1) ข้าวฟ่าง 2) วันเข้าค่าย 3) ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
4) เด็กน้อยผู้ทวนกระแส 5) ปากเป็นเอก 6) ไม่รู้จักพอประมาณ 7) พลังน้ําใจรวมไหลแรง 8) ใช้ปัญญา ปัญหาไม่มี
9) ปัญหาพาตาสว่าง 10) กว่าจะรู้สึกตัว และ 11) ให้ไปย่อมได้มา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ทักษะในการจําแนก การสร้างผังมโนทัศน์การตั้งและตอบคําถาม
แบบระดมสมอง และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
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ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เรื่องสั้นชวนคิด หมายถึง สภาวะของอารมณ์ ความรู้สึกที่ดี
ความประทับใจที่ดีข องนัก เรีย นที่มีต่อ การเรีย นรู้ด้ว ยความพึงพอใจที่มีต่อการเรีย นรู้โ ดยใช้เรื่อ งสั้น ชวนคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา
เรื่องสั้นชวนคิด 2) แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1961)
และกิลฟอร์ด (Guilford, 1967) 4) การสอนเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย ทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งนํามาสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วย
เรื่องสั้นชวนคิด ซึ่งสามารถกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้
เรื่องสั้นชวนคิด

หลักการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ภาษาไทย

เรื่องสั้นชวนคิด
จํานวน 11 เรือ่ ง

นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

ทฤษฎีการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าสองคอน
แก่งเลิงจาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
จํานวน 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (นวัตกรรม) ประกอบด้วย 1) เรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 11 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 11 แผน เวลา 22 ชั่วโมง (ไม่รวมแผนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ
การพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ทดลองรายบุคคล (One to One Testing) จํานวน 3 คน โดยการจับสลากจากกลุ่มนักเรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ระดับละ 1 คน
2. ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) จํานวน 9 คน โดยการจับฉลากจากกลุ่มนักเรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ระดับละ 3 คน
3. ทดสอบภาคสนาม ทั้งชั้น จํานวน 30 คน โดยหลังการทดลองให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพ
4. ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.65
มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
5. ฉบับสมบูรณ์นําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 24 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยปฐมนิเทศ และทําการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน จํานวน 30 ข้อ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาสอนทั้งหมด 22 ชั่วโมง ในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบย่อยภายหลังเรียนรู้จากเรื่องสั้นชวนคิด แต่ละเล่มจบ
3. ผู้วิจัยสรุปบทเรียนและทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์หลังเรียน
จํานวน 30 ข้อ และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 10 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
1. วิเคราะห์คะแนนทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วคิดเป็นร้อยละ
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน โดยใช้การทดสอบ
ของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เรื่องสั้นชวนคิด โดยหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเพื่อทราบระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้เรื่องสั้นชวนคิด
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยเรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.59)
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยเรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือเรื่องสั้นชวนคิด นั้นเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ สติปัญญาและเจตคติที่ดี ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้แง่คิดมีคติสอนใจ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยเรื่องสั้นชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
หนังสือเรื่องสั้นชวนคิด ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์กว้างขวางขึ้น เนื้อหาที่ศึกษาเป็นเรื่องใกล้ตัวมีภาพประกอบที่น่าสนใจ
และมีสีสันน่าอ่าน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้นักเรียนรักศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชาติ
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เรื่องสั้นชวนคิด ให้ได้ผลดีนั้นครูควรกระตุ้น และส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จึงจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2. ก่อนทําการสอนโดยใช้เรื่องสั้นชวนคิด ครูผู้สอนต้องทําความเข้าใจกับนักเรียนทุกคนให้เข้าใจในวิธีการเรียน
หลักการเรียนรู้โดยใช้เรื่องสั้นชวนคิดก่อน เพราะถ้านักเรียนไม่เข้า ใจแล้วเรียนรู้ไป อาจจะเกิดความสับสน
และเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน และอาจส่งผลให้นักเรียนไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนได้
3. ครูควรสอดแทรกคุณธรรม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา และความขยันในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เรื่องสั้นชวนคิดเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
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เรื่อง การสร้างงานนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียน
โดยใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics กับการเรียนแบบปกติ
ผู้วิจัย
นางศิริพร พลพุฒินันท์
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือ
ในการระดมพลังสมอง ใช้กลไกความคิด 2 ประการ คือ ทําสิ่งที่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ และทําสิ่งที่แปลกใหม่
ให้เป็นสิ่งที่คุ้นเคย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาโดยใช้หลักการจัดกิจกรรม
Synectics เรื่อง การสร้างผลงานการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาโดยใช้หลักการจัดกิจกรรม Synectics เรื่อง การสร้างผลงานการนําเสนอ
แบบมัลติมีเดีย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลัก
การจัดกิจกรรม Synectics และเรียนแบบปกติ และ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บ
ที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics กับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 77 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ชนิด ได้แก่ 1) บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics
เรื่อง การสร้างผลงานการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.56 มีค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.83 และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81 4) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.73 - 0.93 และ 5) แบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.24 - 0.72 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช้ t - test Dependent
Samples และ Hotelling T2
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. บทเรียนบนเว็บ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/80.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80
2. บทเรียนบนเว็บมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5897 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนจากการเรียน
โดยใช้บทเรียนบนเว็บ คิดเป็นร้อยละ 58.97
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บและนักเรียนที่เรียนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด
สร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนบนเว็บสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การจัดกิจกรรมแบบ Synectics เป็นการสร้างความคุ้นเคยในสิ่งที่แปลกใหม่และการสร้างความแปลกใหม่
จากสิ่งที่คุ้นเคย (ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์. 2539: 177) เป็นแนวทางที่สามารถช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการตอบสนอง
อย่างสร้างสรรค์ต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยจะช่วยในการฉีกแนวคิด และการฝึกคิดนามธรรมของผู้เรียน สามารถ
ใช้ได้กับบุคคลทุกระดับอายุ
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การเรียนการสอนบนเว็บเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียน
ระบบการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ และแก้ปัญหาเรื่องข้อจํากัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายนี้อาจเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนได้ (ไชยยศ
เรืองสุวรรณ. 2553: 17 - 19)
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคนและสามารถพัฒนาได้หากส่งเสริมด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
ถ้าไม่ได้รับการเอาใจใส่ตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้ว ความสามารถด้านนี้จะไม่พัฒนาและอาจหยุดชะงัก จากการประเมิน
คุณภาพภายนอก พบว่า มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับพอใช้ (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2552: 1)
ประเด็นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดการพัฒนาบทเรียนบนเว็บผสมผสานกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง15101 ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นอนุ บ าลพุ ท ไธสง (โอภาสประชานุ กู ล ) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
เพราะจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ปี 2553 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐานที่ ง. 3.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.35 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.85 ระดับศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
47.15 เมื่อพิจารณาระดับศูนย์สอบ พบว่า ได้คะแนนอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2553: 4) ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
และความสําเร็จของผู้เรียนมากที่สุดประการหนึ่ง คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
ตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics โดยมีความคาดหวังว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนตามรูปแบบดังกล่าวจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics เรื่อง การสร้างงานนําเสนอแบบมัลติมีเดีย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อ ศึ ก ษาดัช นีป ระสิท ธิ ผ ลของบทเรีย นบนเว็บ ที่พั ฒ นาตามหลัก การจัด กิ จ กรรม Synectics
เรื่อง การสร้างผลงานการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัด
กิจกรรม Synectics และเรียนแบบปกติ
4. เพื่อเปรีย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ความคิ ดสร้ า งสรรค์ และแรงจูง ใจใฝ่สัม ฤทธิ์ หลัง เรีย น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม
Synectics กับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics หมายถึง ระบบการเรียนที่มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามขั้นตอนของเทคนิค Synectics ด้วยบทเรียนบนเว็บ
2. การเรียนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ซึ่งใช้การสอนแบบบรรยายประกอบสื่ออื่น ๆ นักเรียนได้ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน แบบฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องการสร้างผลงานการนําเสนอ
แบบมัลติมีเดีย
4. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางสมองของนักเรียน ที่คิดได้หลายทางผสมผสานกัน
หลายแง่ หลายมุม และสามารถคิดได้แปลกใหม่ เป็นตัวของตัวเอง
5. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความพยายาม และการอดทนต่ออุปสรรค ที่ขัดขวางการเรียนของตนเอง
มีความพยายามในการใฝ่หาวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนอันจะนําตนไปสู่ความสําเร็จ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนสามารถพัฒนาได้จากการเรียนการสอน การฝึ กฝนหรือประสบการณ์ต่างๆ
ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อารีย์ วชิรวราการ (2542: 143) ส่วนความคิดสร้างสรรค์มิใช่พรสวรรค์
แต่อยู่ที่การเรียนรู้ ทักษะและการฝึกฝน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2545: 1) พัฒนาได้ทุกระดับอายุ ด้วยการจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสม การกระตุ้นและฝึกให้คิดก็จะเกิดแรงจูงใจในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และการจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ โดยการลดความกดดัน และเพิ่มความสุขกายสบายใจ ทั้งตัวผู้สอน และสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เมื่อผู้เรียนได้รับการกระตุ้นอย่างถูกวิธี มีปริมาณที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่อง สมองซีกขวาเป็นส่วนที่มีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ก็จะได้รับการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์
ก็จะเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2542: 23) ผู้เรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความคิดคล่อง
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ชอบซักถาม ช่างสังเกต ช่างสงสัย สนุกสนาน มีไหวพริบ กล้าคิด
และกล้าแสดงออก ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้น Atkinson (บุญชม ศรีสะอาด. 2546: 42 - 43; อ้างอิงมาจาก
Atkinson. 1966: 241 - 267) ได้กล่าวว่า สิ่งกระตุ้นหรือแรงผลักดัน จะทําให้บุคคลกระทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์นั้น ขึ้นอยู่กับผลบวกขององค์ประกอบ 3 ประการ คือ สิ่งโน้มน้าวจิตใจที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ สิ่งโน้มน้าว
จิตใจที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว และสิ่งยั่วยุหรือองค์ประกอบภายนอก ซึ่งการเรียนการสอนด้วยใช้บทเรียนบนเว็บ
ที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics ที่มีการเชื่อมโยงในลักษณะไฮเปอร์มีเดีย เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะเป็นเครื่องมือ
ในการระดมพลังสมอง ทําให้ผู้เรียนลบล้างความขลาดกลัวที่จะเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพร้อมที่จะยอมรับ
การหยั่งรู้ที่แปลกใหม่ ช่วยชักนํามโนทัศน์ให้เข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและพร้อมที่จะเกิดความคิดริเริ่ม โดยใช้ความรู้เดิม
ช่วยในการคิดหรือสร้างมุมมองใหม่ ๆ มีอิสระในตัวเองเพื่อการพัฒนาความคิด จินตนาการ เกิดการหยั่งรู้ขึ้น
และได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมที่กระทํา ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนจะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ และถ่ายทอด
ผลงานออกมาในรูปผลงานที่หลากหลายได้ จึงนับได้ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการนํามาเป็นแนวทางสําหรับ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่ผู้เรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. การเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
บนเว็บตามหลักการจัดกิจกรรม
Synectics

นักเรียนกลุ่ม
ทดลอง

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

2. การเรียนรู้แบบปกติ

นักเรียนกลุ่ม
ควบคุม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics กับการเรียนแบบปกติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
(โอภาสประชานุกูล) จํานวน 154 คน จากนักเรียน 4 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จํานวน 39 คน เรียนโดยใช้บทเรียน
บนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จํานวน
38 คน เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 5 ชนิด ได้แก่ 1) บทเรียนบนเว็บ 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และ 5) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยดําเนินการ
พัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ ตามลําดับดังนี้
1. สร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างงานนําเสนอแบบมัลติมีเดีย โดยกําหนดขอบข่ายของเนื้อหา
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics จัดทําผังงาน ออกแบบหน้าเว็บเพจ สร้างบทเรียน
บนเว็บ ตรวจสอบบทเรี ยนบนเว็ บผ่ า นโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ นํา บทเรียนบนเว็บ ซึ่งผ่านการประเมิน จาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ส่งข้อมูลขึ้นสู่เครื่องแม่ข่าย ทดลองใช้ แล้วนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ พบว่า E1/E2 เท่ากับ
81.07/80.89 และค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6109
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดําเนินการ ดังนี้ ศึกษาสาระการเรียนรู้หลัก รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ง15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียน จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ จํานวน 9 แผน เวลา 20 ชั่วโมง ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง 4.48 - 4.70 ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.56
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ ซึ่งใช้จริง จํานวน 40 ข้อ แบบทดสอบมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.56 และมีค่า
อํานาจจําแนก (B) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.83 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81
4. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของ นฤมล พันธุ์พาณิชย์ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีโครงสร้างสติปัญญาของกิลฟอร์ด มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่
0.73 - 0.93 (นฤมล พันธุ์พาณิชย์. 2547: 104 - 119)
5. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ดําเนิ นการสร้างตามกรอบทฤษฎี ของ แมคเคลแลนด์ (McClelland)
จํานวน 35 ข้อ ใช้จริง 30 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ระหว่าง 0.24 - 0.72 และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความคิดสร้างสรรค์
และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ดําเนินการสอบก่อนการทดลอง (Pre - test) 2) สอนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้เวลาในการสอน
20 ชั่วโมง 3) ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ 3) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บตามเกณฑ์ 80/80
โดยใช้สูตร E1/E2 2) วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บ โดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness
Index: E.I.) 3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics และ
กลุ่มที่เรียนแบบปกติ โดยการทดสอบค่าที (t - test Dependent Samples) 4) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้
บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics กับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
Hotelling T2
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.77/80.71
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

คะแนนเต็ม
100
40

(ݔҧ )
84.77
32.28

S.D.
3.34
2.70

ร้อยละ
84.77
80.71

2. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น คิดเป็น 0.5897
จํานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

39

40

คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน
หลังเรียน
21.18
32.28

ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
0.5897

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บและนักเรียนที่เรียนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิด
สร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ก่อนเรียน
(ݔҧ )
กลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บ (n = 39)
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
21.18
2. ความคิดสร้างสรรค์
39.03
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
3.81
กลุ่มที่เรียนแบบปกติ (n = 38)
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
17.82
2. ความคิดสร้างสรรค์
38.74
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
3.64
*p< .01
การทดสอบ

หลังเรียน
S.D.

ก่อนเรียน
(ݔҧ )

หลังเรียน
S.D.

t

p

4.14
2.87
0.49

32.28
72.46
4.13

2.70
1.37
0.15

27.163
73.632
3.849

.000*
.000*
.000*

4.85
1.72
0.47

29.66
67.89
4.01

4.53
1.67
0.32

22.990
69.559
3.721

.000*
.000*
.000*
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนบนเว็บสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดสร้างสรรค์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
*p< .05

SS
132.537
401.404
.282

df
1
1
1

MS
132.537
401.404
.282

F
9.572
171.764
4.668

p
.003*
.000*
.034*

อภิปรายผลการวิจัย
1. บทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/80.71 หมายความว่า บทเรียนบนเว็บทําให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.77 และทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80.71
แสดงว่าบทเรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สราวุฒิ วุฒิศาสตร์ (2553: 88) ที่พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เท่ากับ 82.37/81.25
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 80/80 และผลการศึกษาของ วิสุทธิพงศ์ ยอดเสาดี (2553: 84 - 85)
ที่พบว่าบทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.22/86.78 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 75/75
2. บทเรียนบนเว็บมีดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) เท่ากับ 0.5897 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.97 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2551:
105 - 106) ที่พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6700 และผลการศึกษาของ
ปุณญนุช ไชยมูล (2550: 102 - 103) ที่ได้ศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้กิจกรรมตามแนว
พหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง นาฏศิลป์ไทยพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า บทเรียนบนเครือข่าย
ที่สร้างขึ้นมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5800
3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน
ที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บและนักเรียนที่เรียนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บ และ
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษา ของ ธัญญ์ชลิตา สิทธ์ภูรินทร์กุล
(2552: 130 - 131) ที่พบว่า หลังจากการเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับผลการศึกษา ของ พรพล เชาวลิตตระกูล (2553: 90) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่เรียนผ่านบทเรียนออนไลน์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียน
ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บ พบว่า สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับผลการศึกษา ของ กนกวรรณ ภิญโญศรี (2552: 76 - 77) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนบนเครือข่ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความคิดสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาของ ทิพย์กมล สนสมบัติ (2553: 94)
ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนปกติ
อย่างมีนัยสําคัญ
5. ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับนักเรียนที่เรียนปกติ มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน ยังมีผลการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ ของ อุทุมพร แก่นทอง (2553: 60 - 61) ที่พบว่า
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ
1. บทเรีย นบนเว็บ ที่ พัฒ นาขึ้ น ตามหลัก การจัด กิจ กรรม Synectics มี ผ ลต่อ การพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สูงกว่าก่อนเรียน ครูผู้สอนจึงควรนําบทเรียนบนเว็บ
ที่พัฒนาขึ้นตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics ไปใช้เป็นส่วนเสริมทางบวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมทั้งควรมีการสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics ในเนื้อหาและรายวิชาอื่น ๆ
ที่เป็นปัญหาด้วยเช่นกัน
2. บนพื้นฐานของข้อค้นพบที่ว่า บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นตามหลักการจัดกิจกรรม Synectics มีผลต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาถึงรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สูงกว่ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
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นางภัทรวดี เกิดแสงสุริยงค์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาทักษะ
กระบวนการทํา งานด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อ ง การปลู ก ผั ก บุ้ ง ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านคลองตัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 22 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินกระบวนการทํางาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรี ยนหลังจากใช้การจั ดการเรียนรู้แบบร่วมมื อ
เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะกระบวนการทํางานในการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง เฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยเน้นให้นักเรียนรักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน สามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4 - 8) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาเกี่ยวกับ
งานเกษตร ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่นักเรียนประสบปัญหา คือ ไม่มีทักษะด้านกระบวนการทํางาน เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ปี
ย้อนหลัง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่ํา พบว่าในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.40 ปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 62.62 และคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O - net) ในปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.68
ปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.14 ซึ่งเห็นได้ว่าคะแนนมีแนวโน้มที่ลดลง (โรงเรียนบ้านคลองตัน. 2554:
26; โรงเรียนบ้านคลองตัน. 2555: 27)
จากแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ STAD (Student Teams Achievement
Division) เป็นรูปแบบหนึ่งที่ Slavin (1987) คิดขึ้น เพื่อการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยแบ่งผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่วน
ที่เท่ากัน ผู้เรียนในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกในกลุ่มได้เกิดความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้ที่เก่ง
จะต้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนเพื่อให้คะแนนกลุ่มดีขึ้น การเรียนแบบนี้จะต้องคํานึงถึงกลุ่มเป็นหลักตัวผู้เรียนจะไปถึง
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เป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มไปถึงเป้าหมายด้วย จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ STAD จะก่อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนมาก เพราะในการเรียนต้องร่วมมือกันปฏิบัติทําให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน มีการปรับตัวด้านมนุษย์สัมพันธ์และทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบทางการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541: 38 ทิศนา แขมมณี. 2548: 98 – 106)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นําการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการทํางานของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน
ซึ่งส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง
2. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง การปลูกผักบุ้ง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หมายถึง แผนการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทํางาน เรื่อง การปลูกผักบุ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ซึ่งความรู้วัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ทักษะกระบวนการทํางาน หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองหลังจากใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องการปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อมุ่งเน้นการฝึกวิธีการทํางาน
อย่างสม่ําเสมอ ทั้งการงานรายบุคคล การทํางานกลุ่มซึ่งจะทําให้สามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่
การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการทํางาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทํางาน ทักษะกระบวนการทํางาน
วัดได้จากแบบสังเกตทักษะกระบวนการทํางาน
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ดีของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams Achievement division) ทิศนา แขมมณี
(2548: 265 – 267) สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2547: 170 – 175) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams Achievement division) สรุปได้ว่า เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบหนึ่งที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อทํางานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4 - 5 คน
โดยกําหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้วทําการทดลองความรู้ คะแนนที่ได้
จากการทดสอบของสมาชิกแต่ละนําเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผู้สอนต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น
ให้รางวัล คําชมเชย เป็นต้น ดังนั้น สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อความสําเร็จของกลุ่ม

226 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
1. องค์ประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีองค์ประกอบสําคัญ ดังนี้
1.1 การเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วและนําเสนอเนื้อหาสาระหรือความคิดรวบยอดใหม่
1.2 การทํางานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผู้สอนจัดผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน จัดให้คละกันและชี้แจงให้
ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่จะต้องช่วยและร่วมกันเรียน เพราะผลการเรียนของสมาชิกแต่ละคน
ส่งผลต่อผลรวมของกลุ่ม
1.3 การทดสอบย่อย สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนทําแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลหลังจากเรียนรู้หรือ
ทํากิจกรรมแล้ว
1.4 คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน เป็นคะแนนพัฒนาการหรือความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน
ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกันกําหนดคะแนนการพัฒนาเป็นเกณฑ์ขึ้นมาก็ได้
1.5 รับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมเพื่อรับรองและยกย่อง
ชมเชยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล เป็นต้น
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
2.1 ขั้นเตรียมเนื้อหา ประกอบด้วย 1) การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระหรือ
เรื่องที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เป็นเนื้อหาใหม่โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งสื่อ วัสดุอุปกรณ์
หรือแหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น 2) การจัดเตรียมแบบทดสอบย่อย เช่น ข้อทดสอบ กระดาษคําตอบ
เกณฑ์การให้คะแนน เป็นต้น
2.2 ขั้นจัดทีม ผู้สอนจัดทีมโดยให้คละกันทั้งเพศและความสามารถ ทีมละประมาณ 4 -5 คน เช่น
ทีมที่มีสมาชิก 4 คน อาจประกอบด้วย ชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน
2.3 ขั้นเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ผู้สอนแนะวิธีการเรียน 2) ทีมวางแผนการเรียนรู้ โดยแบ่งหน้าที่กัน
เช่น ผู้อ่าน ผู้หาคําตอบ ผู้จดบันทึก เป็นต้น 3) สมาชิกในแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระและทํากิจกรรมตามใบงาน
ที่ผู้สอนกําหนด ซึ่งการเรียนรู้โดยวิธีนี้เน้นกาสรให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในทีมมากกว่าการแข่งขัน
2.4 ขั้นทดสอบ ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนแต่ละคนทําการทดสอบย่อย เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้จากข้อทดสอบของผู้สอน 2) ผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมมือกันตรวจผลการทดสอบของ
สมาชิกแต่ละคน 3) ทีมจัดทําคะแนนการพัฒนาของสมาชิกแต่ละคน 4) ให้แต่ละทีมนําคะแนนการพัฒนาของทีม
ไปเทียบกับเกณฑ์ เพื่อหาระดับคุณภาพ
2.5 ขั้นการรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมว่าแต่ละทีม
อยู่ในระดับคุณภาพใด รับการยกย่อง ชมเชย ทีมที่มีคะแนนการพัฒนาสูงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ
ให้รางวัล เป็นต้น
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหา
สาระต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งแล้วยังสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคม อารมณ์มากขึ้นด้วย รวมทั้งมีโอกาส
ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
กรอบแนวคิดการวิจัย

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ทักษะกระบวนการทํางานหลังการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
STAD เรื่อง การปลูกผักบุง้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว
วัดผลก่อนและหลังการเรียนรู้ (One - Group Pre - Test Post - Test Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองตัน อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวน นักเรียนทั้งสิ้น 45 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองตัน อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 22 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง (นวั ต กรรม) ได้ แ ก่ แผนการจั ดการเรี ย นรู้แ บบร่ว มมื อ เทคนิ ค STAD
เรื่อง การปลูกผักบุ้ง จํานวน 5 แผนการเรียนรู้ รวม 10 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน แบบประเมินทักษะกระบวนการทํางาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง
การพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองตัน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการสอนแบบร่วมมือในรูปแบบ STAD และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทํางาน ศึกษาการจัดทํา
แผนจัดการเรียนรู้การใช้วิธีสอนแบบร่วมมือในรูปแบบ STAD และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทํางาน ศึกษาเอกสารและตําราวิชาการเกี่ยวกับ เรื่อง การปลูกผักสวนครัว จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการ
กําหนดเนื้อหาสาระสําคัญ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์
ใบงาน เครื่ อ งมื อ และวิ ธีก ารวั ด ประเมิ น ผล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้จั ดทํ า แผนการจั ด การเรีย นรู้ จํา นวน 5 แผน
รวม 10 ชั่วโมง นําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
การเรียนรู้และองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งเท่ า กั บ 1.00 ทุ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู้ นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองตันที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักสวนครัว ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สร้ า งแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นความรู้ จํ า นวน 40 ข้ อ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความถูกต้อง
ของเนื้อหาเป็นรายข้อ ปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 – 1.00 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขและ
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเคยเรียนเนื้อหาดังกล่าวแล้ว นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่ายเป็นรายข้อ ปรากฏว่าได้ความยากง่าย 0.27 – 0.80 นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจ
จําแนกเป็นรายข้อ ปรากฏว่าได้ความยากง่าย 0.25 – 1 จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ข้อ
คํานวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR - 20 ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84
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3. แบบประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทํ า งาน ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ก ษะ
กระบวนการทํางาน ดําเนินการสร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทํางาน ตามแบบโดยในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบ
Likert scale โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นําแบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความถูกต้องของเนื้อหาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 – 1.00 นําแบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านคลองตัน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 23 คน ที่ได้ทดลอง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จัดพิมพ์แบบประเมินทักษะกระบวนการทํางาน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้วิธีสอน STAD
ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสํารวจความพึงพอใจ ดําเนินการสร้างแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนตามแบบโดยในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบ Likert scale โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ นําแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้อง
ของเนื้อหาเป็นรายข้อ ปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การปลูกผักบุ้ง จํานวน 20 ข้อ หลังจากนั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD จํานวน 5 แผน รวมเวลาเรียน 10 ชั่วโมง ระหว่างการจัดการเรียนรู้ประเมินทักษะ
กระบวนการทํางาน โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทํางาน จํานวน 12 ข้อ เมื่อการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลง
วัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การปลูกผักบุ้ง จํานวน 20 ข้อ และ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 20 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน มาทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ (t - test Dependent) ด้านทักษะกระบวนการทํางานนําค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทํางานเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ และด้านความพึงพอใจนําค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตาราง 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
20
20

x

8.77
15.09

S.D.
2.70
2.32

t - test
18.03**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จํานวน 22 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตอนที่ 2 ศึกษาทักษะกระบวนการทํางานด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตาราง 2 แสดงระดับทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
รวม
X

S.D.

ระดับทักษะกระบวนการทํางาน
แผนการเรียนรู้
รวม
(300)
1
2
3
4
5
60
60
60
60
60
57
56
58
59
59
289
55
56
57
58
58
284
56
57
58
58
58
287
55
56
57
58
57
283
57
57
57
57
58
286
57
56
58
59
59
289
56
57
58
58
58
287
57
57
57
57
58
286
57
58
59
60
60
294
56
57
58
58
59
288
56
57
58
58
58
287
57
57
57
57
58
286
57
57
57
57
58
286
55
57
57
57
58
284
57
58
59
60
60
294
56
57
57
59
59
288
55
57
56
57
58
283
56
57
58
59
60
290
55
57
58
59
50
279
56
57
58
59
60
290
55
57
56
57
59
284
56
57
58
59
59
289
1234 1252 1266 1280 1281 6313
56.09 56.91 57.55 58.18 58.23 57.39
0.81 0.53 0.80 1.01 2.02 0.90

ระดับ
เฉลี่ย

S.D.

แปลผล

4.82
4.73
4.78
4.72
4.77
4.82
4.78
4.77
4.90
4.80
4.78
4.77
4.77
4.73
4.90
4.80
4.72
4.83
4.65
4.83
4.73
4.82
4.78
-

1.30
1.30
0.89
1.14
0.45
1.30
0.89
0.45
1.30
1.14
0.89
0.45
0.45
1.10
1.30
1.34
1.14
1.58
3.56
1.58
1.48
1.30
0.64
-

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
-

จากตาราง 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ทั ก ษะกระบวนการทํา งานเมื่ อ ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง อยู่ในระดับดีมาก คือ มีระดับ เฉลี่ย 4.78
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64
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ตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเด็น
ด้านสาระการเรียนรู้
1. นักเรียนชอบในเนื้อหาสาระที่เรียน
2. นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
3. เนื้อหาสาระสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
4. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมไม่ยากจนเกินไป
5. นักเรียนได้รับเนื้อหาครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้
รวมเฉลี่ย
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. กิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้คิดได้ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน
7. การทํางานในกลุ่มนักเรียนได้มีบทบาทครบทั้ง 3 บทบาท ได้แก่ ประธาน
สมาชิก เลขานุการ
8. นักเรียนภายในกลุ่มทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงที่กําหนดร่วมกันไว้ภายในกลุ่ม
9. กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
10. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
รวมเฉลี่ย
ด้านสื่อการเรียนการสอน
11. สื่อและอุปกรณ์การเรียนตรงกับเนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียน
12. ครูใช้สื่อ/อุปกรณ์ เช่น รูปภาพ ของจริงเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
13. ครูนําเสนอสื่อต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
14. สื่อที่ใช้ช่วยให้เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดได้ง่ายและรวดเร็ว
15. สื่อที่ใช้ส่งเสริมให้ผู้เรียนทํากิจกรรมร่วมกัน
รวมเฉลี่ย
ด้านการวัดและประเมินผล
16. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาสาระและตรงกับจุดประสงค์
17. นักเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล
18. นักเรียนมีโอกาสทราบผลการประเมินผลงานของตนเองและของกลุ่ม
19. นักเรียนรู้จักการพัฒนาตนเองจากการสอบย่อยหรือการทําแบบฝึกหัด
20. ครูใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
รวมเฉลี่ย
เฉลี่ยโดยรวม

ݔҧ

S.D.

แปลผล

4.80
4.83
4.65
4.66
4.72
4.73

0.44
0.35
0.67
0.61
0.80
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.90
4.82

0.30 มากที่สุด
0.40 มากที่สดุ

4.78
4.73
4.89

0.42 มากที่สุด
0.46 มากทีส่ ุด
0.30 มาก

4.82

0.36 มากที่สุด

4.81
4.75
4.78

0.40 มากที่สุด
0.66 มากทีส่ ุด
0.45 มากทีส่ ุด

4.82
4.78
4.78

0.55 มากที่สุด
0.64 มากทีส่ ุด
0.56 มากทีส่ ุด

4.64
4.63
4.75
4.87
4.55
4.69
4.76

0.52
0.38
0.66
0.45
0.77
0.69
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือ
โดยใช้ เ ทคนิ ค STAD เรื่ อ ง การปลูก ผัก บุ้ง เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่สุ ด คื อ มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.76
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง การปลูกผักบุ้ง พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เน้นให้ผู้เรียนทํางานและช่วยเหลือกันและทําให้
เกิดการค้นพบได้ด้วยตนเอง โดยสมาชิกในกลุ่มที่เรียนเก่งจะให้คําแนะนําแก่นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าและภายในกลุ่ม
จะให้กําลังใจเมื่อเพื่อนในกลุ่มไม่สามารถแก้ปัญหาอันเกิดจากงานที่ได้รับมอบหมายทําให้สมาชิกที่เรียนอ่อน
พยายามทําความเข้าใจกับบทเรียน จึงทําให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีและยังทําให้นักเรียนเกิดการแข่งขัน
ทางการเรียนระหว่างกลุ่มมากขึ้นนักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการค้นคว้าในการปฏิบัติงานมากขึ้น จากการสังเกต
ในการเรียนแต่ละครั้งเพื่อนในกลุ่มเดียวกันจะกระตุ้นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันให้เข้าใจในเนื้อหา และทําให้
นักเรียนในกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มและต่อตนเองมากขึ้น เกิดการยอมรับในกลุ่มจึงก่อให้เกิดความร่วมมือ
เกิดการระดมความคิดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ จันทิมา บุศยารัศมี (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรม
แบบร่วมมือ วิชางานบ้าน เรื่อง บ้านน่าอยู่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 25 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจากการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและการเรี ย นหลั ง เรี ย น พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และอุไรวรรณ สัจจาวรานนท์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนผวา พบว่า
หลังการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. จากการศึกษาทักษะกระบวนการทํางานเมื่อใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง
การปลูกผักบุ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องมาจากรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทํางาน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการวิเคราะห์งาน การวางแผนการทํางาน การปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน และมีการวัด
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม ทําให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดปฏิสัมพันธ์
ที่ดีภายในกลุ่ม นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคี
และเสียสละจึงส่งผลให้ทักษะการทํางานของนักเรียนดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน อันส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น
3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิ ค STAD เรื่ อง การปลู กผั กบุ้ง ของนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุด
เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้คิดได้ลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทํางานครบทุกบทบาทหน้าที่ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เก่งเกิด
ความภาคภู มิ ใ จที่ ได้ ช่ ว ยแนะนํ าให้ เพื่ อ นที่ เ รีย นอ่อ นกว่า ให้เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ดี ขึ้ น ส่ ว นนั ก เรี ย นที่ อ่อ นไม่ เ กิ ด
ความรู้สึกอับอาย หรือในการถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสมทําให้นักเรียน
ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือต้องเร่งรีบในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นครชัย ชาญอุไร (2547: บทคัดย่อ)
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พัฒนาชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่ากว่าสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ทําให้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสูงขึ้นจริง ผู้ที่จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบนี้จะต้องศึกษาหลักการและ
วิธีการจัดรูปแบบให้เข้าใจ และสร้างความเข้าใจให้นักเรียนทุกคนก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจและยอมรับการรวมกลุ่ม แม้ไม่ได้อยู่กับเพื่อนสนิท
2. ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ระหว่างการปฏิบัติงานนักเรียนอาจมีการปรึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมเสียงดัง ครูต้องคอยควบคุมดูแลไม่ให้นักเรียนส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะทํากิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. การนําการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปใช้กับเนื้อหาสาระอื่น ควรศึกษาวัตถุประสงค์
สาระการเรียนรู้ ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีการทํางานแบบร่วมมือ
2. ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ควรมีการศึกษารูปแบบของการจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระและบริบทของห้องเรียน
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม
ผู้วิจัย
นางรุ้งรดา ปทุม
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่องระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์
เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม 3) ศึกษาความสามารถการแสดงระบําตํานานนครปฐม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีต่อชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา
(สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน ได้มาด้วยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอน
นาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมิน
ความสามารถในการแสดงระบําตํานานนครปฐม 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการสอน
นาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม ดําเนินการวิจัยโดย ศึกษา สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย คือ ชุดการสอน
นาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม ซึ่งการผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการหาประสิทธิภาพ E1/E2
ก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการหาค่าความยากง่ายและค่าความเชื่อมั่น แบบประเมินความสามารถในการแสดงผ่านการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและผ่านการหาค่าความเชื่อมั่น
ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง นําเครื่องมือที่ผ่านการพัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามลําดับ
ขั้นตอน คือ ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน ทดลองสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 ชั่วโมง ด้วยชุดการสอน
นาฏศิลป์ ทดสอบระหว่างเรียน ประเมินความสามารถในการแสดง ทดสอบหลังเรียน ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ชุดการสอนนาฏศิลป์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t - test)
แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม ประกอบด้วย ซีดีเพลงตํานานนครปฐม วีดิทัศน์ระบํา
ตํานานนครปฐม เอกสารประกอบการเรียนการสอน จํานวน 3 เล่ม คู่มือการใช้ชุดการสอนนาฏศิลป์ มีประสิทธิภาพ
E1/E2 = 84.56/89.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการแสดงระบําตํานานนครปฐมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ภาพรวมคุณภาพระดับดี (ݔҧ = 3.35)
4. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 ที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ ว ยชุ ด การสอนนาฏศิ ล ป์
เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ภาพรวมเห็นด้วยมากที่สุด
(ݔҧ = 4.61)
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ชุดการสอนเป็นสื่อประสมชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นใช้ในปี 2516 ที่แผนกโสตศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้ริเริ่ม คือ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และได้มีผู้นําเอากระบวนการผลิตชุดการสอนมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ทั้งงานการศึกษาและงานด้านการวิจัยทางการศึกษาต่าง ๆ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2523: 123) ซึ่งลักษณะเด่น
ของชุดการสอนนั้นมีหลายประการ เช่น ชุดการสอนสร้างขึ้นอย่างมีระบบและมีคุณค่า ช่วยลดภาระครูและนักเรียน
ได้รับความรู้ในแนวทางเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีข้อเสนอแนะในการทํากิจกรรม การใช้สื่อ และมีการประเมินผล
นักเรียนอย่างครบถ้วน (นิภา โสภาสัมฤทธิ์ 2541: 10) จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางมีความเจริญ
รุ่งเรื่องตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ จนถึงสมัยทวาราวดีนครปฐมได้กลายเป็นเมืองหลวงที่สําคัญของอาณาจักรทวาราวดี
ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 - 17 ในยุคสมัยของอาณาจักรทวาราวดีนี้เองมีตํานาน
พญากงพญาพาน เป็นตํานานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ การสร้างพระประโทณเจดีย์ การสร้างวัด
พระเมรุ ซึ่งปัจจุบันก็ยังปรากฏอยู่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เป็นโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในอําเภอ
เมืองนครปฐม และอยู่ใกล้กับองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม ทุก ๆ ปีจะมีงาน
นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งจัดกันมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุก ๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวงานอย่างมากมายด้วยความศรัทธาที่มีต่อองค์พระปฐมเจดีย์
ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ เห็นความสําคัญในศิลปะนาฏศิลป์ไทย เห็นความสําคัญของตํานานนครปฐม
อยากอนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่ให้ชาวนครปฐมและบุคคลทั่วไปได้รู้จัก และช่วยกันเผยแพร่ตํานานพญากงพญาพาน
ให้รู้จักทั้งชาวนครปฐมและนักท่องเที่ยว โดยผ่านการแสดงนาฏศิลป์ที่เป็นศิลปะอันทรงคุณค่าของไทย ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการจัดทําชุดการสอน โดยให้ชื่อว่า การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสําหรับ
ครูและนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตํานานพญากงพญาพาน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจนสามารถแสดง
ระบําตํานานนครปฐมได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒนาชุดการสอนนาฏศิล ป์ เรื่อง ระบําตํา นานนครปฐม สํา หรับ นั ก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ที่มีประสิทธิภาพ
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานาน
นครปฐม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม
3. ศึกษาความสามารถในการแสดงระบําตํานานนครปฐม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อการเรียนชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม หมายถึง ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้เป็นสื่อประกอบ
การเรียนการสอน ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดการสอนนาฏศิลป์ ซีดีเพลงระบําตํานานนครปฐม วีดิทัศน์ระบําตํานาน
นครปฐม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมเฉลย เอกสารประกอบการเรียนการสอน จํานวน 3 เล่ม
ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์ เล่มที่ 2 เรื่อง พญากงพญาพานสู่ตํานานนครปฐม เล่มที่ 3 เรื่อง ระบําตํานาน
นครปฐม
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ระบําตํานานนครปฐม หมายถึง การแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ประกอบทํานองเพลงไทยร่วมสมัย เป็นศิลปะ
แห่งการร่ายรําเป็นหมู่มีลีลาท่ารําที่สวยงามพร้อมเพรียงกัน ท่ารําจะเป็นการผสมผสานเข้ากับทํานองเพลงและเนื้อร้อง
โดยการนําภาษาท่าและนาฏยศัพท์มาประดิษฐ์ท่ารําที่มีความหมายเข้ากับบทเพลง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้จากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม
ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม
ความสามารถการแสดงระบําตํานานนครปฐม หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ในการแสดงระบําตํานานนครปฐม โดยใช้แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม หมายถึง อัตราส่วนของ คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่ทํากิจกรรมในระหว่างการเรียนกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบหลังเรียน
ซึ่งในการดําเนินงานครั้งนี้ตั้งเกณฑ์ไว้ E1/E2 ไม่ต่ํากว่า 80/80
E1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ของจํานวนคําตอบที่นักเรียนตอบได้ถูกต้องจากการทํา
แบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้รวมกัน
E2 หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ของจํานวนคําตอบที่นักเรียนตอบได้ถูกต้องจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดการสอนของนักการศึกษาหลายท่าน
เช่น ชัยยงค์ พรหมวงศ์, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2520 อ้างถึงใน สาลี คําใบ 2547: 36 - 37)
ชม ภูมิภาค (2524: 102) บุญชม ศรีสะอาด (2546: 94) และอีกหลายท่านเพื่อให้ชุดการสอนมีคุณภาพเหมาะสม
กับผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มา กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น

