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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 2557 เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาวิชาชีพ” มีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งให้โอกาสแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีเวทีวิชาการระดับประเทศ
ที่นําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการต่อการพัฒนาวิชาชีพ
และพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น พยายาม และตั้งใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเพื่อเป็นเวที
ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพการศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2557
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ การจัดแสดง
นิทรรศการผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําปี 2557 และนิทรรศการทางวิชาชีพ การปาฐกถา
การบรรยาย และการเสวนาที่เป็นประเด็นสําคัญของการวิจัย การพัฒนาวิชาชีพ และการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการจัด
ให้มี “คลินิกวิจัย” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับคําปรึกษา และคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีในทุก ๆ ปีที่ล่วงมา
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์แก่ผู้อ่านในการนําความรู้
ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้เข็มแข็ง และเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับการศึกษาเรียนรู้
และนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท และความต้องการที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้เรียนได้
อย่างเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาในการเขียนบทความทางวิชาการ และสรุปย่อผลงานวิจัยให้กับหนังสือเล่มนี้
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าในการปาฐกถาพิเศษ
การบรรยาย และการเสวนา รวมทั้งขอขอบคุณ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกคน” ที่ตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาวิชาชีพ ด้วยการส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา
เข้าร่วมคัดสรรกับคุรุสภา ทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภามาอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุณ คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ ฯ
ที่ได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาทุก ๆ คน ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานในครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างงดงาม
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นายสุลายมาน บากา
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• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย
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• ผลการจัดการเรียนรู้ในกลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
นางพจนี ศิริวรรณ

161

• การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมศิ าสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม
นางฐปะนีย์ บุราไกร

170

• การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เรือ่ ง เสียงในภาษาไทย
ด้วยกระบวนการ MIAP สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสุวิชา กุฎีศรี

178

• รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวจันทนา อินทจักร์

186

• ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 การคิดวิเคราะห์
และเจตคติต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นางอภิญญา การิกาญจน์

196

• การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills)
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสุดาจิต ป้านภูมิ

206

• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
แห่งศตวรรษที่ 21 กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

215

• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PISCEA Learning model
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางรัชกร ประสีระเตสัง

224
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• การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวกนกพร สุขสาย
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความรู้
และทักษะสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
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241
นายวิชัย กงพลนันท์

• การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา วิถีธรรมวิถีไทย สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2
สาขางานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
นางจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล

250

• ผลการใช้การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS)
รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนัก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางมณีรัตน์ คงใจดี

259

• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง พอลิเมอร์
นายจําลอง อบอุ่น

268

• ผลการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย English Discoveries ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติด้านทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
นายมานิต ศิรเิ พิ่มพูน

274

• รายงานการสร้างหนังสือพัฒนากิจกรรม มหัศจรรย์โครงงานวิทยาศาสตร์ยุคอาเซียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ

275

• ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชน้ํา
และปูน้ําจืด โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
นางรัชนู บัวพันธ์

276

• การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
นายไพรัตน์ ลิม้ ปองทรัพย์
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• การพัฒนาแบบฝึกทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายวิธิวัติ รักษาภักดี
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• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์
นางธัญพร พุ่มพวง

279

• การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบตามแนวคิด
Socioscientific
นางรัตนพร สอนสมนึก

280

• การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะด้วยวีดีทัศน์ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SKLLS
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานงานทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายรณชิต นราพันธ์

281

• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 S สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายวิวัฒน์ เพชรศรี

282

• การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทีม่ ีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จังหวัดนครราชสีมา
นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ

283

• รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีสู่ตน้ แบบโรงเรียนในฝัน
นายธีระเดช จิราธนทัต

284

• รายงานการใช้การนิเทศเสริมพลัง (Empower Supervision) ในการพัฒนาครูปฐมวัย
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นางนรินทร ชมชื่น

285

• การพัฒนาชุดกิจกรรม ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์วิทยพัฒนา) เรื่อง รักความเป็นไทย
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์

286

• ผลการพัฒนาทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนโมดูล
เรื่อง พื้นฐานการตีฆ้องวงใหญ่ และสื่อวีดีทศั น์การศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่
นายรณชัย บุญลือ

287

• การสร้างทักษะการป้องกันยาเสพติดโดยใช้บทเรียน D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance
Education) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
พันตํารวจโทดิฐภัทร บวรชัย

288
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• ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ชุดลูกเต๋า Multiple Music วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค23102)
เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายแสงจันทร์ เพริดพราว
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• ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ 4 MAT
นางรัตนา หิรัญโรจน์

290

• การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปญ
ั หา วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเทคนิค 3P1M
นางสาวนารี โอภาโส

291

• การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
นางนพรัตน์ สุวรรณโณ

292

• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด
เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายประดิษฐ์ รังสรรค์

293

• ผลการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ เรื่อง การพึง่ ตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ
นางสุวิมล ทองอินทร์

294

• การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้
และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์
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• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นางพรรณิภา เห็มสมัคร

296

• ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวหิน

297
นายธนิต พงษ์รอด

• ผลการออกกําลังกายโดยใช้แนวการฝึกแบบพลัยโอเมตริก และการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬา
ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บํารุง)
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นางปริศนา รัตนะ
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• การสร้างและใช้รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ IDEA D5 NAREE’S MODEL
เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ความรอบรู้สู่อาเซียน
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
นางนารี คูหาเรืองรอง

หน้า
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• ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP กับวิธีสอนแบบปกติ
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 32101
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา
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• การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

301
นายเดช ยะมงคล

• การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาภาษาต่างประเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
นายศักดิ์ชัย แก้วกิริยา
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• ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ความสามารถในการทําโครงงานและเจตคติต่อการเรียน
วิชาโครงงานอาชีพ ง 23102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง
นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา
ภาคผนวก
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• โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557

305
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• คําสั่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่ 39/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557

309

• คําสั่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ 25/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ
ของคุรุสภา ประจําปี 2557

311

• คําสั่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ 113/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบทความทางวิชาการ และพิจารณาผลงานวิจัย
เพื่อจัดทําหนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557
ทําเนียบนักวิจัย
• ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี 2557
“ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค”

314
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บทความทางวิชาการ
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การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 3