ชุดการสอนนาฏศิลป์
ระบําตํานานนครปฐม
ที่มีประสิทธิภาพ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ก่อนเรียน
และหลังเรียน
2. ความสามารถในการแสดง
ระบําตํานานนครปฐม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
3. ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่มีต่อชุดการสอน
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การทดลองในครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2538: 248 - 249)
กลุ่ม
ทดสอบก่อนเรียน
ทดลอง
ทดสอบหลังเรียน
กลุ่มทดลอง
T1
X
T2
T1
หมายถึง
การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
X
หมายถึง
การเรียนด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม
T2
หมายถึง
การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 94 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
จังหวัดนครปฐม กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 รวม 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม
ซีดีเพลง และวีดิทัศน์ระบําตํานานนครปฐม เอกสารประกอบการเรียนการสอน จํานวน 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1
เรื่อง ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ เล่มที่ 2 เรื่อง พญากงพญาพานสู่ตํานานนครปฐม เล่มที่ 3 เรื่องระบําตํานานนครปฐม
ซึ่งในแต่ละเล่มจะมีแบบทดสอบ เล่มละ 10 ข้อ รวม 30 ข้อ เพื่อใช้ประเมินระหว่างเรียน พัฒนาและหาคุณภาพ
ชุดการสอน โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการสร้างชุดการสอนที่มีคุณภาพจากเอกสารตํารา
หนังสือการสร้างชุดการสอนของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 53 - 66) แนวทางการสร้างเอกสารประกอบการเรียน
การสอน ของ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544: 15 - 20) ศึกษาเทคนิคการจัดทําซีดีเพลง วีดิทัศน์ ศึกษาประวัติ
ของตํานานพญากงพญาพาน นําความรู้ที่ได้ศึกษามาจัดทําเป็นชุดการสอนซึ่งประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน
จํานวน 3 เล่ม พร้อมแบบทดสอบระหว่างเรียน เล่มละ 10 ข้อ ซีดีเพลง วีดิทัศน์ คู่มือการใช้ชุดการสอน ผู้วิจัย
สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดการสอน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท
(Likert Five Rating Scale) อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 114 - 115) ประเมินด้านนาฏศิลป์ ด้านคู่มือการใช้
ชุดการสอน ด้านชุดการสอน รวมทั้งหมด 17 ข้อ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความตรงของเนื้อหา
(Content Validity) และการใช้ภาษาให้ถูกต้อง จากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพ
ได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 นําแบบประเมินคุณภาพชุดการสอน เสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ประเมิน
คุณภาพชุดการสอน ภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย 4.51 นําชุดการสอนทั้งหมดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเสร็จแล้วไป
ปรับ ปรุง แก้ไ ขให้มีค วามสมบูร ณ์ก่อ นที่จ ะนํา ไปใช้กับ นัก เรีย นที่ไ ม่ใ ช่ก ลุ่ม ตัว อย่า งเพื่อ หาประสิท ธิภ าพ E1
ส่ว นแบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรีย น ผู้ วิจัย ได้จัด ทํา จํา นวน 50 ข้ อ เป็น แบบ 4 ตัว เลือ ก
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Congruence: IOC) เมื่อผู้วิจัยคํานวณหาค่า IOC
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 นําแบบทดสอบไปทดลอง (Try out)
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 1 ห้องเรียน และไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์
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รายข้อเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งได้ค่า
ความยากง่าย 0.40 - 0.64 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ค่าอํานาจจําแนก 0.28 - 0.56 คัดเลือกข้อสอบ
ตามเกณฑ์ให้เหลือ จํานวน 30 ข้อ นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น 0.80 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ไปทดสอบกับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ E2 ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout) โดยนําชุดการสอน ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จํานวน 3 คน ที่มีระดับผลการเรียน ที่แตกต่างกัน คือ เก่ง
ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 76.67/81.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 ที่ตั้งไว้
และปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 1) ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 2) ปรับปรุง รูปแบบการพิมพ์และแก้ไขการพิมพ์
ฉีกคํา 3) ปรับเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม 4) ปรับท่ารํา ให้ง่ายขึ้นไม่ควรยากเกินความสามารถของนักเรียน
ขั้นที่ 2 ทดลองแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) โดยนําชุดการสอน ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม จํานวน 9 คน เป็นนักเรียน
เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ซ้ํากับนักเรียนกลุ่มทดลองแบบรายบุคคล
ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.48/ 85.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน
ดังนี้ 1) ปรับปรุงแก้ไขคําให้เหมาะสมกับนักเรียน 2) ตรวจสอบการใช้ภาษา 3) เพิ่มคําอธิบายศัพท์ไว้ท้ายเล่ม
4) ปรับวีดิทัศน์ในเรื่องของแสงให้สว่างกว่าเดิม
ขั้นที่ 3 ทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยนําชุดการสอน ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน เป็นนักเรียนเก่ง 10 คน
ปานกลาง 10 คน อ่อน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ซ้ํากับนักเรียนกลุ่มทดลองแบบรายบุคคลและทดลอง
แบบกลุ่มย่อย ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.56/89.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข
ชุดการสอน ดังนี้ ปรับท่ารําให้สอดคล้องกับคําอธิบายท่ารําในบางภาพ ได้ชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานาน
นครปฐม ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานาน
นครปฐม จํานวน 30 ข้อพัฒนาและหาคุณภาพ โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 37 - 48) หลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบและเทคนิคการเขียนแบบทดสอบ
ของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 93 - 121) วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด เนื้อหา และจุดประสงค์
ของเนื้อเรื่องในชุดการสอนนาฏศิลป์ เพื่อนํามาเขียนแบบทดสอบโดยกําหนดจุดประสงค์ เนื้อหา ในการวัดให้
สอดคล้องกันระหว่าง ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จํานวน 50 ข้อ
2.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 50 ข้อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษาให้ถูกต้องของแบบประเมินแบบทดสอบ จํานวน 23 ข้อ จากนั้น
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินแบบทดสอบ ได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 นําแบบประเมิน
แบบทดสอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหาและจุดประสงค์
การเรียนรู้ของแบบทดสอบ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
2.2 นําแบบทดสอบไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ซึ่งผ่านการเรียนด้วย
ชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐมมาแล้ว จํานวน 30 คน นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อ
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบที่มี
ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.40 - 0.64 และได้ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.28 - 0.56 คัดเลือกข้อสอบตามเกณฑ์ให้เหลือ
จํานวน 30 ข้อ
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2.3 ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) นําข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 30 ข้อ ไปทดลองสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 อีกครั้งเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบใช้สูตร KR - 20 ของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่น (rtt) ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป
นําแบบทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบประเมิ น ความสามารถการแสดงระบํา ตํา นานนครปฐม ของนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม พัฒนาและหาคุณภาพของแบบประเมินความสามารถ
โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความสามารถของนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินตามวิธีการของ Likert (Best 1986 อ้างถึงใน อรวรรณ ไตรธาตรี 2550: 97)
ประกอบด้วย ด้านความถูกต้องของท่ารํา ด้านความถูกต้องของจังหวะ ด้านความสวยงามอ่อนช้อย ด้านความพร้อมเพรียง
ด้านการแปรแถว โดยกําหนดคุณภาพ เป็น 4 ระดับ ดังนี้ คือ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้
และ 1 หมายถึง ปรับปรุง จํานวน 5 ข้อ นําแบบประเมินความสามารถเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณา
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษาให้ถูกต้องจากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ได้ค่าความสอดคล้อง 1.00
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบํา
ตํานานนครปฐม พัฒนาและหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจตามวิธีการของ Likert (Best 1986 อ้างถึงใน อรวรรณ ไตรธาตรี 2550:97) กําหนดระดับของ
คําถามเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยและ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ประเมินด้านเนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ด้านรูปแบบของสื่อ ด้านความรู้สึกต่อคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ สร้างข้อคําถาม จํานวน 10 ข้อ นําแบบประเมิน
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณาความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษาให้ถูกต้อง
จากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 นําแบบประเมินความพึงพอใจ
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) นําผลที่ได้
มาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) วิไลพร วรจิตตานนท์ (2547: 135)
ได้ค่าความเชื่อมั่น .90
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) คณะครูและนักเรียน
เพื่อชี้แจงในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยชี้แจง กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่องการเรียน เวลาเรียน วิธีการในการเรียน
3. ดําเนินการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 กันยายน 2554
4. หลังจากเรียนด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์ครบ 15 ชั่วโมงแล้ว ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) จํานวน 30 ข้อ
5. ให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากเรียนเรียบร้อยแล้ว
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2539: 495)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้ค่าที (t – test for Dependent)
วิไลพร วรจิตตานนท์ (2545: 217)
3. วิเคราะห์ความสามารถการแสดงระบําตํานานนครปฐม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ค่าเฉลี่ย
(ݔҧ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายเป็นระดับคุณภาพ
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดการสอนนาฏศิลป์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
(ݔҧ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายเป็นระดับความพึงพอใจ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม มีประสิทธิภาพ
E1/E2 = 84.56/89.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบํา
ตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความสามารถในการแสดงระบําตํานานนครปฐม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวม
คุณภาพอยู่ในระดับดี (ݔҧ = 3.35)
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์
เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมเห็นด้วยมากที่สุด
(ݔҧ = 4.61)
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม นําผลมาอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐมมีประสิทธิภาพ
E1/E2 = 84.56/89.44 ซึ่งผลที่ได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ซึ่งหมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.56 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.44 แสดงว่าชุดการสอน
นาฏศิลป์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ชุดการสอนได้ผ่านการหาประสิทธิภาพรายบุคคล
(Individual Tryout) ผ่านการหาประสิทธิภาพกับกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) ผ่านการหาประสิทธิภาพภาคสนาม
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบํา
ตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดความชํานาญ สามารถแสดงระบําตํานานครปฐม
ได้อย่างถูกต้องสวยงาม สอดคล้องกับ บังอร อนุเมธางกูร (2542: 161 - 191) ที่กล่าวว่าการปฏิบัติเป็นกระบวนการ
ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจนเกิดทักษะ เกิดความชํานาญ จัดเป็นการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยที่ต้องมีการฝึกฝนในทักษะ
ที่มีต้นแบบ
3. ผลการศึ ก ษาความสามารถการแสดงระบํ า ตํ า นานนครปฐม ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ภาพรวมคุณภาพระดับดี (ݔҧ = 3.35) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการสร้างและการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นําภาษาท่าและ
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นาฏยศัพท์มาประดิษฐ์เป็นท่ารําระบําตํานานนครปฐมที่ผสมกลมกลืนกับเนื้อเพลงที่ไพเราะน่าฟัง และดนตรีแนว
ศิลปะร่วมสมัย ประกอบกับท่ารําที่ไม่ยากจนเกินไปสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสอดคล้องกับ สมาพร
มีเนตรทิพย์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 1 พบว่า ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่า ภาพรวมนักเรียน
มีความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่า ได้ถูกต้องสวยงาม
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดการสอนนาฏศิลป์ พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม ในภาพรวม เห็นด้วย
มากที่สุด (ݔҧ = 4.61) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอน
ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สีสันสวยงาม ครูและนักเรียนสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
พิมพวรรณ รวมจิตต์ ([ออนไลน์]: 2554) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง เรื่อง ฟ้อนปู่จาพระพุทธ
สิงห์แซ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.47
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการใช้ชุดการสอน
1. ก่อนนําชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้
ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้ให้เข้าใจก่อน เพื่อประสิทธิภาพทางการเรียน ของนักเรียนและการสอนของครู
2. ครูควรสอนตามขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ในคู่มือไม่ควรข้ามขั้นตอน เพราะอาจทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่บรรลุตามเป้าหมาย
3. ควรเตรียมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบ ให้พร้อมก่อนที่จะสอน
4. การนําชุดการสอนนาฏศิลป์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บางกิจกรรมนักเรียนปฏิบัติเกินเวลา
ที่กําหนดไว้ ดังนั้นผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
5. ชุดการสอนนี้ใช้สําหรับครูนาฏศิลป์เท่านั้น
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรนําชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง ระบําตํานานนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ควรศึกษาและสร้างชุดการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องอื่น ๆ เพื่อนําผลการศึกษา
ที่ได้มาเป็นข้อมูลทางการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
3. ชุดการสอนนาฏศิลป์นี้ ครูที่สนใจสามารถนําประวัติความเป็นมาของตํานานพญากงพญาพานไปบูรณาการ
การสอนในสาระอื่น ๆ ได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระประวัติศาสตร์
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ผลงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
ผู้วิจัย
นางอารี ราชสาร
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวย
ด้วยสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และ 4) ประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น โดยทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จํานวน 33 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบประเมินโครงร่างหลักสูตร
แบบทดสอบ แบบประเมินผลงานภาคปฏิบัติ แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่านักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ เน้นรูปแบบของการพัฒนาการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยการออกแบบ
และพัฒนาบริเวณโรงเรียน มีครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญงานจัดสวนเข้ามาจัดการเรียนรู้และประเมินผล 2) ผลการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น พบว่า หลักสูตรประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน หน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย (1) ความรู้
พื้นฐานการจัดสวน (2) การออกแบบจัดสวน (3) การจัดตกแต่งสวน (4) การสรุปประเมินผลการจัดสวน จัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา การตรวจสอบประสิทธิภาพพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และร่วมมือกันในการทํากิจกรรมกลุ่ม ออกแบบและการปฏิบัติงานจัดสวนได้ตาม
วัตถุประสงค์ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวนก่อนและ
หลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
นักเรียนมีความสามารถในการจัดสวนอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
หลักสูตรท้องถิ่นเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง มีความ
ยืดหยุ่นสูง เป็นการนําทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสภาพของท้องถิ่น ทําให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถปรับตัวเพื่อดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐาน
ของสังคมและวัฒนธรรมที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์อยู่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรท้องถิ่นพัฒนาจากปัญหา
และความต้องการของผู้เรียน โดยการปรับปรุงจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีความใหม่
ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับชีวิตของผู้เรียน ซึ่งครูและผู้เรียนจะเป็นผู้ที่
ร่วมกันพัฒนา หรือสร้างหลักสูตรสําหรับตนเองขึ้นมาตามสภาพของเหตุการณ์หรือปัญหาในขณะนั้น
การจัดการเรี ย นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่ มงานเกษตร ผู้ส อน
จําเป็นต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สําหรับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ในสังคมไทยและสังคมโลก

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 243
แต่ในความเป็นจริง โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งโรงเรียนโนนหันวิทยายนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและครูที่ต้องหาวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนและชุมชน
วิชาการจัดสวน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
ที่ส ามารถจั ด ทํ าเป็ น หลั กสู ตรท้อ งถิ่ นในบางเนื้ อ หาเพื่อพั ฒ นาคุณภาพผู้เรี ย นให้ มีค วามสมดุล ทั้งด้ านความรู้
ความคิด และทักษะ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนกับชีวิตจริงและการทํางาน รวมทั้ง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก และความผูกพันกับท้องถิ่นของตน อันจะนําไปสู่การคิดเป็น ทําเป็น และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. เพื่อประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น ด้านผลการเรียนรู้ เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานจัดสวน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับจุดเน้น
ของชุมชน ท้องถิ่น ตามความต้องการ ความสนใจของนักเรียน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความต้องการของนักเรียนและความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 3
การทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ หมายถึง สาระและมวลประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสวน
ที่จัดทําขึ้นให้สอดคล้องกับจุดเน้นของชุมชน ท้องถิ่น ความต้องการ ความสนใจของนักเรียน และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย ผลการเรียนรู้ คําอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน
แนวทางการจั ดการเรี ยนรู้ใ ช้ การจั ดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือและกระบวนการแก้ ปัญ หา เพื่ อสร้ างองค์ ความรู้
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการจัดสวน
การออกแบบจัดสวน การจัดตกแต่งสวน การสรุปประเมินผลและเผยแพร่
ผลการเรียนรู้ เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ หมายถึง คะแนนด้านความรู้ที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความสามารถในการปฏิบัติงานจัดสวน หมายถึง คะแนนด้านการปฏิบัติงานจัดสวนที่ได้จากการวัดผล
การปฏิบัติงานทั้งขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติงาน ขั้นหลังปฏิบัติงานและผลงาน โดยใช้แบบประเมินผลงานภาคปฏิบัติ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ หมายถึง การแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ ด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผล บรรยากาศในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแม่บทได้กําหนดจุดหมาย เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ทุกคนได้เรียนรู้
คล้ายคลึงกัน ทําให้กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่เป็นหลักการทั่วไป ไม่สามารถ
ประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรู้ตามสภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจ ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
ในแต่ละแห่งได้ทั้งหมด จึงต้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด
เพื่อปรับสภาพของผู้เรียนให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิลําเนา
ท้องถิ่นของตน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่น ตลอดจน
ดําเนินชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นสุข ช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและความผูกพัน รวมทั้งภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ
เป็น การเรีย นรู้จ ากภู มิ ปั ญ ญาที่มีอ ยู่ ใ นท้อ งถิ่น ผู้เ รีย นแสวงหาองค์ค วามรู้ ที่ต อบสนองกับวิ ถี ชีวิ ต ของตนเอง
ปรับตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้เรียนจะเรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง สามารถ
นําความรู้ ไปใช้การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท์
(2532) 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยอาศัยการระดมความคิด แสวงหาคําตอบ เกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาของสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียน เนื้อหาหลักสูตร หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คัดเลือกและ
จัดเนื้อหา กําหนดวิธีการประเมินผล ประเมินหลักสูตรก่อนนําไปใช้ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร โดยการ
จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร ดําเนินการสอนตามหลักสูตรและนิเทศการใช้หลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
และปรับปรุง เพื่อจะตรวจสอบว่าการเรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้หรือไม่ สมควรจะมีการปรับแก้
ในส่วนใดบ้าง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ศึกษาความต้องการของนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และรูปแบบของหลักสูตร
3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ จากบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนโครงงานอาชีพ
ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อํานวยการ
โรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการปฏิบัติจากเอกสารตํารา
5. ศึกษาข้อมูลการจัดสวนและพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร
1. วิสัยทัศน์
2. หลักการ
3. จุดหมาย
4. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ผลการเรียนรู้
7. สาระการเรียนรู้
8. โครงสร้างรายวิชา
9. แนวทางการจัดการเรียนรู้
10. สื่อการเรียนรู้
11. การวัดผลและประเมินผล
12. หน่วยการเรียนรู้
13. แผนการจัดการเรียนรู้
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้
หลักสูตร
1. ทดสอบการเรียนรู้ก่อน
ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น
2. นําหลักสูตรไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
จํานวน 33 คน
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านการปฏิบัติงาน
4. ทดสอบผลการเรียนรู้หลัง
การใช้หลักสูตรท้องถิ่น

ปรับปรุงแก้ไข

ไม่ผ่าน

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล
และปรับปรุง
1. ผลการเรียนรู้ เรื่อง
สวนสวยด้วยสองมือ
2. ผลการปฏิบัติ
งานจัดสวน
3. ความคิดเห็น

ผลการประเมิน
ผ่าน
หลักสูตรฉบับสมบูรณ์
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ดําเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ
One Group Pretest - Posttest Design
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
โนนหันวิทยายน ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จํานวน 5 ห้องเรียน รวมนักเรียน 167 คน
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิจัย ได้แ ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จํานวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 33 คน จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถาม พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กําหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขต
เนื้อหา นําเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนําเครื่องมือไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
2. แบบสัมภาษณ์ พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กําหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขต
เนื้อหา นําเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3. ประเด็นสนทนากลุ่ม พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กําหนดโครงสร้างเครื่องมือและ
ขอบเขตเนื้อหา นําเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. แบบประเมินโครงร่างหลักสูตร พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กําหนดโครงสร้างเครื่องมือ
และขอบเขตเนื้อหา นําเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่า
ดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
5. แบบทดสอบ พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กําหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขต
เนื้อหา นําเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และนําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าอํานาจจําแนก ค่าความยากง่ายและค่าความเชื่อมั่น
6. แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กําหนดโครงสร้างเครื่องมือ
และขอบเขตเนื้อหา นําเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่า
ดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
7. แบบสอบถามความคิดเห็น พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กําหนดโครงสร้างเครื่องมือ
และขอบเขตเนื้อหา นําเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่า
ดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการจําเป็นและการหาข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการจัดสวน เอกสาร นโยบาย ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หลักการ จุดหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
คุณภาพผู้เรียน วิสัยทัศน์สถานศึกษา และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และนําเสนอ
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ในรูปแบบพรรณนาความในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ เก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานโดยการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฉบับร่างและเครื่องมือการวิจัย นําเครื่องมือที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งโครงร่าง
หลักสูตรให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวั ดขอนแก่น จํานวน 33 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสังเกต รับรู้ และเข้าใจปัญหา 2) ขั้นคิดหาทางเลือก 3) ขั้นเลือกทางเลือกในการ
แก้ปัญหา 4) ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา และ 5) ขั้นประเมินผลและสรุปผล
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลังจากผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจบหลักสูตรแล้ว มีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
จัดสวน และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ เพื่อนําข้อมูลที่ได้
ไปประเมินผลหลักสูตรในขั้นต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา
2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา
3. ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา
4. ข้อมูลด้านส่วนประกอบของโครงร่างหลักสูตร วิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
5. ข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ความแตกต่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรโดยการหาค่า t - test แบบ dependent
6. ข้อมูลจากแบบประเมินผลภาคปฏิบัติ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์เนื้อหา
7. ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ เน้นรูปแบบของการ
พัฒนาการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยการออกแบบและพัฒนาบริเวณโรงเรียน มีครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ
งานจัดสวนเข้ามาจัดการเรียนรู้และประเมินผล
2. ผลการพัฒนาหลักสูตร ได้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ
จุดมุ่งหมาย คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน หน่วยการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้
เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย (1) ความรู้พื้นฐานการจัดสวน (2) การออกแบบจัดสวน (3) การจัดตกแต่งสวน และ
(4) การสรุปประเมินผลการจัดสวน จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา
การตรวจสอบประสิทธิภาพพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และร่วมมือกัน
ในการทํากิจกรรมกลุ่ม สามารถออกแบบและปฏิบัติงานจัดสวนได้ตามวัตถุประสงค์
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวนก่อนและหลัง
การใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานจัดสวนอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมืออยู่ในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ ที่เน้นรูปแบบของ
การพัฒนาการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยการออกแบบและพัฒนาบริเวณโรงเรียน มีครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ
งานจัดสวนเข้ามาจัดการเรียนรู้และประเมินผล สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559)
ที่ ต้ อ งการให้ จั ด การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น มากที่ สุ ด
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กําหนด
ความมุ่งหมายและหลักการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรา 27 ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทํา
สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มาตรา 28 กําหนดให้สาระของหลักสูตร
ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ผลการพัฒนาหลักสูตร ได้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ ซึ่งจากการตรวจสอบประสิทธิภาพ
พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80 - 1.00 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการสร้างหลักสูตรอย่างเป็นระบบตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับ
สงัด อุทรานันท์ (2532) ที่นําเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การกําหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ การกําหนดมาตรฐานการวัดผลและ
ประเมินผล การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลการใช้หลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
3. นักเรียนส่วนใหญ่สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และร่วมมือกันทํากิจกรรมกลุ่ม สามารถออกแบบ
และปฏิบัติงานจัดสวนได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา ศรีเพชร (2550) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง คลองมหาสวัสดิ์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพบว่า
ขณะทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รกั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นคลองมหาสวั ส ดิ์ นั ก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้น มีความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม และสนใจปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
ธัญดา ไตรวนาธรรม (2552) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่งานอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจและกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ พร้อมกับร่วมมือกันในการทํากิจกรรมกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
4. นักเรียนมีผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความสามารถในการจัดสวนอยู่ใน
ระดับมากและมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้การทํางานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ สามารถทํางานเป็นหมู่คณะมีนิสัยรักการทํางาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน
อันจะนําไปสู่ก ารให้ ผู้ เรียนสามารถช่ ว ยเหลือ ตนเองและพึ่ง พาตนเองได้ต ามพระราชดํา ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพีย ง
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช้
1. โรงเรียนโนนหันวิทยายนควรส่งเสริมการนําหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ ไปใช้ในการจัด
การเรียนการสอนและเผยแพร่ให้โรงเรียนที่สนใจนําไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
2. โรงเรียนโนนหันวิทยายนควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียน มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว ให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานจัดสวนในบริเวณโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสํานึก
รักสถาบันและสร้างความภาคภูมิใจ
3. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้เรื่องการออกแบบจัดสวนจนนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ออกแบบจัดสวน
ได้อย่างสร้างสรรค์ก่อนการลงมือปฏิบัติงานจัดสวนในบริเวณที่รับผิดชอบ
4. โรงเรียนโนนหันวิทยายนหรือโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกันควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นแกนนํา
ในการพัฒนาบริเวณโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หรือจัดการประกวดบริเวณรับผิดชอบ
ของห้องเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยติดตามผลถึงการนําความรู้ทักษะกระบวนการทํางาน ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ว่ามีความคงทนหรือไม่ อย่างไร เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในท้องถิ่นในการทํางานไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
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ผลงานวิจัย ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001 - 0005) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
ผู้วิจัย
นายณัฐพล จอมขันเงิน
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ชั้นปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ ใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC มีค่าเท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2
ผลการศึกษาพบว่า ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(E1/E2) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.90/83.27 และคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.5
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันพบว่า การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและการทํางานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายนั้น มีเพิ่มมากขึ้น
ลักษณะการทํางานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากกว่ายุคสมัยที่ผ่านมาหลายเท่า
หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า โลกปัจจุบันเป็นโลกอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตราย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการฝึกปฏิบัติเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
อุบัติเหตุมากรายที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเพราะผู้ประสบเหตุที่อยู่ในเหตุการณ์หรือใกล้ชิดไม่ทราบถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม เมื่อนําส่งผู้เจ็บป่วยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลก็สายเกินแก้เสียแล้ว ความรู้ในการปฐมพยาบาล
โดยเฉพาะกรณีเพื่อช่วยชีวิต จึงเป็นความจําเป็นพื้นฐานของนักศึกษาที่เรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (เดือนฉาย ชุติดํารง, 2537) การเรียน
ทางด้านช่างอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้น จําเป็นต้องมีหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทํางาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางสังคม ณ ปัจจุบันพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นมากมาย มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานได้ ปัจจุบันวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถูกกําหนดให้เป็น
วิชาชีพพื้นฐานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง 2546) ที่นักศึกษาที่เรียน
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาต้องได้รับการเรียนการสอน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทํางาน มีทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่
และชีวิตประจําวัน (เดือนฉาย ชุติดํารง, 2537)
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จากการตรวจสอบผลคะแนนการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ํา
ดังตาราง
ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 / 2552
ภาคเรียนที่ 2 / 2552
ภาคเรียนที่ 1 / 2553
ภาคเรียนที่ 2 / 2553

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
4.8
5.1
4.4
4.7

ผู้ศึกษาจึงได้คิดพัฒนาชุดการเรียนการสอนขึ้น โดยมีทั้งภาคความรู้ ทฤษฎี ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษา
ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และภาคปฏิบัติ โดยการจําลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ เป็นการฝึกทักษะ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
4. เพื่อศึกษาความความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา สามารถมีสื่อในการนําเสนอบทเรียนได้ ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป
และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนช่องทางเดียว
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นต่อผู้ประสบอันตราย ผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อลดอันตรายหรือป้องกันมิให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นกับผู้ประสบอันตราย
ก่อนนําส่งแพทย์เพื่อทําการรักษาต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ซึ่งเครื่องมือเป็นข้อสอบที่ครูสร้างขึ้นเองและได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑ์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้น สําหรับการวิจัยครั้งนี้
โดยผู้วิจัยปรับมาจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปแกรม
80 ตัวแรก หมายถึง ผู้เรียนตอบคําถามในแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นได้ร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนโดยเฉลี่ยที่ผู้เรียนทั้งหมดทําได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับชุดการเรียนการสอน
วาสนา ชาวหา (2525) กล่าวว่าชุดการเรียนการสอน หมายถึง การวางแผนการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อต่าง ๆ ร่วมกัน (Multimedia Approach) หรือการใช้สื่อประสม (Multimedia) เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยจัดไว้เป็นชุดในลักษณะซองหรือกล่อง
นิพนธ์ ศุขปรีดี (2525) ได้ให้ความหมายของชุดการเรียนการสอนไว้ว่า คือ การรวบรวมสื่อการสอน
อย่างสมบูรณ์ตามแบบแผนที่ตั้งไว้ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอน ชุดการเรียนการสอนเป็นระบบสื่อประสม
สําเร็จรูปเพื่อให้ครูใช้ในการสอน โดยที่ครูไม่ต้องเตรียมสื่ออื่น ๆ หรือวางแผนการสอนใหม่ เพราะชุดการสอนมีสื่อ
และวิธีดําเนินการสอนพร้อมที่จะให้ครูหยิบมาใช้ในการสอนทันที เพียงแต่ครูพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายของชุดการเรียน
การสอนตรงกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ครูก็สามารถนําชุดการเรียนการสอนไปใช้ได้
จันทร์ฉาย เตมิยาคาร (2533) กล่าวว่าชุดการเรียนการสอน คือ สื่อสําหรับผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง
ตามเอกัตภาพ ทั้งนี้เพื่อฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
2. แนวคิดการออกแบบชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบที่ดี คือ การแสดงออกถึงคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ในการสร้างสรรค์งาน โดยอาศัยประสบการณ์
และความสามารถสร้างปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดูดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของผู้ดูหรือผู้บริโภค (ดุษฎี สุนทรารชุน, 2531)
สุชาติ เถาทอง (2539) (อ้างถึงใน ทรงกลด เหล็กสมบูรณ์, 2543) ว่าองค์ประกอบของการออกแบบนั้น
จะประกอบไปด้วยจุด (Point) เส้น (Line) รูปร่าง (Shape) รูปทรง (From) ช่วงระยะ (Space) สี (Color) และ
ลักษณะพื้นผิว (Texture) ซึ่งต้องใช้หลักสําคัญในการออกแบบคือ ความกลมกลืน (Harmony) สัดส่วน (Proportion)
ความสมดุล (Balance) ช่วงจังหวะ (Rhythm) การเน้น (Emphasis) เอกภาพ (Unity) การตัดกัน (Contrast)
ความแตกต่าง (Variety) จากลักษณะองค์ประกอบและหลักในการออกแบบนี้ เป็นเพียงพื้นฐานของหลักการออกแบบ
แต่ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ต้องปฏิบัติตามเสมอไปในทุก ๆ งาน เพียงแต่เป็นส่วนช่วยในการวิเคราะห์และทําให้เข้าใจถึง
คุณสมบัติในการออกแบบ เพื่อให้การออกแบบบรรลุถึงประโยชน์และความต้องการอย่างเต็มที่
3. แนวคิดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
โสภณ เสือพันธ์ (2548) ได้ให้ความหมายของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นว่า การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ต่อผู้ประสบอันตราย ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานที่เกิดเหตุ โดยใช้เครื่องมือเท่าที่จะหาได้
เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นกับผู้ประสบอันตรายก่อนนําส่งแพทย์เพื่อทําการรักษาต่อไป
4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทวีพงษ์ หินคํา (2541: 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความชอบของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ทําให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น
กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546: 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกต
โดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทําให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็นความรู้สึกของบุคคล
ในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่
ทําให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ
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5. แนวคิดเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพนวัตกรรม
การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนที่จะพิสูจน์ว่านวัตกรรม
การเรียนการสอนที่จัดทํา/พัฒนาขึ้นนั้น เมื่อนําไปใช้จริงจะเกิดประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถปรับปรุงพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนนั้น สามารถ
ดําเนินการได้หลายวิธี เช่น 1) ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ในสาระการเรียนรู้ที่ตรงกับนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่จัดทํา/พัฒนาขึ้น ช่วยตรวจสอบด้านเนื้อหา กิจกรรม และความเหมาะสมของรูปแบบ ชนิด
และประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน 2) ทดลองใช้กับผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4 - 5 คน
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนที่ไม่เคยผ่านการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระนี้มาก่อน 3) การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้เกณฑ์ E1/E2 เมื่อผู้เรียนได้ดําเนินการกิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ของนวัตกรรมครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว
เปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนนในระหว่างการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมด จะมีค่าใกล้เคียงกับ
เปอร์เซ็นต์ของคะแนนหลังการทดสอบในแต่ละกิจกรรมของผู้เรียน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สมหวัง ดีแท้ (2545) (อ้างถึงใน อัจฉรา บุญแทน, 2551) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Ms - Word หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ขึ้น ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูง และพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนของกลุ่มที่มีการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ และมีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี
กรอบแนวคิดการวิจัย
เอกสารประกอบการสอน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ใบความรู้ ใบงาน
คู่มือครู

ผู้เรียน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

ชุดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
วิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (2001 - 0005)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ดัชนีประสิทธิผล
(Effectiveness Index: E.I.)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากการเรียนด้วยชุดการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
วิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (2001-0005)
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ที่เรียนในรายวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วยเอกสารและสื่อต่าง ๆ ดังนี้
1.1 คู่มือครู เป็นเอกสารสําหรับครูใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
1.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นเอกสารสําหรับใช้ในระหว่างการทํากิจกรรมได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียน 2) ใบความรู้ หน่วยการเรียน 3) ใบงานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4) แบบฝึกหัด
ชุดการเรียนการสอน 5) สื่อการสอนอื่น ๆ เช่น รูปภาพ แผนผังความคิดในหน่วยการเรียน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ทําวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ขอความร่วมมือไปยังแผนกที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบล่วงหน้าก่อน
2. ผู้วิจัยเตรียมการจัดดําเนินการเรียนการสอนโดยใช้เวลาในชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้วิจัยไม่ได้แจ้ง
ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
3. นําแบบทดสอบให้นักเรียนทําการทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนใช้ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ตอบแบบทดสอบ
ใช้เวลา 30 นาที
4. ดําเนินการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในชุดการเรียนการสอน ซึ่งภายในชุดการเรียนการสอนนั้น
นักเรียนต้องปฏิบัติงานตามคําสั่งในชุดการเรียนการสอน ใช้เวลาทั้งหมด 9 คาบ
5. หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในชุดการเรียนการสอนแล้ว ให้นักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 30 นาที
6. นําแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้ชุดการเรียนการสอนไปให้นักเรียนตอบ
7. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเรียนในชุดการเรียนการสอน คือ คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนรวมกับ
คะแนนปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยหาค่าเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด โดยใช้สูตร IOC พิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00
1.2 หาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วีธี
วิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ของ Brennan
1.3 หาความเชื่อมั่น (Reliabity) โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบสอบถามความคิดเห็นมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.621 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.00 – 1.00 ยิ่งใกล้ 1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูง
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เกณฑ์การแปลผลค่าความเชื่อมั่นมีดังนี้ (อ้างใน เกียรติสุดา ศรีสุข, หน้า 144)
0.00 – 0.20 ความเชื่อมั่นต่ํามาก/ไม่มีเลย
0.21 – 0.40 ความเชื่อมั่นต่ํา
0.41 – 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง
0.71 – 1.00 ความเชื่อมั่นสูง
1.4 หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามเกณฑ์ 80/80
โดยใช้สูตร E1/E2
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุดการเรียนการสอน
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ค่าเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ
การออกแบบบทเรียน การสร้างบทเรียน หรือการเขียนโปรแกรม การผลิตเอกสารประกอบการเรียน การประเมิน
และการแก้ไข
2. ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.90/83.27
ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใช้ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนํามาวิเคราะห์
หาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียน พบว่า ผลที่ได้เท่ากับ 68.44 แสดงให้เห็นว่า ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
สามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได้ร้อยละ 68.44
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียน
เห็นด้วยในระดับมาก มีประเด็นเรื่อง เนื้อหามีความเหมาะสม เนื้อหามีความชัดเจน ตัวอักษรมีขนาดที่พอเหมาะ
และความสะดวกในการใช้ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย การใช้ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001 - 0005) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ อภิปรายผล
ได้ดังนี้
ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาการสร้างชุดการเรียนการสอน วิเคราะห์เนื้อหาตามหลักสูตร
กําหนดขอบข่ายของเนื้อหาแต่ละหน่วย จัดทําชุดสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ 2) กําหนดเป้าหมายของการเรียน
การสอน 3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนการสอน
การประเมินผล ใช้การประเมินผลการเรียน โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของผู้เรียนจากกระบวนการ
เรียนรู้และการผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงการประเมินตามสภาพจริง
โดยประเมินจากการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งการประเมินจากกิจกรรมก็ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้นักศึกษา
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มีความตั้งใจในการทํากิจกรรม ร่วมมือกันทํางานในกลุ่ม ทําให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนในการทํากิจกรรม
ไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสูงขึ้น ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นหลังจากเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก
มีประเด็นเรื่อง เนื้อหามีความเหมาะสม เนื้อหามีความชัดเจน ตัวอักษรมีขนาดที่พอเหมาะ มีความสะดวกในการใช้
ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะการใช้ตัวอักษรอ่านแล้วไม่ปวดตา และสีที่ใช้ดูสบายตา อยู่ในแม่สีเดียวกัน
มีความกลมกลืนกัน ส่วนการใช้ภาพมีความคมชัด และขนาดของภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งลักษณะ
การออกแบบดังกล่าวสอดคล้องกับหลักในการออกแบบของสุชาติ เถาทอง (2539) (อ้างถึงใน ทรงกลด เหล็กสมบูรณ์,
2543) ว่าองค์ประกอบของการออกแบบนั้นจะประกอบไปด้วยจุด (Point) เส้น (Line) รูปร่าง (Shape) รูปทรง
(From) ช่วงระยะ (Space) สี (Color) และลักษณะพื้นผิว (Texture) ซึ่งต้องใช้หลักสําคัญในการออกแบบ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนําผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อไป เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. การนําชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรมีการศึกษาวิธีการใช้งาน และ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ โดยอาจศึกษาจากลักษณะและการใช้งานบทเรียน ฯ ดังปรากฏในภาคผนวก
3. การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์นี้ ควรมีการจัดสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อลดความสนใจต่อสิ่งรอบตัวและให้เกิดสมาธิในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น การกั้นพื้นที่
ให้เป็นส่วนตัวมากขึ้น การจัดการเสียงรบกวนให้น้อยลง
รายการอ้างอิง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ผู้วิจัย
นางสาวอัญชลี เหลืองศรีชัย
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรม
กราฟิก เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จํานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา วิดีโอ และแบบฝึกปฏิบัติ 2) แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t
ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.31/80.26
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจ
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด สรุปได้ว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ประกอบ
ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียน
การสอนทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา
2201 - 2419 ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เวลาศึกษาสัปดาห์ละ
4 ชั่วโมง จํานวน 18 สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2552 และในปีการศึกษา 2553 การจัดกระบวน
การเรียนการสอนในรายวิชานี้ผู้วิจัย พบว่า ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก มีผลสัมฤทธิ์
โดยรวมไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้เรียนมีผลการเรียนในเบื้องต้นไม่ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนขั้นต่ําที่ผู้สอนกําหนดไว้ใน
กระบวนการเรียนการสอนเท่ากับระดับ 3 ในจํานวนที่มาก โดยในปีการศึกษา 2552 ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนขั้นต่ําที่ผู้สอนกําหนด จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน
และในปีการศึกษา 2553 นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนขั้นต่ําที่ผู้สอนกําหนด
จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน
ปัญหาด้านการจัดการเรียนผู้วิจัย พบว่า การสอนในรายวิชานี้มีผู้สอนเพียงคนเดียว มีผู้เรียนเป็นจํานวนมาก
ผู้สอนหนึ่งคนจะต้องใช้เวลาแนะนําผู้เรียนในเวลาที่จํากัด การสอนต้องกระทําให้ผู้เรียนดูโดยผู้สอนเท่านั้น ทําให้
การควบคุมการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่ทั่วถึง การใช้สไลด์ประกอบการสอนที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง และการสอน
ผ่านคอมพิวเตอร์ จะกระทําโดยผู้สอนภายในเฉพาะเวลาเรียนเท่านั้น ส่งผลให้ผู้เรียนขาดแหล่งการเรียนด้วยตนเอง
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก จํานวน 3 บทเรียน เนื่องจาก
เนื้อหาบทเรียนดังกล่าวเป็นการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือคําสั่งที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาภายในหลักสูตร โดยมีลักษณะ
รายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวิดีโอ มาใช้แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยกําหนดการพัฒนาในรูปแบบมัลติมีเดียประกอบด้วย
เนื้อหาวิดีโอ กิจกรรมเสริมทักษะ แบบทดสอบ เพื่อใช้เป็นสื่อสําหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละบทเรียน โดยให้
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนผ่ า นเว็ บ นํ า เสนอขั้ น ตอนการใช้ ง านเครื่ อ งมื อ คํ า สั่ ง ผ่ า นวิ ดี โ อจนเห็ น ผลลั พ ธ์
ในขั้นตอนนั้น ๆ หลังจากนั้นผู้เรียนจะได้ทบทวนบทเรียนด้วยการตอบคําถามจากบทเรียน และสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ได้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา
การใช้โปรแกรมกราฟิก
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนผ่ า นเว็ บ หมายถึ ง การนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ม าช่ว ยในการสอน
โดยจัดการเรียนการสอนแบบวิดีโอ ซึ่งเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาของบทเรียนโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการนําเสนอเนื้อหา
ผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนที่เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80
ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย น หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ โ ดยการใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก ที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ หมายถึง การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการเรียนการสอน
ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยรวมคุณสมบัติของสื่อหลายมิติ (Hyper-media) กับคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต
และทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บมาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้านสถานที่และเวลา โดยมีลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอน
มีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กระบวนการวิจัยได้ยึดตามขั้นตอนของ ADDIE Model ซึ่งจําแนก
เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล (มนต์ชัย เทียนทอง,
2548: 239 - 241)
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การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ความสามารถของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนมีความสามารถทําแบบทดสอบระหว่างบทเรียน กิจกรรมเสริมทักษะ หรือแบบทดสอบ
หลังบทเรียน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดไว้ เปรียบเทียบกันในรูปของ E1/E2 เช่น 80/80
โดยที่ E1 ได้จากคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดจากการทําแบบทดสอบของบทเรียนแต่ละชุดหรือคะแนนเฉลี่ย
ของผู้เรียนทั้งหมดจากการตอบคําถามระหว่างบทเรียนของบทเรียนแต่ละชุด และ E2 ได้จากคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
ทั้งหมดจากการทําแบบทดสอบหลังบทเรียน
2. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ความรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกในรูปแบบของคะแนน
หรือระดับความสามารถในการทําแบบทดสอบ หรือกิจกรรมเสริมทักษะได้ถูกต้อง หลังจากที่ศึกษาเนื้อหาบทเรียนแล้ว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ยืนยันความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนที่ได้รับจากบทเรียน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากสิ่งที่ไม่เคยทําได้มาก่อนให้สามารถทําได้
และเกิดประสิทธิผลขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จีรยุทธ กนกพจนานนท์ (2552) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบสาธิตโดยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน
ที่ลงทะเบียนเรียน วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 1 ปีการศึกษา 1/2553 จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนามีประสิทธิภาพ 92.5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับดี และมีคุณภาพเนื้อหาและด้านสื่อ
ในระดับดี ผลการประเมินทักษะปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.6 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดตามสมมติฐาน
รัสรินทร์ ตระกูลรัตนานนท์ (2550) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต
วิชากราฟิกและมัลติมีเดียเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต วิชา กราฟิก
และมัลติมีเดียเบื้องต้น เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้นและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 60 คน
ซึ่งผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต มีประสิทธิภาพ 86.33/84.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และทักษะของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบสาธิตสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้
สามารถนําไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและกําหนดกรอบแนวคิด ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้
ตัวแปรต้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบ
การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE MODEL โดยในบทเรียน
นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน และกิจกรรม
เสริมทักษะ มีการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนเรียงตามลําดับอย่างต่อเนือ่ ง
โดยใช้ Network Diagram และแผนภูมิปะการัง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความสนใจในเนื้อหา

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บ
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดแบบแผนการทดลอง โดยใช้รูปแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง (One
Group Pre - test Post - test Design) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pre - test Post - test Design)
การทดสอบ
กระบวนการเรียนด้วยบทเรียน
การทดสอบ
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น
หลังเรียน
E

T1

X

T2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู้ เ รี ย นในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ระดั บ ชั้ น ปวช.3
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ปีการศึกษา 2554
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้เรียน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก ผู้วิจัยได้พัฒนาและ
หาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
1.1 ขั้นการวิเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน วิเคราะห์หัวข้อเรื่องโดยใช้แผนภูมิปะการัง วิเคราะห์
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา โดยคํานึงถึงความยากง่ายและความต่อเนื่องของเนื้อหา
และนํามาเขียนแผนผังโครงสร้างบทเรียน โดยใช้ Network Diagram และสร้างใบเนื้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.2 ขั้นการออกแบบ ประกอบด้วยการเขียนบทดําเนินเรื่อง การออกแบบผังงาน และการออกแบบ
หน้าจอภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ โดยพัฒนาบทเรียนและนําส่งบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้โปรแกรม Moodle เป็นตัวบริหารจัดการ
1.3 ขั้นการพัฒนา ได้ออกแบบเนื้อหาบทเรียนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS4
สร้างกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 4 และสร้างวิดีโอพร้อมเสียง
บรรยายประกอบเนื้อหา ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7
1.4 ขั้นการทดลองใช้ ทําการทดลองใช้งานและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยผู้วิจัยเอง และนําเครื่องมือ
ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้คําแนะนํา โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน ทดลองใช้บทเรียน
และประเมินคุณภาพบทเรียนด้านความเหมาะสมของเนื้อหา และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการจํานวน 3 ท่าน
ทดลองใช้บทเรียนและประเมินคุณภาพบทเรียนด้านเทคนิควิธีการ
1.5 ขั้นการประเมินผล นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ปรับปรุงแล้วนําไปใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตรหาประสิทธิภาพ E1/E2
2. สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
2.1 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นแบบทดสอบแบบชนิด 4 ตัวเลือก
จํานวน 3 ข้อต่อ 1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
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2.2 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน
ประเมินเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งผลจากการหาค่า IOC พบว่าข้อสอบทั้ง 75 ข้อมีค่าตั้งแต่ 0.67 - 1.00
แสดงว่าสามารถนําข้อสอบดังกล่าวไปใช้ได้
2.3 ทดลองใช้แบบทดสอบ นําแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขปรับปรุงแล้ว
มาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งเป็นผู้เรียนที่เคยผ่านการเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
มาแล้วจํานวน 32 คน เพื่อนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ
2.4 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อ คือ หาค่าระดับความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก
ของแบบทดสอบ โดยใช้เทคนิคร้อยละ 27 พบว่า มีแบบทดสอบจํานวน 65 ข้อ ที่ผ่านเกณฑ์ค่าความยากง่าย และ
ค่าอํานาจจําแนก และมีแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าความยากง่าย ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการตัดแบบทดสอบ
ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานออก นําแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วใช้เป็นแบบทดสอบจํานวน 3 ส่วน ได้แก่
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน และนําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้คํานวณหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 0.9214 แสดงให้เห็นว่า
แบบทดสอบดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์หรือสามารถทดสอบซ้ํากับผู้เรียนกลุ่มเดิมได้โดยได้ผลร้อยละ 92
3. สร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ สําหรับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน โดยกําหนดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยทําการติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rsc.ac.th/teacher/anchalee/moodle โดยดําเนินการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเว็บ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ผู้เรียนจะเข้ามาเรียนตามวันและ
เวลาที่กําหนด ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
1. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุดหูฟังให้พร้อมใช้งาน
2. ผู้วิจัยชี้แจงและแนะนําวิธีการใช้บทเรียน เพื่อสร้างทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
หลังจากนั้นแนะนําวิธีการเข้าสู่บทเรียน วิธีการเรียน การควบคุมบทเรียน การทํากิจกรรมในบทเรียน และวิธีการ
ทําแบบทดสอบ
3. ให้ผู้เรียนทุกคนลงทะเบียนเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน โดยระบบจะทําการสุ่มแบบทดสอบ
จากฐานข้อมูลในระบบ
5. ดําเนินการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน ทํากิจกรรมเสริมทักษะ และ
แบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละบทเรียน เมื่อทําจนครบทั้ง 3 บทเรียนแล้ว ผู้เรียนต้องทําแบบทดสอบหลังเรียน
เพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนต่อไป ตามสูตร t - test
6. นําผลคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมเสริมทักษะระหว่างเรียน แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่สร้างขึ้น โดยใช้ระดับค่าคะแนนที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังบทเรียนมาเปรียบเทียบ
ตามสูตร E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบทดสอบ ได้แก่ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
(IOC) การวิเคราะห์ความยากง่ายของแบบทดสอบ การวิเคราะห์อํานาจจําแนกของแบบทดสอบ และการวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่น
3. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากการทํากิจกรรมเสริมทักษะ แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน (E1/E2)
4. การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (t - test) เพื่อหาความ
แตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก โดยคิด
จากค่าคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการ ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ และแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละบท
ของกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.31 และคะแนนเฉลี่ยของผลลัพธ์จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 80.26 หรือสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.31/80.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บ รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก คิดจาก
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บทเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยของกระบวนการและคะแนนเฉลี่ยของผลลัพธ์ในภาพรวม
84.31/80.26 โดยมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรยุทธ
กนกพจนานนท์ (2552) ได้ทําการวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตโดยการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชา งานรูปพรรณเครื่องประดับ 1 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน ผลการวิจัย พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนามีประสิทธิภาพ 92.5 เปอร์เซ็นต์ ผลการประเมินทักษะปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.6 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ผลแล้ว พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังต่อไปนี้
1.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเนื้อหาที่บรรจุภายในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเว็บ มีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลายทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบ และวิดีโอ โดยผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด และตามความต้องการ มีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียน
และมีกิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนในทุกหัวข้อย่อย จึงส่งผลให้คะแนนเฉลี่ย
ของกระบวนการมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว
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1.2 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก สนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสามารถควบคุม
การเรียนได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถดูได้หลาย ๆ ครั้ง หรือย้อนกลับไปดูในขั้นตอนที่ไม่เข้าใจได้ จึงส่งผลให้
คะแนนเฉลี่ยของผลลัพธ์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในเนื้อหา
บทเรียนมากขึ้นจากความรู้เดิมที่มีอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์ (2547) ได้ทําการวิจัย
เชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สรุปได้ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver
MX 2004 ขั้นพื้นฐาน สําหรับบุคคลทั่วไป ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพดี สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้
3. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรม
กราฟิก พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ความคิดเห็นที่ผู้เรียนมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บส่วนมาก พบว่า ผู้เรียน
เห็นขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน สามารถศึกษาเนื้อหาและขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านวิดีโอพร้อมกับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ไปพร้อม ๆ กัน ไม่ต้องรอเพื่อน สามารถศึกษาเนื้อหาได้หลายครั้ง การนําเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจทําให้ไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย จึงเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัสรินทร์ ตระกูลรัตนานนท์ (2550) ได้ทํา
การวิจัยเชิงทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2550 จํานวน 60 คน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก เป็นสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนในชั้นเรียนดําเนินไปด้วยความสะดวกขึ้น จึงควรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเว็บประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใช้กับรายวิชาใดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาที่เน้น
การฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนปกติร่วมกับการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บเพียงอย่างเดียว
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน ควรมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บไปเรียนร่วมกับรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบอื่น เช่น การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
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รายการอ้างอิง
จีรยุทธ กนกพจนานนท์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานเพื่อประเมินทักษะปฏิบัติวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 1. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
มนต์ชัย เทียนทอง. การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สาํ หรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน. กรุงเทพ ฯ:
ศูนย์ผลิตตําราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
รัสรินทร์ ตระกูลรัตนานนท์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต วิชากราฟิกและมัลติมีเดีย
เบื้องต้น. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องการใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004 ขั้นพื้นฐาน สําหรับบุคคลทั่วไป.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
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ผลงานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นางศิริวรรณ แก้วจุฑา
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI
เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI
เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 0.50 ขึ้นไป 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้
ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรี
วิทยาคม ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ B - Index ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 3) แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และ 4) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ผ่านการหาประสิทธิภาพมาแล้วได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
90.85/88.89 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8234
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RIS เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 90.85/88.89 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8234 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด นักเรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RIS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RIS
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
แนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่ไปกับการเป็นสากล
ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ และรูปแบบ
การจัดการศึกษาครอบคลุมทุกเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ และเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีวินัยในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน
รักการค้นคว้า มีความรู้เป็นสากลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการ
รักการออกกําลังกาย มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีความภูมิใจ ในความเป็นไทย เป็นคนดียึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ รักประเทศชาติและท้องถิ่น
(กรมวิชาการ, 2551)
เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของบุคคลในทุกระดับนับตั้งแต่ระดับผู้บริหารประเทศ
จนถึงระดับประชาชนทั่วไป ในระดับผู้บริหารประเทศเศรษฐศาสตร์จะเข้าไปมีบทบาท ในการพิจารณาวางแผนการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจํากัดของประเทศ ให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดี
ดํารงชีวิตด้วยความผาสุก มีปัจจัยต่างๆ เพียงพอที่จะอํานวยประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน
ในทางเศรษฐกิจ และเกิดความเป็นธรรมในสังคม (ทัศนีพรรณ อุดมเวช, 2553)

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 265
จากข้อมูลระดับนานาชาติ OBEC หรือองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและองค์การพัฒนาในโครงการ
นักเรียนนานาชาติ (Programmed for international student assessment) ปี 2010 ผลการประเมินนักเรียน
40 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงอันดับ 34 ถือว่าค่อนข้างต่ํา (คมสันติ์ คมน์ทิพยรัตน์, 2553) และจาก
การสํารวจของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ํา
ทุกสาระการเรียนรู้ จากนักเรียนทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.11 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) จากการทดสอบ
และการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม พบว่า นักเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 55.67
จากนักเรียนทั้งหมด และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.35 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ คือ
ร้อยละ 60.00 (โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม, 2553) และจากการศึกษาความต้องการการใช้สื่อการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ในปีการศึกษา 2553 พบว่า นักเรียนมีความต้องการใช้สื่อ
การเรียนในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้รายบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และสื่อประสมเชิงโต้ตอบ นักเรียนมีความต้องการที่จะใช้ในระดับมากที่สุด และโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ก็ยังขาดสื่อการเรียนรู้รายบุคคลในระดับมากเช่นกัน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
รายบุคคลสําหรับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ต่อไป
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหา และกิจกรรมหรือวิธีเรียนที่
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า มีทั้งระบบภาพ เสียง ตัวอักษร ที่เป็นสื่อประสมหรือมัลติมิเดีย สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบ
ได้ทันที สะดวกในการแก้ไขข้อผิดพลาด บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI หรือ Computer Courseware) มีกลุ่มคําที่มี
ความหมายคล้ายกัน คือ “การนําเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์” สําหรับสอนโดยให้
คอมพิวเตอร์กับผู้เรียนได้โต้ตอบกันโดยไม่ต้องอาศัยบุคคลที่ 3 หรือผู้สอนเข้ามาร่วมโดยตรง ซึ่งเปรียบเสมือนสื่อ
การเรียนการสอนที่สามารถซ่อนคําตอบและค้นหาคําตอบได้ดีกว่าสื่ออื่น ๆ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2548) ทําให้เกิดการ
มีปฏิสัมพันธ์กันได้ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที เป็นการ
ช่วยเสริมแรงแก่ผู้เรียนทําให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน ดังนั้น การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการออกแบบการสอนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้กับผู้เรียนได้มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ RSI เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพเมื่อนํามาใช้กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะทําให้ผู้เรียน
สนใจได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียน และเพิ่มความคงทนในการจํา (วชิระ อินทร์อุดม, 2550)
ด้วยเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยสนใจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI
(Response – Sensitive Instruction Strategy) ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิด การถ่ายโยงการเรียนรู้ และ
ความคงทนในการจําซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 0.50 ขึ้นไป
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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นิยามศัพท์เฉพาะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI หมายถึง โปรแกรมบทเรียนที่นําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย สารสนเทศที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงรวมไว้ในโปรแกรมเดียวกัน ใช้เป็นสื่อการเรียน
เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยออกแบบตามแนวคิดของ Park
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI ที่สร้างขึ้นกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แล้วแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละที่นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างทําได้จากการทําแบบฝึกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกชุดรวมกัน
80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพกระบวนการ (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ที่นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างทําได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทุกชุดเสร็จสิ้น
ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) หมายถึง ค่าของตัวเลขที่แสดงอัตราความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน
เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คํานวณจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มโดยถือเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถจากการเรียนโดยวัดจากคะแนนนักเรียนที่ได้จากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 35 คน
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ที่นํามาใช้เป็นหลักการพื้นฐานในบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ได้แก่
1) เงื่อนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) 2) การเสริมแรง (Reinforcement) 3) การเสริมแรงทันที
(Immediately of Reinforcement) 4) สิ่งเร้าที่มีเงื่อนไขพิเศษเฉพาะ (Discriminated Stimuli) 5) การยุติการตอบสนอง
(Extinction) 6) การดัดพฤติกรรม (Shaping) นอกจากนี้ ธอร์นไดค์ ได้ตั้งกฎการเรียนรู้ขึ้น 3 กฎ ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์
นํามาใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 1) กฎแห่งผล (Law of Effect) 2) กฎแห่งการฝึกหัด
(Law of Exercise และ 3) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)
แนวคิดของสกินเนอร์ ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีแรงเสริม (Reinforcement)
ซึ่งสกินเนอร์ กล่าวว่าพฤติกรรมส่วนมากของมนุษย์เป็นพฤติกรรมประเภท Operant Behavior ซึ่งสิ่งที่มีชีวิต (Organism)
ทั้งคนและสัตว์เป็นผู้เริ่มที่จะกระทํา (Operate) ต่อสิ่งแวดล้อมของตนเอง ดังนั้น การเรียนรู้แบบนี้บางครั้งเรียกว่า
Instrumental Conditioning สกินเนอร์ พบว่า ถ้าต้องการให้ Operant Behavior คงอยู่ตลอดไป จําเป็นที่จะต้อง
ให้แรงเสริม ผู้วิจัยเลือกใช้ แรงเสริมบวก (Positive Reinforcement) และให้การเสริมแรงทุกครั้งที่นักเรียนทํากิจกรรม
โดยเฉพาะการทําแบบฝึกหัดผู้วิจัยได้ออกแบบให้นักเรียนสามารถตอบได้หลายครั้งจนนักเรียนสามารถค้นพบคําตอบ
ที่ถูกต้อง และแนวคิดของปาร์ก (Park) ในการออกแบบออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวคิดของ
ปาร์ก (Park) ซึ่ง ปาร์ก เสนอแนวคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้
ยุทธศาสตร์ RSI (Response sensitive instructional strategies) มีอยู่ 5 ขั้นตอน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI

ขั้นตอนการสร้างและการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แนวคิดของของธอร์นไดค์ สกินเนอร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบศึกษาทบทวนและปาร์ค (Park)
- สิ่งเร้าและการตอบสนอง
- กฎแห่งผลและกฎแห่งการฝึกหัด
- การเสริมแรงและการให้ผล
ป้อนกลับทันที
- การสร้างความสนใจและเพิ่ม
การรับรู้
- การเสนอเนื้อหาและคําถาม
- การตอบสนองและการประเมินผล
- -การสรุปสาระสําคัญและการจบ
บทเรียน

แนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ไชยยศ เรืองสุวรรณ และวชิระ
อินทร์อุดม
- การออกแบบโปรแกรมบทเรียน
- จัดทําแผ่นบอกเรื่องหรือ
สตอรี่บอร์ด
- พัฒนาบทเรียน
- ตรวจสอบ ปรับปรุงและ
ประเมินผลก่อนนําไปใช้งาน

แนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์
- ประสิทธิ์ภาพของกระบวนการ (E1)
- ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)
Goodman, Fletcher and
Schneider (อ้างอิงในวชิระ
อินทร์อุดม)
- ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (แบบศึกษาทบทวน)
เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความพึงพอใจ

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อนและหลังเรียนมีแบบแผนการวิจัยที่เรียกว่า
One Group Pretest - Posttest Design (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 38 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบสอบถาม ความพึงพอใจ
3) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 4) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทําการทดลองกับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จํานวน 35 คน ที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการดังนี้ 1) การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการหา
ค่าความยาก (P) ค่าอํานาจจําแนก B และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป B - Index 2) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E1/E2) โดยใช้ร้อยละ
และหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 3) การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียน ใช้สถิติ t - test
(Dependent) และ 4) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยการหาค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RIS เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
90.85/88.89 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8234 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RIS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ใช้ยุทธศาสตร์ RIS
อภิปรายผลการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มีค่าประสิทธิภาพ
87.73/82.38 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้
เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องนี้มีองค์ประกอบของบทเรียนแบบศึกษาทบทวนที่ประกอบด้วย
ส่วนนํา การเสนอสารสนเทศ การปฏิบัติกิจกรรมการเรียน การประเมินผลและการแสดงผลป้อนกลับที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของรายวิชา (วชิระ อินทร์อุดม, 2550) นอกจากนี้ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ผ่านกระบวนการสร้างตามหลักวิชา มีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหา
ด้านวัดและประเมินผล และด้านเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งกระบวนการที่เหมาะสมเหล่านี้ จึงส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) สูงถึงร้อยละ 90.85 และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ก็อยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกันคือร้อยละ 88.89
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุบผา ตะโกสีย์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง สมบัติของสารและการจําแนก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษา
ปรากฏว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง สมบัติของสารและการจําแนกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00/85.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8234 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนจริง คิดเป็นร้อยละ 82.34
แสดงว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้จริง เหตุที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ สําเนียง สียาดา (2550) ได้ศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6900 ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มีความรู้หรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.00
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3. การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนและคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนั กเรี ยนที่ เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เหตุที่ผลการศึกษา
เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องนี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของนักจิตวิทยา
กลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ แนวคิดของธอร์นไดค์และสกินเนอร์ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2552) กอปรทั้ง การใช้ยุทธศาสตร์
RSI ของปาร์ก ช่วยให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เบญจมาศ ชนะน้อย (2550) ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง อินเทอร์เน็ต ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์ RSI มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI
เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ในกระบวนการสร้าง
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องนี้ นอกจากจะตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการศึกษาแล้ว ยังได้มี
การตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการสอน ด้านวัดและประเมินผลและ
ด้านสื่อ/เทคโนโลยีการศึกษา ทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องนี้ น่าสนใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ
เบญจมาศ ชนะน้อย (2550) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง อินเทอร์เน็ต
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ไปใช้ในการเรียน
การสอนตามปกติ ครูผู้สอนควรให้กิจกรรมหรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมภายหลังที่นักเรียนเรียนจบแต่ละเรื่องแล้ว
โดยอาจให้ทําเป็นกิจกรรมรายบุคคลและ/หรือกิจกรรมกลุ่ม
2. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงเชื่อได้ว่าการนํางานวิจัยนี้ไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครู ในการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนครูและสื่อการเรียนรู้
รายบุคคล สามารถที่จะนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องนี้ไปใช้ได้ หรือใช้เพื่อการสอนซ่อมเสริมรายบุคคลได้
3. ก่อนนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นไปใช้ครูควรศึกษา
คู่มือการใช้ให้เข้าใจและทําการทดลองใช้ก่อนเพื่อจะได้ไม่มีอุปสรรค ในการใช้
รายการอ้างอิง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพ ฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
คมสันติ์ คมน์ทิพยรัตน์. (2552). เทคนิคการเขียนให้เด็กอ่านออกเขียนได้. กรุงเทพ ฯ: นานมีบุ๊ค.
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2548). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ และบทเรียนบนเครือข่าย.
มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทัศนีพรรณ อุดมเวช. (2553). สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์แม็ค จํากัด,
บุบผา ตะโกสีย์. (2550). ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่อง สมบัตขิ องสาร
และการจําแนก กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

270 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
เบญจมาศ ชนะน้อย. (2550). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง
อินเทอร์เน็ต. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพ ฯ: สุวีริยาสาส์น.
พิสุทธา อารีราษฎร์. (2551). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์.
วชิระ อินทร์อุดม. (2550). เอกสารคําสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
_______. (2550). การหาประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2552). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 10. กรุงเทพ ฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สําเนียง สียาดา. (2550). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง เวลา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1. การศึกษาค้นคว้าอิสระกศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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ชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ผู้วิจัย
นายออมสิน จตุพร
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิด
การศึกษาอิงสถานที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านหัวดง 2) พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ 3) ศึกษาผลที่ได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม คือ นักเรียนโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2555 แบ่งเป็นกลุ่มผู้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 40 คน กลุ่มทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น
จํานวน 66 คน และกลุ่มผู้เข้าร่วมจัดทําหลักสูตร จํานวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือสําหรับการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกข้อมูลด้านสภาพบริบทท้องถิ่น แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน แบบบันทึกภาคสนาม 2) เครื่องมือสําหรับการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความต้องการเนื้อหาในท้องถิ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และวิทยากรท้องถิ่น การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านหัวดง โดยนักเรียน
และผู้วิจัย 2) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ 3) การศึกษาผลที่ได้รับ
จากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านหัวดง ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหา
ในท้องถิ่น ได้แก่ อาหารพื้นบ้าน ผัก และผลไม้ อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่สําคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
วัฒนธรรมประเพณี ตํานานความเชื่อและเรื่องราวในท้องถิ่น และข้อมูลด้านสภาพบริบทท้องถิ่น ผลจากการพัฒนา
หลั ก สูต รท้ อ งถิ่น พบว่ า สาระสํา คัญ ของหลั ก สูต รให้ ค วามสํา คัญ กั บ คุณ ค่ า ของการดํา รงอยู่ ใ นชุม ชนท้อ งถิ่น
ด้วยการสะท้อนคุณค่าที่อยู่ในตัวคน อันได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตที่ดํารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่น คุณค่าของ
ทรัพยากรท้องถิ่น และคุณค่าของวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นสู่การกําหนด
เนื้อหาสาระและเป้าหมายของหลักสูตรท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงความรู้ของท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนให้มีพลังเรียนรู้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความพึงพอใจของครู นักเรียน
และวิทยากรท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ด้านพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม การทําโครงงาน การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน แฟ้มสะสมงานของนักเรียน และการสัมภาษณ์นักเรียน
แสดงถึงความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาที่เป็นการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิต
ถิ่นฐาน (Place - Based learning) นั้น สอดคล้องสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพราะเป็นการเปิดโอกาส
ให้แต่ละท้องถิ่นสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาโดยจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและเอกลักษณ์
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ประจําท้องถิ่นนั้น ๆ และการนําเสนอชุดความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ
ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและความผูกพันกับท้องถิ่นของตนมากยิ่งขึ้น
(สุกัญญา ร้อยพิลา, 2542; สําลี ทองธิว, 2545)
สํ าหรับ เป้ า หมายของแนวคิ ดการศึ ก ษาอิง สถานที่นั้ น ประกอบด้ว ยเป้า หมายหลั ก 4 ประการ ดัง นี้
ประการที่หนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในอัตลักษณ์ของตนเอง ท้องถิ่น และความเป็นไทย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย ประการที่สอง เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนัก
รอบรู้ สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิ ลปะ ภาษา วั ฒ นธรรม อัตลัก ษณ์ ของชุมชนที่เป็ น ถิ่นที่ อยู่ อาศั ย เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ประการที่สาม เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม
การสร้างงานอาชีพ การฝึกจากการปฏิบัติจริง ประการที่สี่ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในฐานะ
พลเมืองที่เข้มแข็ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
และนักเรียนในฐานะเยาวชนนักวิจัย (Student as researcher) ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการ
วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การรู้ ท้ อ งถิ่ น ตามแนวคิ ด การศึ ก ษาอิ ง สถานที่ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยคาดหวังว่ากระบวนการ
จัดทําหลักสูตรท้องถิ่นจะนําไปสู่การให้ชุดความรู้ที่พอเพียง มีพลังเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตของผู้เรียนในท้องถิ่นได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านหัวดง
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
3. เพื่อศึกษาผลที่ได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด 9 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การศึกษาบริบทด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่จะนํามาสร้างหลักสูตรท้องถิ่น 2) การกําหนดประเด็นของหัวเรื่อง
และหัวเรื่องย่อย 3) การรวบรวมข้อมูลเนื้อหาตามประเด็นหัวเรื่องต่าง ๆ 4) การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
แต่ละหัวเรื่องย่อย 5) การจัดทําคู่มือการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 6) การสร้างแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 7) การพิจารณาหลักสูตรท้องถิ่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 8) การวางแผนการนําหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้
ในโรงเรียน 9) การติดตามและประเมินผลการนําหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ในโรงเรียน
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยยึดพื้นที่เป็นฐานในการจัดการศึกษา
อิงคุณค่าความรู้ของท้องถิ่น ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนในพื้นที่ทั้งในฐานะผู้เรียนและผู้สอน หรือการจัดการศึกษา
แบบอิงสถานที่ (Place - based education) โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
ที่จัดในโรงเรียนและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกัน แล้วร่วมกันสร้างสํานึกการเป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมหรือ
วัฒนธรรมในชุมชนให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นการจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชนด้วยตนเอง
การศึกษาอิงสถานที่ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาสาระที่ได้มาจากชุมชน
ท้องถิ่น เป็นกระบวนการใช้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในการสอนความรู้ความเข้าใจในภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตร มุ่งเน้นประสบการณ์
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นมนุษย์ ชุมชน สังคม และ
ธรรมชาติเป็นบริบทสําหรับการบูรณาการหลักสูตรสู่วิธีการทางสหวิทยาการ
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ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านหัวดง หมายถึง ข้อมูลสภาพบริบทท้องถิ่นในด้านสภาพทั่วไป ด้านสภาพ
เศรษฐกิจ ด้านสภาพสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่นในความหมายที่อิงคุณค่าความรู้ของท้องถิ่น เป็นแนวคิดของนักการศึกษา
ที่สําคัญ เช่น สําลี ทองธิว (2545) มาเรียม นิลพันธุ์ (2546) อมรวิชช์ นาครทรรพ (2551) และอมรรัตน์ วัฒนาธร
(2552) โดยหลักสูตรท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการมองเห็นคุณค่าของความรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทั้งคุณค่าในตัวคน คุณค่า
ของทรัพยากร และคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี ทําให้หลักสูตรท้องถิ่นที่สร้างขึ้นเป็นไปเพื่ออนุรักษ์ สืบทอดความรู้
และสานต่อเจตนาของชุมชนท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กับการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน วิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่บุคคลและชุมชน
การรู้ท้องถิ่น การเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนในบริบทที่เป็นจริง สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะการทํางาน ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้เรื่องราวหรือบริบทที่เกิดขึ้นจะมีอยู่รายล้อมในท้องถิ่นแล้วก็ตาม ก็มิอาจเชื่อมั่น
ได้ว่านักเรียนในท้องถิ่นนั้นจะมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักท้องถิ่นของตนอย่างดีพอ ตราบใดที่บริบทด้านสถานที่
ในชุมชนเหล่านั้นยังมิได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นหรือบทเรียนในหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของตนให้สามารถรู้ท้องถิ่น (Community/Place literacy) ในลักษณะที่ชุดความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ได้พัฒนาความรู้ ความคิด ท่าที และทักษะที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเผชิญปัญหาและความท้าทายในการทํางาน
และใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและมั่นคง มิใช่เพื่อความซาบซึ้งในอัตลักษณ์และความรัก
ความผูกพันในท้องถิ่น โดยไม่อาจช่วยให้นักเรียนอยู่รอดในโลกแห่งความเป็นจริงได้นั่นเอง (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2551)
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิด/หลักการ
1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ในความหมายที่องิ คุณค่าความรู้
ของท้องถิ่น (สําลี ทองธิว, 2545;
อมรรัตน์ วัฒนาธร, 2552)
2. แนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
(Place-based education)
3. การเรียนรูผ้ ่านกระบวนการวิจัย
(Research-based learning :
RBL)

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่ น
ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่

1. ผลการจัดการเรียนการสอนในด้านความรู้
ความเข้าใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจ
ของนักเรียน

2. ผลที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียนและชุมชน
ในภาพรวม

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ จํานวน 345 คน และประชาชนชาวตําบลหัวดง อําเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม คือ นักเรียนโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2555 ที่ใช้เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 40 คน กลุ่มทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น คือ นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ จํานวน 66 คน และกลุ่มผู้เข้าร่วมจัดทําหลักสูตรจากชุมชน โรงเรียน และครู จํานวน 13 คน
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทท้องถิ่น แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน แบบบันทึกภาคสนาม เครื่องมือสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ
เนื้อหาในท้องถิ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้หลักสูตร
การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหาในท้องถิ่น ศึกษา
เอกสารและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอําเภอเก้าเลี้ยวนํามาสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
การศึกษาและครูที่มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไข
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับสภาพบริบทท้องถิ่น ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการสร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพบริบทท้องถิ่นโดยกําหนดจุดมุ่งหมายของแบบสัมภาษณ์และออกแบบข้อมูล
ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย นําแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาและครูที่มี
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไข และนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านหัวดงโดยนักเรียนและผู้วิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการ
ของคนในชุมชนและนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหาในท้องถิ่น โดยการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้ ด้วยการให้นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในชุมชนของตนเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหาในท้องถิ่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อให้ได้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ ผู้วิจัยนําข้อมูล
ที่ได้จากนักเรียนในขั้นตอนที่ 1 มาจัดกระทําเพื่อเลือกเนื้อหาสาระที่จะนํามาร่างหลักสูตร ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
1) ผู้วิจัยนําข้อมูลความต้องการเนื้อหาในท้องถิ่นที่ได้จากแบบสอบถามมารวบรวมและทําการวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเลือกเนื้อหาในท้องถิ่นที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากใน 3 อันดับแรก เพื่อที่จะนําไป
บรรจุเป็นเนื้อหาในหลักสูตรท้องถิ่นที่จะพัฒนาในขั้นต่อไป
2) ผู้วิจัยนําข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทท้องถิ่นที่ได้จากการให้นักเรียนเป็นผู้สัมภาษณ์ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษา เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เอกลักษณ์ท้องถิ่นของ
อําเภอเก้าเลี้ยว การสัมภาษณ์ผู้รู้และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ วารสาร หนังสือห้องสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ์ วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แล้วทําการ
วิเคราะห์และสรุปเป็นเนื้อหาเพื่อที่จะนําไปบรรจุลงในหลักสูตรท้องถิ่นที่จะพัฒนาในขั้นต่อไป
3) ผู้วิจัยทําการศึกษาสภาพบริบทท้องถิ่นและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ
ซึ่งขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ โดยศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้รู้และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
แล้วนํามาสรุปประกอบกับเนื้อหาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์
และเหมาะสมที่จะนําไปบรรจุลงในหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เก็บรวบรวม
ได้แก่ ที่ตั้งของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม การบริการพื้นฐาน การรวมตัวและความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ ได้แก่ ประวัติของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ และโครงสร้างการศึกษาและการจัดหลักสูตรของโรงเรียน
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4) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษา
อิงสถานที่ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอบถามจากผู้นําชุมชนร่วมกับการใช้แบบสอบถามประวัติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งผู้นําชุมชน
เป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยและรู้จักบุคคลต่างๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี พร้อมกับร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ผู้ร่วมจัดทําหลักสูตร โดยพิจารณาจากความร่วมมือในการทํางานกับชุมชน ความสนใจในการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น
บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชน ครูอาจารย์ที่อยู่ในเขตพื้นที่และโรงเรียนใกล้เคียงชุมชนบ้านหัวดง รวมทั้งนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ
5) การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ เพื่อกําหนด
เป็นแนวทางในการปฏิบัติและร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการจัดประชุมระดมความคิดระหว่างผู้เข้าร่วมจัดทํา
หลักสูตรกับผู้วิจัย และมีผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้สอนตรวจสอบผลการดําเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลที่ได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษา
อิงสถานที่ ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษา
อิงสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2555
โดยจัดทําเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใช้เวลาเรียน
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และศึกษาผล
ที่ได้รับจากหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ ในส่วนของการศึกษาผลที่ได้รับจาก
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรในภาพรวมที่มีต่อโรงเรียนและชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การศึกษาศักยภาพ ความต้องการของชุมชนและโรงเรียนด้านการจัดทํา
หลักสูตรท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่มการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านหัวดง
โดยนักเรียนและผู้วิจัย การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
ผลของการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละขั้นตอนนั้น ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมและจาก
การสังเกตของผู้วิจัย มาวิเคราะห์เนื้อหา ตีความหมายและสร้างข้อสรุปอุปนัยแล้วเขียนบรรยายเป็นความเรียง
การนําหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน การประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช้จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การทําโครงงาน และการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
รวมทั้งแฟ้มสะสมงานของนักเรียน ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาวิเคราะห์เนื้อหา ตีความหมายและสร้าง
ข้อสรุปอุปนัยแล้วเขียนบรรยายเป็นความเรียง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านหัวดงโดยนักเรียนและผู้วิจัย
ดังนี้ นักเรียนเป็นผู้สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้การสอบถามครู จํานวน 5 คน ผู้ปกครองและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน 40 คน เกี่ยวกับความต้องการเนื้อหาในท้องถิ่นโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความต้องการเนื้อหาในท้องถิ่น แล้วผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ด้วยสถิติพื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t - test แบบ Paired - Samples t - test โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่ายเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนหลัง แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้หลักสูตร โดยประเมินจาก
แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมจากการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
วิทยากรในท้องถิ่นที่มีต่อหลักสูตรหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนําผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านหัวดงโดยนักเรียนและผู้วิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหา
ในท้องถิ่น ได้แก่ อาหารพื้นบ้าน ผัก และผลไม้ อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่สําคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
วัฒนธรรมประเพณี ตํานานความเชื่อและเรื่องราวในท้องถิ่น ข้อมูลด้านสภาพบริบทท้องถิ่น ได้แก่ ด้านสภาพทั่วไป
ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านสภาพสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ประชาชน
ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ สาระสําคัญของหลักสูตร
ให้ความสําคัญกับคุณค่าของการดํารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นด้วยการสะท้อนคุณค่าที่อยู่ในตัวคน อันได้แก่ ความรู้
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตที่ดํารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่น คุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น และคุณค่าของวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมาเป็นเอกลั กษณ์ของชุ ม ชนท้องถิ่นสู่ การกําหนดเนื้อหาสาระและเป้าหมายของหลั กสู ตรท้องถิ่น
โดยการเชื่อมโยงความรู้ของท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนให้มี
พลังเรียนรู้และสามารถพึ่งพาตนเองได้
ผลที่ได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ได้ทําการทดสอบก่อนและ
หลังการใช้หลักสูตร ซึ่งคะแนนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
พบว่าครู นักเรียน และวิทยากรท้องถิ่นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การทําโครงงาน การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน แฟ้มสะสม
งานของนักเรียน รวมทั้งการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยู่ในเกณฑ์ดี
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการพัฒนาหลักสูตรที่มีต่อโรงเรียนและชุมชนบ้านหัวดง หลักสูตรท้องถิ่นถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน
การเป็นแนวร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน แม้ว่าผู้วิจัยและครูจะเป็นกลุ่มผู้สร้างหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัด
การเรียนรู้ วางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนและในชุมชน แต่เนื้อหาสาระและประสบการณ์ทั้งหมด
ล้วนได้มาจากท้องถิ่นอย่างแท้จริง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้เริ่มจากการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักเรียนและผู้วิจัย โดยช่วยกันตั้งผลการเรียนรู้ไว้เป็นหลักเบื้องต้น ต่อจากนั้นครูให้นักเรียนแยกย้ายกันเป็นกลุ่ม
ไปศึกษาท้องถิ่นตามกรอบการศึกษาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยการสํารวจข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังให้นักเรียน
ทําตนเสมือนเป็นนักวิจัยชุมชนทําการศึกษาชุมชนและช่วยกันรายงานสภาพปัญหาที่พบในท้องถิ่น เพื่อนํามาศึกษา
ถึงสาเหตุและช่วยกันหาแนวทางจัดการ เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดครูนํามาประมวลทําเป็นเนื้อหาสาระเพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนเพื่อทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อไป
แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดด้านการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนของ Feldmann (2003) และ สําลี
ทองธิว (2545) ที่สะท้อนให้เห็นว่า หลักสูตรควรให้ความสําคัญกับองค์ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือในชุมชน หลักสูตรควรบูรณาการสาระสากลเข้ากับสาระท้องถิ่น ดังนั้นหลักสูตรท้องถิ่น
ที่แท้จริงควรตอบสนองความต้องการและลักษณะเฉพาะของชุมชน มองที่ผลกระทบของหลักสูตรและระบบ
การศึกษาในสถานศึกษาที่มีต่อชุมชนและท้องถิ่น มองชุมชนเป็นหลักเป็นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรในระบบ
โรงเรียน โดยออกแบบให้หลักสูตรนั้นตอบสนองต่อความจําเป็นของชุมชน เน้นวัฒนธรรมการเรียนรู้และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของคนในชุมชนในการ
กําหนดเป้าหมายและสาระในหลักสูตร และใช้ชุมชนเป็นสถานศึกษา
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้ได้กับสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในชนบทและในเขตเมือง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้พัฒนาหลักสูตร
ที่จะปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539) อย่างไรก็ดี การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
โดยเฉพาะในโรงเรียนชนบทซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่มีชีวิตสําหรับการเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน และมีภูมิปัญญาที่มีค่า
บ่งบอกถึงความเจริญมาเป็นเวลานาน การจัดการศึกษาตามหลักสูตรท้องถิ่นจะส่งผลให้นักเรียนได้รู้จักสภาพที่แท้จริง
ของชุมชนตนเอง สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างยั่งยืน (สําลี ทองธิว, 2545)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรู้ท้องถิ่น
ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่จากผลการวิจัยนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในบริบทของสถานศึกษา
โดยให้ความสําคัญกับบริบทชุมชนท้องถิ่น เน้นให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสําคัญตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชนเพื่อนําไปใช้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การนําหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ และการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาในชุมชนชนบท ควรดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยศึกษา
สภาพบริบทของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ในเชิงลึก การวิจัยควรให้ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้และ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของคนในชุมชนในการกําหนดเป้าหมายและสาระ
ในหลักสูตร รวมถึงใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักสูตรและการจัดการศึกษา (Community/Place as Curriculum)
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ผลงานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษา
ชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้วิจัย
นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษา
ชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษา ชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 จํานวน 214 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ชั้น ปวช.1/22 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 จํานวน 24 คน ได้มาด้วย
การสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนติดตั้งลงใน
คอมพิวเตอร์ห้อง e - classroom จากนั้นจึงทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 12 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง แล้วจึงทดสอบหลังเรียน
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สามารถสรุปได้ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีประสิทธิ์ภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ E1/E2 =
86.56 / 87.92
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ในปัจจุบันคณิตศาสตร์มีบทบาทต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ในทุกด้าน แต่ปัญหาที่ผู้วิจัยพบจากการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ คือ การมีข้อจํากัดเรื่องเวลา สถานที่ และสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน เป็นเหตุให้นักศึกษา
ขาดความสนใจในการเรียน ขาดการฝึกฝน และขาดสื่อที่กระตุ้นการเรียนรู้ ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ํา ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษพร้อมทั้งสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนไปพร้อม ๆ กับเนื้อหาในบทเรียนด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมายถึง สื่อการสอนที่นําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 มีลักษณะเป็นสื่อ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และมีการเชื่อมโยงการเรียนรู้
ไปยังข้อมูลของประเทศสมาชิกในอาเซียน
นัก ศึก ษา หมายถึง นัก ศึก ษา ชั้น ปวช. 1 ประเภทวิช าอุต สาหกรรม วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุต รดิต ถ์
ปีการศึกษา 2555
ประสิทธิภาพ 80/80 หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ดังนี้
80 ตั ว แรก หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ ย ที่ ไ ด้ จ ากการทํ า แบบฝึ ก หั ด ระหว่ า งการเรี ย นรู้ ด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาอาชีวศึกษากําหนดยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่ง
จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในทุกระดับทั้งด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการมีสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (อนันท์ งามสะอาด,
2555) ครูจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยต้องระดมความรู้ ทรัพยากร
รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมการสอนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer – Assisted Instruction: CAI) จึงเป็นสื่อการสอนทางเลือกที่ครูสามารถ
สร้างได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป Presentation ซึ่งเป็นโปรแกรมการนําเสนอที่สร้างได้ง่าย
มี ก ารจั ด รู ป แบบการนํ า เสนอได้ ห ลากหลาย เร้ า ความสนใจของผู้ เ รี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งดี และโปรแกรมสร้ า ง
แบบทดสอบ Hot Potatoes โดยในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องประกอบด้วยลักษณะสําคัญ
คือ ความเที่ยงตรง ความยาก อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544) และเพื่อให้ทราบผลสะท้อนกลับ
จากผู้เรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้นมากน้อย
เพียงใด ครูจึงต้องสร้างแบบวัดความพึงพอใจขึ้นโดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้แบบวัดความพึงพอใจที่นิยมใช้
และสร้างได้ง่าย คือ มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (ภัทรา นิคมานนท์, 2540)
จารุวรรณ จันทร์ทอง (2551) ได้ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวน วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง เศษส่วน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี
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พิมพ์ชนก ทํานอง (2550) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการศึกษาพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 89.55/81.25
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์ (2554) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3
เรื่อง ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียน ปวส. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป (CAI) ครั้งนี้ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
การจัดการเรียนการสอนสอนด้วยบทเรียน
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1ของนักศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน
ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษา ชั้น ปวช.1
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
่
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาแบบกลุ่มเดียว วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน (One Group
Pretest – Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555
จํานวน 214 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้น ปวช. 1/22 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 24 คน ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) โดย
1.1 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และสร้างแบบประเมินระดับคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สําหรับผู้เชี่ยวชาญประเมินโดยใช้รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จํานวน 20 ข้อ ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert อ้างใน ภัทรา นิคมานนท์, 2540)
1.2 นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) พร้อ มแบบประเมิน คุ ณ ภาพไปขอความอนุเ คราะห์
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ให้พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ แล้วนําผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย
(ݔҧ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์
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1.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาชั้น ปวช.1/21 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนโดย
ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทดลองกลุ่มเล็ก และทดลองภาคสนามตามลําดับ
1.4 ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ให้สมบูรณ์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน พัฒนาและหาคุณภาพโดย
2.1 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
2.2 สร้างแบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยสร้างเป็น
แบบประเมินเพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ของบทเรียน
2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปขอความอนุเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงตามคําแนะนําไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
ของข้อสอบกับกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)
และหาค่าอํานาจจําแนก (r) โดยใช้เทคนิค 27 เปอร์เซ็นต์ ของ จุง เตห์ ฟาน และค่าความเชื่อมั่นแบบคูเดอร์ –
ริชาร์ดสัน 20 (KR - 20) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
2.5 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) 0.20 - 0.80 และอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 59) มาจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
พัฒนาและการหาคุณภาพโดย
3.1 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI) จํานวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
3.2 นําแบบสอบถามพร้อมแบบประเมินแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
ให้พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ นําผลการประเมินมาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และคัดเลือกข้อคําถามที่มีดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป นําไปจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ลงในคอมพิวเตอร์ห้อง e - classroom
2. ดําเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการด้วยตนเองทั้งหมดตามแผนที่กําหนดไว้ ดังนี้ 1) ทดสอบ
ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบที่ได้จัดสร้างขึ้น 2) ดําเนินกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
กับกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับตั้งแต่บทที่ 1 จนเสร็จสิ้นในบทที่ 4 เป็นระยะเวลา 12 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
3) ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนเรียน
3. นําคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบ
สมมุติฐาน คือ t – test dependent โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS

282 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาคุณภาพเบื้องต้นของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ของเบสท์ ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยใช้สูตร
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย
ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้เทคนิค 27 เปอร์เซ็นต์ ของ จุง เตห์ ฟาน และศึกษาคุณภาพของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งใช้สถิติทดสอบที (t – test)
แบบกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (ݔҧ )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของเบสท์
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษา
ชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช. 1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในครั้งนี้ทําให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จํานวน 1 ชุด ที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 86.56/87.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ที่ผู้วิจัยกําหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
p
คะแนนทดสอบ
N
S.D.
ݔҧ
t
ก่อนเรียน
24
4.38
1.38
50.37
0.000
หลังเรียน
24
17.58
1.28
t (01, df = 23) = 2.50
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
โดยค่าที่คํานวณได้มีค่า 50.37 มากกว่าค่าที่ได้จากการเปิดตารางซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.50
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่มีต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษา ชั้น ปวช.1 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
ݔҧ
ข้อ
ข้อความ
ความหมาย
S .D.
1 เนื้อหาเรียงตามลําดับความยากง่าย
4.62
0.48
มากที่สุด
2 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
4.58
0.49
มากที่สุด
3 เนื้อหาสนุกสนานไม่น่าเบื่อ
4.72
0.47
มากที่สุด
4 รูปแบบสวยงาม
4.56
0.45
มากที่สุด
5 มีจํานวนแบบฝึกหัดพอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไป
4.67
0.57
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อ
ข้อความ
6 แบบฝึกหัดมีความยากง่ายพอเหมาะ
7 เมื่อเรียนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าใจโจทย์ทเี่ ป็นภาษาอังกฤษได้
8 เมื่อเรียนแล้วนักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนได้
9 เมื่อเรียนแล้วนักศึกษารู้สึกชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
10 เมื่อเรียนแล้วนักศึกษามีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนมากขึ้น
ความพึงพอใจโดยรวม

ഥ
࢞

S .D.