ผู้นําทางการศึกษาไทย: ถึงเวลาของบทบาทเชิงรุก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา
สภาพเชิงอนุรักษ์ของการศึกษาไทย
แม้ ก ารปฏิ รู ป ประเทศจะได้ เ ริ่ ม มาอย่ า งจริ ง จั ง ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 เป็ น ต้ น มา แต่ สั ง คมไทยก็ ยั ง
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก คนไทยโดยรวมและส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดและกิจกรรมของสังคม
แบบเกษตรหรือบางส่วนก็เป็นอุตสาหกรรมบ้าง บางส่วนได้เรียนรู้เทคนิคของการใช้ชีวิตตามสภาพเดิมของสังคม
ผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่ การศึกษาจึงยังคงสอนให้เด็กตามสังคมไปเรื่อย ๆ การเน้นให้ผู้เรียนนําสังคมยังมีน้อย
ครูเองก็สอนแบบป้อนอยู่ ผู้บริหารก็ยังคงบริหารโรงเรียนเน้นระเบียบกฎเกณฑ์และอยู่กับปัจจุบันมากกว่าอนาคต
บทบาทของนักการศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาเท่าที่ผ่านมาจึงมีลักษณะในเชิงอนุรักษ์ และเน้นเทคนิคตามไปด้วย
โดยมีลักษณะสําคัญ คือ อนุรักษ์วัฒนธรรมของการเป็นผู้ตามไว้ระดับหนึ่ง และเรียนรู้เทคนิคของต่างประเทศ
บางประการ ซึ่งก็ทําให้สังคมไทยดํารงมาได้อย่างดีพอสมควร แต่เมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอที่จะรับกับ
การเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว
เมื่อความเปลี่ยนแปลงใหม่ถาโถมเข้ามามาก
ความเปลี่ยนแปลงของโลกอันเนื่องมาจากระบบโลกาภิวัตน์และการเตรียมการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
เป็นผลทําให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวิถีการใช้ชีวิต เริ่มตั้งแต่
การขยายตัวของข้อมูลข่าวสารอย่างมากและอย่างเร็ว การแข่งขันมีอยู่ทั่วไป ธุรกิจและการค้าขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ติดตามมาด้วยการค้าและการเมืองระหว่างประเทศกว้างขวางขึ้น ทําให้ผู้เรียนและเด็กไทยรวมทั้งคนไทยเอง
ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว อย่ า งมาก แนวคิ ด ทิ ศ ทางและความเชื่ อ เดิ ม ไม่ ส ามารถรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงได้
จําเป็นที่การศึกษาไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บทบาทของผู้นําทางการศึกษาไทยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไป
ในลักษณะที่จะทําให้คนส่วนใหญ่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถนําการเปลี่ยนแปลง
ด้วยพร้อมกันไป

4 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
คุณลักษณะใหม่ของเด็กยุคใหม่
คุณลักษณะใหม่ของเด็กยุคใหม่นั้น ควรประกอบด้วย คุณลักษณะอย่างน้อย 5 ประการใหญ่ คือ
1. คิดเอง ทําเอง เป็นตัวของตัวเอง
2. คิดใหม่ คิดสร้างสรรค์ มีผลงาน
3. เรียนรู้ตลอดชีวิต ติดตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ
4. เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ตามทันสังคมและโลก
5. แก้ปัญหา/มองไปในอนาคต/มีบทบาทในสังคม
คิดเอง ทําเอง เป็นตัวของตัวเอง นั้น มีความสําคัญมากเพราะสังคมยุคใหม่ มีลักษณะเป็นปัจเจกบุคคล
(Individualization) มากขึ้น ในขณะเดียวกันเด็กยุคใหม่ก็ต้องคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ คิดสร้างสรรค์ และมีผลงาน
เป็นรูปธรรมชัดเจน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ติดตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ ลักษณะนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สําคัญของคนยุคใหม่
เพราะสังคมในอนาคต วิชาการ และความรู้จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วควบคู่กันไปกับการเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลง คือ การตามทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เพื่ออยู่ในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทัน
และไม่เสียเปรียบ
การแก้ปัญหาและการมองไปในอนาคต เป็นคุณสมบัติที่สําคัญเช่นเดียวกัน เพราะคนยุคใหม่มีหน้าที่
ที่จะต้องสร้างสังคมเพื่อคนของเขาและยุคของเขาเอง คุณ สมบัตินี้จึงควบคู่ไปกับการมีบทบาทในสังคมของ
คนยุคใหม่ด้วย
เมื่อวิธีการเดิมไม่สามารถตามทันกับของใหม่ได้
เมื่ อ การเปลี่ ย นแปลงใหม่ไ ด้ ถ าโถมเข้ า มาอย่ า งมากเช่น นี้แ ล้ว แต่ร ะบบและบทบาทของการศึก ษา
ยังคงมีลักษณะเชิงอนุรักษ์อยู่จึงไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะการสอนและการบริหาร
เชิงอนุรักษ์จะทําให้เด็กเป็นคนที่เชื่อฟังทําตามอย่างเดียวกัน ไม่คิดใหม่ ไม่สร้างสรรค์อะไรใหม่ ยึดตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ ในขณะที่คุณลักษณะใหม่ในโลกยุคใหม่ของเด็ก เป็นไปในทางตรงกันข้าม (ดูตารางข้างล่างนี้)
การสอนเชิงอนุรักษ์
• สอนให้เด็กทําตามที่ครูบอก
• หาความรูเ้ บ็ดเสร็จมาให้เด็ก
• ครูต้องยึดกฎเกณฑ์

ระเบียบเดิม ๆ
• เน้นระเบียบวินัยเป็นหลัก
• ผู้บริหาร บริหารตามระเบียบ
กฎเกณฑ์

คุณลักษณะที่ได้จากการสอนเดิม
•
•
•
•
•

เชื่อฟัง/ทําตาม
คิดตาม/ทําตาม
ทําอย่างเดียวกัน
ไม่มีความคิดใหม่
เด็กยึดตามระเบียบที่วางไว้
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จากตารางดังกล่าว เราจะเห็นชัดเจนว่าบทบาทของบุคลากรในทางการศึกษาทั้งครูและผู้บริหาร รวมทั้ง
ผู้นําทางการศึกษาของไทย ยังคงมีบทบาทการสอนในเชิงอนุรักษ์ก็จะสร้างคุณลักษณะของเด็กได้ในลักษณะเชื่อฟัง
ทําตามไม่คิดใหม่ แต่ความจําเป็นใหม่เราต้องการเด็กที่คิดเอง ทําเอง ซึ่งการสอนแบบเดิมไม่อาจทําได้ โดยเหตุนี้
ผู้นําของการศึกษาของไทยจะต้องคิดใหม่ มีบทบาทใหม่เป็นบทบาทในเชิงรุกมากขึ้น จึงจะสร้างและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะใหม่ของผู้เรียน
จําเป็นที่จะต้องมีบทบาทใหม่
เมื่อพิจารณาจากเทคนิคและแนวคิดแล้ว เราสามารถแบ่งบทบาทของนักการศึกษาไทยและผู้นําทางการศึกษา
ได้เป็น 4 ประการ คือ (ดูแผนภาพประกอบ)
อนุรักษ์
เทคนิค

แนวคิด

กฎเกณฑ์
ระเบียบ
มาตรฐาน
แบบอย่าง
ยึดมั่น
รักษา
ถ่ายทอด
ความเชื่อเดิม

สร้างสรรค์
คิดใหม่
สื่อสารความคิด
ปรับเปลี่ยนตามสมัย
n p พัฒนาความเข้าใจ
o q วิเคราะห์ประเมิน
เป็นตัวของตัวเอง
พัฒนาเสริมสร้าง
มุ่งมั่นในสิ่งที่ดกี ว่า