4.59
4.67
4.59
4.68
4.64
4.63

0.65
0.69
0.47
0.65
0.77
0.57

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 2 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.58 ถึง 4.72
อภิปรายผลการวิจัย
1. การที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สําหรับนักศึกษาชั้น ปวช. 1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีประสิทธิภาพสูงนั้นเป็นเพราะได้สร้างตาม
กระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สอดคล้องกับ พิมพ์ชนก ทํานอง (2550) ที่ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนี้มีประสิทธิภาพ 89.55/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
2. การที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนั้นมาจากการที่ผู้วิจัยได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบด้วยตนเอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์ (2554) ที่ได้ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่อง ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นของนักเรียน ปวช.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง แล้วพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ของนักศึกษาชั้น ปวช. 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดนั้น
เป็นผลมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและทราบผลการเรียนรู้และความก้าวหน้า
ของตนเองได้ทันที ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนโดยพิจารณาได้จากการที่นักศึกษาเห็นว่า
เมื่อเรียนแล้วนักศึกษามีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนมากขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทําให้นักศึกษารู้สึก
สนุกกับการเรียนรู้ ไม่เบื่อหน่ายที่ต้องเรียนคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ
จันทร์ทอง (2551) ที่ได้ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับดี
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ครูควรร่วมมือกับครูภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาให้กับผู้เรียนโดยเน้นคําศัพท์เฉพาะในวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทําแบบฝึกหัดได้โดยไม่รู้สึกว่ายากเกินไป
2. ครูควรบูรณาการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนข้อมูล
ความรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดเรียนรู้และภาคภูมิใจในตนเอง เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์และตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ครูควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาอื่น ๆ ในลักษณะสื่อ 2 ภาษา
เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในหมวดวิชาสามัญและวิชาชีพ
2. ครูสามารถร่วมกับคณะครูที่สอนในวิชาอื่น ๆ ทําการพัฒนาสื่อในรูปของสื่อบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันในทุกวิชา
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับ
กิจกรรมกลุม่
ผู้วิจัย
นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดี
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ด้วยการสอนแบบไตรสิกขา
ร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 42 คน การได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกลุ่มละ 16 ชั่วโมง ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกี่งทดลอง
One group pretest posttest design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มีค่าความเชื่อมั่น .87 และแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ 3 มีค่าความเชื่อมั่น .96 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t – test Dependent Group และไค - แสควร์
(Chi square test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม ก่อนการเรียนและ
หลังการเรียน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 กระจายเป็นสัดส่วนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่แผ่ขยายเข้ามาในสังคมไทยอย่างไม่หยุดยั้ง
รวมทั้งปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติที่เข้ามาสู่
ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้สภาพชีวิตของคนในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยมุ่งในเรื่องของการแข่งขัน และให้คุณค่ากับเรื่องของวัตถุมากขึ้น จนห่างไกลจากเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในด้านการคิด การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ให้ความสําคัญ
กับส่วนตนมากกว่าส่วนรวมทําให้นําไปสู่ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ
จริยธรรมเป็นสิ่งสําคัญในสังคม ที่จะนําความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้น ๆ เพราะเมื่อ
คนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูง ส่งผลให้มีคุณภาพตัดสินใจที่ดี จะทําการงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลมีคุณค่า มีประโยชน์และสร้างสรรค์คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์
และนโยบายประการหนึ่งของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คือ มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน เน้นคุณธรรม
นําความรู้ โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน
และสถาบันทางการศึกษา ดังนั้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติตนเอง
ทั้งทางกาย วาจา และใจ ซึ่งสอดคล้องกับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
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จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม มาใช้ในการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ 3 ทั้งนี้เพื่อนําผลจากการวิจัยดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
นิยามศัพท์เฉพาะ
การสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์
พัฒนาให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเองทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา โดยเน้นการปฏิบัติตน
ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา และผู้เรียนสามารถบรรยายความรู้สึก วิธีคิด และหาเหตุผลในการควบคุมพฤติกรรมทางกาย
วาจา ใจ ของตนได้ โดยร่วมกับสมาชิกในกลุ่มทํากิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสรุปมติกลุ่มในการตัดสินใจ
เลือกกระทํา หรือประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้อย่างเหมาะสม และไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนจากการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
หน่วยหลักธรรมนําชีวิต ซึ่งจะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ได้แก่ ด้านความรู้ - ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์
และการประเมินค่า
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี
มีเหตุผล พร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรและตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม รวมทั้งสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเอง ผู้อื่นและสังคม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 วัดได้จากคะแนนของการประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
การทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 จากการประเมินโดยนักเรียน เพื่อนนักเรียน และครูที่ปรึกษา
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา สุมน อมรวิวัฒน์ (2528: 37 - 39) ได้อธิบายถึง
กระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาไว้ ดังนี้
ไตรสิกขาเป็นกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ทั้งทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา
ให้สามารถดํารงและดําเนินชีวิตในสังคมอย่างสันติมีอิสรภาพ เน้นการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนด้วยหลักของ ศีล สมาธิ
ปัญญา วิธีการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนตามหลักของ ศีล สมาธิ ปัญญานั้น ผู้ศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวทางของมรรค
มีองค์แปด ได้แก่
1) การฝึกหัดอบรมตนให้มีศีลด้วยสัมมาวาจา - เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ – การกระทําชอบ และ
สัมมาอาชีวะ – การเลี้ยงชีพชอบ
2) การฝึกหัดอบรมตนให้มีสมาธิด้วยสัมมาวายามะ – ความเพียรชอบ สัมมาสติ – การระลึกชอบ
สัมมาสมาธิ – การตั้งจิตมั่นชอบ
3) การฝึกหัดอบรมให้มีปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิ - การเห็นชอบ และสัมมาสังกัปปะ- การดําริชอบ
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี. 2522: 12 - 17, 2530: 17, 2528: 380 - 389)
การทํางานเป็นกลุ่มหรือการทํางานเป็นทีม หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กลุ่มต้องการ การมาร่วมกันปฏิบัติงานนี้จะต้องเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสําเร็จ
หรือไม่เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลายประการในการทํางานร่วมกัน การที่บุคคลรวมกันเป็นกลุ่ม
มิใช่เพียงแต่การนําบุคคลหลาย ๆ คนมารวมกันเท่านั้น การร่วมกันทํางานกลุ่มต้องประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วมกัน
การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม การร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม และการมีผลประโยชน์
ร่วมกัน กระบวนการที่จําเป็นในการทํางานเป็นกลุ่มประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนด
จุดมุ่งหมายในการทํางาน 2) การวางแผน 3) การปฏิบัติตามแผน และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3. การทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2548: 23) ให้ความหมาย
ของบุญกิริยาวัตถุ 3 ว่าเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญ เรื่องที่จัดว่าเป็นการทําความดี หลักการทําความดี การทําความดี
มี 3 ประการ ดังนี้
1) ทานมัย คือ การทําบุญด้วยการให้ปันทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนศิลปวิทยา
2) สีลมัย คือ การทําบุญด้วยการรักษาศีล ด้วยการประพฤติดี มีวินัย เว้นการทําชั่วทางกาย วาจา
ประกอบสัมมาชีพ
3) ภาวนามัย คือ การทําบุญด้วยการภาวนา ด้วยการฝึกอบรมจิตใจเจริญปัญญา
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม
และการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแนวทางการการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดย
กําหนดตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มุ่งศึกษาซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ศึกษาได้ดังแผนภาพที่ 1
ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรอิสระ
การสอนแบบไตรสิกขา
วิชาพระพุทธศาสนา
ร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
- พฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทํา
ความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามแผนการทดลองแบบ One group
pretest posttest design มีลักษณะแบบแผนการทดลอง ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 65)
กลุ่ม
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
E
T1
X
T2
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
X
แทน การสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
T1
แทน การสอบก่อนที่จะจัดกระทําการทดลอง (pretest)
แทน การสอบหลังจากที่จัดกระทําการทดลอง (posttest)
T2
E
แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 12 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 484 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจํานวน 42 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยเป็นครูที่ปรึกษาและสอนวิชาพระพุทธศาสนา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1:
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดคําอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนา และสาระการเรียนรู้
1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ การสอนแบบไตรสิกขา กิจกรรมกลุ่ม จากเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้จากคําอธิบายรายวิชา เป็นหัวข้อเนื้อหาและองค์ประกอบของเนื้อหา
หน่วยหลักธรรมนําชีวิต
1.4 จากคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า มาตรฐานการเรี ย นรู้ / ตั ว ชี้ วั ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
แล้วสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม จํานวน 16 ชั่วโมง
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่ม ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้และ
ข้อบกพร่องอื่น ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 ห้องเรียน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นก่อนนําไปทดลองจริง
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม ที่ปรับปรุงแล้วใช้สอน
เพื่อการวิจัยต่อไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบจากเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
ของ สมบูรณ์ ชิตพงศ์ (2523: 1 - 66) และวิเคราะห์หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยหลักธรรมนําชีวิต
2.2 ผู้วิจัยร่วมกับครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวม 5 คน ร่วมกันวิเคราะห์
หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรจากเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัด
2.3 จําแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาออกเป็นพฤติกรรมโดยจําแนกจุดมุ่งหมาย ว่าประกอบด้วยพฤติกรรม
ใดบ้าง ให้ความหมายของแต่ละพฤติกรรมพร้อมทั้งระบุลักษณะการกระทําหรือการแสดงออกที่บุคคลมีพฤติกรรมนั้น ๆ
2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 70 ข้อ นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตลอดจนความถูกต้อง
เหมาะสมของการใช้ภาษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามจุดประสงค์การเรียนรู้ เลือกข้อสอบ
ข้อที่ค่าดัชนี IOC ที่มากกว่า 0.5 สําหรับแบบทดสอบหน่วยหลักธรรมนําชีวิตแต่ละข้อคําถามมีค่าดัชนีตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป
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นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม จํานวน 100 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80
และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไปจํานวน 40 ข้อผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หน่วยหลักธรรมนําชีวิตมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .40 - .60 ค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง .31 - .72
2.5 นําแบบทดสอบที่ผ่านการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จํานวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยคํานวณ
จากสูตร KR - 20 ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ. 2538: 197 - 199) ได้ค่าความเชื่อมั่น .87
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยหลักธรรมนําชีวิต ที่หาคุณภาพแล้วไปใช้ทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 และนิยามพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ในรูปนิยามเชิงปฏิบัติ
3.2 ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 และ
สร้างข้อคําถามตามนิยามศัพท์เฉพาะของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ประกอบด้วย
3 ด้าน คือ ทานมัย จํานวน 20 ข้อ สีลมัย จํานวน 20 ข้อ ภาวนามัย จํานวน 20 ข้อ ซึ่งลักษณะของข้อคําถาม
เป็นพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน โดยให้เลือกระดับการปฏิบัติของพฤติกรรม นั้น ๆ 4 ระดับ ได้แก่ ประจํา
บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคย
3.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) พิจารณาความสอดคล้องของ
ข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการใช้ภาษาในข้อคําถาม และความเหมาะสม
ของเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่ามากกว่า 0.5 โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ได้จํานวน 50 ข้อ ค่า IOC
ทุกข้อมีค่าเท่ากับ 1.00
3.4 นําแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ที่ผ่านการตรวจสอบ
และปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จํานวน 100 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง
3.5 นําผลจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมการทําความดีตามหลั ก
บุญกิริยาวัตถุ 3 มาหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 25% แบ่งเป็นกลุ่มสูงต่ํา แล้วเลือกเฉพาะข้อที่มี
อํานาจจําแนกสูง คือ มีค่าที (t - test) เท่ากับ 1.75 ขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกแบบสอบถามที่มีค่าอํานาจ
จําแนกตั้งแต่ 7.02 - 15.37 ไว้จํานวน 30 ข้อเป็นด้านทานมัย 10 ข้อ (ข้อที่ 1 - 10) ด้านสีลมัย 10 ข้อ (ข้อที่ 11 - 20)
ด้านภาวนามัย 10 ข้อ (ข้อที่ 21 - 30)
3.6 นําแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ที่หาค่าอํานาจจําแนก
แล้วนํามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จํานวน 100 คน โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 164) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96
3.7 นําแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ก่อนสอนทําการทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยทําการทดสอบกับนักเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 สําหรับแบบวัดพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 มี ผู้ประเมิน ได้แก่ นักเรียน เพื่อนนักเรียนในห้อง ม.1/4
(โดยจับฉลากชื่อเพื่อน ถ้าได้ชื่อตนเองให้จับฉลากใหม่) และครูที่ปรึกษา แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนสําหรับวิเคราะห์ข้อมูล
2. ดําเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ สอนนักเรียนด้วยตนเองโดยใช้การสอนแบบไตรสิกขาร่ วมกับ
กิจกรรมกลุ่ม ใช้เวลา 16 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวม 16 สัปดาห์
3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้วทําการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง (posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สําหรับแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ประเมินโดยนักเรียน
เพื่อนนักเรียน (คนเดิมที่ประเมินก่อนเรียน) ครูที่ปรึกษา
4. ตรวจคําตอบของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และบันทึกผลการประเมิน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 จากการประเมินโดยนักเรียน เพื่อนนักเรียน และ
ครูที่ปรึกษา นําคะแนนและผลการบันทึก มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ด้วยการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบที
(t – test Dependent Group)
2. การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ก่อนและหลังการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้
ไค - แสควร์ (Chi square test)
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดี
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน กระจายเป็นสัดส่วนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีการเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 หลังการเรียน ดังนี้
ระดับการปฏิบัติประจํา เพิ่มขึ้น 2.70 % ระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง เพิ่มขึ้น 2.99 % ระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง
ลดลง 1.53 % ระดับการปฏิบัติไม่เคยลดลง 4.15 %
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ สามารถอภิปราย
ได้ดังนี้
1.1 การสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม เป็นวิธีสอนที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีขั้นตอนชัดเจน
และเป็นระบบ นักเรียนได้ดําเนินขั้นตอนเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี เริ่มการสอน
ด้วยขั้นศีล นักเรียนต้องสํารวมกาย วาจา ของตนเองทําให้เกิดความมีระเบียบวินัย ในขั้นสมาธินักเรียนจะต้องฝึกจิตใจ
ให้สงบ มีสติ จะช่วยก่อให้เกิดความตั้งใจเรียน ดังที่ประเวศ วะสี (2546: 10) กล่าวว่า การมีสติ สมาธิ จะช่วยทําให้
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จิตใจสงบ ถ้าจิตใจสงบจะเกิดความสุข ช่วงนั้นสมองจะสามารถเรียนรู้อะไรต่าง ๆ ได้ง่าย หรือปรับพฤติกรรมได้ง่าย
เพราะปกติมนุษย์ย่อมมีอคติ จะรับรู้ตามที่ตนคิดตามพื้นฐานของตนถ้าจิตไม่เป็นกลางจะไม่สามารถรับรู้ตามที่เป็นจริงได้
การเจริญสติจึงเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพราะเรียนรู้อะไรมา ถ้าขาดการเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ก็ได้เพียงแค่
รู้เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับมินที่มีความเห็นว่าการทําสมาธิภาวนาเป็นวิธีการสําคัญสําหรับการอบรม และพัฒนาจิตใจ
เพื่อให้จิตเกิดความสงบลงเป็นหนึ่งเดียว มีกําลังที่จะศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ได้ต่อไป (Min. 1980: 114 - 116)
ซึ่งก็คือขั้นเกิดปัญญานั่นเอง และเมื่อผู้เรียนพิจารณาหัวข้อหลักธรรมที่ผู้สอนอธิบาย หรือที่ผู้เรียนช่วยกันซักถาม
จนเข้าใจ พร้อมทั้งโยงเข้าสู่การพิจารณาจากกรณีตัวอย่าง หรือเหตุการณ์ที่ผู้เรียนเข้าร่วมในสถานการณ์ที่ผู้สอน
จัดให้ก็ย่อมสามารถทําความเข้าใจหลักธรรมเหล่านั้นอย่างแจ่มชัดด้วยตนเอง ตลอดจนทําให้เกิดปัญญาที่แท้จริง
ในเบื้องต้น ทําให้บุคคลประพฤติดี ปฏิบัติดี ฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่น ใช้ปัญญาในการพัฒนาชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญา
(สุมน อมรวิวัฒน์. 2528: 38 - 39) ดังนั้นผู้เรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบไตรสิกขาจึงเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ดี
และทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
1.2 การประเมินผลการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานกลุ่ม
เสนอข้อคิดเห็นปรับปรุงในการทํางาน หรือการให้นักเรียนได้วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่น และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจากครู อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นและชอบที่จะเรียนเพราะรู้สึก
ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยไม่ต้องเป็นฝ่ายรับฟังเพียงอย่างเดียว ตรงกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้
ของ พรรณี ช. เจนจิต (2528: 168) ที่อ้างถึง “กฎแห่งผล” ซึ่งเป็นการทดลองของ Thorndike สรุปว่า การกระทํา
สิ่งใดก็ตามถ้าผู้กระทําได้ทราบผลแห่งการกระทําโดยทันทีก็จะเกิดความพอใจและกระตือรือร้น ซึ่งความกระตือรือร้นนี้
มีอิทธิพลอย่างมากที่จะทําให้นักเรียนยอมรับและปฏิบัติ อันเป็นผลต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ
2. จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
การทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ก่อนและหลังการเรียนกระจายเป็นสัดส่วนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ โดยหลังการเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ดังนี้ ระดับการปฏิบัติประจํา เพิ่มขึ้น 2.70 % ระดับการปฏิบัติ
บ่อยครั้ง เพิ่มขึ้น 2.99% ระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง ลดลง 1.53% ระดับการปฏิบัติไม่เคย ลดลง 4.15%
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
2.1 การสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจัง นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองทั้งกาย วาจา จิตใจ ความคิด อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นศีลสิกขา จิตสิกขา
(สมาธิ) ปัญญาสิกขา (ปัญญา) เป็นการปฏิบัตินําไปสู่ปัญญาอันลึกซึ้ง เพราะนักเรียนสามารถแยกแยะสภาวะของตนเอง
ที่ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรหรือเหตุการณ์ในสภาวะปัญหาต่าง ๆ ในขณะที่จิตเป็นสมาธิ ดังที่พระราชวรมุนี ได้กล่าวว่า
การฝึกสมาธิมีผลทําให้ผู้เรียนมีจิตใจสงบ เยือกเย็น สดชื่น ผ่องใส มีความเมตตากรุณา จิตใจอยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
รับการปลูกฝังจริยธรรม (พระราชวรมุนี. 2529: 834) ซึ่งจริยธรรมที่ได้รับการปลูกฝังจะเชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจ
เลือกการปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2 กระบวนการเรียนรู้แบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม เป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญนักเรียน
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างทั่วถึง เน้นความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการควบคุมตนเอง
อันนําไปสู่การปฏิบัติที่ดีงามถูกต้อง โดยนักเรียนต้องเริ่มต้นการปฏิบัติตนจาก ศีลสิกขา คือ การควบคุมตนเองทางกาย
วาจาก่อน ต่อด้วย จิตสิกขา คือ ทําสมาธิเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน และขั้นสุดท้าย คือ ปัญญาสิกขา ที่เป็นกระบวนการที่
ทําให้เกิดปัญญาไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับคํากล่าวทางพระพุทธศาสนาที่ว่า สมาธิทําให้เกิดปัญญา พระราชวรมุนี
(ประยุทธ์ ปยุตโต. 2525: 189) ประกอบกับการจัดกิจกรรมที่นําไปสู่การคิด ค้นคว้า จนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติต่อสถานการณ์ได้ และการที่นักเรียนได้พบบรรยากาศที่เปลี่ยนไปทําให้รู้สึกสนุกและสนใจในการแสวงหาคําตอบ
เกิดความชอบในการศึกษาค้นคว้าเล่าเรียนอย่างจริงจัง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
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2.3 กิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ทําให้นักเรียนเกิ ดความสนุก สนานเป็ นอิส ระ เปิดโอกาสในการแสดงออกทางด้ านการอภิปราย การซัก ถาม
เกิดความสนุกสนาน เป็นอิสระ เพลิดเพลินกับกิจกรรม ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา จากสถานการณ์ที่จําลองขึ้น
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นผู้นําและผู้ตาม ดังที่ เมืองทอง แขมมณี (2522: 152) ได้กล่าวถึงลักษณะของกลุ่มที่
มีประสิทธิภาพ กลุ่มควรมีบรรยากาศที่มีลักษณะให้ความสนับสนุนแก่สมาชิก พยายามช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้
พัฒนาตนเอง กระตุ้นให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ยัง (Young. 1972: 634) ที่ได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบ
ของการเรียนโดยการให้ทํางานเป็นกลุ่มว่าการเรียนเป็นกลุ่มจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน
และสอดคล้องกับ คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2545: 15 - 17) ที่กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มมีคุณค่าในด้านความเจริญงอกงาม
เพิ่มความมั่นใจในตนเอง มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองดีขึ้น เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สามารถสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้ มีคุณค่าในการสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม มีโอกาสได้เรียนรู้
เรื่องการปฏิบัติตนในสังคม การควบคุมการแสดงออกทางด้านอารมณ์ด้วย
2.4 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเป็นเนื้อหาหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในอริยสัจ 4 เป็นหลักสําคัญในการ
แก้ปัญหาชีวิต สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นการจูงใจให้ใช้ความคิดพิจารณาหาวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับตนเองอย่างมีเหตุผล โดยไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน จึงนับว่ากิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเอื้อต่อการปฏิบัติตนการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ครูผู้สอนที่จะนําวิธีการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ควรได้รับการอบรมพัฒนาจิต หรือฝึกอบรมสมาธิภาวนา และได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อที่จะได้นําการสอน
แบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มไปใช้จัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. การใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ควรใช้กรณีตัวอย่างที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน
หรือข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือสถานการณ์ หรือนิทาน หรือรูปภาพ หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3. ในการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทํากิจกรรมครูควรดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้คําปรึกษาชี้แนะและควรมีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่กันภายในกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การเป็นผู้นํา ผู้ตาม และส่งเสริม
ความกล้าในการแสดงความสามารถ
4. การประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 กรณีมีผู้ประเมิน คือ
เพื่อนนักเรียน และครูที่ปรึกษา ควรประเมินในภาคเรียนที่ 2 สําหรับนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนเป็นชั้นแรก เช่น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เพื่อเพื่อนนักเรียนและครูที่ปรึกษา จะได้ทราบพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้ที่ประเมิน
หรือถ้าประเมินในภาคเรียนที่ 1 ควรเว้นช่วงเวลาให้เพื่อนนักเรียน และครูที่ปรึกษา คุ้นเคยกับนักเรียนในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
1. ควรนําการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนชั้นอื่น ๆ และในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ
2. ควรศึกษาตัวแปรหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ต้องการปลูกฝัง เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตนเอง ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษากับนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางสติปัญญาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
การทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 แตกต่างกันหรือไม่
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4. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ในหลักธรรมกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียน เพื่อดูว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูง จะมีพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 สูงด้วยหรือไม่
รายการอ้างอิง
คมเพชร ฉัตรศุภกุล. (2522). กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน. กรุงเทพ ฯ: แสงรุ้งการพิมพ์.
ทิศนา แขมมณี. (2522). กลุ่มสัมพันธ์: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ เล่มที่ 1. กรุงเทพ ฯ: บูรพาศิลป์การพิมพ์.
ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน องค์ความรูเ้ พือ่ การจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพ ฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประเวศ วะสี. (2546). การทํางานให้มคี วามสุข. สงขลา: คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่.
พรรณี ช. เจนจิต. (2528). จิตวิทยาการสอน. พิพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ: อมรินทร์การพิมพ์.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). (2548). ภิธรรมชาวพุทธ. กรุงเทพ ฯ: ธรรมสภาจัดพิมพ์และสถาบันบันลือธรรม.
พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตโต). (2525). พุทธธรรมกฎธรรมชาติและคุณค่าสําหรับชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพ ฯ:
สุขภาพใจ.
พระราชวรมุนี. (2529). พุทธธรรมฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2538). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ ฯ:
ฟิงค์เกอร์ปริ้น แอนด์ มีเดีย จํากัด.
เมืองทอง แขมมณี. “เรื่องน่ารู้บางประการเกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์”. กลุม่ สัมพันธ์: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติโครงการ
เผยแพร่การสอนกลุ่มสัมพันธ์. 2522.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). หลักการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ ฯ: ศึกษาพร.
สมบูรณ์ ชิตพงศ์. (2523). เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสังคมศึกษา. กรุงเทพ ฯ:
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุมน อมรวิวัฒน์. (2530). การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ: โอ.เอส.
พริ้นติ้งเฮ้าส์.
________. (2528). พุทธวิธสี อน: การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์ตรีรณสาร.
________. (2513). “พุทธวิธีสอน”. ใน เอกสารการประชุมทางวิชาการ พระพุทธศาสนากับการศึกษา
ในประเทศไทย. กรุงเทพ ฯ: กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
Min, U Kyaw. (1980). Buddhist Abhidhamma Meditation and Concentration. Singapore:
Times Books International.
Young, Carolyn. (1972, December). “Team Learning,” The Arithmetic Teacher. 19(8): 630 – 634.

294 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ผลงานวิจัย การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิจัย
นายบรรชร กล้าหาญ
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้พัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 (ปวส.1) สังกัดวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการประมงเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 18 คน
ใช้ระยะเวลาการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 18 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาจิตอาสาจํานวน 18 แผน แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกความดีบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาตนเอง โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม แบบวัดลักษณะ
จิตอาสา มี 3 ด้านคือ การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละเพื่อสังคมและการมุ่งมั่นพัฒนา สําหรับแบบวัดการใช้ชีวิต
แบบพอเพียง มี 5 ด้าน คือ การวางแผน ความรับผิดชอบ สังคม จิตใจและคุณธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Paired Sample test รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสังเกตพฤติกรรม การบอกเล่าบันทึกความดี การสนทนากลุ่มสรุปบทเรียน โครงการพัฒนาตนเองและโครงการ
จิตอาสาพัฒนาสังคม
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงหลังร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาลักษณะจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่าก่อนรวมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการสังเกต พบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นเรียนรู้ ให้ความสนใจต่อสภาพชีวิตในสังคม
มีมุมมองและวิธีคิดต่อความดี ความสุข และการทําบุญที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม เกิดการทบทวน
การปฏิบัติตนในแต่ละวัน โดยการจัดทําบันทึกและบอกเล่าการปฏิบัติความดีบนวิถีความพอเพียง ทั้งยังแสดงความมุ่งมั่น
พัฒนาตนเอง ด้วยการคิดวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างการดํารงอยู่ของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนมนุษย์ในสังคม
เกิดความเข้าใจ เห็นใจผู้อื่นพร้อมจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมมากขึ้น และมีมุมมองเชิงสร้างสรรค์ต่อการร่วม
พัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม และนักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาลักษณะจิตอาสา
และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ของกระแสโลกาภิ วัต น์ ไ ด้นํา สู่ก ารเปลี่ ย นแปลงบริบ ทของสัง คมไทย
ทั้งเชิงสร้างสรรค์และผลกระทบเชิงลบในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่กระตุ้น
โน้มน้าวส่งเสริมให้หนุ่มสาว เกิดกระบวนทัศน์การดําเนินชีวิต ที่ตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยการแสวงหาความมั่งคั่ง
มีวิถีชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อ รักสบาย เน้นการแข่งขันชิงดีชิงเด่น เกิดวิธีคิดแบบตัวใครตัวมัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ
(สกุณา บัณฑุรัตน์ และคณะ, 2550) ในภาวะเช่นนี้กลุ่มนักคิดนักวิชาการและนักพัฒนาที่แสวงหาสังคมแห่งความสงบสุข
และแบ่งปัน ได้พยายามจัดกิจกรรมโน้มนําให้เยาวชนเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐาน
สู่การพัฒนาคุณค่าในตนเอง โดยเชื่อว่า การปลูกฝังคุณธรรมต้องใช้การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กรู้จักคิด
ลงมือทํา สร้างการคิดเชิงบวก ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมที่เอื้ออํานวย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
ครอบครัวและชุมชน (จรวยพร ธรณินทร์, 2549 หน้า 1)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2550 หน้า 2) ได้กําหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม
ให้แก่นักเรียนนักศึกษา โดยมีนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปอาชีวศึกษาตามหลักคุณธรรมนําความรู้ สร้างความตระหนัก
สํานึกในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย เน้นการพัฒนาจริยธรรม
เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ โดยได้จัดทําโครงการเยาวชนดีศรีอาชีวะ
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตระหนักถึงภารกิจการเตรียมกําลังคนเพื่อเป็นนักเทคโนโลยี
สายปฏิบัติการทางการเกษตร ที่มิใช่เพียงมีความรู้เพื่ออาชีพหากแต่มีความเป็นมนุษย์ มีจิตอาสา เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เสียสละและรู้จักการให้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกําหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะของ
การบําเพ็ญประโยชน์และจัดเป็นส่วนหนึ่งของการวัดประเมินผลการเรียน หากแต่ยังพบว่าขาดการเสริมสร้างผู้เรียน
ให้เข้าใจนัยที่แท้จริงของการบําเพ็ญประโยชน์ จึงทําให้ยังมิสามารถดึงพลังอาสาแท้จริงให้ปรากฏ อนึ่งนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตรกําลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ที่เต็มไปด้วยพลังกายพลังใจ หากนําพลังนั้นมาใช้ในทางสร้างสรรค์เพื่อสังคม
ย่อมเป็นการสร้างสรรค์ให้นักเรียนนักศึกษาได้ประจักษ์คุณค่าในตนเอง และจะส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
เกษตรกรรมให้มีความสมบูรณ์ขึ้น
โดยนัยนี้ จึงนํามาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษาในลักษณะของการบูรณาการ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน การเรียนรู้วิถีชุมชนและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยบูรณาการในรายวิชาการประมงเบื้องต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักศึกษาอาชีวเกษตร
นิยามศัพท์เฉพาะ
จิตอาสา หมายถึง ความสํานึกที่มีต่อส่วนรวม ในฐานะสมาชิกสังคม เคารพสิทธิส่วนรวม ระมัดระวังช่วยเหลือ
ผู้อื่นและส่วนรวมโดยความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทําทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สิน โดยไม่หวังผลตอบแทน
การช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้อื่นและคนในสังคม ด้วยการช่วยแนะนําสิ่งที่ถูก
ที่ควรแก่ผู้อื่น การให้บริการและอํานวยความสะดวก การมีน้ําใจแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การเสียสละต่อสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้อื่นและสังคม ด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม การเสียสละเงิน เวลา และแรงกาย เพื่อผู้อื่นและสังคมด้วยความเต็มใจ ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความมุ่งมั่นพัฒนา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น
เช่น สนใจต่อการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน หรือวิทยาลัย มีการเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและวิทยาลัย ตลอดจนร่วมพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และวิทยาลัย
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การพัฒนาจิตอาสา หมายถึง การเสริมสร้างเพื่อสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมส่วนรวม โดยการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ เอาใจใส่ การช่วยเหลือ ผู้อื่น เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมและ
มุ่งมั่นร่วมพัฒนาสังคม ภายใต้กรอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาจิตอาสาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในระดับปัจเจกบุคคลเพื่อสร้างให้นักศึกษาเกิดลักษณะจิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ การพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันตนเอง ซึ่งปรากฏจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความเข้าใจตนเอง
ผู้อื่นและสังคม มีการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย มีความตระหนักคุณค่าแห่งตนเอง มีสํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคมส่วนรวม โดยการปฏิบัติตนใน 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านจิตใจ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านสังคม และด้านคุณธรรม ทั้งนี้โดยผู้วิจัยเชื่อว่า จิตพอเพียงคือพื้นฐานสําหรับการพัฒนาจิตอาสา
ผลการพัฒนาจิตอาสาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการสร้าง
จิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การดําเนินชีวิตที่เหมาะสม การวางแผนการใช้ชีวิต การศึกษา
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มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจความจริงของสังคม รักเห็นใจผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไข การเสียสละ
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม และตระหนักถึงคุณค่าแห่งตน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าประสงค์ของการเรียนรู้ตามสาระเนื้อหาและหลักสูตร
โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ในสาระวิชา และการพัฒนาลักษณะจิตอาสาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมง 2) ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของ Bandura 3) แนวคิดจิตอาสา 4) แนวคิดความรู้คุณค่าในตนเอง 5) แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 6) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดการวิจัย
มีเหตุมีผล
และรอบคอบ

ลักษณะการใช้ชีวิตพอเพียง
ด้านการวางแผน
ด้านจิตใจ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านสังคม
ด้านคุณธรรม

จิต
พอเพียง

มีภูมิคุ้มกันตน

สถานการณ์
การเรียนรู้ทางสังคม
ความตระหนักคุณค่าแห่งตน
ลักษณะจิตอาสา
ความสามารถทางทางการคิด
ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น
ด้านการเสียสละเพื่อสังคม การรับรู้คุณความดี
ด้านการมุ่งมั่นพัฒนา

นําไป
บุคลิกภาพ การปรับตัว ความสมดุล ความสุขทางจิตใจและ
การพัฒนาจิตอาสา/จิตสาธารณะ

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 297
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2553
จํา นวน 1,387 คน โดยมีก ลุ่ม ตัว อย่า ง เป็น นัก ศึก ษาหลัก สูต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้น สูง ปีที่ 1 (ปวส.1)
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการประมงเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 18 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาให้มีความสมบูรณ์สําหรับการนําไปใช้ วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือใช้เทคนิค IOC ประกอบด้วย
เครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสํารวจข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
2. แบบทดสอบก่อนและหลังร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 1) แบบวัดลักษณะจิตอาสา ซึ่งวัดประเมิน 3 ด้าน
ได้แก่ การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละเพื่อสังคมและการมุ่งมั่นพัฒนา 2) แบบวัดลักษณะการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวัดประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผน ความรับผิดชอบ สังคม จิตใจ และคุณธรรม
3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม และพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
4. แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 18 แผนกิจกรรม
5. แบบบันทึกเล่าเรื่องความดี
6. แบบบันทึกสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
7. แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การทดสอบนักศึกษาก่อนร่วมกิจกรรมด้วยแบบทดสอบเพื่อวัดลักษณะจิตอาสา และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในรายวิชาการประมงเบื้องต้น ด้วยแผนกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 18 แผน
3. ในระหว่างจัดกิจกรรม ได้ทําการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตอาสาของ
นักศึกษาทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
4. การทดสอบนักศึกษาหลังร่วมกิจกรรม ด้วยแบบทดสอบเพื่อวัดลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาจิตอาสาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผลงานนักศึกษาได้แก่ แบบบันทึกเล่าเรื่องความดี แบบบันทึกสะท้อน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมสรรค์สร้างจิตอาสาเพื่อสังคม แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสรรค์สร้าง
จิตอาสาเพื่อสังคม
6. นําข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม ผลงานนักศึกษา มาเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนาจิตอาสาโดยใช้ระดับค่าเฉลี่ยก่อนและหลังร่วมกิจกรรม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะจิตอาสา และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของนักศึกษาโดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการใช้ค่า Paired Sample test
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ นําผลงานนักศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกเล่าเรื่องความดี บันทึกสะท้อนประสบการณ์
การเรียนรู้ และรายงานผลการดําเนินงานโครงการสรรค์สร้างจิตอาสาเพื่อสังคม มาประกอบการอธิบายข้อมูลเชิงสถิติ
ซึ่งทั้งหมดได้ถูกนํามาประมวลผลการพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษา ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงความรู้ ความคิด ทักษะ
การปฏิบัติ ตลอดจนทัศนคติต่อการพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลการวิจัย
ผลเชิงสถิติพบว่า หลังจากการร่วมกิจกรรมการพัฒนาลักษณะจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านแผนการเรียนรู้ จํานวน 18 แผนการเรียนรู้ ทําให้นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับค่าเฉลี่ยลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้านการวางแผนที่ระดับ
มากที่สุด (4.21) ด้านจิตใจ มีค่าระดับเฉลี่ยมากที่สุด (4.24) ด้านความรับผิดชอบ มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.47)
ด้านสังคม มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.21) ด้านคุณธรรม มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.33)
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า มีความกระตือรือร้นและความสุขในการเรียนรู้
มีการซักถาม อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นต่าง ๆ ด้วยมุมมองเชิงวิเคราะห์สร้างสรรค์
ตระหนักความสัมพันธ์ในฐานะตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแวดล้อม มีการแสดงความคิดอย่างเป็นระบบ ชัดเจน
ครอบคลุมประเด็นคําถาม อ้างอิงหลักการ สะท้อนถึงความเข้าใจเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ตระหนัก เข้าใจ
เห็นใจผู้อื่นมากขึ้น และพร้อมจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้พัฒนาขึ้นโดยลําดับนับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนั้น ยังก่อเกิดการรังสรรค์โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ทั้งภายในและนอกวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากการ
ทบทวนการใช้ชีวิตของตนที่ต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับผู้อื่น การตระหนักเข้าใจเห็นใจความทุกข์ยากของผู้อื่น และ
ความปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยการวางแผน การดําเนินการระดมทุน การสร้างเครือข่าย และลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยบทบาทของนักศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรม วัน Big Cleaning day เพื่อพัฒนาวิทยาลัยใน
กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยการร่วมทําความสะอาดแหล่งน้ําชุมชนท้องฝาย การร่วมกลุ่ม
จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาวแก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล การรวมกลุ่มกับนักเรียน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมโดยการจัดทําฝายแม้ว กิจกรรมพี่ช่วยน้องร่วมสร้างความ
พอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด อ.สันป่าตอง และการจัดกิจกรรมวันเด็ก
จึงสรุปได้ว่า การใช้แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 18 แผน สามารถทําให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ซึ่งแสดงออกทั้งการคิด การพูด การกระทํา
อภิปรายผลการวิจัย
ลักษณะจิตแบบพอเพียงเป็นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาบุคคลในด้านต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะความพอเพียงเกิดจากการรวมตัวของจิตลักษณะ 3 กลุ่ม ที่เกิดจากองค์ประกอบสามห่วง คือ
ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันตน และความพอประมาณ และสองเงื่อนไขคือ คุณธรรมจริยธรรมของบุคล และ
ความรอบรู้รอบคอบ สําหรับการวัดลักษณะจิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ความมีเหตุผล
คือ ความมีเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์อธิบายได้ การมีภูมิคุ้มกันตน คือ สติสัมปชัญญะ สามารถจัดการ
ความเครียด และมองโลกในแง่ดี ส่วนการรับรู้คุณความดี คือ การรู้คุณบุคคลและแผ่นดิน รวมทั้งการอ่อนน้อมถ่อมตน
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แนวคิ ด การสร้ า งแผนการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้แ บบบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นการผสมผสานระหว่างลักษณะจิตเดิมที่สะสมมานับจากวัยเด็ก และลักษณะสถานการณ์ที่รับรู้ในปัจจุบัน
เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและรวมทั้งการซึมซับความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมซึ่งเป็น
วัฒนธรรมกลุ่มย่อยในสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อการยอมรับแนวคิดเรื่องจิตอาสา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทําให้เกิดทัศนคติที่ดี และความพร้อมที่จะกระทําพฤติกรรมที่ดี ดังเช่น การที่นักศึกษาเคยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคยเคยรับรู้สัมผัสแบบอย่างผู้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง สภาพแวดล้อมวัฒนธรรม
ของสถานศึกษา และกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อองค์กรและส่วนร่วม ล้วนเป็นพื้นฐานสําคัญของการสร้าง
จิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
อนึ่งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และกระบวนการทางปัญญา มีความสําคัญยิ่ง
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่ การนําเสนอกรณีตัวอย่างและสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น วิถีบุญ น้ําตาปลาพะยูน
คนต้นแบบจิตอาสา ที่เน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อการมองมนุษย์ในแง่บวก ด้วยความรัก ความเข้าใจ หรือจากกิจกรรม
ของรักของหวงที่มุ่งฝึกฝนจิตให้ การแบ่งปัน รู้จักรัก หรือกิจกรรมบันทึกความดีบนวิถีพอเพียงและการพัฒนาตนเอง
ที่เน้นการทบทวนตนเอง ฝึกหัดเรียนรู้ซึมซับรายละเอียดรอบตัว ด้วยความรู้สึกขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือกิจกรรม
สร้างสังคมจิตอาสาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อสังคม และการช่วยเหลือผู้อื่น จนก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคม
ลักษณะต่าง ๆ
เช่นเดียวกับการกําหนดให้นักศึกษาแต่ละคนผลัดเวียนบอกเล่าประสบการณ์การทบทวนลักษณะจิตอาสา
และการใช้ชีวิตแบบพอพียง ตลอดจนผลการพัฒนาจิตอาสาของตน ให้เพื่อนในชั้นเรียนได้ร่วมรับฟัง ยังผลให้เกิด
ความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเอง ซึ่งวิธีการเช่นนี้ เป็นเสมือนหนึ่งภาพสะท้อนการพัฒนาตนเอง และการยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีการพัฒนาตนเอง ในลักษณะของการให้การยอมรับ ด้วยการแสดงออกเชิงยกย่องชมเชย
หรือการพยายามสร้างสัญลักษณ์ของผู้มีจิตอาสา โดยการมอบเสื้อจิตอาสาสําหรับสวมใส่ในการทํากิจกรรมสาธารณะ
ตามโอกาสต่าง ๆ และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนได้มีการมอบเกียรติบัตร ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่ดําเนินการล้วนเป็นความพยายาม
ขัดเกลาและเสริมสร้างลักษณะจิตอาสาให้ปรากฏอย่างถาวร
เนื่ องจากนั กศึกษาอยู่ใ นช่วงวัยรุ่น ที่กําลังพัฒนาและแสวงหาแบบอย่ างเพื่ อสร้ างอัตลั กษณ์แ ห่ง ตน
ทั้งยังพรั่งพร้อมด้วยพลังแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ ทักษะและพัฒนา
พลังจิตอาสาจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมสูงสุด ทั้งการคิดวางแผน การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล เนื้อหาการเรียนรู้
ต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการทําความดี การให้ การเสียสละและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
โดยการนําเสนอกรณีศึกษาและแบบอย่างของผู้กระทําความดี ล้วนเป็นการชักจูงให้เกิดความพร้อมทางจิต ที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ดั ง นั้ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต้ อ งคํา นึ ง ธรรมชาติ ผู้ เ รี ย น พยายามเชื่ อ มโยงประสบการณ์ เ ดิ ม
เสริมประสบการณ์ใหม่ สร้างความกระตือรือร้นในการทําสิ่งที่ดี ย่อมทําให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเอง ซึ่งจะนําไปสู่การยอมรับผู้อื่นและมีความพอใจเห็นใจต่อผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานสําหรับ
จิตอาสา ความสําเร็จในการพัฒนาลักษณะจิตอาสาไม่ใช่เพียงการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจ หากแต่เป็นการจัด
ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เอื้ออํานวยได้แก่ ทรัพยากร โอกาส เวลา งบประมาณ ทักษะ และความร่วมมือจากบุคคลอื่น
เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม การให้
ข้อเสนอแนะแหล่งทรัพยากรเพื่อการพัฒนากิจกรรม หรือการสร้างโอกาสการนําเสนอผลงานนักศึกษาสู่สาธารณชน
เพื่อสื่อสารผลงานนักศึกษาสู่สังคม ย่อมเป็นการสร้างเสริมพลังแหล่งการพัฒนาจิตอาสายิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
1. การพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สิ่งที่ควรปฏิบัติอันดับแรก
คือ การพัฒนาให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจิตอาสา ควบคู่กับการจัดให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
อย่างสม่ําเสมอ
2. การพัฒนาลักษณะจิตอาสา เป็นการพัฒนาจิตใจด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและความดีซึ่งต้องทําให้นักศึกษา
รู้สึกเป็นเจ้าของความดี และน้อมนําสู่วิถีชีวิตด้วยการทําความดีในสิ่งต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า
การทําดีทําได้ง่าย ทําได้หลายเรื่องและใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทําได้ พร้อมทั้งจัดปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุน
3. การวิจัยครั้งนี้ ได้เกิดรูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งเกิด
จากการปรับประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและ
การสร้างจิตอาสา จัดเป็นนวัตกรรมที่สามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทแวดล้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างองค์ความรู้
1. เนื่องจากลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นการสร้างเจตคติและมุ่งสร้างพฤติกรรม
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป จึงควรต้องใช้ระยะเวลาในติดตามประเมินผลลักษณะพฤติกรรมที่ถาวร
2. ควรมีการวิจัยทดลองรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการทดลองพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมด้านอื่น ๆ โดยอาจใช้
แนวคิดทฤษฎีกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยม
3. ควรมีการพัฒนาเครื่องมือ แบบวัดลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับทางวิชาการมากขึ้น
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ผลงานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
ผู้วิจัย
นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 75/75 2) ประเมินประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน
ทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จํานวน 32 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัด
ทักษะปฏิบัติ และแบบประเมินผลทักษะปฏิบัติมีความเชื่อมั่น 0.97, 0.98 และ 0.86 ตามลําดับ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจมีความเชื่อมั่น 0.94 ใช้เวลาในการทดลอง 6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ รวม 18 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน สถิติทดสอบ t – test ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย เอกสารการสอน
ทฤษฎี ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานสํารวจ และแผนการสอนทักษะงานสํารวจ ซึ่งผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ทุกรายการมี ค่ าดัชนีความสอดคล้ องในระดับที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ และผลจากการทดลองใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ มีประสิทธิภาพ 82.07/75.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 75/75
2. ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสํารวจ หลังการใช้เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจสูงกว่า
ก่อนใช้เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 นักเรียนมีคะแนนทักษะปฏิบัติโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 82.85 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2.3 นักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ
4.40 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนในสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 กล่าวคือ การสอนด้านวิชาชีพ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงมีลักษณะที่เป็นวิทยาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในงานอาชีพตรงตาม
มาตรฐานอาชีพ นําไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาชีพ คือ การสอนทักษะปฏิบัติให้กับผู้เรียน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและเป็นการขยายความรู้ด้านทฤษฎี
ของผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาชัดเจนมากขึ้น โดยเน้นความสําคัญที่ตัวนักเรียนให้มีทักษะ
วิชาชีพ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพได้ ซึ่งการฝึกทักษะและประสบการณ์จริงในหลักสูตร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมให้กับผู้เรียนนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันตามลักษณะสาขาวิชาโดยเฉพาะวิชาชีพงานสํารวจ
เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและโยธาเกือบทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มายังข้อมูลการรังวัด การคํานวณ
และการเขียนแบบก่อสร้าง ดังนั้นการสอนงานสํารวจจึงประกอบด้วยการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพโดยนําความรู้ในทางทฤษฎีมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติจนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2546): 247 - 356)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 75/75
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ หมายถึง เอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้นักเรียน
อาชีวศึกษาและครูผู้สอนใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติงานสํารวจ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไว้ เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ
ประกอบด้วย เอกสารการสอนทฤษฎี จํานวน 1 เล่ม ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานสํารวจ จํานวน 1 เล่ม และแผนการสอน
ทักษะงานสํารวจ จํานวน 1 เล่ม
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
แล้วมีผลเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75
75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ทําได้ระหว่างเรียน
75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ทําได้หลังเรียน
ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ หมายถึง ผลที่เกิดจากการพัฒนาและการใช้
เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
โดยพิจารณาจาก 3 ประการ ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสํารวจ คือ ความรู้เกี่ยวกับการสํารวจโดยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการสํารวจ
2) ทักษะปฏิบัติ คือ ความสามารถจากการทดสอบวัดทักษะปฏิบัติและแบบประเมินผลทักษะปฏิบัติ
ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านคุณภาพผลงาน (Product) และด้านกิจนิสัยใน
การทํางาน (Work Habit)
3) ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) คู่มือและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ และพบว่าแนวคิดของ ดี เชคโค (De Cecco.
1968: 284 - 289) และทฤษฎีเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา (ธีรวุฒิ บุญยโสภณ. 2542: 2 - 3) ประกอบกับแนวทาง
ของสุราษฎร์ พรมจันทร์ (2552) เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการสร้างเอกสารประกอบการสอนทักษะสําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และพบว่าหลักการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติที่สามารถช่วยให้การพัฒนาระบบการสอนให้ได้ผลดีนั้น
ต้องจัดเป็นระบบ ได้แก่ หลักการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ หลักการจัดดําเนินการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติ และหลักการประเมินผลการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. 2535: 54 และชูศักดิ์
เปลี่ยนภู่. 2551: 105 - 109) ผู้วิจัยจึงนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเอกสารประกอบการสอนทักษะ
งานสํารวจ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
องค์ประกอบ
เนื้อหา
เอกสารประกอบการสอนทักษะงาน วิชา การสํารวจ รหัส 2106 - 2207
สํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546
ที่พัฒนาขึ้น มี 3 องค์ประกอบ
1) เอกสารการสอนทฤษฎี
ใช้เวลาในการสอน 6 คาบต่อสัปดาห์
2) ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานสํารวจ
รวม 18 สัปดาห์ ประกอบด้วยเนื้อหา
6 บทเรียน ดังนี้
3) แผนการสอนทักษะงานสํารวจ
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสํารวจ
2) การวัดระยะทาง
3) การวัดมุมและทิศทาง
4) การทําวงรอบ
5) การทําระดับ
6) พื้นที่และปริมาตร
ทฤษฎีอาชีวศึกษาและการสอนทักษะปฏิบัติ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทักษะปฏิบัติ
- ด้านกระบวนการ
- ด้านคุณภาพผลงาน
- ด้านกิจนิสัยในการทํางาน
3. ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน
ทักษะงานสํารวจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยในขั้นตอนการหาประสิทธิผลใช้แบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi
Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนหลัง (One - group pretest - posttest design) (ชูศรี วงศ์รัตนะ.
2551: 42)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสํารวจ รหัส 2106-2207 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสํารวจ รหัส 2106 - 2207 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 32 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา พัฒนาและการหาคุณภาพโดย
1.1 ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) คู่มือ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ
1.2 นําเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจฉบับโครงร่าง ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพิจารณา
ความถูกต้องและเหมาะสม จํานวน 3 คน และปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
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1.3 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของเอกสารประกอบ
การสอนทักษะงานสํารวจทุกรายการมีค่า 0.67 - 1.00
1.4 นําเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจตรวจสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
คือ 75/75 โดยนําไปทดลองใช้กับนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในปีการศึกษา
2554 - 2555 ทดลองใช้สอน จํานวน 3 ครั้ง เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และในแต่ละครั้งของ
การทดลองใช้จะใช้กับนักเรียนทั้งชั้น เนื่องจากการปฏิบัติงานสํารวจเป็นการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกันทํางาน
1.5 จัดทําเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจฉบับสมบูรณ์พร้อมที่จะนําไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ พัฒนาและการหาคุณภาพโดย
2.1 แบบทดสอบทั้งสองฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก นําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขหรือตัดออกตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
2.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยนําไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน
จากนั้นนํามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson procedure) สูตร KR - 20
ผลจากการนําไปทดลองใช้กับนักเรียน จํานวน 30 คน พบว่า ค่า KR - 20 เท่ากับ 0.97 และ 0.98 ตามลําดับ และ
หาค่าความยากง่าย (p) พบว่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.67 และ 0.20 – 0.60 ตามลําดับ สําหรับค่าอํานาจจําแนก (r) พบว่า
แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ มีค่าตั้งแต่ 0.37 ขึ้นไป
3. แบบประเมินผลทักษะปฏิบัติ พัฒนาและการหาคุณภาพโดย
3.1 สร้างแบบประเมินผลทักษะปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการ (Process) ด้านคุณภาพผลงาน
(Product) และด้านกิจนิสัยในการทํางาน (Work Habit) โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ข้อปฏิบัติ และการวิเคราะห์งาน
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
3.2 นําแบบประเมินผลทักษะปฏิบัติ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาทําการประเมินความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity)
3.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00
3.4 นําแบบประเมินผลทั กษะปฏิบัติ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยผ่านการเรียนวิชาการสํ ารวจ
จํานวน 10 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน 2 คน วิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโพรดัคโมเมนต์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
(บุญเรียง ขจรศิลป์. 2549: 111 - 112) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ พัฒนาและการหาคุณภาพโดย
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ปรับปรุงแก้ไขหรือตัดออกตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ แล้วตรวจสอบความเชื่อมั่น
โดยนําไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1951: 297 - 334) รวมทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.94
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสอนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โดยใช้เวลาดําเนินการสอน 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 108 ชั่วโมง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
2. การประเมินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
ที่สร้างขึ้นโดยใช้สูตรคํานวณหาประสิทธิภาพ E1/E2
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสํารวจ ของนักเรียนที่เรียนจากเอกสารประกอบการสอน
ทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์
SPSS (Statistical Package for the Social Science) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสูตร t - test for dependent
4. การประเมินทักษะปฏิบัติงานสํารวจ ของนักเรียนที่เรียนจากเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ
สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา คํานวณหาค่าเฉลี่ย (ݔҧ )
5. การประเมินระดับความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social
Science) เพื่อหาค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1) เอกสาร
การสอนทฤษฎี มีทั้งหมด 6 บทเรียน ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสํารวจ การวัดระยะทาง การวัดมุมและทิศทาง
การทําวงรอบ การทําระดับพื้นที่และปริมาตร 2) ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานสํารวจ มีทั้งหมด 9 ชุด ได้แก่ งานวัดระยะทาง
ด้วยการนับก้าว งานวัดระยะทางด้วยเทปวัดระยะ งานตั้งกล้องวัดมุม งานวัดมุมราบ งานวงรอบ งานคํานวณวงรอบ
งานระดับ งานคํานวณค่าระดับ งานคํานวณพื้นที่และปริมาตร และ 3) แผนการสอนทักษะงานสํารวจ ใช้เป็นคู่มือครู
และเป็นแนวทางในการประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสํารวจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อผู้วิจัย
ออกแบบเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ และสร้างเป็นฉบับร่างเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นําเอกสาร
ประกอบการสอนทักษะงานสํารวจไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ ซึ่งผลการตรวจสอบของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกรายการมีค่าค่าดัชนีความสอดคล้องในระดับที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า เอกสารประกอบการสอนทักษะ
งานสํารวจมีความเหมาะสม ชัดเจนและสะดวกแก่การนําไปใช้ สามารถพัฒนาผู้เรียนตามหลักการเรียนรู้อาชีวศึกษา
เนื้อหามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะงานสํารวจ และผลการตรวจสอบคุณภาพโดยการทดลองใช้ ผู้วิจัยนําเอกสาร
ประกอบการสอนทักษะงานสํารวจไปทดลองใช้เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
จํานวน 3 ครั้ง ระหว่างปีการศึกษา 2554 ถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กับนักเรียนแผนกวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสํารวจกับผู้วิจัย ซึ่งพบว่าการทดลองใช้ครั้งที่ 3 เอกสาร
ประกอบการสอนทักษะงานสํารวจที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.07/75.68 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ 75/75
ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การสํารวจ
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสํารวจ หลังการใช้เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สูงกว่าก่อนใช้
เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ทักษะปฏิบัติ พบว่า คะแนนทักษะ
ปฏิบัติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 82.85
ซึ่งเทียบกับเกณฑ์ประเมินแล้วทักษะปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 3) ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนทักษะ
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งานสํารวจ พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ หลังการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ݔҧ = 4.46, S.D. = 0.37) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานสํารวจ (ݔҧ = 4.45, S.D. = 0.29) ส่วนด้านสื่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (ݔҧ = 4.29, S.D. = 0.35)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ
1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกรายการมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องในระดับที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เป็นการประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ ดี เชคโค (De Cecco. 1968: 284 - 289) และทฤษฎีเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา
(ธีรวุฒิ บุญยโสภณ. 2542: 2 - 3) ในการเรียนการสอน โดยออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะฝีมือควบคู่กันไป
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทํางานจริง อีกทั้งผู้วิจัยได้นําแนวทางการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของ (ชูศักดิ์
เปลี่ยนภู่. 2551: 39 - 48) มาประกอบด้วย จึงทําให้เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจมีระดับคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับได้
1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยการทดลองใช้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เอกสารประกอบการสอน
ทักษะงานสํารวจ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา มีประสิทธิภาพ 82.07/75.68 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 75/75 ทั้งนี้
เนื่องจากผู้วิจัยได้นําเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ทดลองสอนกับนักเรียนทั้งชั้น จํานวน 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
แสดงว่า การพัฒ นาระบบการสอนที่ ช่ว ยให้ไ ด้ ผ ลดีนั้ น ต้ อ งจั ด เป็ น ระบบและมี หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอน
สอดคล้องกับแนวคิดของนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535: 54) และชูศักดิ์ เปลี่ยนภู่ (2551: 105 - 109) ที่เสนอหลักการ
จัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติให้ได้ผลดี คือ การวางแผนการสอนทักษะปฏิบัติ การดําเนินการสอนทักษะปฏิบัติ
และการประเมินผลทักษะปฏิบัติ
2. ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสํารวจ พบว่า คะแนนการทดสอบความรู้วิชาการสํารวจ หลังการใช้
เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ สูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จะเห็นได้ว่า การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ ช่วยเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทําให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้การสอนของครูและผลการเรียนของผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
2.2 ทักษะปฏิบัติ พบว่า คะแนนทักษะปฏิบัติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 83.90
ทักษะปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่ง ดี เชคโค (De Cecco, 1968: 658) กล่าวว่า การรู้ผลการฝึก (Feedback) ได้แก่
การรู้ผลการฝึกปฏิบัติ ทั้งส่วนที่ปฏิบัติถูกต้อง ส่วนที่ไม่ถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงทําให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ ดังนั้นเอกสารการสอนทักษะงานสํารวจที่ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการปฏิบัติงานสํารวจ จึงเป็นนวัตกรรม
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้
2.3 ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของบุญธง วสุริย์ (2546: 179 - 182) ที่พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อการถ่ายโยงทักษะปฏิบัติสําหรับ
อาชีวอุตสาหกรรม และพบว่านักศึกษามีความพอใจในกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน แสดงให้เห็นว่า
เอกสารประกอบการสอนทักษะงานสํารวจ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น มีความชัดเจนของขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่มีภาพประกอบการทํางานทุกขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจและพึงพอใจที่จะฝึกฝนวิชาชีพ
ของตนเอง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ครูผู้สอนควรมีการเตรียมตัวที่ดีเพราะการจัดการเรียนการสอน
งานสํารวจภาคปฏิบัติในสนามอาจมีข้อจํากัด เช่น เครื่องมืองานสํารวจ จํานวนและความแตกต่างของสมาชิกใน
กลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ครูผู้สอนต้องมีการวางแผนและเตรียมการสอนมาอย่างดี มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สัมพันธ์กัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาความคงทนของทักษะปฏิบัติ ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถ
จดจําและปฏิบัติได้นานและมีความคงทน
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ผลงานวิจัย การสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค)
ผู้วิจัย
นายวรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่องการสร้ า งและพั ฒ นากิจ กรรมส่ งเสริม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมด้ า นความกตัญ ญูก ตเวทีแ ละ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในด้านความกตัญญู
และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 ในสังกัดการดูแลของแผนกวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จํานวน 340 คน กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 26 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จํานวน 36 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาขึ้นเป็นบทความ สื่อวีดีทัศน์ และกิจกรรม
การปฏิบัติจริง เน้นเทคนิคการสํารวจตัวเอง การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม กลุ่มสัมพันธ์และบทบาทสมมติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาก่อน หลังเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาและ
เรียบเรียงมาจากแบบวัดคุณธรรม จริยธรรมของว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคําปัน (2544) จํานวน 23 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลระดับคะแนนคุณธรรม จริยธรรมด้วยค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้การทดสอบแบบที (Paired Samples t - test) สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. การสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทําให้ได้กิจกรรมที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบ
ทางวิชาการโดยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในเกณฑ์คะแนน 80% ขึ้นไปในทุกกิจกรรม สามารถนํากิจกรรมไปใช้
ในการอบรมและทํากิจกรรมในคาบโฮมรูม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมทําบุญตักบาตร กิจกรรม
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย กิจกรรมอ่านและอภิปรายบทความ เรื่อง “อาม่า” กิจกรรมอ่านและอภิปราย
บทความ เรื่อง “เบอร์โทรสุดท้าย” กิจกรรมอ่านและอภิปรายบทความ เรื่อง “ข้าง ๆ ของความรัก” กิจกรรมชมวีดีทัศน์
และอภิปราย เรื่อง “นกกระจอกครับพ่อ” กิจกรรมชมวีดีทัศน์และอภิปรายชุดคนค้นคน “น้องธัน” กิจกรรมชมวีดีทัศน์
และอภิปรายชุด “สานรักสานฝัน” กิจกรรมร่วมใจทําความสะอาดห้องเรียน และกิจกรรม “สุดยอดความประทับใจ”
2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความกตัญญู อยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับคุณธรรม จริยธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ในระดับต่ํา หลังเข้าร่วม
กิจกรรมพบว่านักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทั้งด้านความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ในระดับสูงทั้ง 2 ด้าน
3. หลังเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีระดับคะแนนคุณธรรม จริยธรรมทั้งในด้านความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒน์มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เครื่องมือต่าง ๆ ถูกนําเข้าหรือสร้างขึ้นมา
เพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตจนเกินความจําเป็น สังคมไทยปรับเปลี่ยนเป็นสังคมบริโภคนิยม ทุกคนจึงต้อง
ปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับยุคสมัย การดํารงชีวิตมุ่งที่ประโยชน์ตนเป็นหลัก ทุกคนตกอยู่ในสภาวะที่ต้อง
แข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด ความเอื้ออาทร ความมีน้ําใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มห่างหายไป ดังความเห็นของ
สํานักงานข้าราชการครู (2544, หน้า 15) ที่ว่า คุณธรรม จริยธรรมในจิตใจของประชาชนมีแนวโน้มเสื่อมลงตาม
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กระแสความเจริญทางวัตถุนิยมตามระบบของทุนนิยม และมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบเร่งนําคุณธรรม จริยธรรม
และศาสนาธรรม กลับคืนสู่สังคม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ
ขาดความรู้เท่าทันในทักษะการใช้ชีวิต จึงมักซึมซับแนวคิดและพฤติกรรมเชิงลบซึ่งไม่เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมได้ง่าย
ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2546, หน้า 23) ได้กล่าวถึงลักษณะของเยาวชนไทยในปัจจุบันว่า เป็นคนที่ไม่สนใจ
ความเป็นไปของสังคม ชอบสนุกสนาน คิดไม่เป็น เอาตัวตนเองเป็นใหญ่ อัตตาสูงแต่เปราะบางในเรื่องความอดทน
และมีปัญหาทางด้านจิตวิญญาณ ตลอดจนเป็นบุคคลที่ขาดการควบคุมตนเอง ขาดจิตสํานึกในการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ และยอมรับในกระแสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งถือว่าเป็นการทําลายเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย ข้อค้นพบในพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนดังกล่าวข้างต้น นักวิชาการและนักจิตวิทยาได้มีแนวคิด
ตรงกั น ว่ า ต้ อ งปลู กฝั ง คุ ณ ธรรม จริย ธรรมควบคู่ ไ ปกั บ การศึก ษาอย่ า งจริ ง จัง สอดคล้อ งกับ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (2545) มาตราที่ 6 ได้บัญญัติไว้ว่า การศึกษาต้องพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดําเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การอบรม สั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน
นักเรียน นักศึกษาต้องอาศัยการร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งสถานศึกษา สถาบันศาสนา ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการศึกษาด้านอื่น ๆ
ครูและผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนที่ยึดเด็กเป็นสําคัญเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ
นักศึกษาชายและหญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทั้งสาขาช่างอุตสาหกรรม พณิชยการ
และบริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หลายประการ ส่วนหนึ่งต้องพ้นสภาพหรือลาออกกลางคัน ผู้บริหาร
และครูได้พยายามเอาใจใส่ดูแล ป้องปรามให้ปัญหาเหล่านี้เกิดน้อยที่สุด ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนและเป็นครูที่ปรึกษา
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จึงได้คิดที่จะพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในด้าน
ความกตัญญูกตเวทีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยยึดหลักการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แบบผสมผสานตามแนวคิดของนั กการศึ กษาและนักจิตวิทยา เพื่อเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมให้กับ
นักศึกษา และเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวไปสู่คณาจารย์ในวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการฉุดและช่วยปรับพฤติกรรม
นักศึกษา ประคองให้เขาเหล่านั้นสามารถเรียนจบหลักสูตรตลอดจนทําให้นักศึกษามีคุณธรรมสอดคล้องกับความมุ่งหวัง
ของคนในสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2. เพื่อศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของนักศึกษา
ก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นิยามศัพท์เฉพาะ
คุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลส่งผลให้บุคคลนั้นแสดงออก
ทางการกระทําในสิ่งที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สามารถวัดได้ด้วยแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
ประเภทนักศึกษาประเมินตนเอง ที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดคุณธรรม จริยธรรมของ ทั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งดําเนินการพัฒนา
ใน 2 ด้าน คือ 1) ความกตัญญู หมายถึง การแสดงออกของการรู้คุณคนและสนองคุณคนโดยรู้สํานึกในบุญคุณ
และตอบแทนผู้มีพระคุณ และสิ่งอื่นที่มีบุญคุณ ไม่ลบหลู่ ไม่ทอดทิ้ง และไม่คิดร้ายต่อผู้มีพระคุณ ตลอดทั้งไม่
ปฏิบัติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียวงศ์ตระกูล 2) การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเห็นว่าผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือและตนเองไม่ได้รับเดือดร้อนจากการให้ความช่วยเหลือนั้น
ได้แก่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในด้านกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปัญญา และกําลังทรัพย์

310 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้นประกอบด้วย
กิจกรรมทําบุญตักบาตร กิจกรรมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย กิจกรรมอ่านและอภิปรายบทความ เรื่อง “อาม่า”
กิจกรรมอ่านและอภิปรายบทความ เรื่อง “ผู้หญิงคนเดียวในโลกของผู้ชายคนหนึ่ง” กิจกรรมอ่านและอภิปราย
บทความ เรื่อง “พ่อครับ ... ผมขอโทษ” กิจกรรมชมวีดีทัศน์และอภิปราย เรื่อง “นกกระจอกครับพ่อ” กิจกรรม
ชมวีดีทัศน์และอภิปรายชุดคนค้นคน “น้องธัน” กิจกรรมชมวีดีทัศน์และอภิปรายชุด “สานรักสานฝัน” กิจกรรม
ร่วมใจทําความสะอาดห้องเรียน และ กิจกรรม “สุดยอดความประทับใจ”
แบบวัดคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาและเรียบเรียงมาจากบางส่วนของแบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม (นักศึกษาประเมินตนเอง) ของว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคําปัน (2544 หน้า 208 - 223) มีการปรับสถานการณ์
และคําศัพท์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 23 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
ความกตัญญู และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ได้ศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมนักศึกษาพณิชยการ ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของนักศึกษาอาชีวะจากข้อมูลเชิงประจักษ์และงานวิจัยของรุ่งทิวา เสาร์สิงห์ และทักษิณา เครือหงส์
(2537, หน้า 24 - 25) ภายใต้ทฤษฎีของการพัฒนาทางสติปัญญา 4 ขั้น เป็นเกณฑ์ในการแบ่งขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม
ของเพียร์เจท์ (Piaget, 1965) ใช้แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางการเรียนรู้ทางสังคมของ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ผสมผสานกับหลักการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของโกวิท วรพิพัฒน์(2544)
และกรมวิชาการ (2539) ที่กล่าวว่า รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพควรผสมผสานกันหลากหลายวิธี ประกอบด้วย
การปรับพฤติกรรม การทําค่านิยมให้กระจ่าง การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาคุณลักษณะ
ด้านจิตพิสัย ทั้งระบบในโรงเรียน ส่วนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีที่สุดนั้น ควรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
กรอบแนวคิดการวิจัย
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีและ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักศึกษา
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความกตัญญูกตเวที
และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สาขาพณิ ช ยการ ชั้ น ปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในสังกัดการดูแลของแผนกวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทั้งสิ้น 8 ห้อง คิดเป็น
จํานวนนักศึกษา 340 คน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 26 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 ซึ่งผู้วิจัยทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นจํานวน 36 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 311
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย
1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นภายใต้นิยามศัพท์คุณธรรม จริยธรรมที่มีความ
ครอบคลุมองค์ประกอบ ด้านความกตัญญูกตเวที และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยคํานึงถึงพัฒนาการของช่วงวัยของ
นักศึกษาตามหลักจิ ตวิทยาวั ยรุ่ น ทั้ งในรูปแบบของบทความ สื่อวีดีทั ศน์ กิจกรรมกลุ่ ม การลงมือปฏิบัติจ ริง
เน้นการใช้เทคนิคการสํารวจตนเอง การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม กลุ่มสัมพันธ์ และบทบาทสมมติ ทั้งสิ้น
10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทําบุญตักบาตร กิจกรรมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย กิจกรรมอ่านและอภิปราย
บทความ เรื่อง “อาม่า” กิจกรรมอ่านและอภิปรายบทความ เรื่อง “ผู้หญิงคนเดียวในโลกของผู้ชายคนหนึ่ง”
กิ จ กรรมอ่ า นและอภิ ป รายบทความ เรื่ อ ง “พ่ อ ครั บ ... ผมขอโทษ” กิ จ กรรมชมวี ดี ทั ศ น์ แ ละอภิ ป ราย
เรื่อง “นกกระจอกครับพ่อ” กิจกรรมชมวีดีทัศน์และอภิปรายชุดคนค้นคน “น้องธัน” กิจกรรมชมวีดีทัศน์และ
อภิปรายชุด “สานรักสานฝัน” กิจกรรมร่วมใจทําความสะอาดห้องเรียนและ กิจกรรม “สุดยอดความประทับใจ”
ในแต่ละเนื้อหากิจกรรมประกอบด้วยชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ เนื้อหา แนวทางดําเนินกิจกรรมและคําถามท้ายกิจกรรม
นําชุดกิจกรรมพร้อมแบบประเมินกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องเนื้อเรื่องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ประเมินตามตารางตรวจสอบ
ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ว่ า กิ จ กรรม ใบงาน ใบความรู้ มี ค วามสอดคล้ อ ง ครอบคลุ ม และยั ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น
ตามเป้าหมาย โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 1 – 10 คะแนน
จากความคิดเห็นน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด แล้วจึงนํามาปรับแก้ในเรื่องถ้อยคํา และข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จัดพิมพ์เป็นชุดกิจกรรมเพื่อนําไปใช้จัดกิจกรรมในคาบกิจกรรมโฮมรูม
2. แบบวัดคุณธรรม จริยธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
และคัดเลือกแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม (นักศึกษาประเมินตนเอง) ของว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคําปัน (2544, หน้า
208 - 223) ในด้านที่เกี่ยวกับความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยปรับปรุงสถานการณ์และคําศัพท์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาพณิชยการ จํานวนทั้งสิ้น 23 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน
แบบประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ คุณธรรมด้านนั้นต่ํามากไปถึงสูงมาก ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร
การสะกดคํา เว้นวรรคเบื้องต้น ความตรงเชิงประจักษ์และความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคําถามจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ในทุกข้อ นําแบบวัดที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาปรับแก้
ตามข้อแนะนํา แล้วไปให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 45 คน ทดลองตอบ เพื่อนําข้อมูลไปหาค่าอํานาจจําแนก และความเชื่อมั่นของแบบวัด พบว่าแบบวัดคุณธรรม
จริยธรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.219 – 0.667 และมีความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.902 ซึ่งแสดงว่าแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ในการวัดระดับคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความกตัญญูกตเวทีและด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักศึกษาได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายทําแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ในคาบกิจกรรมโฮมรูม ซึ่งผู้วิจัยทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงให้เห็นถึงความสําคัญและให้นักศึกษาตอบแบบวัดด้วยความจริงใจ ซึ่งผู้วิจัย
ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วนตนเอง ตรวจวัดให้คะแนน ตามน้ําหนักตัวเลือกในแต่ละข้อ ใช้เป็นข้อมูลแสดงระดับคุณธรรม
จริยธรรม ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 10 กิจกรรม ในคาบโฮมรูมทุกวันพุธ เวลา 12.50น. – 13.40 น.ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และมีการยืดหยุ่นตามสภาพการเรียนการสอนจริง
ทั้งนี้กิจกรรมการตักบาตรจะรณรงค์ให้ดําเนินการตลอดภาคเรียน โดยใช้ช่วงโอกาสกิจกรรมการตักบาตรประจําสัปดาห์
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ของวิทยาลัย คือ ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.50 น. – 8.05 น. โดยครูใช้หลักการสรุป อภิปรายกระบวนการของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิด โดยยึดกระบวนการเสริมแรงเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรม
3. ให้นักศึกษาทําแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมฉบับเดิมอีกครั้ง ตรวจวัดให้คะแนน และนําคะแนนที่ได้ทั้งก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมาบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์คะแนนคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบคะแนนคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ด้วยการทดสอบแบบ t (Paired - Sample t – test)
สรุปผลการวิจัย
การสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
พณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นําเสนอสรุปผลการวิจัยและการแปลความหมายข้อมูล ดังนี้
1. การสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทําให้ได้กิจกรรมที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบ
ทางวิชาการโดยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในเกณฑ์คะแนน 80% ขึ้นไปในทุกกิจกรรม สามารถนํากิจกรรมไปใช้
ในการอบรมและทํากิจกรรมในคาบโฮมรูม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทําบุญตักบาตร กิจกรรม
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย กิจกรรมอ่านและอภิปรายบทความ เรื่อง “อาม่า” กิจกรรมอ่านและอภิปราย
บทความ เรื่อง “เบอร์โทรสุดท้าย” กิจกรรมอ่านและอภิปรายบทความ เรื่อง “ข้าง ๆ ของความรัก” กิจกรรมชมวีดีทัศน์
และอภิปราย เรื่อง “นกกระจอกครับพ่อ” กิจกรรมชมวีดีทัศน์และอภิปรายชุดคนค้นคน “น้องธัน” กิจกรรมชมวีดีทัศน์
และอภิปรายชุด “สานรักสานฝัน” กิจกรรมร่วมใจทําความสะอาดห้องเรียน และกิจกรรม “สุดยอดความประทับใจ”
2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
กตัญญู อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนรวมเฉลี่ย 27.36 คะแนน คิดเป็นคะแนนที ปกติ 47.15 และมีระดับคุณธรรม
จริยธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ในระดับต่ํา ด้วยคะแนนรวมเฉลี่ย 35.83 คะแนนและคะแนนทีปกติ 40.12
หลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทั้งด้านความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ในระดับสูง
ทั้ง 2 ด้าน โดยด้านความกตัญญูมีคะแนนรวมเฉลี่ย 45.75 คะแนน ที่คะแนนที ปกติ 55.80 และด้านความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่มีคะแนนรวมเฉลี่ย 46.41 คะแนน ที่คะแนนที ปกติ 60.02
3. หลังเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีระดับคะแนนคุณธรรม จริยธรรมทั้งในด้านความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมานั้นประกอบด้วย 10 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นรูปธรรม ในแต่ละกิจกรรมผ่านการพิจารณาคุณภาพทั้งในด้านความตรงเชิงเนื้อหาและ
ความตรงเชิงประจักษ์จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 10 ชุด แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขจึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
และจากการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม จริยธรรมทั้งในด้านความกตัญญูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักศึกษา
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งพบว่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีระดับ
คุณธรรม จริยธรรมทั้งสองด้านสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมณฑา สวนผลรัตน์ (2550,
บทคัดย่อ) ที่พบว่า ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน
ช่วงชั้นที่ 3 มีคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม
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เพิ่มขึ้นทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้านความเสียสละ ด้านความซื่อสัตย์
และด้านความกตัญญูกตเวที และงานวิจัยของ เมธี ธรรมวัฒนา (2551) ได้พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบ
และวินัยนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบและวินัยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมหลังทดลองพบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะหลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม ทั้งในรูปแบบ
ของการอบรมสั่งสอน การเสริมแรงทางบวก กลุ่มสัมพันธ์ การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง การสํารวจตนเอง
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของแบดูรา (Bandura, 1977 อ้างอิงมาจากปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2546, หน้า 274 - 275) โดยการยกตัวอย่างบทความที่สื่อชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่ายอันได้แก่ เรื่อง “อาม่า”
“พ่อครับ......ผมขอโทษ” ผู้หญิงคนเดียวในโลก.....ของผู้ชายคนหนึ่ง” ซึ่งเป็นตัวอย่างของบทความการแสดงความกตัญญู
ต่ อ บุ ค คล นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช้ สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ เ สมื อ นจริ ง สะท้ อ นเรื่ อ งราวชี วิ ต จริ ง เป็ น กรณี ศึ ก ษาไม่ ว่ า จะเป็ น
เรื่อง “นกกระจอกครับพ่อ” “น้องธัน” “สานรักสานฝัน” และมีการให้นักศึกษาได้ใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ถึง
บทบาทของบุคคลในชุดกิจกรรม สื่อได้สะท้อนเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
การปฏิบัติตนของลูกต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ซึ่งบางครั้งสิ่งที่กระทําลงไปเกิดเป็นตราบาปที่ไม่ได้ตั้งใจ อันเป็น
ประสบการณ์ที่นักศึกษาสามารถนํามาเป็นบทเรียนในชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของการแสดงซึ่งความเอื้ออาทร
ของบุคคลต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มีการให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงมีส่วนรวมในกิจกรรม เช่น กิจกรรม “การทําบุญตักบาตร” ในรูปของข้าวสารอาหารแห้งซึ่งเป็นกิจกรรม
การตักบาตรประจําปีของทางวิทยาลัย และการตักบาตรประจําสัปดาห์ กิจกรรมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุ ท กภั ย ซึ่ ง ในปี 2555 นี้ นั บ ว่ า มี เ พื่ อ ร่ ว มวิ ท ยาลั ย ประสบทุ ก ข์ ภั ย หลายคน นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ ก ารให้ จ าก
ประสบการณ์จริง เรียนรู้การแบ่งปัน ทั้งนี้ครูต้องมีบทบาทที่จะเลือกใช้สถานการณ์ในการอบรมสั่งสอน และชมเชย
ในความมีน้ําใจของนักศึกษา ซึ่งนับเป็นการเสริมแรงทางบวกที่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาพฤติกรรมนิยมที่พบว่า
การเสริมแรงเป็นผลให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ดีกว่าความต้องการภายในด้านปัญญาซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนเป็นการกระตุ้น ปลุกจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมที่พึงมีของนักศึกษาที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีพัฒนากิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แล้วมาเปรียบเทียบกับชุดกิจกรรม
ว่ากิจกรรมใดช่วยส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาด้ านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับนักศึกษามากที่สุด เพื่อใช้เป็น
กิจกรรมต้นแบบที่สมบูรณ์ต่อไป
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีความเหมาะสมกับกับบริบทของ
นักศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม
3. ควรมี ก ารพั ฒ นากิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในด้ า นต่ า ง ๆ
นอกเหนือจากด้านความกตัญญู กตเวที และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อาทิเช่น ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความขยัน ด้านความอดทน เป็นต้น
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ผลงานวิจัย ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4MAT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ผู้วิจัย
นางอารี ชูโสด
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล
ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 และ 3) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล
ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักร
การเรียนรู้ (4 MAT)
กลุ่มตัวอย่างที่นํามาใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 35 คน จากนักเรียน 6 ห้องเรียน จํานวน 210 คน
ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่ม เนื่องจากนักเรียนแต่ละห้องคละความสามารถและมีจํานวนใกล้เคียงกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้
(4 MAT) วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล
ส 33102 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
และมีการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t - test แบบ dependent samples
และ one samples test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราชหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราชหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. เจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราชที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.55
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์และความสําคัญของวิชา
ต่อผู้เรียน ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 กําหนดให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการบูรณาการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ
อย่างได้สัดส่วนสมดุล และมีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การฝึกปฏิบัติ ลงมือทํา
และการประยุกต์ความรู้ไปใช้และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และ
หลักการของหลักสูตรดังกล่าว ข้อ 5 กล่าวว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจุดหมายของหลักสูตร
มุ่งผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ.
2553: 4 - 5) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังกําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 8)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์
ดํารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ
ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถ
นําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกัน
อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้
ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนตลอด 12 ปีการศึกษา
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกําหนดสาระต่าง ๆ 5 สาระ คือ ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551: 1 - 2)
ประวัติศาสตร์จัดเป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีขอบข่าย
การเรียนรู้ เกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
ถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สําคัญในอดีต
บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
แหล่งอารยธรรมที่สําคัญของโลก
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะสาระประวัติศาสตร์ พบว่า ครูยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย เน้นการท่องจําเป็นหลักโดยเน้นครูเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้เรียน ไม่เน้นกระบวนการคิด ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการเรียน ทําให้มีความเบื่อหน่าย ไม่สนใจต่อการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เจตคติเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อการเรียนการสอน เจตคติที่ดีต่อวิชา
หรือการเรียนการสอนจะมีผลกระทบถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เช่น ความสนใจ ความเอาใจใส่ ความมานะพยายาม
ซึ่งส่งผลต่อการเรียนวิชานั้น ๆ เพราะการมีเจตคติที่ดีในการเรียนจะทําให้นักเรียนเกิดความสนใจหรือตั้งใจเรียน
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ที่ผ่านมาประสบปัญหามาก ทําให้การเรียนการสอนไม่มี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาเหตุหลายประการทั้งด้านผู้สอน การจัดกิจกรรม สภาพแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบ
ทางการเรียนการสอนประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ทําให้การจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าที่ควร และจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ในปีการศึกษาที่ผ่านพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ต่ํากว่าหน่วยการเรียนรู้อื่น
(เมืองนครศรีธรรมราช, 2554)
การจัดการเรียนการสอนแบบวัฐจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
โดยนําแนวคิดพัฒนาการสมองซีกซ้ายและซีกขวามาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสุขในการทํากิจกรรมการเรียนแต่ละช่วง
ที่ตนเองถนัดและสนใจ ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมอง โดยผู้เรียนเริ่มเรียนรู้จากการใช้สมองซีกขวา ต่อด้วยการใช้
สมองซีกซ้ายสลับกันเป็นวงกลม จบลงด้วยการใช้สมองซีกขวา สมองซีกซ้ายทําหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์แยกแยะ
การจัดลําดับรายละเอียด เหตุผล การแสดงออก ภาษา ตัวเลขและจํานวน ส่วนสมองซีกขวาจะทําหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์
ความรู้สึก จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ภาพรวม การเคลื่อนไหว รวมถึงมิติความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองออกมาหล่อหลอมรวมกันในการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกันทั้งโครงสร้างทางสติปัญญา
กลไกการเรียนรู้และการทํางานของสมอง ในขณะเรียนรู้ผู้เรียนจะใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด
และการลงมือปฏิบัติจนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ (ศักดิ์ชัย นิรัญเทวี และไพเราะ พุ่มมั่น, 2543) นอกจากนี้
การจัดการเรียนรู้แบบวัฐจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน
4 คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบและความต้องการ
ของตนเองอย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนแบบที่ 1 (why) ผู้เรียนที่มี
จินตนาการเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 2 (what) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์และการเก็บรายละเอียดเป็นหลัก
ผู้เรียนแบบที่ 3 (How) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสามัญสํานึกหรือประสาทสัมผัส และผู้เรียนแบบที่ 4 (lf) ผู้เรียนที่เรียนรู้
ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
ว่าหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร การจัดการเรียนรู้แบบวัฐจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 หรือไม่อย่างไร และเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฐจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นอย่างไร ผลของการวิจัย
ครั้งนี้จะนําไปใช้เป็นข้อมูลของครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานวิชาการ
เพื่อเอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่ต่างกัน 4 แบบ ด้วยการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาสลับกันไป
โดยจัดกิจกรรม 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์ ขั้นที่ 2 การสะท้อนประสบการณ์ ขั้นที่ 3 การพัฒนา
ประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติตามแนวคิด
ที่ได้เรียนรู้ ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงาน และการประยุกต์ใช้ และขั้นที่ 8 ขั้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ด้านความรู้ความเข้าใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
เจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ส ากล ส 33102 หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ การเรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ จําแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านประโยชน์และความสําคัญต่อการเรียนการสอน
ซึ่งวัดได้จากการแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่คํานึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 4 แบบและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
โครงสร้างทางสมองและระบบการทํางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา การจัดการเรียนรู้แบบวัฐจักรการเรียนรู้
(4 MAT) จึงเป็นรูปแบบการสอนที่ได้รับความสนใจและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบและความต้องการของตนอย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
แนวคิดเชิงทฤษฎีและความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) โดยใช้แนวคิดเรื่องการศึกษาแผนใหม่ (progressivism) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการกระทํานั้น เป็นแนวความคิดที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสนับสนุนปรัชญา
กลุ่มพัฒนาการนิยมหรือปรัชญากลุ่มก้าวหน้า โดยคํานึงถึงผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ในลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าผู้สอน
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภทผู้เรียนก็จะประสบความสําเร็จในการเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2550).
รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT พัฒนาขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของ เบอร์นิส แมคคาร์ธี (Bernice McCarthy)
นักการศึ ก ษา นักแนะแนวทางการศึก ษา ซึ่งเชื่อในศักยภาพของผู้ เรียนในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุค คล
โดยคํานึงถึงรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละประเภท ในปี ค ศ 1979 เบอร์นิส แมคคาร์ธี ได้รับทุนวิจัย
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้และบทบาทของสมองที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ซึ่งเขาได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวคิด
กับนักการศึกษาต่าง ๆ มาก แต่แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อเบอร์นิส แมคคาร์ธี มากที่สุด คือแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
ของ เดวิด คอล์ป (David Kolb) ที่มีแนวคิดว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ใน 2 มิติ คือ การรับรู้ (perception)
และการจัดกระบวนการ (processing) โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากวิธีการที่บุคคล
รับรู้แล้วจัดกระบวนการเสียใหม่ตามแนวความถนัดของตนเอง ซึ่งการรับรู้จะเกิดขึ้นได้ 2 วิธี คือ การรับรู้โดยผ่าน
ประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience) และการรู้โดยผ่านความคิดรวบยอดหรือนามธรรม
(Abstract Conceptualization) เป็นกระบวนการที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Experimentation)
และเฝ้าสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective observation) ซึ่ง เดวิด คอล์ป (David Kolb) ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้
ตามความแตกต่างของการเรียนรู้เป็น 4 ส่วนตามจุดตัดของแกนการรับรู้ และแกนของกระบวนการ โดยให้ส่วนที่
เป็นวงล้อแห่งการเรียนรู้เป็นลักษณะของผู้เรียน 4 แบบ ซึ่งมีรูปแบบการรับรู้และกระบวนการรับรู้ที่แตกต่างกัน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน เธียร พานิช (2544) กล่าวถึงที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ 4 MAT ตามแนวคิดของ เดวิด คอล์บ ดังนี้
1. การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 มิติ คือ การรับรู้ (Perception) และการจัดกระบวนการ (Processing)
คือการเรียนรู้เกิดจากที่คนเรารับรู้แล้วนําข้อมูลข่าวสารนั้นไปจัดกระบวนการใหม่ตามความถนัดของตนเอง
2. การรับรู้เกิดได้ 2 วิธี คือ หนึ่งผ่านประสบการณ์รูปธรรม หรือประสบการณ์ตรง (Concrete Experience)
และจากผ่านความคิดรอบยอด หรือมโนคติที่เป็นรูปธรรม (Abstract Conceptualization) ซึ่งจะแทนด้วยแกนตั้ง (y)
3. กระบวนการเรียนรู้เกิดได้ 2 วิธี คือจากการปฏิบัติจริง (Active Experimentation) และนอกจาก
เฝ้าสังเกต (Reflective Observation) ซึ่งแทนด้วยแกนนอน (x)
4. แกนการรับรู้และแกนกระบวนการทั้งสองตัดกันทําให้เกิดพื้นที่ 4 ส่วน
กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนเป็นวงจร ซึ่งมีอยู่ 8 ขั้น คือ (Bernice McCarthy, 1990 ; อ้างถึงในอุษณีย์
โพธิสุข, 2542)
1. การสร้างประสบการณ์ (Creating an Experience) เน้นการใช้สมองซีกขวา
2. การสะท้อนประสบการณ์ (Reflecting on Experience) เน้นการใช้สมองซีกซ้าย
3. การบูรณาการสิ่งที่ได้จากการสังเกตเป็นความคิดรวบยอด (Integrating Observations into Concepts)
เน้นการใช้สมองซีกขวา
4. การพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด (Developing Theories and Concepts) เน้นการใช้สมองซีกซ้าย
5. การลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด (Working on Define Concepts) เน้นการใช้สมองซีกซ้าย
6. การสร้างชิ้นงานตามความถนัดหรือความสนใจ (Exceeding for Interest) เน้นการใช้สมองซีกขวา
7. การวิเคราะห์เพื่อเห็นประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้ (Analyzing for Usefulness or Application)
เน้นการใช้สมองซีกซ้าย
8. การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น (Sharing what they do with others) เน้นการใช้สมองซีกขวา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์
สากล ส 33102
2. เจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล
ส 33102