บทบาทแรก บทบาทในเชิงเทคนิค/อนุรักษ์
บทบาทนักการศึกษาและผู้นําทางการศึกษามักจะปฏิบัติและดําเนินมาโดยตลอดเป็นบทบาทสภาพที่คงเดิมไว้
โดยผู้บริหารและหรือผู้นําวงการศึกษาไทยจะบริหาร และดําเนินการทางการศึกษาไทยใช้เทคนิคในเชิงกฎหมาย
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจ ใช้การบังคับ ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลัก และจะใช้ได้ดีตามกรอบและแนวทาง
ที่ได้มีการวางไว้ ซึ่งเป็นระเบียบและมาตรฐาน อันเชื่อว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้ว และแบบอย่างเหล่านี้มักจะ
เป็นแบบอย่างอันมีมาแต่อดีต ซึ่งเชื่อว่าคนสมัยก่อนได้เริ่มต้นมาด้วยดีแล้ว เราควรทําตามอย่างในแนวทางนี้
มักยึดกฎเกณฑ์ของการศึกษาและแบบอย่างของนักการศึกษารุ่นเก่าเป็นเกณฑ์ตัดสินความเหมาะสมและมีคุณค่า
บทบาทที่สอง บทบาทในเชิงแนวคิด/อนุรักษ์
ในบทบาทที่สองผู้บริหารมีภาระหน้าที่ในการรักษา ถ่ายทอด และส่งเสริมแนวคิดความเชื่อ ค่านิยม
ประเพณีด้ า นต่ า ง ๆ ให้ ค งอยู่ ห รื อ ปรั บ เปลี่ ย นน้ อ ยที่สุด ทั้ง นี้เ พราะแนวคิด และค่ า นิ ย มดั ง กล่ า ว เป็ น มรดก
ของสังคมที่จะต้องรักษาไว้ นักการศึกษาจึงต้องเน้นบทบาทให้ชัดเจนและแน่นอน แต่ในบทบาทนี้ มีข้อที่แตกต่าง
จากบทบาทแรกที่ไม่ได้เน้นเทคนิคหรือวิธีการมากนัก แต่เน้นในเชิงแนวคิดการมองไปข้างหน้ามากกว่าเน้นเทคนิค
เกณฑ์ตัดสินความดีเลวจึงอยู่ที่วัฒนธรรมประเพณีมากกว่าความเหมาะสมของสภาพการณ์ สิ่งแวดล้อมและเวลา
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บทบาทที่สาม บทบาทในเชิงเทคนิค/สร้างสรรค์
บทบาทที่ ส ามนี้เป็ น บทบาทเชิง สร้า งสรรค์ นัก การศึ ก ษาจะเน้ น ที่ก ารสร้ า งสรรค์แ ละมองหาคิ ด ค้น
เทคนิคใหม่ ๆ วิธีการสอน วิธีการบริหาร เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความคิด ทัศนะ และความรู้สึกของตนเอง
ให้คนอื่นรู้ความเข้าใจตามที่คิด ในลักษณะนี้เทคนิคและการสอนจึงมักจะสอดคล้องและตามอย่างสังคมปัจจุบัน
ซึ่งอาจจะแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ได้
บทบาทที่สี่ บทบาทในเชิงแนวคิด/สร้างสรรค์
บทบาทที่ สี่ นี้ เน้ น บทบาทในลั ก ษณะที่ จ ะใช้ ก ารศึ ก ษาเป็ น อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ กิ ด แนวคิ ด ทั ศ นะใหม่ ๆ
เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิด ค่านิยมไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ให้ค รูแ ละผู้เรียนได้อ่าน คิด วิเคราะห์สภาพการณ์
ที่เป็นอยู่แล้ว ประเมินสภาพการณ์นั้น เพื่อสร้างความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็มุ่งศึกษาที่จะ
พัฒนาตัวเองและสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
ถึงเวลาบทบาทเชิงรุกของผู้นํา
แม้ ทั้ ง 4 บทบาทของผู้ นํา การศึ ก ษาไทยที่ ก ล่ า วมาจะมี ค วามสํา คั ญ ทั้ ง 4 บทบาท แต่ เ มื่ อ คํา นึ ง ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกแล้วเห็นได้ชัดว่าผู้นําทางการศึกษารุ่นใหม่ของไทยควรให้ความสําคัญ
กับบทบาทที่ 4 คือ บทบาทในเชิงแนวคิด และเป็น แนวคิด ในเชิง สร้า งสรรค์ห รือ เป็น แนวคิด ใหม่ ๆ ที่ค น
ในวงการศึกษาเองจะต้องช่วยกันคิด และพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ให้การศึกษาไทยและหรือการศึกษาของอาเซียน
ได้พัฒนาก้าวหน้าตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และยังต้องคํานึงบทบาทที่จะเข้าไปมีส่วนในการเป็น
ผู้นําร่วมกับภูมิภาคและอาจจะถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย
ในสภาพที่เป็นจริงแล้วแม้ทั้ง 4 บทบาทจะไม่แยกกันเด็ดขาดทีเดียว แต่จุดเน้นหรือจุดตั้งต้นจะเริ่มที่
บทบาทเชิงแนวคิดและคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นหลักก่อน
4 กลุ่มของผู้นําทางการศึกษา
เมื่อเราต้องการให้ผู้นําทางการศึกษาไทยมีบทบาทเชิงรุก คือ มีแนวคิดใหม่ คิดสร้างสรรค์ เราคาดหวังว่า
ใครจะเป็นผู้นําได้บ้าง 4 กลุ่มที่เราน่าจะถือว่าเป็นผู้นํา คือ ผู้กําหนดนโยบายนํา ผู้กําหนดนโยบายบ้านเรานับแต่
นักการเมืองในวงการศึกษาตลอดจนมาถึงผู้บริหารระดับสูง ต้องมีบทบาทเชิงรุกก่อนและชัดเจน กลุ่มต่อมาคือ
ผู้บริหารนํา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่รองเลขาธิการ ลงมาจนถึงผู้อํานวยการโรงเรียนที่ต้องชัดเจนในการนําและเชิงรุก
ครูผู้นําเป็นบทบาทสําคัญของครูที่จะต้องสอนและนําด้วยพร้อมกันไป (Teach and lead) นักชุมชนนํา บทบาท
ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่นอกระบบราชการที่มากขึ้นทุกที ทั้งกลุ่มองค์กรเอกชน องค์กรการศึกษาทางเลือก
กลุ่มนักคิดอีกไม่น้อยที่จําเป็นจะต้องเน้นเชิงแนวคิดและมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
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ผู้นําเชิงรุก: ผู้นําที่มีสติปัญญาอย่างไทย/ตามทันต่างประเทศ
ต่างประเทศ

ของไทย

เทคนิค
เทคนิค/ต่างประทศ

เทคนิค/สังคมไทย
n p
o q

สติปัญญา/ สติปัญญา/ต่างประเทศ
ความคิด

สติปัญญา/สังคมไทย

การที่เราจะก้าวหน้าไปสู่ผู้นําเชิงรุกได้นั้น เราต้องเริ่มต้นด้วยการติดตามความก้าวหน้าของต่างประเทศ
อย่างจริงจังพร้อม ๆ กับการเรียนรู้เรื่องของไทยอย่างลึกซึ้งด้วยพร้อมกันไป ลึกซึ้งจนสามารถสร้างเป็นรูปแบบ
ของเราขึ้นเองได้ ในฐานะผู้นําเราต้องเข้าใจรายละเอียดของการศึกษาโดยภาพรวมพร้อม ๆ กับรู้ลึกซึ้งในรายละเอียด
และการมองเห็นอนาคต (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2538) ของแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องในการศึกษาได้ เมื่อเห็นภาพรวม
และอนาคตแล้วบทบาทในเชิงของการชี้ทิศทางการนําก็จะติดตามมา
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บทสรุป: ก้าวสู่ต้มยํากุ้งโมเดล
ต้มยํากุ้งโมเดลในระบบผู้นําการศึกษาไทย
ต้มยํากุ้ง
1. ของใช้ในท้องถิ่น
2. จัดสูตรแบบต่างๆ
3. ให้คุณค่าทางอาหารสูง
4. ปรุงรสได้หลากหลาย
5. บริการในและ
นอกประเทศ

ส่วนประกอบ
ท้องถิ่น
สนองทุกฝ่าย
หลากหลายรส

สร้างสรรค์
แบบต่างๆ
คุณค่าครบ

ระบบผู้นําการศึกษาไทย
1. คิดและทําในท้องถิ่น
2. พัฒนารูปแบบต่างๆ
3. มีคุณค่า/ประโยชน์สูง
4. ยืดหยุ่นได้หลากหลาย
5. จัดได้ทั้งใน/นอกประเทศ

แสดงลักษณะของต้มยํากุ้งโมเดลในการศึกษาไทย
รูปแบบของการพัฒนาการศึกษาและการสร้างผู้นําทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน เราใช้ระบบของ
รูปแบบแมคโดนัลด์ที่เรียกว่า McDonaldization(Ritzer, 1998 อ้างใน ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ, 2549) ที่ให้
นั ก การศึ ก ษาทั่ ว โลกคิ ด แบบเดี ย วกั น อาหารแบบเดี ย วกั น ใช้ ชี วิ ต แบบเดี ย วกั น การศึ ก ษาแบบเดี ย วกั น
ไม่มีความคิดใหม่ คิดสร้างสรรค์ หรือคิดแตกต่างแต่อย่างใด ซึ่งตรงข้ามกับอาหารไทยเรา คือ ต้มยํากุ้งที่เป็นระบบ
การปรุงอาหารที่ใ ช้เครื่องปรุงที่มีคุณ ค่าทางอาหารและเป็น ของท้องถิ่น แต่ข ณะเดียวกัน ก็เป็นนานาชาติไ ด้
โดยปรั บปรุ ง คุณ ค่ า รสชาติ และรูป แบบให้แ ตกต่า งไม่ไ ด้แ ต่ยัง คงความเป็น ตัว ของตัว เองของต้ม ยํา กุ้ง ไว้ไ ด้
ผู้นําทางการศึกษาหรือเป็นผู้นําทางด้านอื่นของไทยจึงต้องเป็นผู้นําในระบบของต้มยํากุ้งโมเดล ที่ใช้กระบวนการ
Tomyam Kung - ization คือ คิดและทําในแนวทางของไทยเองที่เชื่อมโยงกับนานาชาติได้และพัฒนาขึ้นมา
เป็นของสากลได้ในที่สุด
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เรื่องน่าวิจัย: การออกแบบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21
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แบบว่าเอือม...
บทความนี้ เขียนขึ้นด้วยความอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในการทําวิจัยของครูไปสู่ทิศทางใหม่ ตามความเห็น
ของนักวิชาการนอกแถวคนหนึ่ง เพราะเอือมต่องานวิจัยประเภทเปรียบเทียบการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา
กับการสอนปกติ ทําราวกับว่าการสอนปกติไม่ดี การจะเป็น “ปกติ” ได้ก็ย่อมแสดงว่ามวลมหาประชากรครูปฏิบัติกัน
เป็นปกติวิสัย คนเป็นครูคงไม่ทํากันอยู่หรอกถ้าไม่ดี รวมทั้งเอือมต่องานวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่เรียกกันสารพัดชื่อ...
อาทิ บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฯลฯ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบลอก ๆ กันมา โดยขาด
ความลึกซึ้งและจริงจังต่อการจัดเนื้อหาสาระที่นํามาใช้ทําให้องค์ความรู้และทักษะที่นํามาจัดทําตื้นเขินผิวเผิน
จนไม่แปลกใจเลยว่าวิจัยพัฒนาผู้เรียนก็ทํากันอยู่เรื่อย ๆ แต่คุณภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยกลับอ่อนด้อยไม่ว่า
จะวัดด้วยด้ วยเกณฑ์ระดั บชาติ หรือระดั บนานาชาติ (สํา นัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา, 2556: 50 - 64)
ช่วยกันทําวิจัยที่มุ่งผลลัพธ์อันจะเกิดแก่เด็กอย่างจริงจังมากขึ้น จะดีกว่าไหม ?
เวลาอ่านงานวิจัยในชั้นเรียน มักจะเกิดคําถามในใจว่าผลที่เกิดกับผู้เรียนนั้นมัน “ใช่” สิ่งที่เราอยากเห็น
คนไทยมีคุณสมบัติอย่างนั้นหรือเปล่า เป็นคุณสมบัติสําหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้ารึเปล่า
เรากําลังสอนแบบฉาบฉวยหรือจริงจัง ยิ่งอ่านงานวิจัยที่ครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําเกี่ยวกับการใช้ไอซีที
ในการเรียนการสอนยิ่งเกิดข้อสงสัยว่านวัตกรรมเหล่านั้นมีคุณค่าต่อผู้เรียนจริงหรือ แต่ไม่สงสัยคุณค่าต่อการได้
เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการหรือได้ปริญญาสูงขึ้นของผู้ทํา การวิจัยทํานองนี้สมควรจะยุติได้หรือยังนะ มองประเด็น
วิจัยใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้กันบ้างจะได้ไหม?ทําเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กสามารถอยู่รอดได้อย่างดี
ในยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด
รู้บ้างไหมว่า....
เวลาที่ครูทําวิจัยในชั้นเรียนล้วนร่ําเรียนมาว่าให้เริ่มจากการมองปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดตรงหน้า บางคน
มองเท่าไรก็ไม่เห็นปัญหาเหมาะ ๆ เลยไม่รู้ว่าจะวิจัยเพื่อจะช่วยอะไรแก่ผู้เรียน ถ้าใครไม่เห็นอะไรในห้องเรียน
ลองมองออกไปนอกห้ องบ้างก็ได้ มองไปในชุม ชน ในสังคม มองไปในอนาคต มีปัญ หาเยอะแยะที่จะทําวิจัย
ในชั้นเรียนได้ เป็นวิจัยที่ไม่ต้องลอกหรือทําซ้ําอยู่กับการแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ในห้องเรียน ไม่ทําซ้ําในเรื่องที่
สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องทําวิจัยห้าบท หากแต่เป็นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเตรียมคนให้มีทักษะสําหรับ
ดําเนินชีวิตในอนาคต... ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เรื่องนี้พูดกันมาตั้งแต่ปี 2551 แต่จนบัดนี้ ยังเข้าไปไม่ถึงห้องเรียน
อย่างจริงจังสักที
เรากําลังอยู่ในยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด ขณะนี้เป็นปี 2557 ครูรู้ไหมว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปลี่ยนโฉมหน้าชีวิตคนอย่างพริบตาทุกวัน (Rose, 2012; Rose, Fisch, McLeod & Brenman, 2014) ลองถามตัวเอง
หลังจากอ่านข้อมูลที่หยิบมาเสนอเพื่อชวนคิดต่อไปนี้ ว่ามีผลกระทบอะไรบ้างต่อการเรียนการสอนเพื่อเตรียมคนไทย
สู่อนาคต
คนจีนและคนอินเดียประมาณร้อยละ 25 มีไอคิวสูง ซึ่งเมื่อคิดเป็นจํานวนคนแล้วมากกว่าประชากรทั้งหมด
ของทวีปอเมริกา (World Bank, U.S. Census Bureau, 2012)