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว และมีการทดสอบก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)
O1

X

O2
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจั ยเป็ นนั ก เรีย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2555 โรงเรีย น
เมืองนครศรีธรรมราชอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 6 ห้องเรียน รวม 210 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 33 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เนื่องจากนักเรียนแต่ละห้อง
คละความสามารถและมีจํานวนใกล้เคียงกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ อารยธรรมของโลกยุคโบราณ จํานวน 2 แผน เวลา 10 คาบ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) จากเอกสารและงานวิจัย 2) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 3) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) จํานวน 7 แผน เวลา 10 คาบ 4) ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสมของสาระสําคัญ
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และความเหมาะสมของการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ 5) วิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน โดยนําคะแนนประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ สาระสําคัญ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.60) ผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.87) สาระการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.67) กระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 5.00) สื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.73) และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.89) สําหรับในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.79) โดยผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้อาจจะมากเกินไป
6) นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 2 ไปทดลองนําร่อง (Pilot Study) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราช ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จํานวน 35 คน เพื่อให้เห็นกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้อง
ความเหมาะสมของกิจกรรม สาระการเรียนรู้ ความเหมาะสมกับเวลาและภาษาที่ใช้ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
เพื่อใช้ในกลุ่มทดลอง ผลการทดลองพบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้มากเกินไปทําให้สอนไม่ทัน จึงปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลา ปรับแบบฝึกหัดให้น้อยลง ก่อนที่จะนําไปทดลองจริงในกลุ่มทดลอง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย
ดําเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียน 2) ทําตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ อารยธรรมของโลกยุคโบราณ วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 3) สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก
จํานวน 25 ข้อ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่นํามาจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) หาความเที่ยงตรงโดยหาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับผลการเรียนรู้ โดยนําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา
โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะการใช้คําถาม ตัวเลือก ตัวลวง
พฤติกรรมที่ต้องการวัดและความถูกต้องด้านภาษา เลือกข้อสอบที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
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และปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผลการตรวจสอบพบว่าได้ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความสอดคล้อง
ดังกล่าวทุกข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 5) หาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนก โดยนําแบบทดสอบที่มี
ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จํานวน 100 คน
แล้วนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน
กลุ่มละ 25 % พิจารณาค่าความยากง่าย ที่อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 - 1.00 พบว่า
มีข้อสอบเข้าเกณฑ์ 19 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.21 – 0.75 และมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.33 - 0.92
จึงเลือกไว้ใช้จริง จํานวน 15 ข้อ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
โดยนําแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกตามเกณฑ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่เรียนหน่วยการเรียนรู้ อารยธรรมของโลกยุคโบราณ มาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จํานวน 50 คน โดยใช้สูตร KR - 20 ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder - Rechardson) ปรากฏว่าได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ .87
ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับ
3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยดําเนินการสร้าง
ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ หลักการสร้างและวิเคราะห์แบบวัดเจตคติ
ต่อการเรียน ของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2545) และชัยยง ขามรัตน์ (2523)
2) กําหนดคุณลักษณะของเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ที่ต้องการจะวัดและนิยามศัพท์เฉพาะ
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านประโยชน์และความสําคัญต่อการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ด้านการจัด
การเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล 3) สร้างแบบวัดเจตคติตามหลักการเขียนแบบวัดเจตคติของ
ลิเคิร์ต ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ที่ต้องการจะวัด
จํานวน 40 ข้อ เป็นเจตคติเชิงบวกจํานวน 25 ข้อและเจตคติเชิงลบ จํานวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 5 ระดับ 4) หาความเที่ยงตรง
โดยนําแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณา เลือกข้อคําถาม
ที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อคําถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ได้แนะนําประเด็นคําถามที่ถามมากกว่าหนึ่งประเด็น โดยปรับให้เหลือประเด็นคําถามเดียว เช่น เนื้อหาสาระน่าเบื่อหน่าย
และเป็นเรื่องไกลตัว ผู้วิจัยได้ปรับใหม่เป็นเนื้อหาสาระน่าเบื่อหน่าย จากการปรับปรุง พบว่าแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ความสอดคล้องดังกล่าว จํานวน 35 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 5) นําแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ โดยทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน แล้วนําผลที่ได้มาวิเคราะห์
โดยแบ่งเป็นกลุ่มสูง กลุ่มต่ํากลุ่มละ 25 % โดยใช้ t - test เลือกข้อคําถามที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางทางสถิติ
ที่มีค่าต่ํากว่า 0.05 จํานวน 30 ข้อ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ 6) นําแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ที่มีค่าอํานาจจําแนกตามเกณฑ์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) ปรากฏว่าได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ .82
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นก่อนการทดลอง ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองทราบ รวมทั้งขอความร่วมมือในการทดลอง หลังจากนั้นให้กลุ่มทดลองทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ อารยธรรมของโลก
ยุคโบราณ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)
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2. ขั้นดําเนินการทดลอง ผู้วิจัยทําการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) 7 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเรียน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ จํานวน 10 คาบ
คาบละ 50 นาที
3. ขั้นหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์
สากล ส 33102 โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนการทดลองและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลัง
การทดลอง (Posttest) และให้นักเรียนทําแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102
4. เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนที่ได้จากกลุ่มทดลอง นํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) โดยใช้ t-test
แบบ dependent samples
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 70 โดยใช้ t-test แบบ one samples test
3. ศึ ก ษาเจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช าประวัติศ าสตร์ ส ากล ส 33102 ของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) โดยหาค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราชหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราชหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. เจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราชที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.55
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์และความสําคัญ
ของวิชาต่อผู้เรียน ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราชหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่รวมลักษณะของผู้เรียนและนําลักษณะการพัฒนาสมองซีกซ้าย
ซีกขวามาเป็นแนวการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนในช่วงกิจกรรมที่ตนถนัด
และรู้สึกท้าทายในช่วงที่คนอื่นถนัด จึงทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอุษณีย์ โพธิสุข
(2542) กล่าวว่า 4 MAT เป็นการสอนที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ของเด็กๆ มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับโครงสร้างทางสมองและระบบการทํางานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา นอกจากนี้ทิศนา แขมมณี (2545)
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ได้เสนอแนวคิดว่า การจัดการเรียนรู้แบบวัฐจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ทําให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ในเรื่องที่เรียน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้
(4 MAT) ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. เจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราชที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.55
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์และความสําคัญของวิชา
ต่อผู้เรียน ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฐจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีกและตอบสนอง
การเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมเร้าความสนใจของนักเรียน ทําให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกลุ่ม ได้ตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อน ๆ ขณะทํากิจกรรม
ได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทําผลงาน ทําให้นักเรียนมีความพยายามที่จะทํางานให้สําเร็จ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีความสุขในการเรียนรู้ ทําให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
สากล ส 33102 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเธียร พานิช
(2544) ที่กล่าวว่าเนื่องจากการจัด การเรียนรู้แบบวัฐจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้
ของมนุษย์ ผู้เรียนแต่ละคนต้องผ่านวัฎจักรการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ ผู้เรียนมีความสามารถในการรับ ประมวล และนําข้อมูล
ไปใช้ด้วยวิธีที่ต่างกัน กิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นไปในรูปแบบของการบูรณาการวิชาการต่าง ๆ และทักษะหลาย ๆ ด้าน
เข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการดําเนินชีวิต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนําการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพราะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนและพัฒนาเจตคติต่อการเรียนได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง
2. เพื่อให้เกิดผลดีกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) มากขึ้น ครูควรปูพื้นฐานการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ไม่รู้สึกว่าวิชาประวัติศาสตร์สากล ส 33102
เป็นวิชาที่น่าเบื่อ นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการประยุกต์การคิดเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เช่น การคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ เพราะนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนในระยะยาว
2. ควรมีการเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับการจัดการเรียนรู้วิธีอื่น ๆ
เพื่อที่จะสามารถเลือกเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ หรือระดับชั้นได้ดียิ่งขึ้น
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ผลงานวิจัย การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ผู้วิจัย
นางสาววาสนา ภูมี
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จํานวน 43 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จํานวน 18 คาบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ในการศึกษาขั้นสูงและวิทยาการสาขาต่าง ๆ และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ล้วนแต่อาศัยความรู้คณิตศาสตร์ แต่นักเรียนส่วนมากก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ (สิริพร ทิพย์คง.
2545: 123) การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้สําเร็จมีเป้าหมายที่สําคัญอยู่ 2 ประการ คือ ทําให้นักเรียน
รู้จักคิดและมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันได้โดยเครื่องมือที่จะทําให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะตามเป้าหมายทั้งสองประการได้ คือ การฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประสบการณ์จากการฝึกทักษะ
ในชั้นเรียนนี้จะเป็นรากฐานที่สําคัญอันจะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการคิดและเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่อไป
(จุมพต ขําวีระ. 2538: 3)
เพื่อบรรลุถึงบทบาทสําคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์ในยุคนี้ จําเป็นต้องให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอเพียง และสามารถนําความรู้ไปใช้
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ (ปานทอง กุลนาถศิริ. 2540) การจัดการเรียนรู้ที่เป็นวิชาการมากกว่าสภาพความเป็นจริง
ในชีวิตประจําวันทําให้ผู้เรียนไม่เห็นประโยชน์ของการเรียน ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติแ ละจัดการกับข้อมูล
ด้วยตนเองได้ จนเข้าใจจึงจะได้ความรู้ (นิรมล ศตวุฒิ. 2547: 3) ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่ครูต้องมุ่งแสวงหาวิธีการที่จะ
ทําให้นักเรียนได้ เรียนอย่างประสบความสําเร็จ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning
หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไข
ปัญหาเป็นหลัก (มัณฑรา ธรรมบุศย์. 2545: 12) ที่ผู้เรียนจะนําความรู้ไปใช้จริงในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าว
ทําให้ผู้วิจัยสนใจจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผลของการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเป็นแนวทางสําหรับครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญในการนําคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กับเกณฑ์ร้อยละ 70
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากปัญหา
หรือสถานการณ์ที่สนใจ ผ่านทางกระบวนการทํางานกลุ่ม การสืบค้น กระบวนการทําความเข้าใจและแก้ไขปัญหา
ด้วยเหตุผล ซึ่งตัวปัญหานั้นจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นเพียง
ผู้คอยให้คําแนะนําและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้กระบวนการต่าง ๆ
ในการประยุกต์ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา กลยุทธ์ต่าง ๆ และประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อค้นหาคําตอบเมื่อกําหนด
สถานการณ์หรือคําถามที่เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์มาให้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีการดําเนินการทีเ่ ป็นลําดับขัน้ ตอน
และจะต้องใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในการแก้ปัญหา วัดได้จากคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ความต้องการขั้นต่ําที่จะยอมรับว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ร้อยละ 70
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547: 15)
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
บารอวส์ และ แทมบลิน (Barrows and Tamblyn. 1980: 18 อ้างถึงใน พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ และ
Majumdar, 2544: 42) ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
คือ การเรียนรู้ที่เป็นผลของกระบวนการทํางานที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้น
ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นข้อมูล
ที่ต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจกลไกลของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา
ทอร์พ และ เซก (Torp and Sage, 1998: 14 - 16) ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้จากการสํารวจ ค้นคว้าและแก้ปัญหา ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับชีวิตประจําวันของนักเรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นทั้งยุทธวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนและใช้เป็น
แนวทางในการจัดหลักสูตร มีลักษณะดึงดูดให้นักเรียนได้เข้าไปแก้ปัญหา ครูเป็นเพียงผู้คอยให้คําแนะนําและจัด
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและสํารวจหลักสูตรที่สร้างขึ้นจะมีปัญหาเป็นแกนกลาง
มีบทบาทในการเตรียมประสบการณ์ที่จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนให้สร้างความรู้ด้วยตนเองและบูรณาการ
สิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงเข้าด้วยกัน ในขณะที่เรียนรู้นักเรียนจะเป็นนักแก้ปัญหาและพัฒนาไปสู่
การเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้โดยการชี้นําตนเองได้ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ครูจะเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหา มีหน้าที่
ในการสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นผู้แนะนําและอํานวยความสะดวก
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 327
2. ลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กิจซีเลียเออส์ (Gijselears, 1996: 13 - 14) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้
3 ประการ คือ
1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการสร้างไม่ใช่กระบวนการรับ การเรียนรู้เกิดขึ้นจาก
การสร้างความรู้เชื่อมโยงกับเครือข่ายมโนทัศน์ที่มีความหมาย การเกิดการเรียนรู้และข้อมูลใหม่มีอยู่แล้วในเครือข่าย
ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะทําอย่างไรกับข้อมูลเหล่านั้น ข้อมูลใหม่เกิดขึ้นได้จากการระลึกถึงความรู้เดิมที่มีอยู่ และเคยใช้
ความรู้นั้น ๆ ในการแก้ปัญหา นั่นคือ ความรู้เดิมจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งใหม่
2) การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่รู้ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนมีทักษะในการกํากับตนเอง
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ นั่นคือ มีการกําหนดเป้าหมายการเรียนว่าจะทําอะไร
สามารถเลือกยุทธวิธีว่าจะทําอย่างไร และมีการประเมินผลว่าบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ เป็นการตรวจสอบการเรียนรู้
ของตนเอง การที่จะประสบผลสําเร็จในการแก้ปัญหานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีความรู้อยู่ในตัวเพียงอย่างเดียว
แต่จะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
3) ปัจจัยทางสังคมและองค์ประกอบแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวนําให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจในความรู้ และสามารถนําไปใช้เป็นกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งจะทําให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการในการศึกษาระดับสูงขึ้น รูปแบบการเรียนที่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ทําให้ผู้เรียนได้ประสบกับปัญหาจริง
หรือการได้ปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพ ทําให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดไปใช้ในการแก้ปัญหา และปัจจัยทางสังคม
ก็มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล นั่นคือการทํางานเป็นกลุ่มทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
อันจะก่อให้เกิดทางเลือกหลากหลายที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ทอร์พ และ เซก (Torp and Sage, 998: 14) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้
1) ดึงดูดความสนใจของนักเรียนเหมือนพวกเขาได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
2) รวบรวมหลักสูตรที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการเรียนรู้ของนักเรียน
ในทิศทางที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกัน
3) สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยครูรวบรวมความคิดของนักเรียน และแนะนําให้นักเรียนตั้งคําถาม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
3. ลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จากการศึกษาค้นคว้าลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based
Learning) ได้มีผู้กล่าวไว้ ดังนี้
ทอร์พ และ เซก (Torp; & Sage. 1998: 20) ได้กล่าวถึงลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานว่ามีลักษณะ ดังนี้
1) ต้องมีความคลุมเครือ
2) มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีข้อมูลใหม่มาสนับสนุน
3) ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายหรือไม่ได้ใช้สูตรตายตัวในการหาคําตอบ
ทิศนา แขมมณี (2550: 137) ได้กล่าวถึงลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า
ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว
การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิดจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จึงสรุปเป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังภาพที่ 1
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 79)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ของโรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีจํานวนห้องเรียนทั้งหมด 10 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 636 คน
ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนโดยคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียนจากห้องเรียน
ทั้งหมด นักเรียนแต่ละห้องมีผลการเรียนไม่ต่างกัน เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนคละความสามารถของนักเรียน
ได้กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จํานวน 43 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
1.1 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
1.3 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
1.4 ศึกษาคู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
1.5 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
1.6 วางแผนการสร้ า งแผนการจั ด การเรีย นรู้ เรื่ อ ง อัต ราส่ว นและร้ อ ยละ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปีที่ 2
ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนการสอน 18 คาบ
1.7 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
1.8 นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร์จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจน และความถูกต้องของผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับ
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิต ศาสตร์เป็น แบบทดสอบที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น
เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 75 นาที ผู้วิจัย
ดําเนินการสร้างแบบทดสอบซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน
2.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร และตําราเกี่ยวกับเทคนิคการสร้าง
2.3 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้
2.4 กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบทดสอบอัตนัย
จํานวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Assessment)
ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงจากเกณฑ์การตรวจให้คะแนนของ ชาร์เลต และคนอื่น ๆ (Charles, et al. 1987: 29 อ้างอิงใน
ปรีชา เนาว์เย็นผล. 2544: 311) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
(2546: 104 - 143)
2.5 นําแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จํานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป แล้วนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ผลการพิจารณาค่า IOC มีค่าตั้งแต่ .67 – 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนสตรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทราบถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ได้สร้างขึ้น จํานวน 5 ข้อ ทดสอบกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลาทดสอบก่อนเรียน 75 นาที แล้วบันทึกคะแนน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับจากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
3. ดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้เวลาการสอน 18 คาบ
คาบละ 50 นาที ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้
3.1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน
ครูเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยการนําเสนอสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
อาจเป็นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่จะเรียนรู้ต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นลักษณะของปัญหาอย่างกว้าง ๆ
และกําหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเกิดความสนใจที่จะดําเนินการเพื่อหาคําตอบ
3.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
3.2.1 กําหนดปัญหา ครูเสนอสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จะใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้
ซึ่งเป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา จากนั้นครูแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3- 4 คน
3.2.2 ทําความเข้าใจกับปัญหา เมื่อครูเสนอปัญหาให้แล้วสมาชิกกลุ่มต้องเสนอแนวคิดต่อปัญหา
ในแง่ของการกําหนดสิ่งที่เป็นปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ผู้เรียนต้องทําความเข้าใจปัญหา สิ่งที่ต้องการ
เรียนรู้ กลุ่มผู้เรียนต้องอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ เพราะในปัญหาเริ่มต้นหนึ่งปัญหาที่ครูเสนอให้
อาจมีปัญหาย่อยออกมาอีกก็ได้ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเข้าใจหรือไม่เข้าใจของกลุ่ม
3.2.3 กําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อระบุปัญหาแล้วกลุ่มผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
และกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการหาคําตอบที่สอดคล้องกับปัญหา นักเรียนต้องแบ่งประเด็นที่ต้องศึกษาและ
วางแผนขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 1) ข้อเท็จจริงจากปัญหา คือ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสถานการณ์หรือปัญหา
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หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการอภิปราย หรือข้อมูลความรู้เดิมที่เคยเรียนรู้มาแล้ว 2) ประเด็นที่ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
คือ ข้อมูลที่ต้องนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่นักเรียนยังไม่รู้ จําเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 3) วิธีการศึกษา
ค้นคว้า คือ วิธีการที่จะดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้หรือข้อมูลที่ต้องการ
3.2.4 ดําเนินการศึกษาค้นคว้า เมื่อเตรียมการศึกษาค้นคว้าแล้ว สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม โดยสามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ครูได้
กําหนดไว้แล้ว การศึกษาค้นคว้าจะทําเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ ในการศึกษาค้นคว้าสมาชิกในกลุ่มจะต้องศึกษา
อย่างละเอียดให้เข้าใจ สามารถอธิบายให้สมาชิกคนอื่นเข้าใจได้
3.2.5 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่กลุ่มผู้เรียนนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยน อภิปรายผล
และสังเคราะห์ภายในกลุ่ม ว่าความรู้ที่ได้มามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
3.2.6 เสนอผลงานและประเมินค่าของคําตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตัวเองและ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่ม
ของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง แล้วเสนอผลงานหรือผลการแก้ปัญหา
โดยจะเสนอแผนงานของกลุ่มทั้งหมด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในชั้นเรียนประเมินผลงานของกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ในขั้นนี้
ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปข้อมูลหรือความรู้ที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้าอีกครั้ง
3.3 ขั้นสรุป ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทั้งหมดรวมทั้งปัญหา
หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4. เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานครบแล้ว ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้เวลาทดสอบหลังเรียน 75 นาที และบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest)
5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ นําคะแนนที่ได้วิเคราะห์
วิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t– test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระกัน
2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับ
การการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้การทดสอบค่าทีกลุ่มเดียว
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่สนใจ ผ่านทางกระบวนการทํางานกลุ่ม การสืบค้น กระบวนการทําความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล
ตัวปัญหานั้นจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบารอวส์ และ
แทมบลิน (Barrows and Tamblyn, 1980: 18 อ้างถึงใน พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ และ Majumdar, 2544: 42)
กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ การเรียนรู้ที่เป็นผลของกระบวนการทํางานที่มุ่งสร้างความเข้าใจและ
หาทางแก้ปัญหา ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจกลไกของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา
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และยังสอดคล้องกับ วอลตัน และแมททิวส์ (Walton and Matthews, 1998: 456 - 459) กล่าวว่า การให้ปัญหา
ตั้งแต่ต้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และถ้านักเรียนแก้ปัญหาได้ก็จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนจําเนื้อหา
ความรู้นั้นได้ง่ายและนานขึ้นเพราะมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น น่าจะส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเช่นเดียวกับงานวิจัยของ เซเรโซ (Cerezo, 2004) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนและการทํางานเป็นกลุ่ม พัฒนากระบวนการทํางานกลุ่ม สร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้เรียน
ทําให้ผู้เรียนสามารถควบคุมแนวทางเพื่อที่จะค้นหาคําตอบด้วยตัวเองได้ และผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน
ได้สําเร็จ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี เกตุบุตตา (2546) ที่ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นหลักต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แตกต่าง
จากนักเรียนที่เรียนแบบปกติ
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้กําหนดสถานการณ์ และจัดสภาพการณ์
ของการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยผู้สอนนําผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหา
เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยการนําเสนอสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เป็นสถานการณ์
ที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่จะเรียนรู้ต่อไป ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน
เป็นกลุ่มช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2544) ได้ระบุว่า ผู้สอน
อาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นการนําความรู้เนื้อหาสาระ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ หรือนําความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ผู้สอนกําหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น หรือ
เห็นการนําคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับชีวิตประจําวัน
3. ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่มซึ่งนําไปสู่การคิดและการแก้ปัญหาร่วมกัน นักเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันนําไปสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา
(2545) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือ
ร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพล
และปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคน
ได้นําศักยภาพของตนเองมาสร้างความสําเร็จของกลุ่มจะส่งผลไปสู่การร่วมมือกันแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2543: 258) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
จะก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนได้อย่างสูงสุด เพราะการศึกษาโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นการศึกษาจาก
ประสบการณ์จริงโดยที่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ เป็นผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างซาบซึ้งและจดจํานาน
ตลอดจนสามารถฝึกนิสัยให้สามารถเข้าสังคมและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้วิจัยสังเกตว่าในคาบแรก ๆ ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจ
ในการทํากิจกรรมดีมาก แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมากนัก เนื่องจากนักเรียน
ยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการที่นักเรียนจะต้องช่วยกันสรุปความรู้ด้วยตนเอง ทําให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้นครูควรวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยคํานึงถึงเวลาด้วย
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม จะเห็นได้ว่า
ในคาบแรก ๆ นักเรียนที่เรียนอ่อนยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มเท่าที่ควร โดยจะให้
นักเรียนเก่งเป็นคนคิดและทํากิจกรรมส่วนใหญ่ ดังนั้นครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น เพื่อนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมกันทุกคน
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3. บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นสิ่งสําคัญ ครูผู้สอนควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้มากที่สุด โดยครูควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชั้นเรียน
4. ในบทบาทของครูผู้สอนจะต้องมีความอดทน ไม่ใจร้อนที่จะสรุปบทเรียน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถและศักยภาพให้เต็มที่ โดยจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ให้ได้มากที่สุด ครูผู้สอนจะต้องเตรียมการเป็นอย่างดีถึงขั้นตอนของการสอน รวมทั้งเตรียมตัวในการแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว
5. ควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ไปประยุกต์ใช้
ในสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นอื่น ๆ หรือนําไปใช้ในชั้นเรียนมากขึ้น
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพของตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
ด้ ว ยชุ ด สื่ อ ประสมหลั ก ธรรมนํ า ชี วิ ต เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สาระศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จํานวน 39 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดสื่อประสม แผนการสอนประกอบการใช้ชุดสื่อประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสม วิเคราะห์ข้อมูลโดย คํานวณหา
ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมโดยใช้สูตร E1/E2 หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และหาค่าดัชนีประสิทธิผล
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดสื่อประสมหลักธรรมนําชีวิตที่พัฒนามีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.42/89.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมหลักธรรมนําชีวิต เท่ากับ 0.684 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า
จากการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.40
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสมหลักธรรมนําชีวิต ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและกระทบต่อกระบวนการจัดการศึกษา
เพราะการจัดการศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดําเนินชีวิตภายใต้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
นําไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
(นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล, 2551, หน้า 1) แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered หรือ child centered) เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทย เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ที่กล่าวว่าผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ
สอดคล้องกับสภาพจริง เลือกวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเรื่องที่มีการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542, หน้า 12 - 13)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจการดํารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพ
แวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม
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สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน
โดยคํานึงถึงวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รู้จักนําเอาเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งนวัตกรรมที่หลากหลาย
มาประยุกต์ใช้กับนักเรียน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อพระพุทธศาสนา
มีทักษะในการคิด การปฏิบัติ และสามารถนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ยั่งยืน
สื่อการเรียนการสอนนับว่ามีความสําคัญมากในระบบการเรียนการสอน เพราะสื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่
จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นําความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนเป็นสื่อที่นับว่าได้รับความนิยมมาก การใช้สื่อประสมมาประกอบการเรียน
การสอนเป็นการอาศัยหลักการโดยการนําเอาสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกัน
และกั น อย่ า งมี ร ะบบ การใช้ สื่ อ ประสมจะช่ ว ยให้ ผู้ ที่เรีย นมีป ระสบการณ์ จ ากประสาทสั ม ผัส ที่ ผ สมผสานกั น
การเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาและเข้าใจถูกต้องรวดเร็วจึงจําเป็นต้องใช้สื่อหลายชนิด
มาใช้ให้สัมพันธ์กัน (แม้น อมรสิทธิ์, 2547, หน้า 78) จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาที่กล่าวมาแล้ว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต หมายถึง สื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม
จํานวน 4 เล่ม หนังสือนิทานเสริมสร้างคุณธรรม จํานวน 4 เล่ม วีดิทัศน์เสริมสร้างคุณธรรม จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งใช้
ประกอบการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index: E.I.) หมายถึง อัตราความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จํานวน 15 ข้อ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545
ถือว่าเป็นความพยายามที่จะทําการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ ซึ่งดําเนินการจัดทําขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการ ครู อาจารย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ
มีการศึกษาปัญหา ประมวลองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการระดมผู้รู้ นักปราชญ์มาช่วยกันคิด
ช่วยกันสร้างเป้าหมายของการศึกษาไทย
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แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยมีการกําหนดเป้าหมายให้ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อประสม สื่อประสมเป็นการรวมเอาวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยสื่อมากกว่า
หนึ่งชนิดขึ้นไปมาจัดระบบไว้อย่างเกี่ยวเนื่องกันในการสอนเนื้อหาวิชาเพียงเรื่องเดียว สื่อประสมอาจประกอบด้วย
สไลด์ เทปเสียง ภาพนิ่ง เอกสารคําอธิบาย แผ่นโปร่งใส ภาพยนตร์ แผนภูมิ จุลสาร ของจริง ของจําลองและวัสดุอื่น ๆ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการเรียน และผลการเรียนจะมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้น ทําให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย
และจิต ใจ ซึ่ งเป็นส่ วนที่ จะทํา ให้เกิดความสมบูร ณ์ของชีวิตมากน้ อยเพีย งใด นั่นคือสิ่งที่ค รูผู้สอนจะคํานึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
•

ชุดสื่อประสม
หลักธรรมนําชีวิต

•

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสมหลักธรรมนําชีวิต
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554
จํานวน 39 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างคุณธรรม จํานวน 4 เรื่อง
หนังสือนิทานเสริมสร้างคุณธรรมจํานวน 4 เรื่อง และวีดิทัศน์เสริมสร้างคุณธรรม จํานวน 4 เรื่อง พัฒนาและ
หาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาระศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เอกสารเกี่ยวกับหนังสือ
อ่า นเพิ่ ม เติ ม และการใช้ ห นั ง สื ออ่ า นเพิ่ ม เติ ม หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เทคนิ ค วิ ธี ก ารสร้ า งชุ ด สื่ อ ประสมที่ มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียด สร้างชุดสื่อประสมให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
และตัวชี้วัดชั้นปี จากง่ายไปหายากตามธรรมชาติวิชา
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1.2 นําชุดสื่อประสมที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
สํานวนภาษา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.3 ปรับปรุงแก้ไขสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิตและนําไปทดลองใช้ ครั้งที่ 1 เป็นขั้นทดลองแบบเดี่ยว
1 : 1 : 1 ได้ ค่าประสิท ธิ ภาพ 85.40/89.17 ครั้งที่ 2 เป็ นขั้นทดลองกลุ่ม เล็ก 4 : 4 : 4 ได้ค่าประสิท ธิภาพ
85.32/89.58
2. แผนการสอนประกอบการใช้ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต ประกอบด้วย แผนการสอนประกอบการใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างคุณธรรม จํานวน 1 เล่ม แผนการสอนประกอบการใช้หนังสือนิทานเสริมสร้างคุณธรรม
จํานวน จํานวน 1 เล่ม และแผนการสอนประกอบการใช้วีดิทัศน์เสริมสร้างคุณธรรม จํานวน 1 เล่ม รวมทั้งหมด
จํานวน 20 แผน พัฒนาโดยศึกษาเอกสารหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําแผนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรสถานศึกษา จัดหน่วยการเรียนรู้และจัดทําแผนการสอนประกอบการใช้ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต
นําไปประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนและตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน
ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.8 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จํานวน 40 ข้อ พัฒนาและ
หาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล ศึกษาหลักสูตร
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นปรนัย จํานวน 60 ข้อ มีเกณฑ์การให้
ค่าคะแนนแบบตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
IOC ระหว่าง 0.06 - 1.00 ได้ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ทั้งหมด 50 ข้อ
3.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 50 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมเพื่อวิเคราะห์หาความยากง่ายของข้อสอบ และค่าอํานาจจําแนก คัดเลือกข้อสอบ
ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป มาจัดพิมพ์ จํานวน 40 ข้อ
3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย สํานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เคยเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแล้ว ซึ่งถือว่า
เป็นกลุ่มรอบรู้ จํานวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบโดยใช้สูตร KR - 20 (Kuder Richardson - 20)
ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เป็นแบบวัด
แบบมาตรประมาณค่า จํานวน 15 ข้อ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 1 ฉบับ มีประเด็นคําถาม
15 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและมีวิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ ศึกษาทฤษฎี หลักการ และ
ประเด็นสําคัญที่จะถามจากเอกสารตําราต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการสร้างเครื่องมือ แล้วกําหนดขอบข่ายเนื้อหา
ที่ต้องการวัดในด้านของความรู้สึกพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสม สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนมี 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบ 5 ระดับ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
นําแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 12 คน ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มที่ผ่านการเรียนรู้
โดยใช้ชุดสื่อประสมหลักธรรมนําชีวิตมาแล้ว เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จํานวน 39 คน ที่กําลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ข้อ
ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
2. ดําเนินการสอนโดยใช้ชุดสื่อประสมและแผนการสอนประกอบการใช้ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต
จํานวน 20 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง แล้วเก็บคะแนนและบันทึกผลการจัดกิจกรรมทุกชั่วโมง
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนด้วยชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
ศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 แล้ ว ผู้ วิ จั ย ให้ นั ก เรี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น โดยใช้
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ซึ่ ง เป็ น ฉบั บ เดี ย วกั บ แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและให้ นั ก เรี ย นตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
4. นํ า คะแนนการทํ า กิ จ กรรมระหว่ า งเรี ย น คะแนนการทํ า แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น คะแนนการทํ า
แบบทดสอบหลังเรียน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์และแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบแผนการสอนประกอบการใช้ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง การหาค่าความยากง่ายของข้อสอบ ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
5. การวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมหลักธรรมนําชีวิต โดยการหาค่าเฉลี่ย และ
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคํานวณหาประสิทธิภาพของแผนการสอนโดยใช้สูตร E1/E2
6. การวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต โดยเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้น
จากคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการหา
ค่า E.I.
7. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.42/89.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต เท่ากับ 0.684
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดสื่อประสมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.53 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15
อภิปรายผลการวิจัย
1. สื่ อ ประสมที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 85.42/89.04 หมายความว่ า ชุ ด สื่ อ ประสม
หลักธรรมนําชีวิต ทําให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 85.42 และหลังจากที่นักเรียนได้เรียนด้วย
ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิตแล้ว ทําให้การเรียนรู้ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยร้อยละ 89.04 แสดงว่า
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ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ร้อยละ 80/80 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องจากชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นได้ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทําอย่างมีระบบ
และมีวิธีการที่เหมาะสม มีการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการสร้างชุดสื่อประสม
และผ่านการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง
ผ่านการทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรเพื่อหาประสิทธิภาพให้มีความสมบูรณ์ก่อนนําไปใช้ถึง 2 ครั้ง
โดยแต่ละครั้งจะมีการนําข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขให้บทเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษา
ผลงานวิจัย ของนพมาศ สิงหา (2550) ได้พัฒนาสื่อประสม เรื่อง อักษรนํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า สื่อประสม เรื่อง อักษรนํา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.17/82.87 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนารถ ภูมาศ (2551) ได้พัฒนาสื่อประสมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า สื่อประสมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.48/83.33
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6875 แสดงว่า นักเรียนมีอัตรา
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 68.75 และนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.684 หมายความว่า
หลังการเรียนด้วยชุดสื่อประสมแล้ว นักเรียนมีความรู้หรือความก้าวหน้าจากการเรียนหรือมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ
68.40 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนด้วยชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิต นักเรียนได้ใช้วิธีการ
หรือกระบวนการ และเครื่องมือที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้
สามารถนํ า ไปใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ให้ เ ป็ น ไปตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รที่ กํ า หนดไว้
ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาติ ฉัตรเจต (2552) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามโดยใช้
สื่อประสม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อเกม การจัดกิจกรรม
โดยใช้บัตรคํา การจัดกิจกรรมโดยใช้แผ่นภาพและการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อปฏิบัติกระเบื้องพีชคณิต ทําให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน เรื่อง พหุนาม ดีขึ้น นอกจากนี้
ยังทําให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนและใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ในคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้ วยชุ ดสื่อประสม หลั กธรรมนําชี วิต
ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การเรียนด้วยชุดสื่อประสม หลักธรรมนําชีวิตได้ประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของของกานต์ อุทัยทัศน์ (2551) ได้พัฒนาสื่อประสมสนับสนุนการเรียนและเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้จาก
สื่อประสมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ครูผู้สอนสามารถนําชุดสื่อประสมและแผนการสอนประกอบการใช้ชุดสื่อประสมไปใช้ในแก้ปัญหาและ
พัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
2. ครูผู้สอนสามารถนําชุดสื่อประสมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน
ไม่สนใจการเรียนหรือไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน
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นายวินัย ปานโท้
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้เข้ารับ
การอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรมโดยใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4) ศึกษาความพึงพอใจของครู
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ชุดเอกสารฝึกอบรม 5) เพื่อนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 90 คน
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดเอกสาร
ฝึกอบรม คู่มือการใช้ชุดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านความรู้ความเข้าใจ
การสร้างสื่อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การทดสอบที (t – test Dependent) พบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สําหรับครูผู้สอน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ ทั้ง 3 เล่ม
2. ดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้ชุดเอกสาร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกเล่มมีค่าสูงกว่า .50
3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้เข้ารับ
การอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรมโดยใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังการอบรมของครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสามหลักสูตรแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ชุดเอกสารฝึกอบรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ทั้ง 3 หลักสูตร พบว่า ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อได้ทุกคน และเมื่อนําสื่อไปใช้จัดการเรียน
การสอนช่วยทําให้มีพัฒนาการทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
โลกการเรียนรู้ในปัจจุบันและในอนาคตสื่อเทคโนโลยีนับเป็นนวัตกรรมสําคัญของการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการพัฒนาคุณภาพทุก ๆ ด้าน ที่กําหนดไว้ในเป้าหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสื่อเทคโนโลยีนับเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพดังกล่าวให้
ประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นเครื่องมือของการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้คนไทย
ได้เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: คํานํา) ดังนั้น การพัฒนา
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ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นดังที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 ระบุว่ารัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน หนังสือทางวิชาการ ตํารา สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตจัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้
แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และมาตรา 65
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนรวมทั้ง
สถานศึกษาที่นับวันจะมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงทําให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งพัฒนาอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ ให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นผู้นํา และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป การที่จะนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแท้จริงนั้น “บุคลากร” นับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้
องค์กรทุกแห่งจึงพยายามเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่องค์กรลงทุนไป
ให้คุ้มค่า เพราะหากองค์กรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด แต่บุคลากรขาดความรู้ความสามารถไม่สามารถใช้อุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นได้เต็มที่ การลงทุนก็จะเป็นการเสียเปล่า เพราะไม่สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ลงทุนไป
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้ทําการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี
พบว่า ยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสื่อสารการประสานงานขาดความคล่องตัว เนื่องจากสถานศึกษา
ในสังกัดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง และห่างไกล ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนใช้จานดาวเทียม ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศที่เอื้ออํานวยทําให้นักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาและใช้สื่อด้านเทคโนโลยีจากผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่เป็นจุดเน้นของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ในกลยุทธ์ที่ 4
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คือ คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับผู้เรียน ล้าสมัย ความเร็วต่ํา ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ
เทคโนโลยี ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ไม่มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา และไม่มีสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3, 2554: 87) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง การประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ด้านที่ต้อง
มีการปรับปรุงเร่งด่วนมี 2 ด้าน คือด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ (สุทธนู ศรีไสย์ และคณะ, 2550: เว็บไซต์)
และจากการศึกษาของกลุ่มนักการศึกษาได้รูปแบบการพัฒนาที่นําไปใช้แล้วประสบความสําเร็จ 5 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรแบบการสังเกตและประเมินผล 2) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปรับปรุง 3) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 4) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบฝึกอบรม และ 5) รูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรแบบสืบเสาะ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2553: 256)
โดยทั่วไปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ที่ครูนํามาใช้ในการเรียนการสอนนั้น มีอยู่มากมายการที่ครูจะนําไปใช้
ในการเรียนการสอนนั้น ควรมีความรู้ความเข้าใจในศักยภาพของสื่อแต่ละชนิดก่อนนําไปใช้สอนสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง
ครูต้องพิจารณาสื่อที่จะนําไปสอนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร และครูจะนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการสํารวจการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการสอนในแต่ละรายวิชาของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 พบว่าส่วนใหญ่เป็นสื่อที่ขายอยู่ตามท้องตลาดจัดซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ ปัญหาที่ตามมา คือ สื่อไม่ค่อยตรง
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กับสภาพความต้องการของครูและไม่เหมาะสมกับบริบทสภาพปัญหาของห้องเรียน สอดคล้องการวิจัยที่พบว่า
ครูผู้สอนจะเป็นผู้ทําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากที่สุด (บูรณะ สมชัย, 2542: 17)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อสื่อไม่ตรงกับ
สภาพปัญหาในห้องเรียนได้
การฝึกอบรมถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เกิดขึ้น
แก่บุคลากรในองค์กรและยังสามารถช่วยบํารุงขวัญและสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรกับองค์กรได้
เป็นอย่างดีการฝึกอบรมสามารถจัดให้แก่บุคลากรที่อยู่ในองค์กรได้ทุกระดับตั้งแต่พนักงานระดับต้นจนถึงระดับ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร การพัฒนาบุคลากรอาจดําเนินการได้หลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสมตามลักษณะของงาน
และสภาพขององค์กร แต่การฝึกอบรมถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2542: 1) การฝึกอบรมในแง่การลงทุนทางการศึกษาพบว่าการให้ความรู้
ในลักษณะนี้เป็นการลงทุนที่ถูกคุ้มค่าตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญประจําสาขาต่าง ๆ และนักเทคโนโลยีทางการศึกษา
ได้มีโอกาสทํางานร่วมกันในการวางแผนและจัดทําชุดฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในวงการศึกษาต่อไป
ชุดฝึกอบรมเป็นสื่อการศึกษาประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นชุดประสบการณ์สําหรับการฝึกอบรม
ชุดฝึกอบรมอาจจะประกอบด้วยสื่อเดี่ยวหรือสื่อประสมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ให้การฝึกอบรมใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมหรือช่วยผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ชุดฝึกอบรมเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษามีความเหมาะสมต่อการนํามาใช้ฝึกอบรมและมีลักษณะ
เป็นกระบวนการที่เบ็ดเสร็จในตัวตอบสนองความต้องการเฉพาะเรื่องได้ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ ๆ
เป็นส่วนประกอบ ระยะเวลาที่ใช้สั้นมีการกําหนดจุดประสงค์ไว้อย่างแน่นอน กิจกรรมที่ใช้เปิดโอกาสให้แสดงความคิด
สร้างสรรค์โดยอิสระ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจกิจกรรมที่ใช้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(บุษรา สังวาลย์เพ็ชร, 2548: 4)
จากรายงานการวิจัยของผการัตน์ พู่กลั่น (2549: บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดฝึกอบรมวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
81.50/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นในระดับดีต่อ
ชุดฝึกอบรม โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมดี
บุษรา สังวาลย์เพ็ชร (2548: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยศึกษาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ไอซีทีเพื่อ
การเรียนการสอนสําหรับครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.16/81.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้และคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 รวมทั้งความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้
ชุดฝึกอบรม เรื่อง ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี
พัชรีพรรณ ก้องสมุทร (2541: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.83/82.66 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดไว้กลุ่มที่ได้เรียนจากชุดฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เจตคติที่มีต่อการฝึกอบรมสูงกว่ากลุ่มที่เรียน
โดยวิธีการฝึกอบรมปกติ
จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกันว่า ชุดฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดและพบว่าชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบสามารถสร้างองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เข้ารับการอบรมทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งมีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งรับผิดชอบดูแลกลุ่มงาน
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ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา จึงพัฒนาชุดเอกสารฝึกอบรม เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอนขึ้น เพื่อใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ครูผู้สอนได้ใช้ศึกษาและ
พัฒนาตนเอง สามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากชุดฝึกอบรมไปใช้ในการสร้างหรือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอน ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้เข้ารับ
การอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรมโดยใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ชุดเอกสาร
ฝึกอบรม เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอน
5. เพื่อนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหาในชุดฝึกอบรม ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สําหรับครูผู้สอน ประกอบด้วยเอกสาร จํานวน 3 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 เรื่อง การสร้างสื่อ E - book สําหรับครู เล่มที่ 2
เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บเพจ (Web page) เล่มที่ 3 เรื่อง การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ
วีดิทัศน์ (Video)
ด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอน
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลงานสื่อเทคโนโลยีของผู้เข้ารับการอบรม 2) ค่าดัชนีประสิทธิผล 3) ผลสัมฤทธิ์
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4) ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
การจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ อิงอยู่บนแนวคิดแบบระบบ (the systems approach) ซึ่งมีสาระสําคัญ
โดยสรุป คือ
1. ระบบของการฝึกอบรมเป็นเพียงระบบย่อยระบบหนึ่งขององค์กร และมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับ
ระบบอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น นโยบายขององค์การในด้านการคัดเลือกบุคลากร หรือการจัดการ ย่อมมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการจัดการฝึกอบรม
2. แนวคิดแบบระบบ เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) มาใช้เพื่อการปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โครงการฝึกอบรมจึงไม่เคยเป็นเพียงจุดหมายปลายทาง แต่จะเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
ตามข้อมูลที่ได้รับกลับมาอยู่เสมอ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
3. แนวคิดแบบระบบจะทําหน้าที่เป็นเสมือนกรอบความคิด (frame of reference) สําหรับการวางแผน
และดําเนินการการฝึกอบรม (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554: 28)
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องค์ประกอบของการทํางานแบบระบบสรุปได้ดังแผนภาพที่ 1
ปัจจัยนําเข้า
(inputs)