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 11
ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์หนึ่งสัปดาห์ ประมาณการว่ามีมากกว่าข้อมูลที่คนในศตวรรษ
ที่สิบแปดเรียนรู้ทั้งชีวิตข้อมูลความรู้ใหม่ทางเทคนิคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 2 เท่าทุกสองปี ยืนยันได้จากปี 2443 ความรู้เพิ่มขึ้น
สองเท่าทุกร้อยปี ปี 2488 เพิ่มขึ้นสองเท่าทุกยี่สิบห้าปี ปี 2557 เพิ่มขึ้นสองเท่าทุกสิบสามเดือน และปี 2563
จะเพิ่มขึ้นสองเท่าทุกสิบสองชั่วโมง ดังนั้น สิ่งที่ผู้เรียนหลักสูตร 4 ปี ในมหาวิทยาลัยเรียนในชั้นปีที่หนึ่งจะหมดอายุลง
ครึ่งหนึ่งตอนอยู่ชั้นปีที่สาม (Schilling, 2013)
จํานวนการส่งข้อความผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละวัน มีมากกว่าสองเท่าของจํานวน
ประชากรในโลก (Statistic Brain, 2013) การเผยแพร่ส่งข่าวสารให้ครอบคลุมประชากร 50 ล้านคน ซึ่งวิทยุ
ต้องใช้เวลา 38 ปี โทรทัศน์ใช้เวลา 13 ปี นั้น อินเตอร์เน็ตใช้เวลาเพียง 4 ปี ไอโฟน 3 ปี อินสตราแกรม 2 ปี
และแองกรีเบิร์ดสเปส 35 วัน! (ITU, 2013; Kincaid, 2010; Taylor, 2012; Smith, 2012)
นักวิจัยอนาคตทํานายว่ านักเรียนร้อยละ 65 จะเติบโตขึ้ นไปเพื่อทําอาชีพที่ยังไม่ปรากฏว่ามีในยุค นี้
(Carroll, J., 2008;Davidson, C., 2012; Miselowski, M., 2014) ผู้มีงานทําจะเปลี่ยนงานประมาณ 10 - 14 งาน
ก่อนอายุ 38 ปี ซึ่งขณะนี้พบว่า 1 ใน 5 คน เปลี่ยนงานภายในหนึ่งปี และ 1 ใน 2 คนเปลี่ยนงานภายในห้าปี
(U.S. Department of Labor, 1999 & 2013)
จํานวนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านอินเตอร์เน็ตที่ในปี 2527 มีเพียง 1,000 ชิ้น ปี 2557 นี้มีจํานวนเพิ่มเป็น
10,000,000,000 ชิ้น! (Clark, 2014)
แต่ละวันมีผู้เข้าใช้ Google ค้นหาข้อมูล 5.9 พันล้านครั้ง Instagram 2.4 พันล้านครั้ง Face book
175 ล้านครั้ง (Statistic Brain, 2014) และหากเปรียบ Face book เป็นประเทศจะใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก
ประเทศจีน (Population Clock, 2014)
ข้อมูลเล็กน้อยเหล่านี้ ชวนให้ครูคิดบ้างไหมว่า เด็กของเราจะต้องเรียนอะไรบ้าง เพราะความรู้จํานวนหนึ่ง
ที่เรียนแล้วจะหมดอายุและมีความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เด็กของเราจะมีอาชีพที่วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร
เพราะตัวอย่างที่เห็นชัด ๆ กันอยู่ขณะนี้ คือ อาชีพที่มีความต้องการสูงสุด 10 อันดับแรกในปี 2553 เป็นอาชีพ
ที่ไม่เคยมีมาก่อนปี 2547 และเด็กของเราจะใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่มีในขณะนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาอะไร
ไอซีทีกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
บทความ เรื่อง ครูไทยกับ ICT (รสสุคนธ์ มกรมณี, 2556) ต้องการกระตุ้นให้ครูยอมรับว่า การใช้ไอซีที
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนยุคนี้ เป็นเรื่องของ “ครูทุกคน” ไม่ใช่เรื่องของครู
สอนคอมพิวเตอร์ ครูส่วนใหญ่และคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าไอซีทีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน
และมีราคาแพง แต่ความจริงแล้วไอซีทียังหมายถึงเทคโนโลยีธรรมดาอย่างวิทยุ โทรทัศน์ และโทรศัพท์ด้วย
ชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอนในแต่ละวันแวดล้อมไปด้วยสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์
นี่คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า “ไอซีที” การใช้ไอซีทีจึงเรื่องประจําวันในสังคมฐานความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ครูจะใช้ไอซีทีกันอย่างไรในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับอนาคต
ในการเตรียมคนเพื่อศตวรรษต่อไป Partnership for 21st Century Skills ซึ่งประกอบขึ้นด้วยหลายหน่วยงาน
จากหลายประเทศ ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยข้อมูลเพื่อกําหนดกรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 สรุปผลว่า มีทักษะหลัก
3 ประการ ที่จําเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวคนรุ่นใหม่ ได้แก่ 1) ทักษะชีวิตและอาชีพ 2) ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 3) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยให้เชื่อมโยงการพัฒนาทักษะเหล่านี้ในทุกวิชาที่เรียน
ไม่ใช่ให้นําไปจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชาแต่บูรณาการอยู่ภายในวิชาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะเน้นที่ทักษะ
ข้อ 3 จากความโดดเด่นของเทคโนโลยีตามที่เสนอข้อมูลไว้ในตอนต้น ดังนั้น “ครูทุกคน” ต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ไอซีที จึงจะจัดการเรียนรู้ได้อย่างกลมกลืนเพื่อพัฒนาทักษะข้อที่สามให้แก่ผู้เรียนได้
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ทักษะหลัก ข้อ 3 แบ่งการพัฒนาความรู้ความสามารถ(Literacy) ออกเป็น 3 ด้าน โดยเป้าหมายด้าน
สารสนเทศ (Information) มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการเข้าถึงและรู้แหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะในการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ และทักษะในการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เป้าหมายด้านสื่อ (Media)
มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสารในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ อาทิ มัลติมีเดีย กราฟิค
แอนิเมชั่น เว็บไซต์ ฯลฯ ได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มุ่งให้
ผู้เรียนมีทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสาร อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ฯลฯ โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ
เพื่อเข้าถึงจัดการบูรณาการประเมินและสร้างสารสนเทศในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม
ครูที่สอนรายวิชาแตกต่างกัน จะออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ที่แสดงว่าได้บูรณาการทักษะข้อ 3 ให้แก่ผู้เรียน?
สมรรถนะด้านไอซีทีของครูไทย
ก่อนจะออกแบบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะข้อ 3 ครูต้องเข้าใจขีดความสามารถของตนเอง
ในด้านไอซีที ซึ่งเท่าที่รู้มา...ครูไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือไอซีที เพราะสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2551, 2554) พบว่าครูเกินกว่าร้อยละ 83 มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
ประมาณ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีการเข้ารับการอบรมด้าน IT ประมาณร้อยละ 66 ใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ 76
ใช้โปรแกรมประยุกต์/สําเร็จรูปในการผลิตสื่อการสอนร้อยละ 70 มีการใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มพูนกิจกรรมการเรียนการสอน
ร้อยละ 85 มีการใช้ไอซีทีในการสร้างและจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 82 ตัวเลขเหล่านี้แสดงทิศทาง
ที่ดีด้านการใช้ไอซีทีของครู จึงไม่น่าเกินความสามารถของครูที่จะบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน
ครูจะบูรณาการไอซีทีเข้าไปในวิชาที่ตนสอนไม่ได้ ถ้าตนเองไม่มีสมรรถนะด้านไอซีทีดังนั้น ในเบื้องต้น
ควรตรวจสอบตนเองได้ง่าย ๆ โดยใช้แผนแม่บทด้านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งระบุสมรรถนะด้านไอซีที
ของครูไว้ 4 ระดับตามโมเดลของ UNESCO (Anderson, 2010) เรียงจากน้อยไปหามาก คือ ระดับเริ่มต้น (emerging)
ระดับประยุกต์ (applying) ระดับแพร่กระจาย (infusing) ระดับปรับโฉมใหม่ (transforming) มาเป็นเกณฑ์
ในการประเมิน ตัวอย่างเช่น
ครูที่มีสมรรถนะระดับเริ่ม ต้น สามารถใช้ค อมพิวเตอร์ ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ IOS หรือ Android
ได้อย่างคล่องแคล่ว รู้ว่าเครื่องมือไอซีทีต่าง ๆ ทําหน้าที่อะไร มีวิธีการใช้อย่างไร มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือไอซีทีและนําไปสร้างผลผลิตได้ อาทิ ใช้โปรแกรมประมวลคํา ใช้โปรแกรมสร้างภาพ
สําหรับทํางานนําเสนอ ใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทํางานประจําวันในหน้าที่ครู
ครูที่มีสมรรถนะระดับประยุกต์ สามารถใช้ไอซีทีในการสอนได้อย่างหลากหลาย อาทิ ใช้โปรแกรมประยุกต์
เพิ่มเข้าไปในการสอนเพื่อช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน ใช้ในวิชาหรือเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน
ครูที่มีสมรรถนะระดับแพร่กระจาย สามารถใช้ไอซีทีอํานวยการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
อาทิ ใช้เครื่องมือประเภทมัลติมีเดียเพื่อช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน
และใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ รู้ว่าสถานการณ์แบบใดที่เครื่องมือชนิดนั้น ๆ
จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด
ครูที่มีสมรรถนะระดับปรับโฉมใหม่ สามารถสอนหรือแนะนําเพื่อนครูให้ใช้ไอซีทีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
สร้างและจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และเปิดกว้าง ปรับโฉมใหม่แก่การเรียนรู้ในห้องเรียน มีการใช้
ไอซีทีเพื่ออํานวยการให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และนักเรียนมีความคิดระดับสูงในวิชาต่าง ๆ
ตลอดหลักสูตร
ครูรู้ไหมว่าตนเองมีสมรรถนะด้านไอซีทีระดับไหน ถ้าไม่มีเลยแม้แต่ระดับเดียว ก็ต้องหาทางปรับปรุงตนเอง
โดยเร่งด่วน
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แนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21(21st Century Learning Design หรือ 21CLD:) เป็นผลงานการวิจัย
และพัฒนาในโครงการ Innovative Teaching and Learning หรือ ITL Research ของ Stanford Research
Institute (SRI International, n.d.) ที่ให้แนวปฏิบัติและเครื่องมือแก่ครูในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้
เพื่อศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียน คู่มือที่จัดทําขึ้นประกอบด้วย แนวทางการออกแบบทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ซึ่งผลวิจัยสรุปว่าจําเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนอย่างเร่งด่วน จํานวน 6 ด้าน คือ การทํางานร่วมกัน (collaboration)
การสร้างองค์ความรู้ (knowledge construction) ความมีวินัยในตนเอง (self - regulation) การแก้ปัญหาจริงของโลก
และนวัตกรรม (real - world problem - solving and innovation) การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ (the use of ICT
for learning) และการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว (skilled communication) อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะกล่าวถึง
ด้านการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น ซึ่งด้านนี้มีคําถามให้คิด คือ ในการใช้ไอซีทีนั้น นักเรียนเป็นผู้ถูกกระทํา
เป็นผู้กระทํา หรือเป็นผู้ออกแบบผลิตผลจากไอซีทีสําหรับผู้อื่น?
แนวปฏิบัติในการออกแบบการเรียนรู้ด้านนี้ มาจากฐานความคิดที่ว่านักเรียนอยู่ในโลกที่เชื่อมต่อกันด้วย
การเข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์ดิจิตอลอันมากมายมหาศาล การใช้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธีการทํางาน
ไปทุกวัน การปรับตัวเพื่อรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงไม่เพียงต้องฉลาด
ในการบริโภคข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ แต่ต้องสามารถออกแบบ และสร้างข้อมูลใหม่และแนวคิดใหม่ โดยใช้ไอซีทีได้ด้วย
รวมทั้ ง พบเห็ น ว่ า ในขณะที่ ไ อซี ที เ ริ่ ม กลายไปเรื่ อ ง “ปกติ ” ในห้ อ งเรี ย นและสิ่ ง แวดล้ อ มทางการเรี ย นรู้
ในสถานศึกษาต่าง ๆ ไอซีทีมักใช้เพื่อนําเสนอหรือบริโภคข้อมูลแบบทําซ้ํา มากกว่าใช้ปรับเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการออกแบบการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ใช้ไอซีทีเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือออกแบบผลิตผลที่ใช้
ความรู้เป็นฐาน
คําว่าไอซีทีที่ใช้ในการออกแบบนี้ ครอบคลุมเครื่องมือดิจิตอลทุกอย่าง ทั้งที่เป็นฮาร์ตแวร์อย่างคอมพิวเตอร์
แทปเล็ต โน้ตบุค สมาร์ทโฟน ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และซอฟต์แวร์อย่างอินเตอร์เน็ต โปรแกรมต่าง ๆ
โซเชียลมีเดีย เพลตฟอร์มต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าไอซีทีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อีก 5 ด้าน ได้ด้วยเช่นกัน ขึ้นอยู่กับครูว่าจะนํามาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เพียงใด
แนวคิดหลักในการออกแบบ คือ การใช้ไอซีทีของนักเรียนเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนใช้ไอซีทีโดยตรงเพื่อทํา
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดหรือบางส่วน การที่ครูใช้ไอซีทีนําเสนอเนื้อหาให้กับนักเรียน ไม่ถือว่าเป็นการใช้ไอซีที
ของนักเรียน ความสําคัญอยู่ตรงที่นักเรียนต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้ไอซีทีด้วยตัวเอง จริงอยู่ที่ครูสามารถใช้ไอซีที
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของตน เช่น ใช้แสดงภาพจําลองสามมิติเพื่อทําให้เนื้อหาที่ซับซ้อนง่ายขึ้นสําหรับ
นักเรียน แต่นั่นไม่ใช่การพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีให้แก่นักเรียน การออกแบบตามแนวคิดนี้จึงพิจารณาโอกาสที่
นักเรียนจะได้ใช้ไอซีทีในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ 2 ประเด็นคือ “ความจําเป็น” และ “ความสามารถ”ในการใช้
ไอซีที
ตัวอย่างการใช้ไอซีทีของนักเรียน
ใช่
นักเรียนทํากิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
Excel
นักเรียนใช้โปรแกรมสถานการณ์จําลองเพื่อศึกษา
กระบวนการแบ่งเซล