กระบวนการแปรรูป
(transformation process)

ผลลัพธ์
(output)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)
แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของการทํางานแบบระบบ
จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่ากระบวนการทํางานของระบบจะดําเนินอย่างต่อเนื่องและหมุนเวียนเป็นวัฏจักร
โดยอาศัยข้อมูลย้อนกลับเป็นสิ่งที่ชี้แนะการปรับเปลี่ยนสิ่งที่จะถูกป้อนเข้าไปในระบบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับ
ความต้องการขององค์กรในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการนําแนวคิดเชิงระบบ (System approach) มาประยุกต์กับการ
ฝึกอบรม ดังนี้
1. ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูที่สมัครเข้ารับการอบรม สถานที่มีความพร้อมด้าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และเป็นห้องปรับอากาศ วิทยากรดําเนินการโดยผู้รายงานเองซึ่งมีประสบการณ์ในการสร้างสื่อ
แต่ละรูปแบบและได้รับรางวัลในการประกวดในระดับต่าง ๆ และคุ้นเคยกับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี อุปกรณ์
มีความพร้อม ชุดเอกสารมีความสวยงามชัดเจน และมีภาพประกอบทําให้อ่านเข้าใจง่าย และงบประมาณโดยการ
สนับสนุนของสํานักงานเขตพื้นที่
2. กระบวนการ ได้แก่ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการฝึกอบรม เช่น การบรรยาย การสาธิต
การปฏิบัติตามใบงานระยะเวลาที่ใช้เหมาะสม บรรยากาศเย็นสบาย
3. ผลิตผล ได้แก่ ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีขึ้น มีการผลิตผลงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 90 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากครูผู้สอน
ที่สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) การสร้างสื่อ E - book สําหรับครู
จํานวน 30 คน 2) การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บเพจ จํานวน 30 คน 3) การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ
วีดิทัศน์ จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาความรู้ครูผู้สอนในการจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอน
2. คู่มือการใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับ
ครูผู้สอน
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ของผู้เข้ารับการอบรมด้วยชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1. ก่อนการอบรมโดยใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สําหรับครูผู้สอนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
ความเข้าใจเพื่อเก็บคะแนนไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนที่จะรับการอบรม
2. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ซึ่งกิจกรรมเป็นในลักษณะของการสาธิตและฝึกปฏิบัติตาม และสร้างชิ้นงานตามเงื่อนไข
ที่ระบุในใบงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดทําสื่อ
3. ในระหว่างจัดกิจกรรมการอบรมตามคู่มือการใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และกําหนดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้วทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งในระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังจากเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม
ซึ่งระบุไว้ในแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือการใช้ชุดเอกสารฝึกอบรม และครบตามกําหนด
การอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสื่อ E - book สําหรับครู จํานวน 3 วัน (18 ชั่วโมง)
หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บเพจ จํานวน 4 วัน (24 ชั่วโมง) และหลักสูตรการผลิตสื่อการสอน
ในรูปแบบวีดิทัศน์ จํานวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) ทําการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจฉบับเดียวกันกับที่ทดสอบก่อนการอบรม เพื่อเก็บคะแนนนําไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนก่อนการอบรม
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการพัฒนาและการตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
6. ตรวจสอบความครบถ้วนตามกระบวนการพัฒนาที่กําหนดไว้ในคู่มือการใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งในระหว่างการทํากิจกรรมตามแผน และภายหลังการดําเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว
7. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการผลิตและใช้สื่อหลังเสร็จสิ้นการอบรม ดําเนินการและเก็บรวบรวม
ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2554
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนสําหรับครูผู้สอนตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น
3. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนระหว่างก่อนการอบรมและหลังการอบรมโดยใช้การทดสอบที (t – test)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการหาค่าเฉลี่ย
(ݔҧ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สําหรับครูผู้สอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ ทั้ง 3 เล่ม โดยเล่มที่ 1 การสร้างสื่อ E - book
สําหรับครูมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.56/82.83 เอกสารเล่มที่ 2 การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บเพจ
(Web Page) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.44/85.33 และเอกสารเล่มที่ 3 การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์
(Video) มีประสิทธิภาพค่าเท่ากับ 85.33/85.17
2. ดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้ชุด
เอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกเล่มมีค่าสูงกว่า .50 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการด้านการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 50 ทุกเล่ม
3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้เข้ารับ
การอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรมโดยใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังการอบรมของครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสามหลักสูตรแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมมีค่าสูงกว่า
ก่อนการอบรมทุกหลักสูตร
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ชุดเอกสาร
ฝึกอบรม เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทั้ง 3 หลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อได้ทุกคน และเมื่อนําสื่อไปใช้จัดการเรียนการสอนช่วยทําให้
มีพัฒนาการทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ชุดเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนสําหรับครูผู้สอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ทั้ง 3 เล่ม ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการเลือกใช้โปรแกรมที่ง่ายต่อการเรียนรู้สําหรับ
ใช้ในการผลิตสื่อในแต่ละรูปแบบ จากนั้นการศึกษารูปแบบการสร้างชุดฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี ในส่วนของเนื้อหา
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการศึกษาและทําการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ หลังจากสร้าง
ชุดเอกสารฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการนําไปทดลองใช้กับครูแบบรายบุคคล (1: 1) จํานวน 3 คน และ
แบบกลุ่มย่อย (1: 10) จํานวน 9 คน โดยผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 จากนั้นจึงนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา แก้วใส (2542) ที่ได้ทําวิจัยพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรม
อาจารย์ เรื่อง การใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
ทางภาคทฤษฎีเท่ากับ 89.31/81.36 และมีประสิทธิภาพทางภาคปฏิบัติเท่ากับ 87.11/90.18 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดเอกสารฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นทุกเล่มมีค่า สูงกว่า .50
แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 50 ทุกเล่ม ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ข้อที่ 2 โดยผู้อบรมที่มีพัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสูงสุด คือ เล่มที่ 2 การสร้างสื่อในรูปเว็บเพจ (Web Page)
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บในการอบรมคือ Webpage Maker ซึ่งเป็นโปรแกรมใหม่ที่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมยังไม่เคยได้ใช้ ทําให้ไม่มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม ดังนั้นคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนการอบรม
จึงมีความแตกต่างกับความรู้หลังการฝึกอบรมมาก
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3. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับ
ครูผู้สอนทุกหลักสูตรหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 3 ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดเอกสารการฝึกอบรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม
มีลักษณะเป็นข้อความประกอบภาพที่แสดงถึงขั้นตอนการใช้โปรแกรมที่มีการเชื่อมโยงทีละขั้นตอนอย่างละเอียด
เป็นภาพสีสวยงาม ชัดเจน ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของรูปแบบของการ
ฝึกอบรมเป็นลักษณะการสาธิตและปฏิบัติตามวิทยากร มีการทดสอบเป็นระยะตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายที่กล่าวว่า
ในการฝึกอบรมควรจะมีเป้าหมายระหว่างการฝึกอบรมด้วย เช่น การทดสอบย่อย การประเมินผลเป็นระยะ ๆ
เพราะการมีเป้าหมายย่อยเช่นนี้ จะทําให้ผู้รับการอบรมรู้สึกว่าตนเองประสบความสําเร็จเป็นระยะ และมีความหวัง
กําลังใจที่จะพิชิตเป้าหมายสูงสุดให้ได้ (Wexley & Latham, 1991 อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2554: 110)
4. จากผลการวิจัยที่พบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยใช้ชุดเอกสารฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นการ
บูรณาการความรู้หลายด้านเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ครบทุกด้านที่จําเป็นต้องเรียนรู้ จนสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีได้ และการอบรมในแต่ละหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมได้เลือกสมัคร
ตามความต้องการ ความสนใจสมัครของตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่าเอกสารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สําหรับครูผู้สอนมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด และทําให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ดีกว่าเดิม มีทักษะในการจัดทําสื่อเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมกับครูผู้สอนในเรื่อง
ดังกล่าวได้ ซึ่งการนําไปใช้สิ่งที่ต้องระวังได้แก่ วิทยากรจะต้องเข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม
เป็นอย่างดี และควรมีการทดลองปฏิบัติตามเอกสารเพื่อตรวจสอบผล ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะได้ผลแตกต่างกัน
หากคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน จะได้มีแนวทางในการแก้ไขหากผู้เข้ารับการอบรมเกิดปัญหาดังกล่าว
2. กรณีผู้เข้าอบรมมีจํานวนตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป ควรจะมีผู้ช่วยวิทยากรด้วยเพื่อจะให้คําแนะนํา แก้ปัญหา
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรได้มีการศึกษาติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นแรกนี้ว่ามีพฤติกรรมการนําความรู้ไปใช้อย่างไร
และเกิดผลต่อผู้เรียนอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาวิธีการฝึกอบรมใหม่ เช่น รูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะของการถ่ายทอดระหว่างครู
ด้วยกันเองในรูปแบบชมรม เครือข่าย ว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างไร
รายการอ้างอิง
ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
นาตยา แก้วใส. (2542). การพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมอาจารย์ เรื่อง การใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
นิรันทร์ จุลทรัพย์. (2542). กลุ่มสัมพันธ์สาํ หรับการฝึกอบรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บุษรา สังวาลย์เพ็ชร. (2548). การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง ไอซีทีเพือ่ การเรียนการสอนสําหรับครู
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บาํ รุง จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 349
บูรณะ สมชัย. (2542). การสร้าง CAI Multimedia ด้วย AUTHORWARE. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
พัชรีพรรณ ก้องสมุทร. (2541). ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง.
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วัชรา เล่าเรียนดี. (2553). การนิเทศการสอน. เอกสารประกอบการบรรยาย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. (2553). แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.
พิษณุโลก: กลุม่ นโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3.
_______. (2554). รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และนโยบายทีเ่ ป็นจุดเน้น
ของ สพป.พล.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553. พิษณุโลก: กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). คู่มือการเขียนเนื้อหาสาระสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพ ฯ:
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด สาขา 4.
สุทธนู ศรีไสย์ และคณะ. (2550). การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) และคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.researchgate.net/publication/27805997. (10สิงหาคม 2554).

350 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้วิจัย
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้และพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการ
ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาผลการขยายผลรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการ
ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 1
จํานวน 13 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศ
การเรียนการสอน แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านส่วนประกอบที่สําคัญของเครือข่ายวิชาการ ด้านขอบข่ายงานการเรียน
การสอน ด้านกระบวนการนิเทศ และด้านเทคนิคและวิธีการนิเทศ
2. ผลการทดลองใช้และพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนา
คุณภาพการศึกษา พบว่า รูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) ด้านการเตรียม 2) ด้านบริบท 3) ด้านการสนับสนุน 4) ด้านส่วนประกอบ
ที่สําคัญของเครือข่ายวิชาการ 5) ด้านขอบข่ายงานการเรียนการสอน 6) ด้านกระบวนการนิเทศ และ7) ด้านเทคนิค
และวิธีการนิเทศ
3. ผลการขยายผลรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พบว่า 3.1) คุณ ภาพการจั ด การเรีย นการสอนอย่า งมีป ระสิท ธิ ภ าพและเน้น ผู้เ รี ย นเป็ น สํา คั ญ ของครู ผู้ ส อน
ในภาพรวม ผ่ า นเกณฑ์ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพดี ขึ้ น ไปอยู่ ใ นระดั บ ดี 3.2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2553 ในภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของโรงเรียนในเครือข่ายวิชาการ ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.3) ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อรูปแบบการนิเทศ
การเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
ในการจัดการศึกษาของประเทศ สาระสําคัญในหมวด 1 มาตรา 6 ได้กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 8 (2) การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ คือ
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
สาระใน มาตรา 9 ว่าด้วยการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักเน้น การมีเอกภาพด้านนโยบาย
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา
มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
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ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),
2547: 5 - 7)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ได้ใช้กลยุทธ์นําการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งหมด 10 เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อปัญหา
อุปสรรคจากการดําเนินงาน และแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 พบว่า เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และต้องการให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาด้านวิชาการเป็นหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
รวมทั้งระบุว่าที่ผ่านมาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้ปฏิบัติภารกิจด้านส่งเสริมการเรียนการสอน แต่เน้น
งานธุรการด้านบริหารทั่วไป คือ การประสานงานจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการกระจายอํานาจ
บริหารจัดการไปยังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีอิสระในการคิดและตัดสินใจ และควรให้เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและควรปรับโครงสร้างให้มีขนาดเล็ก ประมาณ
7 - 12 โรงเรียน มีการกําหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจ ด้านการบริหารจัดการ ควรให้มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1: 2549)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจวิจัยในเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วย
เครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้และพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. เพื่อศึกษาผลการขยายผลรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการ ที่พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ภายหลังการทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการ
ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิเทศการเรียนการสอน หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนํา ชี้แจง ร่วมมือ ให้ครูผู้สอนได้รับการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ดีขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการ
เครือข่ายวิชาการ หมายถึง การรวมกลุ่มของโรงเรียนหลายโรงเรียน มีการดําเนินการร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการโครงสร้าง คณะกรรมการ วางแผน ดําเนินการจัดกิจกรรม ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณภาพการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการ
ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วทําให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ดังนี้
1. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู หมายถึง ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2548 18 มาตรฐาน ในมาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มี 7 ตัวบ่งชี้ ใช้ประเมินในปีการศึกษา 2551 และตามมาตรฐานการศึกษา
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ใช้ประเมินในปีการศึกษา 2554 ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ของโรงเรียน
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความโน้มเอียงด้านความรู้สึกที่ดีของครูและผู้บริหารที่มีต่อรูปแบบ
การนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในครั้ งนี้ ได้ศึ กษาตํารา เอกสาร ทฤษฎีและงานวิ จัยที่เกี่ยวข้ อง นํามาประกอบการศึกษา
โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายวิชาการ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ 2542 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ความพึงพอใจ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดการวิจัย
- ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษา
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
- สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปแบบ
การนิเทศ
การเรียนการสอน
ด้วยเครือข่าย
วิชาการที่พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

- ผลการประเมิน
ด้านความเป็นไปได้
และด้านความเหมาะสม
ของรูปแบบ
- รูปแบบที่สร้างขึ้น

ทดลองใช้และพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ
การเรียนการสอน
ด้วยเครือข่ายวิชาการที่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 6 โรงเรียน

การพัฒนาและขยายผล
รูปแบบการนิเทศ
การเรียนการสอน
ด้วยเครือข่ายวิชาการ
ที่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กับกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 13 โรงเรียน

- คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
- ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
- รูปแบบที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยการสนทนากลุ่มแล้ว
นํามาปรับปรุง

- คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
- ความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยตาม แผนภาพที่ 2 และรายละเอียดดังนี้
ระยะ

ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบ
การนิเทศการเรียนการสอน
ด้วยเครือข่ายวิชาการ
ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิธีดําเนินการ

ผลที่ได้รับ

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอน
ขั้นที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 3 สร้างรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอน
ด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.1 การจัดทํารูปแบบฉบับร่าง
3.2 การตรวจสอบความเหมาะสม
3.3 การปรับปรุงรูปแบบฯ
3.4 การจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบฯ

- ผลการประเมิน
ด้านความเป็นไปได้
และด้านความเหมาะสม
ของรูปแบบ
- รูปแบบการนิเทศ
การเรียนการสอน
ด้วยเครือข่ายวิชาการ
ที่ผ่านตรวจสอบสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ

ระยะที่ 2 การทดลองใช้
และพัฒนารูปแบบ

ทดลองใช้และพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการ
ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษากับกลุม่ เป้าหมาย
จํานวน 6 โรงเรียนปีการศึกษา 2551

ระยะที่ 3 การขยายผล
รูปแบบการนิเทศ
การเรียนการสอน
ด้วยเครือข่ายวิชาการ
ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา

การขยายผลรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอน
ด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 13 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2554

แผนภาพที่ 2 แผนภาพวิธีดําเนินการวิจัย

- คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบ
- รูปแบบที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยการสนทนากลุ่ม
แล้วนํามาปรับปรุง

- คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
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สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านส่วนประกอบที่สําคัญของเครือข่ายวิชาการ ด้านขอบข่ายงานการเรียน
การสอน ด้านกระบวนการนิเทศ และด้านเทคนิคและวิธีการนิเทศ ทุกด้านมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะรูปแบบที่สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประสบการณ์ในการดําเนินงานเครือข่ายวิชาการ นํามาสังเคราะห์สร้างเป็นรูปแบบ ตรวจสอบความเป็นไปได้
ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทําให้รูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสม สามารถ
นําไปใช้ได้
2. ผลการทดลองใช้และพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบว่า 2.1) คุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอน
ปีการศึกษา 2551 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป อยู่ในระดับดี 2.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2550 ในภาพรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเครือข่ายวิชาการตําบลทาขุมเงินเพิ่มขึ้น 2.3) ความพึงพอใจ
ของครูและผู้บริหารที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.4) รูปแบบการนิเทศการจัดเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) ด้านการเตรียม ประกอบด้วย (1) สร้างความตระหนักให้แกนนํา
(2) หาสมาชิก (3) สร้างความเข้าใจกับสมาชิก 2) ด้านบริบท ประกอบด้วย (1) อยู่ในตําบลเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
(2) จํานวนประมาณ 5 - 12 โรงเรียน 3 ระยะทางของแต่ละโรงเรียนห่างกันไม่เกิน 15 กิโลเมตร 3) ด้านการสนับสนุน
ประกอบด้วย (1) องค์กรภาครัฐ อกชน และชุมชน (2) ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการ 4) ด้านส่วนประกอบที่สําคัญของ
เครือข่ายวิชาการ ประกอบด้วย (1) บุคลากร ประกอบด้วยแกนนํา/ผู้นํา สมาชิก คณะกรรมการ (2) การกําหนดโครงสร้าง
หน้าที่ ภารกิจ (3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายวิชาการ (4) การปฏิบัติตามแผน (5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(6) การติดตามและประเมินผล (7) การรายงานผล 5) ด้านขอบข่ายงานการเรียนการสอน ประกอบด้วย (1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ (4) การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ (5) การพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 6) ด้านกระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย (1) การวางแผน
การนิเทศ (2) การปฏิบัติการนิเทศ (3) การตรวจสอบและประเมินผล (4) การปรับปรุง (5) การประเมินและรายงาน
7) ด้านเทคนิค และวิธีการนิเ ทศ ประกอบด้วย (1) การสังเกตการณ์หรือเยี่ย มชั้นเรียน (2) การศึกษาดูงาน
(3) การระดมสมอง (4) การประชุมปฏิบัติการ (5) การจัดนิทรรศการ (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7) กระบวนการกลุ่ม
(8) การศึกษาเอกสาร (9) การบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ด้านบริบทอยู่ในตําบลเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันสะดวกต่อการติดต่อ และสอดคล้องกับการบริหารงานส่วนท้องถิ่นที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
เช่น งบประมาณ การร่วมกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทําให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น
สําหรับด้านการเตรียมการสร้างความตระหนักกับแกนนํา แกนหาสมาชิก สร้างความเข้าใจกับสมาชิกเป็นขั้นตอน
ที่สําคัญในการสร้างเครือข่ายวิชาการในการทํางานรวมกันเป็นเครือข่ายบุคลากรต้องมีความเข้าใจในเป้าหมาย
เห็นความสําคัญของเครือข่ายวิชาการ มีเป้าหมายที่ตรงกัน เครือข่ายวิชาการ ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพมีการวางแผน
การดําเนินงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านคุณภาพของนักเรียน จัดทําโครงการ จัดกิจการเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมเรียนร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ผู้บริหารแกนนําให้สําคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงทําให้การดําเนินงานของ
เครือข่ายวิชาการประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2543: 36 - 43)
ธนา ประมุข (2547: 3) และพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547: 49 - 50) ที่ว่า ส่วนประกอบของเครือข่าย
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เริ่มจากการมีสมาชิก กรรมการและผู้ประสานงานเครือข่าย มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน จัดกิจกรรมร่วมกัน
ทําหน้าที่อย่างมีจิตสํานึก การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) การมีวิสัยทัศน์์ร่วมกัน (Common
Vision) การมีผลประโยชน์และมีความสนใจร่วมกัน (Mutual interests/benefits) การมีส่วนร่วมของสมาชิก เครือข่าย
อย่างกว้างขวาง (All stakeholders participation) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship)
การพึ่งพิงร่วมกัน (Interdependence) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ
การสื่อสาร และการบริหาร ข้อมูลข่าวสาร
3. ผลการขยายผลรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูผู้สอนในภาพรวม ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป อยู่ในระดับดี 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 ในภาพรวม 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายวิชาการ ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3) ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อ
รูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่เป็นเช่นนี้เพราะครูวิชาการผู้บริหารในเครือข่ายวิชาให้ความสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมร่วมกันในเครือข่ายวิชาการ เช่น การค่ายวิชาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีดําเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิชาการ เช่น กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําให้ครู ผู้บริหาร นําไปพัฒนาโรงเรียนของแต่ละโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 2547: 106 - 108 กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายที่ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดกระบวนการเรียนรู้ คือ ผู้เข้าดําเนินงานเครือข่ายทุกคนมีความรู้
ความสามารถและมี ป ระสบการณ์ ม ากขึ้ น หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และมี ก ารทํ า งานร่ ว มกั น
โดยกระบวนการเรียนรู้นั้น จะช่วยให้บุคคล และองค์การได้มีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่
และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้การทํางานในด้านต่าง ๆ ของเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพิ่ม
โอกาสในการแก้ปัญหา กลุ่มเครือข่ายพยายามผลักดันในการแก้ปัญหาภายในกลุ่มองค์การของตนเอง การรวมกลุ่ม
และการประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็น
และความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการพึ่งพาตนเอง เมื่อเครือข่ายมี
กระบวนการทํางานที่เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาของเครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายก็สามารถ
ที่จะพึ่งพาตนเองได้ ในเรื่องของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการจัดการ ที่จะนําไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง
อนึ่งการดําเนินตามรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีกระบวนการสร้างที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คิดเห็นและข้อเสนอแล้วนํามาปรับปรุง นอกจากนี้ได้ทดลองใช้และนํามา
ปรับปรุง นํามาขยายผลเครือข่ายวิชาการได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยมีขั้นตอน
1) ศึกษาบริบท/สภาพปัจจุบันปัญหา 2) กําหนดเป้าหมายความสําเร็จ 3) กําหนดวิธีการแนวทางพัฒนา 4) จัดทํา
แผนปฏิบัติ 5) ดําเนินการตามแผน 6) นิเทศติดตามตรวจสอบ 7) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8) รายงานผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมที่สําคัญ เช่น กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมเรียนร่วม กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น จึงทําให้ครูมีความกระตือรือร้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีความสัมพันธ์อันดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งประเด็นศึกษารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการที่พัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนของครู ดังนั้นควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอน
โดยใช้เครือข่ายในด้านอื่น ๆ
2. ควรมีการวิจัยรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการส่งผลต่อคุณภาพ การศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษามากน้อยเพียงไร มีปัจจัยอะไร
3. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยมีบริบทของโรงเรียนในเครือข่าย มีลักษณะเป็นโรงเรียน
ในตําบลเดียวกัน จึงควรมีการวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายวิชาการโดยใช้ตําบลเป็นฐาน
ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้
ในการนําการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการไปใช้ปัจจัยที่จะทํา
ให้สําเร็จ แกนนําเครือข่ายต้องมีความมุ่งมั่น ให้ความสําคัญต่อการรวมเป็นเครือข่ายวิชาการ มีภาวะผู้นํา มีการทํางาน
ด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนอื่น
1. ควรมี ก ารเตรี ย มบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มด้ ว ยการสร้ า งความตระหนั ก ให้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ
มองเห็นเป้าหมายส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษา แกนนําเครือข่าย จะต้องศึกษาคู่มือการดําเนินการตามรูปแบบ เพื่อให้การดําเนินการ
เป็นไปตามรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัย ความสําเร็จขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
ศักยภาพของครูผู้สอนและการร่วมมือของสถานศึกษา
3. ด้านการสนับสนุน ศึกษานิเทศก์ ต้องช่วยเหลือ แนะนํากระตุ้น โรงเรียนในปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้าน
วิชาการ
4. ในกรณีที่มีเครือข่ายหรือมีการจัดตั้งเครือข่ายแล้ว กระบวนการสําคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบเครือข่ายวิชาการ มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเครือข่ายวิชาการ การปฏิบัติตามแผน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การติดตามและประเมินผล และการรายงานผล โดยการมีส่วนร่วม มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาบริบท/สภาพปัญหา
ปัจจุบัน 2) กําหนดเป้าหมายความสําเร็จ 3) กําหนดวิธีการแนวทางพัฒนา 4) จัดทําแผนปฏิบัติ 5) ดําเนินการตามแผน
6) นิเทศติดตามตรวจสอบ 7) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8) รายงานผลการดําเนินงาน
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลอง แรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้
ของเหลว เพื่อบูรณาการใช้ในการเรียนรู้วิชาการทดลองเครื่องกล (31012003)
ผู้วิจัย
นายณรงค์ ฤทธิเดช
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสื่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิว
ภายใต้ของเหลว 2) หาคุณภาพสื่อชุดทดลอง ฯ 3) หาประสิทธิภาพสื่อชุดทดลอง ฯ 4) หาความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสื่อชุดทดลอง ฯ และ 5) ศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรังและวิทยาลัยการอาชีพ
ประเหลียน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
สื่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว แบบประเมินคุณภาพ ตารางประเมิน
ประสิทธิภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า
1. นวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลอง ฯ ประกอบด้วย 1) ชุดทดลองประเภทพื้นผิวเรียบในแนวดิ่ง 2) ชุดทดลอง
ประเภทพื้นผิวเรียบในแนวเอียงทํามุม 3) ชุดทดลองประเภทพื้นผิวโค้ง 1/2 วงกลม 4) ชุดทดลองประเภทพื้นผิวโค้ง
1/4 วงกลม
2. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพสื่อชุดทดลอง ฯ ที่พัฒนาขึ้น ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) = 4.35
โดยมีค่าตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ไม่ต่ํากว่าระดับมาก
3. ประสิทธิภาพของสื่อชุดทดลองฯ ที่พัฒนาขึ้นเมื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าประสิทธิภาพการหาค่าแรง
กระทํา = 83.83 % และประสิทธิภาพการหาค่าตําแหน่งแรงกระทํา = 67.77 เมื่อเทียบกับเกณฑ์กําหนด สรุปได้ว่า
ประสิทธิภาพด้านการหาค่าแรงกระทําสูงกว่าเกณฑ์ (ไม่ต่ํากว่า 80%) ส่วนด้านตําแหน่งแรงกระทําต่ํากว่าเกณฑ์
เล็กน้อย แต่ผู้เชี่ยวชาญถือว่านําไปใช้เป็นสื่อการเรียนได้เป็นอย่างดี
4. ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ต่อนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ ในภาพรวมมีค่าระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) = 4.32
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน หลังใช้สื่อชุดทดลอง ฯ โดยพิจารณา
จากผลการทําแบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาดีขึ้น 47%
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
วิชาการทดลองเครื่องกล รหัสวิชา 31012003 จัดอยู่ในหมวดวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พ.ศ. 2546 สาขาวิชาเครื่องกล เป็นการศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลองที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ สมรรถนะของเครื่องยนต์ กลศาสตร์ของไหล เชื้อเพลิง สารหล่อลื่น ในห้องทดลองภายใต้
เงื่อนไขของแต่ละประเภทวิชา โดยกําหนดตัวแปรต่าง ๆ แล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ
กับผลที่ได้จากการคํานวณทางทฤษฎี
เรื่องแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว เป็นเรื่องหนึ่งของการเรียนรู้วิชาดังกล่าว
ซึ่งเป็นการศึกษาลักษณะของแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําที่เกิดจากอิทธิพลของระดับของเหลวที่กระทํากับ
พื้นผิวของวัตถุที่จมภายใต้ของเหลว และจากการศึกษาปัญหาการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวของนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ภาคเรียนที่ 1/2554 พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมิน
ดังตารางที่ 1

358 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการเรียนเรื่องแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ ภาคเรียนที่ 1/ 2554
ระดับชั้น
ปวส.2
วท.ตรัง
วก.ตรัง
วก.ห้วยยอด

ภาคเรียน/ ผู้เรียนทัง้ หมด
ปีการศึกษา
(คน)
1/2554
1/2554
1/2554

รวม
คิดเป็น (%)

22
16
19
57
100

ผู้เรียน
ที่ผ่าน (คน)

ผู้เรียน
ที่ไม่ผ่าน (คน)

หมายเหตุ
(ครูผู้สอน)

7
4
6
17
29.83

15
12
13
40
70.17

ครูณรงค์ ฤทธิเดช
ครูเธียรศักดิ์ ศรีขํา
ครูภานุมาศ ไทยนกเทศ

ที่มาข้อมูลจากแบบประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2554 เรื่องแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ
จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า จํานวนผู้เรียนที่ไม่ผ่านการเรียนรู้ จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ70.17 ซึ่งมีจํานวน
มากกว่า จํานวนผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้เรื่องแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ ต่ํา อย่างน่าเป็นห่วง
จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยการจัดทําโครงการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลวให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตร โดยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีจากวิชากลศาสตร์ของไหล มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้สื่อ
การสอนชุดทดลอง ฯ ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ สามารถบูรณาการใช้ในการเรียนการสอนวิชาทดลอง
เครื่องกล (31012003) ตามกรอบหลักสูตรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. สร้างสื่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว
2. หาคุณภาพสื่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว
3. หาประสิทธิภาพสื่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว
4. หาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ
5. ศึกษาผลสัมฤทธิ์นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เรื่องแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ
นิยามศัพท์เฉพาะ
สื่ อ นวัต กรรมชุด ทดลองแรงกระทํ า และตํา แหน่ ง แรงกระทํ า บนพื้น ผิ ว ภายใต้ ข องเหลว หมายถึ ง
เครื่องมือที่ใช้พิสูจน์การหาค่าแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว
ผู้เ ชี่ยวชาญ หมายถึ ง ผู้ที่มี ประสบการณ์ ความชํานาญในด้านการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษ ฐ์ แ ละมี
ประสบการณ์ในการสอนวิชากลศาสตร์ของไหลอย่างน้อย 3 ปี
คุณภาพชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว หมายถึง ผลของการ
ประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ ต่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว
ด้วยเครื่องมือวิจัยแบบประเมินคุณภาพ
ประสิท ธิ ภาพชุ ด ทดลองแรงกระทํา และตํา แหน่ง แรงกระทํ า บนพื้น ผิว ภายใต้ข องเหลว หมายถึ ง
สัดส่วนของผลการทดลองในห้องทดลอง กับผลการคํานวนทางทฤษฏี ด้วยเครื่องมือวิจัยตารางบันทึกผลการทดลอง
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ต่อนวัตกรรมสื่อชุด
ทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของการทําแบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2/2555
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นหัวข้อเรื่องดังนี้ 1) วิเคราะห์มาตรฐานรายวิชาทดลอง
เครื่องกล 2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว 3) ความรู้ทางด้านปฏิบัติของสื่อ
ชุดทดลอง เรื่อง แรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว
กรอบแนวคิดการวิจัย
ศึกษาปัญหาการเรียนรู้เรื่องแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําฯที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาปัญหา

วิเคราะห์หลักสูตร คําอธิบายรายวิชาทดลองเครื่องกล
ศึกษาเอกสารและทฤษฏีทเี่ กี่ยวข้องกับแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา
สร้างสื่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงแรงกระทําฯ /คูม่ ือ
หาคุณภาพนวัตกรรมสื่อชุดทดลองฯ/แบบประเมิน/ แบบทดสอบ/คู่มือ

ขั้นตอนที่ 2
ช่วงพัฒนา
นวัตกรรมสื่อชุด
ทดลองแรงกระทํา
และตําแหน่งแรง
กระทําบนพื้นผิว
ภายใต้ของเหลว

หาประสิทธิภาพสื่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําฯ
นําสื่อชุดทดลองฯใช้จริงกับกลุ่มประชากร
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หาความพึงพอใจผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 3
ใช้จริงกับ
กลุ่มประชากร

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยแบบวิจัยเชิงทดลองการทดลอง (Experimental Design) ด้วยวิธีทดลองสองกลุ่มวัด
หลังทดลอง (Control group posttest design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
ภาคเรียนที่ 2/2555 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพประเหลียน ภาคเรียนที่ 2/2555 จํานวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
เพื่อความสะดวกและมีความเป็นไปได้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย นวัตกรรมสื่อชุดทดลอง แบบประเมินความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ต่อคุณภาพนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ ตารางบันทึกผลทดลองของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาประสิทธิภาพนวัตกรรม
ชุดทดลอง ฯ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ต่อนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ แบบประเมินผลการเรียนรู้
เรื่อง แรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว วิชาการทดลองเครื่องกล (31012003) เพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอเสนอขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพนวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลอง แรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ
โดยใช้แบบประเมินความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อคุณภาพ
2. ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญทําการทดลองนวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลอง แรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ
โดยใช้ตารางบันทึกผลทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ
3. ให้นักศึกษาทําการทดลองนวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลอง แรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
4. ให้นักศึกษาทําแบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง แรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว
วิชาการทดลองเครื่องกล (31012003) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กําหนดการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
1. หาค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ของความเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อคุณภาพนวัตกรรมสื่อชุดทดลอง
2. หาค่าร้อยละ (%) ของประสิทธิภาพนวัตกรรมสื่อชุดทดลอง ฯ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ
3. หาค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ของความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อนวัตกรรมสื่อชุดทดลอง ฯ
4. หาค่าผลต่างของคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดลองก่อนเรียนกับหลังเรียน
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการสร้างสื่อชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ
ได้ชุดทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการทดลองเครื่องกล รหัสวิชา 31012003 ประกอบด้วย
ชุดการทดลองย่อย 4 ชุดการทดลอง คือ 1) ชุดทดลองประเภทพื้นผิวเรียบในแนวดิ่ง 2) ชุดทดลองประเภทพื้นผิวเรียบ
ในแนวเอียงทํามุม 3) ชุดทดลองประเภทพื้นผิวโค้ง 1/2 ของวงกลม 4) ชุดทดลองประเภทพื้นผิวโค้ง 1/4 ของวงกลม
2. สรุปผลการหาคุณภาพชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ต่อสื่อนวัตกรรมชุดทดลองที่สร้างขึ้น
รายการหาคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย ݔҧ รายด้าน

ด้ า นการออกแบบ

4.36

ด้ า นการทดลอง

4.50
4.20

ด้านคุณภาพชุดทดลอง

ค่าเฉลี่ย ݔҧ รวม
4.35

จากตารางที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นต่อนวัตกรรมฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) = 4.35
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3. สรุปผลการหาประสิทธิภาพชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทํา ฯ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองแรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําฯ
หน่วยที่

ประเภทชุดทดลอง

ประสิทธิภาพ
แรงกระทํา (%)

ประสิทธิภาพตําแหน่ง
แรงกระทํา (%)

1

ชุดทดลองประเภทพื้นผิวเรียบในแนวดิ่ง

95.198

64.592

2

ชุดทดลองประเภทพื้นผิวเรียบในแนวเอียงทํามุม

60.23

74.81

3

ชุดทดลองประเภทพื้นผิวโค้ง 1/2 ของวงกลม

88.36

55.24

4

ชุดทดลองประเภทพื้นผิวโค้ง 1/4 ของวงกลม

91.55

76.47

83.83

67.77

ݔҧ

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของชุดทดลอง ฯ ในภาพรวมด้านการหาค่าแรงกระทํา ฯ มีค่าเฉลี่ย
(ݔҧ ) = 83.83 % และด้านการหาค่าตําแหน่งแรงกระทําฯ มีค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) = 67.77%
4. ผลการหาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ต่อนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ
ข้อความ
ด้ า นส่วนประกอบของชุ ด ทดลอง
ด้ า นการใช้ชุ ดทดลอง
ด้านคุณภาพชุดทดลอง

ค่าเฉลี่ย ݔҧ รายด้าน
4.40
4.40
4.16

ค่าเฉลี่ย ݔҧ รวม
4.32

จากตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ต่อนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ
ในภาพรวมมีค่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ݔҧ = 4.32
5. สรุปผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลังใช้สื่อชุดทดลองฯ
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้สื่อชุดทดลองฯ โดยพิจารณาจากคะแนนดิบที่ได้จากการทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนกับหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่าผลรวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ย 28 คะแนน หลังจากนั้นครูใช้สื่อนวัตกรรมชุดทดลองฯ
ที่พัฒนาขึ้นเป็นสื่อการสอน แล้วให้นักศึกษากลุ่มเดิมทําแบบทดสอบหลังเรียน (เหมือนกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
พบว่าผลรวมคะแนน มีเฉลี่ย 75 คะแนน ดังนั้นผลต่างระหว่างผลคะแนนหลังเรียนกับผลคะแนนก่อนเรียนด้วย
นวัตกรรมสื่อชุดทดลอง จึงมีค่าเท่ากับ 75 – 28 = 47 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาดีขึ้น 47%
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขออภิปรายผลที่เกิดจากการดําเนินการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ช่วงพัฒนานวัตกรรมสื่อชุดทดลอง ฯ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) หาคุณภาพของนวัตกรรม
ชุดทดลอง ฯ และ ข้อ 3) หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ
สรุปผลการหาคุณภาพของนวัตกรรมสื่อชุดทดลองฯ ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน มีความเห็นต่อ
คุณภาพนวัตกรรมสื่อชุดทดลอง ฯ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) = 4.35 ซึ่งสอดคล้องกับ
นงค์ เชื้อพราหมณ์. (2550: บทคัดย่อ) ทําการศึกษา เรื่อง การสร้างและพัฒนาชุดสาธิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดิจิตอลเทคนิค พบว่าผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คุณภาพเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์
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ประสิทธิภาพของชุดทดลองทั้ง 4 ประเภท ในภาพรวม ด้านการหาค่าแรงกระทําฯ มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย
(ݔҧ ) = 83.83% และด้านการหาค่าตําแหน่งแรงกระทําฯ มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย (ݔҧ ) = 67.77% ถึงแม้ว่าด้านการหา
ค่าตําแหน่งแรงกระทําฯ มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย (ݔҧ ) = 67.77% ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์กําหนด คือ 80% อย่างไรก็ตาม
คณะผู้เชี่ยวชาญยังถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ดังนั้นชุดทดลองทั้ง 4 ประเภท มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเรียน
การสอนได้อย่างดี สอดคล้องกับธนชัย กําแพงเมือง. (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ วิชางานซ่อม
เครื่องยนต์ ผลการหาประสิทธิภาพพบว่า มีประสิทธิภาพ 80.50/87.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
ส่วนที่ 2 อภิปรายช่วงการใช้นวัตกรรมสื่อชุดทดลอง ฯ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4) หาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากนําสื่อชุดทดลอง ฯ ไปใช้จริง และ ข้อ5) หาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ
จากสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้สื่อชุดทดลอง ฯ โดยพิจารณาจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนกับ
หลังเรียน สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาดีขึ้น 47% ถือว่านักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับสุดใจ ศิลมัย (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
การใช้ห้องสมุดและการค้นคว้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ต่อนวัตกรรมชุดทดลอง ฯ ในภาพรวมมีค่าระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ݔҧ = 4.32 สอดคล้องกับประยงค์ ศรีสรณ์. (2554: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ วิชางานทดสอบปั๊มและหัวฉีด ผลการศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเห็นว่ามีบางประเด็นที่ควรพัฒนา ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ จากผลการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองฯ
ทั้ง 4 ชุดทดลอง เกือบทุกหน่วยการเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ (80%) ยกเว้นหน่วยการเรียนแรงกระทํา
และตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวเรียบในแนวเอียงทํามุม มีประสิทธิภาพต่ํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย ซึ่งมาจากสาเหตุ
ข้ อ บกพร้ อ งในการสร้ า งหุ่ น ประตู น้ํ า ดั งนั้ น ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ก ารทดลองอาจคลาดเคลื่ อน แต่ แ นวโน้ ม
การเปรียบเทียบระหว่างค่าที่คํานวณทางทฤษฏีกับค่าที่ได้จากการปฏิบัติการทดลองโดยนวัตกรรมสื่อชุดทดลอง
แรงกระทําและตําแหน่งแรงกระทําบนพื้นผิวภายใต้ของเหลวที่พัฒนาขึ้นยังคงเป็นไปทางเดียวกัน
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ยึดหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด เรื่อง ภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย
นายรณชิต นราพันธ์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ยึดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด (Mind Map) กับเกณฑ์ 2) เปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนรู้
ก่อนและหลังการสอนการจัดการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาทักษะความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ภายหลังจาก
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 22 คน เป็นการเลือก
แบบเจาะจง โดยผู้ วิ จั ย เป็น ผู้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรม ทั้ ง นี้ เ พราะนัก เรี ย นกลุ่ ม นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย นพิเ ศษที่ต้ อ งการพั ฒ นา
ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ การจั ดการเรี ยนรู้โดยใช้ค อมพิ ว เตอร์พ กพา วิเ คราะห์ข้อ มูล ใช้ส ถิติ t - test
One Sample และใช้ค่าสถิติ t – test for Dependent samples เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดความสนใจ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ยึดหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด
เรื่อง ภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.86
2. นักเรียนมีความสนใจทางการเรียนรู้หลังการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ยึดหลักการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นัก เรีย นมีทั ก ษะความสามารถการใช้ค อมพิ ว เตอร์พ กพา ภายหลั ง จากการจั ด การเรีย นรู้โ ดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา ยึดหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด มีค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับดี
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ผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้โดยหน่วยการเรียนรู้ Backward Design ตามแนวความคิด the Big 4
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย
นายประเสริฐ พูลผล
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ระหว่ า งก่ อ นกั บ หลั ง เรี ย นโดยใช้ ห น่ ว ยการเรี ย นรู้ Backward Design
ตามแนวความคิ ด the Big 4 2) เปรี ย บเที ย บเจตคติ ข องนั ก เรี ย นต่ อ วิ ช าเคมี ระหว่ า งก่ อ นกั บ หลั ง เรี ย น
และ 3) เพื่อเปรี ยบเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง เคมีอิน ทรี ย์ และเจตคติ วิ ช าเคมี หลัง เรีย น
ระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถทางการคิดเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/1 – 6/3 ที่เรียนรายวิชา ว33225 เคมี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่มีความสามารถทางการคิดสูง ปานกลาง และต่ํา กลุ่มละ 20 คน รวม 60 คน
ได้มาโดยการสุ่มอย่ างง่ าย เครื่ องมื อที่ใ ช้ใ นการวิจัย ประกอบด้ว ย 1) หน่ว ยการเรีย นรู้ Backward Design
ตามแนวความคิด the Big 4 จํานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
เรื่อง เคมีอินทรีย์ และ3) แบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบที (t – test for dependent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว
(One – way MANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ช าเคมี เรื่ อง เคมีอิ น ทรี ย์ หลั ง เรี ย นโดยใช้ ห น่ ว ยการเรี ย นรู้
Backward Design ตามแนวความคิด the Big 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาเคมี หลังเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ Backward Design ตามแนวความคิด
the Big 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่มีความสามารถทางการคิดเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
ต่อวิชาเคมี หลังเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ Backward Design ตามแนวความคิด the Big 4 ไม่แตกต่างกัน