ไม่ใช่
นักเรียนทํากิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ใบงาน
ที่ครูพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
นักเรียนศึกษากระบวนการแบ่งเซลโดยชมจาก
โปรแกรมสถานการณ์จําลองที่ครูนํามาสาธิต

14 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
แนวปฏิบัติในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไอซีที
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไอซีที ถือว่าการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ไอซีทีเป็นเป้าหมาย
ของกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ใช่การให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ไอซีที ตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับ
PowerPoint เพื่อสร้างงานนําเสนอในวิชาประวัติศาสตร์ แต่จะถือว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ไอซีทีได้ นักเรียน
จะต้องสามารถใช้ PowerPoint เพื่อทําให้การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ หรือการประเมินแนวคิด
เชิงประวัติศาสตร์มีความลุ่มลึกมากขึ้น ไม่ใช่แค่มีความรู้ความชํานาญเพิ่มขึ้นในการใช้ PowerPoint เท่านั้น
การประเมินแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้บางอย่างสามารถ
ออกแบบให้นักเรียนเกิดความฉลาด และมีจริยธรรมในการใช้แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ มากกว่าการเป็น
ผู้บริโภคข้อมูลแบบทําซ้ํา โดยจัดให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง ทําการประเมินความน่าเชื่อถือ
และเลือกข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดการที่จะสรุปว่านักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ หมายถึง นักเรียนเกิดความคิดและ
ความเข้าใจในสิ่งที่ “ใหม่” สําหรับตนเอง โดยผ่านการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือประเมินผล
แนวปฏิบัติในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไอซีที มีหลักการดังนี้
1. การใช้ไอซีทีต้องสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไอซีที ให้ความสําคัญต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่กําหนดให้
นักเรียนใช้ไอซีทีโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนใช้ไอซีทีโดยตรง
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือนักเรียน
ใช้ไอซีทีทางอ้อมเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้โดยใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลในขั้นตอนแรกของกิจกรรม
แล้วนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในขั้นตอนต่อไป
ตัวอย่างการใช้ไอซีทีที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
ใช่
นักเรียนใช้โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลการทดลอง
วิทยาศาสตร์
นักเรียนใช้สถานการณ์จําลองในคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษา
การเกิดของดาวเคราะห์
นักเรียนใช้โปรแกรม Sticky Sorter สร้างแผนผัง
ความสัมพันธ์ของตัวละครในวรรณคดีที่อ่านในชั้นเรียน
นักเรียนเขียนเรียงความด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม OneNote เพื่อช่วยจัดระบบ
และสังเคราะห์ความคิดในการเขียน

ไม่ใช่
นักเรียนใช้โปรแกรม Excel เพื่อบวกเลข
นักเรียนชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการเกิดดาวเคราะห์
นักเรียนใช้โปรแกรม Sticky Sorter สร้างรายชื่อ
ตัวละครในวรรณคดีที่อ่านในชั้นเรียน
นักเรียนใช้โปรแกรม OneNote
พิมพ์เรียงความที่เขียนไว้

2. การใช้ไอซีทีต้องจําเป็นในการสร้างองค์ความรู้
ไอซีทีจะ “จําเป็น” ในกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ก็ต่อเมื่อนักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ตามที่ครู
กําหนดให้ไม่ได้ ถ้าไม่ใช้ไอซีที ตัวอย่างเช่น ครูให้นักเรียนติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนักเรียนประเทศอื่นภายในเวลา
สองสัปดาห์ เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศนั้น ในกรณีนี้ นักเรียนต้องใช้อีเมล์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ ไม่ใช้ก็ไม่ได้ เพราะการส่งจดหมายทางไปรษณีย์กินเวลานาน การใช้ไอซีทีจึงจําเป็นในการ
สร้างองค์ความรู้ ขณะเดียวกัน กิจกรรมบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไอซีที ตัวอย่างเช่น ครูให้นักเรียนค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะจะงอยปากของนกพันธุ์ต่าง ๆ ที่กินอาหารต่างกัน แล้วจัดประเภทของจะงอยปากนก ถ้านักเรียน
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ใช้อินเตอร์เน็ตในกิจกรรมนี้ นักเรียนก็สร้างองค์ความรู้ได้ แต่ไอซีทีไม่ใช่สิ่งจําเป็นในกรณีนี้ เพราะนักเรียนสามารถ
ทํางานตามที่กําหนดได้ด้วยการใช้หนังสือในห้องสมุด
ตัวอย่างการใช้ไอซีทีที่จําเป็นในการสร้างองค์ความรู้
ใช่
นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาบทความในหนังสือพิมพ์
ของ 3 ประเทศ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
แล้วนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง
โดยที่โรงเรียนไม่มีหนังสือพิมพ์ของต่างประเทศ
นักเรียนใช้สถานการณ์จําลองในคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษา
การระเบิดของภูเขาไฟ สถานการณ์จําลองช่วยให้นกั เรียน
รู้ลึกในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเห็นของจริงได้

ไม่ใช่
นักเรียนอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นออนไลน์
เพื่อศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์
เรื่องที่พบ จํานวน 3 เรื่อง ทั้งนี้ มีหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นฉบับกระดาษในโรงเรียน
นักเรียนใช้โปรแกรม Excel หาผลรวมของตัวเลข
ที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการ
คํานวณเช่นนี้ สามารถทําด้วยมือได้ในกระดาษ

3. การใช้ไอซีทีต้องสร้างผลิตผล/นวัตกรรม
การพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีอย่างได้ผลดี ต้องออกแบบการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเป็นนักออกแบบผลิตผล
ด้านไอซีทีที่คนอื่นสามารถนําไปใช้ได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนทํา Podcast บทสวดมนต์ และเพลงส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต แม้กิจกรรมการเรียนจะสิ้นสุดลงแต่ผลิตผลนี้จะยังคงอยู่ให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์
การออกแบบผลิตผลของนักเรียนทําให้ไอซีทีมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหาจริงในโลกและ
การสร้างนวัตกรรมอันเป็น 1 ใน 6 ทักษะที่ต้องเร่งพัฒนา นักเรียนที่เป็นนักออกแบบจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นจริง
อาทิ ชุมชนที่ต้องการข้อมูล Podcast ซึ่งนักเรียนคิดจะจัดทํา เด็กอนุบาลที่จะใช้บทเรียนแบบสถานการณ์จําลอง
เรื่อง การป้องกันโรคที่นักเรียนคิ ดจะสร้ างขึ้ น การออกแบบต้องสนองความต้ องการและความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ส่วนกลุ่มเป้าหมายจะนําไปใช้จริงหรือไม่นั้น ไม่ถือว่าสําคัญนัก นักเรียนที่ออกแบบผลิตผล
โดยไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่ถือว่าเป็นนักออกแบบ ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไอซีที
ที่มีประสิทธิผล นักเรียนต้องใช้ ICT ในการส่งเสริมการแก้ปัญหาที่เป็นจริงและสร้างผลิตผล/นวัตกรรม นอกจากนั้น
หากครูต้องการพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันเพิ่มเข้าไปด้วย ก็จัดให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างการใช้ไอซีทีที่สร้างผลิตผล/นวัตกรรม
ใช่
ในชั้นเรียนวิชาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักเรียนใช้ Touch Develop ออกแบบและสร้าง app
สําหรับสมาร์ทโฟนที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจําวัน
ได้สะดวกขึ้น
นักเรียนใช้โปรแกรม Songsmith สร้างเพลงที่ให้
ความรู้ เรื่อง “ไดโนเสาร์” แก่ผู้ที่มาชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสําหรับเด็ก
นักเรียนสร้างวีดีทัศน์การสัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน
เรื่อง “ชุมชนของเรา” เพื่อออกอากาศในรายการ
โทรทัศน์ท้องถิน่