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 365
ผลงานวิจัย ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพลังงานกับชีวิต
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ผู้วิจัย
นางวรรณี ปรางสุวรรณ
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต วิชาพลังงานกับชีวิต สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความสามารถ
ในการคิ ด แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ และศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต วิ ช าพลั ง งานกั บ ชี วิ ต ประชากรที่ ใ ช้ ศึ ก ษาเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนสทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้มาโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เลือกเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชาพลังงานกับชีวิต ปีการศึกษา 2555 จํานวน 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
เสริมทักษะชีวิต วิชาพลังงานกับชีวิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้ค่าที (t - test) สําหรับทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต วิชาพลังงานกับชีวิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 81.60/80.90 2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต วิชาพลังงานกับชีวิต
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ในระดับมากที่สุด

366 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากับตนเอง
และการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู้วิจัย
นายวรวัฒน์ บุญดี
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียน
คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากับตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา สภาพการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ของสถานศึกษาที่สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 300 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากับตนเองและการใช้
กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรม คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา 3128 - 1003 โปรแกรมโครงสร้าง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จํานวน 63 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล คือ 1) รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์
2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) แบบสอบถาม 4) แบบวัดพฤติกรรมด้านจริยธรรม และ 5) แบบวัดความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Independent Samples t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากับตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อน
ภาพพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มี 7 องค์ประกอบคือ คือ 1) หลักการของรูปแบบ
2) กําหนดจริยธรรม 3) วิธีการเสริม สร้างจริยธรรม 4) บทบาทผู้เรียน 5) บทบาทครู 6) จัดสภาพแวดล้อม
และ 7) ประเมิน จริย ธรรม ส่ว นวิธีก ารเสริม สร้า งจริย ธรรมการใช้ค อมพิว เตอร์ด้ว ยวิธีก ารกํากับ ตนเอง คือ
วิธีการกํากับตนเอง มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นคือ 1) ปฐมนิเทศ 2) การสํารวจตนเอง 3) การตั้งเป้าหมาย
4) การวางแผน 5) การควบคุมตนเองและการบันทึกพฤติกรรมตนเอง และ 6) การประเมินตนเองและการเฝ้าติดตาม
และการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรม เป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมของขั้นตอนการเรียนรู้ คือ ภาพการเข้า
ห้องปฏิบัติการ ภาพการฟังบรรยาย ภาพการทํางานที่มอบหมาย และภาพกิจกรรมก่อนเลิกเรียน
2. นักศึกษากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมด้านจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 และนักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 367
ผลงานวิจัย รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
ผู้วิจัย
นางสุรภี หนูเรียงสาย
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
จํานวน 34 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ
จํานวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อและอัตนัย 1 ข้อ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 และแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จํานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที
(t - test for Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.25/86.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ݔҧ =4.22, S.D. = 0.17) เรียงสามลําดับแรกดังนี้
นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย (ݔҧ =4.88, S.D. = 0.33) นักเรียนชอบแบบฝึกพัฒนาทักษะ
การเขียนเรียงความที่มีรูปภาพประกอบ (ݔҧ =4.74, S.D. = 0.45) นักเรียนอยากให้มีแบบฝึกพัฒนาทักษะ
การเขียนเรียงความทุกเนื้อหาที่เรียน (ݔҧ =4.71, S.D. = 0.46)
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ผลงานวิจัย ผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือโดยใช้ชุด กิจกรรมพหุปัญญา เรื่อง“ความปลอดภัยในชีวิต”
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
ผู้วิจัย
นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมี
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิ์ภาพของชุดกิจกรรมพหุปัญญา เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิต”
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือโดยใช้ชุดกิจกรรมพหุปัญญา เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิต” ประกอบการสอน
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือโดยใช้
ชุดกิจกรรมพหุปัญญา เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิต” ประกอบการสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ตําบลกะท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
รูปแบบร่วมมือโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาประกอบการสอน จํานวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการ
ทดลอง 12 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ߤ)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิ์ภาพของชุดกิจกรรมพหุปัญญา เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิต” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80.14/86.55
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือโดยใช้ชุดกิจกรรมพหุปัญญา
เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิต” ประกอบการสอนแตกต่างกัน ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าร้อยละเท่ากับ 19.83 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุง และหลังจัดกิจกรรมมีค่าร้อยละเท่ากับ 86.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละเท่ากับ 66.72
3. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบร่ ว มมื อ โดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมพหุ ปั ญ ญา
เรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิต” ประกอบการสอน อยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย (ߤ) เท่ากับ 2.90 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) เท่ากับ 0.80
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ผลงานวิจัย การพัฒนาและผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบย้อนกลับ (Backward Design)
เพื่อพัฒนาศักยภาพการวางแผนการเลือกอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ผู้วิจัย
นางสุนันท์ ปรารมภ์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคย้อนกลับ และศึกษาผลของการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพการวางแผน
การเลือกอาชีพและศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จํานวน 280 คน
ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบย้อนกลับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการวางแผนการเลือกอาชีพและศึกษาต่อ แบบประเมินศักยภาพการวางแผนการเลือกอาชีพ
และศึกษาต่อ และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนว มีการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและมีการปรับปรุงเครื่องมือ จากนั้นนําไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
และนํามาปรับปรุงแก้ไข และนํามาทดลองใช้จริงในปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 สิ้นสุดวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2555 จํานวน 24 แผน โดยใช้สถิติพื้นฐานในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรง
(Validity) โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง การหาความเชื่อมั่น และสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t - test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาศักยภาพการวางแผน
การเลือกอาชีพและศึกษาต่อ จํานวน 24 แผน มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 75/75
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนศักยภาพการวางแผนการเลือกอาชีพและศึกษาต่อ หลังการใช้แผนการจัดกิจกรรม
แนะแนวแบบย้อนกลับ (ݔҧ = 3.72) สูงกว่าก่อนการใช้ (ݔҧ = 3.36) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว แบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาศักยภาพการวางแผน
การเลือกอาชีพและศึกษาต่อ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.25 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาศักยภาพการวางแผน
การเลือกอาชีพและศึกษาต่อ เท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย รายงานการใช้และพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นายประภากร ไชยเสนา
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนด้วยชุดการเรียนแบบสื่อประสม 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน
แบบสื่อประสม และ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนกับ
หลัง เรีย นด้ว ยชุด การเรีย นแบบสื่อ ประสม กลุ่ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจัย เป็น นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน ที่เลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จํานวน 7 ชุด 2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.88 ค่าอํานาจจําแนก
อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.88 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และ 3) แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง
0.83-0.98
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุ ด การเรี ย นแบบสื่ อ ประสม เรื่ อ ง ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
มีประสิทธิภาพในภาพรวม เท่ากับ 80.81/85.64
2. ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นด้ ว ยชุ ด การเรี ย นแบบสื่ อ ประสม เรื่ อ ง ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.34
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 10.65 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.19 คิดเป็นร้อยละ 35.50 ของคะแนนเต็ม หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 21.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.59
คิดเป็นร้อยละ 70.43 ของคะแนนเต็ม นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม ร้อยละ 72.5 ของนักเรียนทั้งหมด
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มขึ้นไป
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนแบบสื่อประสม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนแบบสื่อประสม สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลงานวิจัย การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน
ในรายวิชาโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานเครื่องมือกล
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ผู้วิจัย
นายอภิชาติ เนินพรหม
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา เปรียบเทียบ และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์
คุณภาพผลงานและผลการเรียนวิชาโครงการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภท
อุตสาหกรรม สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์แบบวาดภาพทีซีที - ดีพี (TCT - DP) และแบบประเมินคุณภาพผลงาน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการทดสอบที (Independent sample: t - test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ย หลัง มีนัย สํา คั ญ โดยวิธีก ารเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient: rxy)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม ในรายวิชาโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. นักเรียนที่มีความสามารถและอายุต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
3. คุณภาพผลงานของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มิติการแก้ปัญหา
ในระดับปานกลาง มิติด้านการต่อเติมเสริมแต่งและการสังเคราะห์ ส่วนมิตินวภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง
4. ความคิดสร้างสรรค์กับคุณภาพของผลงานมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก (rxy = .698) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01 และสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับผลการเรียนเฉลี่ย (rxy = .608) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05

372 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ผลงานวิจัย การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด กล้าอยากรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพ หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ชุ ด “กล้ า อยากรู้ ” สํา หรั บ นั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนกับหลังใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 17 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “กล้าอยากรู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 14 เรื่อง แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
(t - test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “กล้าอยากรู้” ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.97 คิดเป็นร้อยละ 98 .40 แสดงว่า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด “กล้าอยากรู้” มีประสิทธิภาพ 87.89/85.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด “กล้าอยากรู้” สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “กล้าอยากรู้” ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี
โดยการใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ผู้วิจัย
นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้
Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในวิชาเคมี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 โรงเรียน
หนองนาคําวิทยาคม ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดเจตคติ การตรวจผลงานของนักเรียน
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และอนุทิน วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติอ้างอิง โดยใช้ t – test แบบ Dependent Samples และแบบ Independent
Samples และการตีความจากข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีเจตคติต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนให้ความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้ Clay animation
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เป็นอย่างดี ขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้จดจ่ออยู่กับความคิด ทําให้เกิดเป็น
ลักษณะวัฏจักรทางความคิดอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการวางแผน ออกแบบ สร้างองค์ความรู้ และลงมือปฏิบัติ
ซึ่งนักเรียนจะสนใจอยู่กับสิ่งที่ทํา ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้คิดวิเคราะห์ข้อมูล ได้ประเมินผลงาน
ได้มีส่วนร่วมในการทํางาน ได้สังเคราะห์องค์ความรู้ ได้ใช้จินตนาการ ได้สร้างมโนภาพ ลงมือทําอย่างประณีต
ผู้ปกครองได้ให้การสนับสนุนและเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองมาก
ทักษะด้าน ICT ของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมของ
กลุ่มนักเรียน และช่วยยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน
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ผลงานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ โดยใช้รูปแบบซิปปา วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย
นายไพรัตน์ ลิม้ ปองทรัพย์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ระหว่าง
วิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
พณิชยการ กรุงเทพมหานคร จํานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิธีการสอนแบบปกติ และวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
โดยใช้รูปแบบซิปปา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัยจํานวน 2 ฉบับ คู่ขนานกัน
ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เรียนที่ได้รับการสอนวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้รูปแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลงานวิจัย ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ศาลาอาเซียนประกอบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และการมีวินัยในตนเองในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามฯ
ผู้วิจัย
นางสุวิมล พงษ์พันธ์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ศาลาอาเซียนประกอบการสอน 2) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และ
3) เปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง 20 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ และแบบวัดความมีวินัย
ในตนเอง เป็นเชิงนิมานและเชิงนิเสธ จํานวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ݔҧ )
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t – test) แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา หลั ง เรี ย นแบบร่ ว มมื อ โดยใช้ ศ าลาอาเซี ย น
ประกอบการสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ศาลาอาเซียนประกอบการสอน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความมีวินัยในตนเอง หลังการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ศาลาอาเซียนประกอบการสอน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลงานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการใช้คําถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยการนิเทศแบบชี้แนะ
และเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผู้วิจัย
นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้คําถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คําถามเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของครู
และ 3) พัฒนาความสามารถในการใช้คําถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยการนิเทศแบบชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษาเชี ย งราย เขต 2 ปีก ารศึ ก ษา 2553 ใช้ร ะเบีย บวิธีวิจัย แบบผสม (Mixed Method
Research) แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการใช้คําถามและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
ของคําถามเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพกรณีศึกษา กลุ่มเป้าหมายโดยการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 2 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสาร การสังเกตการสอน และการสัมภาษณ์ ตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า ด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation) วิเคราะห์โดยนําข้อมูลมาจัดทําเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ
ตามเค้าโครงเรื่องแล้ววิเคราะห์เนื้อหา ประเภทแนวคิดหลักของข้อมูลที่ได้ ส่วนระยะที่ 2 การพัฒนาความสามารถ
ในการใช้คําถามของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 54 คน ดําเนินการฝึกอบรมจํานวน 12 ชั่วโมง จากนั้นจึงนิเทศติดตามผลการใช้คําถามในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
ผลการวิจัยพบว่า
1. พฤติกรรมการใช้คําถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ พบว่า ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ใช้คําถามระดับความรู้ความจําเป็นส่วนใหญ่ และใช้คําถามในระดับที่จะนําไปสู่การคิดขั้นสูงน้อย คําถามส่วนใหญ่
ต้องการคําตอบสั้น ๆ ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายหรือแสดงความคิดเห็น และเป็นลักษณะคําถามปลายปิด
ครูผู้สอนมีความตระหนักถึงความสําคัญของการสอนทักษะการคิด และพยายามสอดแทรกการคิดในลักษณะของ
คําถามในขณะทําการสอน แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของคําถาม เทคนิควิธีการใช้คําถาม คุณค่า
ของคําถามแต่ละระดับที่ส่งผลต่อกระบวนการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงขาดทักษะในการตั้งคําถาม
และการดัดแปลงคําถามให้แตกต่างจากบทเรียนเพื่อกระตุ้นการคิดในระดับที่สูงขึ้น
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คําถามเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์ของครู การออกแบบการเรียนรู้และการเตรียมคําถามล่วงหน้า
การใช้คําถามอย่างสม่ําเสมอทุกช่วงเวลาในการเรียนการสอน เทคนิคและลักษณะการใช้คําถาม การนิเทศภายใน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้ระดับของคําถามเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสามารถของนักเรียน
ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การบริหารจัดการ เช่น การจัดครูเข้าสอน การสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ด้านนักเรียน เช่น นักเรียนขาดทักษะด้านการอ่านและการเขียน
นั ก เรี ย นขาดแรงจู ง ใจในการเรี ย น และการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครอง/ชุ ม ชน เช่ น ชุ ม ชนขาดการส่ ง เสริ ม
ด้านองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศึกษานิเทศก์มีภาระงานอื่นมากทําให้
ไม่สามารถนิเทศการสอนได้อย่างเต็มที่
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3. ผลการพั ฒ นาความสามารถในการใช้ คํ า ถามของครู ผู้ส อนวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยการนิ เ ทศแบบชี้ แ นะ
และเป็นพี่เลี้ยง พบว่า ครูมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของคําถามที่เสริมสร้างทักษะการคิด
ของนั กเรียน สามารถออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ที่ เน้ นทักษะกระบวนการคิด โดยใช้ คําถาม ในระดั บที่ สูงขึ้ น
ครูมีความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองและการนิเทศแบบชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงจากศึกษานิเทศก์ในระดับมากที่สุด
รวมทั้ ง มีค วามพยายามในการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ คํา ถามพัฒ นาทั ก ษะ การคิด มากขึ้ น มี ก ารเสริ ม แรงโดย
กล่าวคําชมเชยนักเรียนเมื่อตอบถูกต้อง ใช้คําถามปลายเปิดมากขึ้น ระดับของคําถามสูงกว่าความรู้ความเข้าใจ
ครูถามคําถามกับนักเรียนบ่อยมากขึ้น และถามนักเรียนรายบุคคลมากขึ้น
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ผลงานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
เรื่อง ลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย
นางอัมพวรรณ์ โคโตสี
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง ลอยกระทง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาตามกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น และ3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4/1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 โรงเรี ย นอนุ บ าลศรี วิ ไ ล อํ า เภอศรี วิ ไ ล
จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง ลอยกระทง จานวน 6 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่
0.22 - 0.69 ค่าความเชื่ อมั่ นทั้ งฉบับเท่ ากับ 0.80 และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ มีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.25 - 0.66 ค่าอํานาจจําแนกเท่ากับ 0.48 - 0.88
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t - test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ลอยกระทง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพ 82.56/88.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาตามกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 0.5853 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 58.53
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลงานวิจัย ผลการใช้สื่อเกมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กที่มีแววความสามารถพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัย
นางสุภัทรา ศรีระวัตร
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อเกมแบบบูรณาการ 2) พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กที่มีแววความสามารถพิเศษ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ที่มีแววความสามารถพิเศษ ก่อนและหลังการใช้สื่อเกมแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแววความสามารถพิเศษ ในปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนอนุบาลแพร่ อําเภอเมือง
จังหวัดแพร่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จังหวัดแพร่ จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม คือ สื่อเกมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่มี
แววความสามารถพิเศษ จํานวน 6 ชุด ชุดละ 10 กิจกรรมเกม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ย่อยประจําสื่อเกมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จํานวน 6 ชุด และแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน ใช้เวลาในการทดลองจํานวน 9 เดือน ในปีการศึกษา 2553
ผลการศึกษาพบว่า
1. สื่อเกมแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กที่มีแววความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 88.83/87.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ร้อยละ 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนโดยใช้สื่อเกมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เด็กที่มีแววความสามารถพิเศษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ย
ก่ อ นเรี ย นเท่ า กั บ 50.76 คะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย นเท่ า กั บ 83.92 มี ผ ลต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย อยู่ ที่ 33.16
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 6.53 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 3.05 แสดงว่า
คะแนนก่อนเรียนมีการกระจายมากกว่าคะแนนหลังเรียน

380 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)
และทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย
นางเอเดียน คุณาสิทธิ์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน โดยใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ของโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t - test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ 82.68/81.21 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้การสอน
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย
นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ
(Backward Design) วิชา ประวัติศ าสตร์ โดยใช้ก ารสอนด้ว ยวิธีก ารทางประวัติศ าสตร์ร่วมกับ ผังกราฟิก
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 และศึ ก ษาประสิ ท ธิผ ลของการออกแบบการเรีย นรู้ที่ มี ต่ อ
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และเจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
ของนักเรียน การวิจัยประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นการศึกษา
สภาพปั จ จุ บ ั น และปัญ หาเกี ่ย วกับ การเรีย นการสอนวิช าประวัต ิ ศ าสตร์ ข องโรงเรีย นนาวัง ศึก ษาวิช
จังหวัดหนองบัวลําภู โดยการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเอกสาร ระยะที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ถึง ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 เป็นการสร้างและพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้และเครื่องมือวิจัยโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ
ระยะที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นการประเมินและยืนยันประสิทธิผลของการออกแบบการเรียนรู้
โดยใช้ก ารวิจัย กึ่ง ทดลอง ประชากรกลุ่ม เป้า หมายที่ใ ช้ใ นการวิจัย เป็น นัก เรีย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวลําภู ที่เรียนในวิชาประวัติศาสตร์ ส30101 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ภาคเรียนที่ 1 ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 180 คน, 160 คน
และ 170 คน ตามลําดับ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 45 คน, 40 คน และ 30 คน ตามลําดับ
รวมทั้ งครูผู้ส อนวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ 3 ท่ าน เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองประกอบด้ว ย หน่ว ยการเรี ยนรู้ ที่อิ ง
มาตรฐานแบบย้อนกลับ (Backward Design) และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
ร่วมกับผังกราฟิก จํานวน 7 แผน 14 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ แบบประเมินหลักฐานการเรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผลของการออกแบบการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณ และแบบวั ด เจตคติ ต่อ การเรีย นวิ ชาประวัติ ศ าสตร์ การวิ เ คราะห์ ข้อมู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ ส ถิ ติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้การสอน
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีองค์ประกอบ
3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความเป็นมาและ
ความสําคัญของรายวิชา 2) การวิเคราะห์สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) การวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 4) การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 5) การกําหนดโครงสร้างรายวิชา และ 6) การกําหนดหน่วย
การเรียนรู้ ขั้นที่ 2 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ ประกอบด้วย 1) การกําหนดชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 2) การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) การกําหนดหลักฐานการเรียนรู้ 4) การกําหนดแนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 5) การกําหนดเวลา และ 6) การกําหนดน้ําหนักคะแนน และขั้นที่ 3 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
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ประกอบด้วย 1) การกําหนดเป้าหมาย 2) การกําหนดหลักฐานการเรียนรู้ 3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก 4) การกําหนดสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ และ 5) การวัดและประเมินผล
2. การศึกษาประสิทธิผลของการออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ วิชา ประวัติศาสตร์
โดยใช้การสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 83.33/85.67 ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
83.33/84.30 ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด และนักเรียนมีเจตคติในทางบวกต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์อยู่ในระดับ
มากที่สุด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
ผู้วิจัย
นางนฤมล กันหา
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดชัยมงคล กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จํานวน 5 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียน 153 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/3 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) ประเมินคุณภาพของหนังสือโดยหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยใช้เกณฑ์ 80/80 (E1/E2) จากค่าเฉลี่ย
ร้อยละของผลการทําแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม จากการทดสอบ t – test Dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (ݔҧ = 4.79, S.D. = 0.41)
2. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 82.17/81.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง ดนตรีไทย หลังเรียน
โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเชิงสารคดี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

384 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ
สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย
นางยินดี ธรฤทธิ์
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้ชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านคลองจัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 14 คน โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง สูตรคูณ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดเกมสนุกกั บสูตรคูณหมากขุมไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สู ตรคูณ สําหรั บชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 86.42/83.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดเกมสนุกกับสูตรคูณหมากขุมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง สูตรคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.70
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ผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช. 2) สาขางานยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
ผู้วิจัย
นายมานิต ศิรเิ พิ่มพูน
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาทักษะการเขียนและศึกษาความคิ ดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียน
ด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงานภาษาอังกฤษ ประชากรเป้าหมายเป็น
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ จํานวน 40 คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินการทํางานร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน โดยมี
การประเมินจากผู้ประเมิน 2 ฝ่าย คือ ครูผู้สอน ผู้เรียนประเมินกลุ่มของตนเอง 2) แบบประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
กิจกรรมโครงงาน โดยมีการประเมินจากผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ ครูผู้สอน ผู้เรียนประเมินผลงานจากกลุ่มตัวเอง
และผู้เรียนประเมินผลงานของเพื่อนต่างกลุ่ม เพื่อประเมินความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติจริง
และ 3) แผนการดําเนินกิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 2 แผน
เป็นแผนการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมโครงงานโดยใช้เวลาโครงงานละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้น
เป็นเวลา 10 คาบ
ผลจากการวิจัย พบว่า แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานยานยนต์ ด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้
ผ่านโครงงานภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับดี และด้านความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียน
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีพัฒนาการในการทํางานร่วมกัน
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07 ของโครงงานที่ 1 โดยมีความร่วมมือของกลุ่มในระดับมาก และมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20
ของโครงงานที่ 2 โดยมีความร่วมมือของกลุ่มในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิดีทัศน์การลับมีดกลึง วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1007)
ผู้วิจัย
นายพลเทพ จิอู๋
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1007) ประชากรในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม
บํารุงระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ที่เรียนในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(2100 - 1007) ปีการศึกษา 2554 จํานวน 58 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) สื่อมัลติมีเดียประเภทวิดิทัศน์
การลับมีดกลึง 4 ตอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การลับมีดกลึง จํานวน 4 ฉบับ และ 3) ใบงานการปฏิบัติงาน
การลับมีดกลึง 4 ใบงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E - Book การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยทําความเข้าใจและ
อธิบายเนื้อหาสําหรับงานวิจัยโดยการให้นักศึกษาทําการลับมีดกลึง 4 ใบงาน ทําการบันทึกผลคะแนนแล้วให้
นักศึกษาชุดเดิมศึกษาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น แล้วให้ทําการฝึกการลับ
มีดกลึง 4 ใบงาน ทําการบันทึกผลคะแนนเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพ
ของสื่อมัลติมีเดีย โดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพั ฒนาสื่ อมั ล ติมีเดีย เรื่อง วิ ธีการลั บมีดกลึ ง วิชา งานเครื่ องมื อ กลเบื้อ งต้น (2100 - 1007)
ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการ 2) การผลิตวิดีทัศน์ 4 ตอน 3) การสร้างแบบทดสอบ
วัด ผลสัม ฤทธิ์โดยการลับมีดกลึง จํานวน 4 แบบทดสอบ 4) การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E - Book
ใบงานการปฏิบัติงานการลับมีดกลึง 4 ใบงาน
2. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1007) มีประสิทธิผล
0.5130 หรือร้อยละ 51.30
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ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ระดับท้องถิ่น (Local Assessment System: LAS) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผู้วิจัย
นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 5 ประการ คือ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบ สร้างระบบ
ศึกษาประสิทธิผลในการใช้ระบบ ประเมินและปรับปรุงระบบ และเผยแพร่ระบบ ดําเนินการวิจัยในลักษณะของ
การวิจัยและพัฒนาโดยประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
โดยดําเนินการที่โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรณีศึกษา ขั้นตอนการวิจัยมี 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การสร้างระบบ ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ระบบ ขั้นที่ 4 การประเมินและ
ปรับปรุงระบบ และขั้นที่ 5 การเผยแพร่ระบบ โดยใช้วิธีการประชาพิจารณ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดําเนินการ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการในทุกขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ที่ พัฒนาขึ้น มีองค์ ประกอบของระบบการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ ประกอบด้ วยระบบย่ อยซึ่ งดํ าเนินการต่อเนื่อ ง
เป็นวงจร 4 ระบบ ได้แก่ ระบบวางแผน (Plan) ระบบปฏิบัติการ (Action) ระบบตรวจสอบ (Observe) ระบบสะท้อนผล
(Reflect) ซึ่งทุกระบบมีขั้นตอนในการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ
และขั้นสะท้อนผล
2. ผลการใช้ระบบโดยการนําระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ระดับท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติด้านการใช้ประโยชน์ของระบบ มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน ตอบสนองต่อความต้องการ
ของทุกฝ่าย และทําให้เกิดการพัฒนาการสอนของครูและการเรียนของผู้เรียน ผลการประเมินเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่ายในการร่วมมือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงเป็นที่ยอมรับ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ด้านความเหมาะสม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน เป็นธรรม โปร่งใส
คํานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนเป็นหลัก ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือ
มีความสอดคล้องกับความสําคัญและความจําเป็นในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ระดับท้องถิ่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบรรยายกระบวนการ
ดําเนินการชัดเจน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา กําหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน ด้านผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ประเมินผู้เรียนในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ทํ า ให้ ค รู ไ ด้ ใ ช้ ก ารวั ด การประเมิ น ที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ใช้การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการสอน และนําผลการประเมินไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนและการสอนของครู
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ผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
ผู้วิจัย
นายวสันต์ นันทะเสน
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี
ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านหนองแสง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จํานวน 1 ห้อง นักเรียน 27 คน ซึ่งเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 ชุด ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 40 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ศึกษาเป็น
ผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันจันทร์ ครั้งละ 60 นาที ในวิชาดนตรี จํานวน 12 สัปดาห์
ทุกแบบฝึกให้นักเรียนนําไปฝึกเพิ่มเติมที่บ้านของนักเรียนเอง
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.32/86.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาดนตรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่า
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจในการเรียน วิชาสังคมศึกษา 1 ส21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย
นางอภิญญา การิกาญจน์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัย ในครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัย เพื่อ 1) ศึก ษาประสิท ธิภ าพบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน
วิชาสังคมศึกษา 1 ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนัก เรีย นในการเรีย นด้ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน กลุ่ม ตัว อย่า งที ่ใ ช้ใ นการวิจัย คือ นัก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน
นักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย ประกอบด้ว ย 1) บทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน วิช าสัง คมศึก ษา 1 ส21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลา 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 4 แผน เวลา 6 คาบ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบวัดความพึงพอใจ
ในการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
t - test แบบ dependent samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา 1 ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
87.75 /84.33 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมการเรียนรู้ ให้สะดวกและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์นําเสนอเนื้อหาตามลําดับทําให้ง่ายต่อการเรียนรู้ การออกแบบกราฟิกสวยงาม
เหมาะสมกับบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มีการโต้ตอบกับผู้เรียนทําให้เรียนรู้ด้วยความสนุกเพลิดเพลิน บทเรียน
คอมพิวเตอร์กําหนดผลการเรียนรู้ชัดเจน บทเรียนคอมพิวเตอร์นําเสนอเนื้อหาตามผลการเรียนรู้ ขนาดของ
ตัวอักษรในบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มีความเหมาะสม บทเรียนคอมพิวเตอร์ มีการนํ าเข้ าสู่บทเรียนได้ เหมาะสม
และบทเรียนคอมพิวเตอร์มีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนตรงตามเนื้อหาในบทเรียน ตามลําดับ
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ผลงานวิจัย ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทํางาน
ของนักเรียน วิชาโครงงานอาชีพ ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง
ผู้วิจัย
นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานอาชีพของนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 และ 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทํางาน
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนโยธินบํารุง ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
จํานวน 3 ห้องเรียน ผู้เรียน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
วิชาโครงงานอาชีพ จํานวน 36 คาบ 18 สัปดาห์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานอาชีพ
ซึ่ง แบ่ง เป็น 2 ด้า น คือ 2.1) ด้า นความรู้ ใช้แ บบทดสอบปรนัย ชนิด เลือ กตอบ 4 ตัว เลือ ก จํา นวน 30 ข้อ
และ 2.2) ด้านการปฏิบัติงานใช้แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติโครงงานงานใช้รูบริคส์ (Rubrics Assessment)
เป็นเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพมี 4 ระดับ 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานมี 6 ด้าน 5 ระดับ ใช้แบบแผน
การทดลองที่ประกอบด้วยกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (ݔҧ )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t - test แบบ one samples test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานอาชีพของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมากและเมื่อเรียงลําดับ
จากมากไปน้อยพบว่า ด้านการปฏิบัติงานมีมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านวางแผนการทํางาน ด้านการทํางานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ด้านวิเคราะห์งานกับด้านการยอมรับข้อสรุป/ผลงานและปรับปรุงงานและด้านการแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
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ผลงานวิจัย รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (2201 - 1016)
ผู้วิจัย
นายณภัทร ธรรมลิขิต
ปีที่วิจัย
2553
บทคัดย่อ
การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2201 - 1016 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ที่ พั ฒ นาขึ้ น และ 3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น
กลุ่ม ตัว อย่า งเป็น นัก เรีย นระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้น ปีที่ 2 สาขาวิช าพณิช ยการ สาขางานการบัญ ชี
วิทยาลัย สารพัดช่างตาก ที่ล งทะเบียนเรีย นวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้อ งต้น ในภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึก ษา 2552
จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2201 - 1016 แบบทดสอบ
วิช าเศรษฐศาสตร์เ บื้อ งต้น แบบประเมิน ความพึง พอใจนัก เรีย นต่อ เอกสารประกอบการเรีย นการสอน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t - test)
ผลจากการวิจัยพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
80.00/80.04 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น รหัสวิชา 2201 - 1016 สูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา
2201 - 1016 มีค่าเฉลี่ย 4.7699 อยู่ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุ่มและคุณลักษณะประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือครู
ผู้วิจัย
นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุ่ม และคุณลักษณะ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือครู ประชากรการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 465 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
จํานวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จํานวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
เทคนิค STAD เทคนิค Jigsaw II จํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ละ 4 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ละ 4 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการทํางานกลุ่ม แบบประเมินคุณลักษณะประชาธิปไตย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (ݔҧ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t - test:
Two - Sample Assuming Equal Variance
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนแบบร่วมมือ มีทักษะการทํางานกลุ่มสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนแบบร่วมมือ มีคุณลักษณะประชาธิปไตยสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลงานวิจัย ผลการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานและเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้
(Social Network) สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย
นางสาวกนกพร สุขสบาย
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานและเครือข่ายสังคม
เพื่อการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน/เตรียมการ
2) ด้านการดําเนินการ และ 3) ด้านการประเมินผล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นครูและนักเรียน
จาก 5 โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นโรงเรียนแกนนํา โรงเรียนเครือข่าย
ประกอบด้วย โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร และโรงเรียนสําโรง
วิทยาคาร ประชากรครู จํานวน 30 คน กลุ่มตัวอย่าง 5 คน เลือกจากโรงเรียนละคน ประชากรนักเรียน จํานวน 690 คน
กลุ่มตัวอย่างเลือกจาก 3 โรงเรียนแรก โรงเรียนละ 50 คน และ 2 โรงเรียนหลัง โรงเรียนละ 40 คน รวม 230 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test
ผลการวิจัยพบว่า
ระยะที่ 1 การดําเนินงานขั้นเตรียมการ
ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ครูสรุปผลการอบรมว่านักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ Social Network เพื่อการเรียนรู้
ระยะที่ 2 การดําเนินการ
นักเรียนเห็นด้วยกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานและเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านผู้สอน และด้านผู้เรียน ในระดับมากที่สุด
ระยะที่ 3 การประเมินผล
นักเรียนเห็นด้วยกับการนําเสนอผลงานของนักเรียนในระดับมากที่สุด ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูและ
นักเรียนเกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินงานด้วยโครงงานและเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนมีความเหมาะสม แต่ยังมีอุปสรรคในด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรูปแบบของการเรียนเป็นเรื่องใหม่
ซึ่งครูผู้สอนควรพัฒนาในระยะต่อไป

394 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ผู้วิจัย
นางรุจี รัมมะฉัตร
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และ 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการคิด ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) ปีการศึกษา 2554 จํานวน 85 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการทดลองด้วย
ตนเอง ใช้ เ วลา 30 ชั่ ว โมง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ชุ ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ด้ ว ยกิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ จํานวน 8 เล่ม แบบทดสอบทักษะการคิด จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
3 ตั ว เลื อ ก จํา นวน 20 ข้ อ มี ค วามยากง่ า ย (P) ตั้ ง แต่ 0.26 - 0.78 มี ค่ า จํา แนก (r) ตั้ ง แต่ 0.23 – 0.82
ความเชื่อมั่นฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.92 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และ t – test Dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 81.32/81.00
2. นัก เรีย นมีทัก ษะการคิด หลัง การใช้ชุด กิจ กรรมพัฒ นาทัก ษะการคิด ด้ว ยกิจ กรรมวิท ยาศาสตร์
(ݔҧ = 14.73, S.D. = 2.11) สูงกว่าก่อนใช้ (ݔҧ = 8.95, S.D. = 2.20) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ภาคผนวก
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การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 399

400 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 401
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ทําเนียบนักวิจัย
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ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รบั รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี 2555
“ผลงานวิจัยระดับประเทศ”
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

สถานทีต่ ิดต่อ

นายกฤษกร จีรัง

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
เลขที่ 89 หมู่ 1 ต.ท่าข้าม
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130

นางวัชรินทร์ รัตตะมณี

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
เลขที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

นายชลิต ล้วนศิริ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
เลขที่ 927 ถนนเศรษฐกิจ ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

นายจําเริญ ธีรัชกุล

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000

นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
เลขที่ 144 หมู่ 4 ถนนแสงชูโต
ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 71120

6

นางวรานันท์ สาครินทร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง
เลขที่ 250 ถนนราเมศวร์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

7

โรงเรียนบ้านบางกะปิ
นางสาวเอื้ออัมพร ทิพยทิฆมั พร เลขที่ 93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

8

นางตะวันฉาย มาตย์นอก

โรงเรียนเทศบาล 6 นครอุดรธานี
เลขที่ 237 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

นางพจนี ศิริวรรณ

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
เลขที่ 168 หมู่ 5 ต.โพธิ์ศรีสําราญ
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

1

2

3

4

5

9

406 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ลําดับที่
10

11

12

13

14

ชื่อ - สกุล

สถานทีต่ ิดต่อ

นางสาวสุมาลี บัวเล็ก

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เลขที่ 86 หมู่ 2 ต.บางคูเวียง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นายสถาพร ภูผาใจ

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
เลขที่ 66 หมู่ 16 ถนนนิตโย
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

นางสุวิมล พงษ์พันธ์

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000

นายสานันท์ คงแก้ว

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000

นางบังอร สุริยคุปต์

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
เลขที่ 94 หมู่ 11 ถนนหน้าเมือง
ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ.กาสินธุ์ 46140
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ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รบั รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี 2556
“ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค”
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายประจักษ์ พรมหนู

2

นายวิชัย กงพลนันท์

3

นายจันทร์ ติยะวงศ์

4

นางไพลินทร์ เครือเป็ง

5

นางวรรณา ตันเทียว

6

นางพูลทรัพย์ สุภา

7

นางดาริน บุญพรมมา

8

นางศิริพร พลพุฒินันท์

9

นางภัทรวดี เกิดแสงสุริยงค์

10

นางรุ้งรดา ปทุม

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
เลขที่ 588/1 ถนนทางรถไฟตะวันตก
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เลขที่ 1046 ถนนสนามบิน
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
เลขที่ 248 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
เลขที่ 104 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
เลขที่ 377 ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
วิทยาลัยพณิชยการพึงพระพิษณุโลก
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ต.บึงพระ
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่
หมู่ 14 บ.เม่นใหญ่ ต.แก่งเลิงจาน
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ 1 ต.พุทไธสง
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงเรียนบ้านคลองตัน
ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
เลขที่ 588/1 ถนนทางรถไฟตะวันตก
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000

408 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ลําดับที่
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

ชื่อ - สกุล

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
เลขที่ 108 หมู่ 9 ถนนมลิวรรณ
นางอารี ราชสาร
ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40290
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
นายณัฐพล จอมขันเงิน
เลขที่ 197 หมุ่ 8 ต.บ้านธิ
อ.บ้านธิ จ.ลําพูน 51180
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางสาวอัญชลี เหลืองศรีชัย
เลขที่ 555 ถนนพิชัยณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
นางศิริวรรณ แก้วจุฑา
ต.บ้านโนน อ.ซําสูง
จ.ขอนแก่น 40170
โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์)
นายออมสิน จตุพร
หมู่ 11 ถนนเก้าเลี้ยว - หัวดง
ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ เลขที่ 153/3 ถนนสําราญรื่น ต.ท่าอิฐ
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 53000
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ
เลขที่ 144 หมู่ 4 ถนนแสงชูโต
ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
นายบรรชร กล้าหาญ
เลขที่ 299 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง
เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
เลขที่ 231 หมู่ 2 ถนนศุขประยูร
นายวรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา
ต.หนองตําลึง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นางอารี ชูโสด
ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80280
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

22

นางสาววาสนา ภูมี

23

นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์

24

นายวินัย ปานโท้

25

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา

26

นายณรงค์ ฤทธิเดช

27

นายรณชิต นราพันธ์

28

นายประเสริฐ พูลผล

29

นางวรรณี ปรางสุวรรณ

30

นายวรวัฒน์ บุญดี

31

นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย

32

นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมี

33

นางสุนันท์ ปรารมภ์

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนสตรีวิทยา
เลขที่ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
เลขที่ 21 ถนนศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
เลขที่ 190 หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
ถนนลําพูน - ลี้ ต.ต้นธง
อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
เลขที่ 69 ถนนตรัง - ปะเหลียน
ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
เลขที่ 69/2 ซอยอิสระภาพ 39
ถนนอิสระภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
หมู่ 6 ต.หนองสูงเหนือ
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
เลขที่ 75/3 หมู่ 5 ต.จะทิ้งพระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ต.สําราญ อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร 35000
โรงเรียนวัดป่าประดู่
เลขที่ 136 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
เลขที่ 70 หมู่ 5 ต.สํานักท้อน
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลขที่ 227 ถนนพญาไท
เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

34

นายประภากร ไชยเสนา

35

นายอภิชาติ เนินพรหม

36

นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี

37

นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์

38

นายไพรัตน์ ลิม้ ปองทรัพย์

39

นางสุวิมล พงษ์พันธ์

40

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

41

นางอัมพวรรณ์ โคโตสี

42

นางสุภัทรา ศรีระวัตร

43

นางเอเดียน คุณาสิทธิ์

44

นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

45

นางนฤมล กันหา

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ถนนมิตรภาพ ต.โนนศิลา
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
เลขที่ 138 หมู่ 8 ถนนอาภากร
ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพรจ.ชุมพร 86000
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
หมู่ 11 ต.ละลมใหม่พัฒนา
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม
เลขที่ 139 หมู่ 1 ต.บ้านโคก
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 40150
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพณิชยการ
เลขที่ 2 ถนนมหาราช
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยสราม (สมุทรคุณากร)
เลขที่ 45 ถนนธรรมคุณากร
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย 57250
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
เลขที่ 76 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - ฟังโคน
ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210
โรงเรียนอนุบาลแพร่
เลขที่ 57 หมู่ 9 ถนนช่อแฮ - นาจักร
ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ. แพร่ 54000
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
หมู่ 20 ต.ท่าสว่าง
อ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
เลขที่ 55 หมู่ 13 ต.นาเหล่า
อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เลขที่ 115 ถนนประธานเมือง ต.มูลนาก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

46

นางยินดี ธรฤทธิ์

47

นายมานิต ศิรเิ พิ่มพูน

48

นายพลเทพ จิอู๋

49

นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์

50

นายวสันต์ นันทะเสน

51

นางอภิญญา การิกาญจน์

52

นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา

53

นายณภัทร ธรรมลิขิต

54

นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ

55

นางสาวกนกพร สุขสาย

56

นางรุจี รัมมะฉัตร

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนบ้านคลองจัง
เลขที่ 271 หมู่ 4 ต.นาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
เลขที่ 89 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ (ชลบุรี - บ้านบึง)
ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
เลขที่ 197 หมุ่ 8 ต.บ้านธิ
อ.บ้านธิ จ.ลําพูน 51180
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองแสง
หมู่ 13 ถนนโกสุม - บรบือ
ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80280
โรงเรียนโยธินบํารุง
เลขที่ 283 หมู่ 1 ถนนราชดําเนิน
ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยเทคนิคตาก
เลขที่ 195 หมู่ 3 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี
ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์
เลขที่ 554 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล)
ถนนตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

คณะผูจ้ ัดทํา
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ดร.อํานาจ สุนทรธรรม

ประธานกรรมการคุรุสภา
เลขาธิการคุรุสภา

บรรณาธิการและอํานวยการผลิต
นางวิลาวัลย์ มาคุ้ม

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

ศิลปกรรม
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ

สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

ผู้จัดทํา
ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม
นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ
นายปรีชาพล พรมนัส
นางณัฐติยา มีโชคชัยประเสริฐ
นางสาวพัชรินทร์ ตังควิเวชกุล
นางสาวทิพวรรณ สิกบุตร
นางสาวกมลชนก อุดยะเขื่อน
นางสาววรินทร์กุล ชัยหิรญ
ั พจน์

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

รูปเล่ม/ประสานการพิมพ์
นายปรีชาพล พรมนัส

นักวิชาการ

ออกแบบปก
นายสมพร ดวงเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เจ้าของและผูผ้ ลิต
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
ขอขอบคุณ
คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
คณะอนุกรรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจําการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจําปี 2556
พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