ไม่ใช่
ในชั้นเรียนวิชาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักเรียนใช้ Touch Develop สร้าง app ที่ทําให้
สมาร์ทโฟนสั่นเมื่อใช้ถ่ายรูป
นักเรียนใช้โปรแกรม Songsmith สร้างเพลงเกี่ยวกับ
“ไดโนเสาร์” เพื่อเผยแพร่ในอินเตอร์เนตแก่คนทั่วไป
นักเรียนสร้างวีดีทัศน์การสัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน
เรื่อง “ชุมชนของเรา” เพื่อส่งครู
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เกณฑ์ประเมินการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้
ในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีให้แก่นักเรียน SRI International ได้กําหนด
เกณฑ์ประเมินคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 5 ระดับดังนี้
1
2
3
4
5

- นักเรียนไม่มโี อกาสใช้ไอซีทใี นกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนใช้ไอซีทีในการเรียนหรือการฝึกทักษะพื้นฐานหรือทําซ้ําข้อมูล ไม่ได้สร้างองค์ความรู้
- นักเรียนใช้ไอซีทีเป็นเครื่องสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้
- แต่นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้เช่นเดียวกันได้ โดยไม่ต้องใช้ไอซีที
- นักเรียนใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้
- และไอซีทีเป็นสิ่งจําเป็นต้องใช้ในการสร้างองค์ความรู้นี้
- แต่นักเรียนไม่ได้สร้างผลิตผลด้านไอซีทีสาํ หรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นจริง
- นักเรียนใช้ไอซีทีเป็นเครื่องสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้
- และไอซีทีเป็นสิ่งจําเป็นต้องใช้ในการสร้างองค์ความรู้นี้
- และนักเรียนสร้างผลิตผลด้านไอซีทีสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นจริง

กรอบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ให้คุณค่าอย่างยิ่งต่อการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ไอซีที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการส่งเสริม/
สนับสนุนการแก้ปัญหา/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต และช่วยสร้างนวัตกรรม/ผลิตผลเพื่อสนองความต้องการ
จําเป็นสําหรับแก้ปัญหา/สถานการณ์นั้นได้ จึงเป็นการให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนอย่างยิ่ง
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทุกวันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย อาทิ โมบายโฟน สมาร์ทโฟน แทปเล็ต
มีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างมาก สามารถนําเทคโนโลยีไร้สายมาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและแบบเคลื่อนที่
ถ้าสามารถนํามาเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย จะสามารถสนองตอบการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้ app ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนก็เป็นเรื่องที่ครูจะทําการวิจัยได้
สามสิบปีที่ผู้เขียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนจากผลงาน
ของครูในการเลื่อนวิทยฐานะและผลงานวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ พบว่า งานวิจัยเกินกว่าครึ่ง
มิได้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง การวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนบนเว็บ ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเดียวกัน แตกต่างกันเฉพาะเนื้อหาที่นํามาสร้าง
แสดงผลการวิจัยว่าเครื่องมือที่ตนสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าองค์ประกอบด้านเนื้อหา
อาทิ การเลือก คัดสรร จัดลําดับ และนําเสนอ ขาดหลักการเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ ขาดความเหมาะสมทั้งด้านปริมาณ
และความลุ่มลึก จนนักเรียนได้เรียนรู้น้อยมาก ขาดเทคนิคและจิตวิทยาการเรียนรู้ กําหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนเหมือนกัน
เท่ากัน พร้อมกัน ซึ่งไม่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และไม่ได้ใช้ศักยภาพของสื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง การวิจัยที่ทําในลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องเสียเวลาทั้งของครูและนักเรียนไปอย่างไม่คุ้มค่า และไม่เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง
ในยุ คที่ มีความหลากหลายของสื่อไอซีทีเช่นนี้ ยังส่งผลให้มีงานวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใช้สื่ อ/
เครื่องมือไอซีทีกับการสอนแบบปกติเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นสภาพที่เคยปรากฏมากเมื่ อครึ่งศตวรรษที่แล้ว สมัยที่
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษา งานวิจัยเช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีคุณค่าต่อการพัฒนาผู้เรียน
และเสียเวลาอันมีค่าของครูเช่นกัน สื่อแต่ละอย่างมีข้อดีและข้อจํากัดของตัวเอง งานวิจัยที่ครูทําควรเป็นเรื่อง
การหาคําตอบว่าครูจะใช้สื่อ/เครื่องมือไอซีทีอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนของตน
เป็นงานวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ที่สามารถทําได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ที่สําคัญคือ เกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติอยู่เป็นประจํา
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ในเมื่อทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เสนอให้สอนเรื่องไอซีทีเป็นวิชาแกน
แต่ให้บูรณาการอยู่ในวิชาแกนต่าง ๆ ย่อมแสดงว่า “ครูทุกคน” สามารถนําหลักการและแนวปฏิบัติในการพัฒนา
ทักษะการใช้ไอซีที่กล่าวมาแล้ว มาออกแบบการเรียนรู้ในวิชาของตนได้ รวมทั้งสามารถใช้เป็นประเด็นปัญหา
ในการทําวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ เพราะไอซีทีมีวัสดุอุปกรณ์ให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน และการทําการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักเรียนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
แม้บทความนี้จะกล่าวถึงการออกแบบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 เฉพาะรายละเอียดด้านการพัฒนา
ทักษะการใช้ไอซีทีที่อยากให้ครูผู้สอนทุกวิชานําไปเป็นประเด็นปัญหาสําหรับทําวิจัยในชั้นเรียน หรือการพัฒนา
การเรียนการสอน แต่ครูที่สนใจอยากทําวิจัยพัฒนาทักษะอีก 5 ด้านที่เหลือ คือ การทํางานร่วมกัน การสร้างองค์ความรู้
ความมีวินัยในตนเอง การแก้ปัญหาจริงของโลกและนวัตกรรมและการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว ก็สามารถศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเกณฑ์ประเมินได้จากเอกสาร 21st Century Learning Designของ SRI
International ซึ่งเผยแพร่ออนไลน์ให้ใช้ได้ฟรีโดย Microsoft Partners in Learning จึงหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้
จะได้เห็นผลงานวิจัยของครูที่ทํากันจริงจังเพื่อพัฒนานักเรียน Gen Z ในปัจจุบัน ให้มีทักษะการดํารงชีวิตได้อย่างดี
มีความสุขในโลกแห่งเทคโนโลยี
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คําถามที่ต้องการคําตอบเกี่ยวกับการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ และคณะ
บทความนี้มีลักษณะแตกต่างจากบทความอื่น คือ เขียนเป็นคําถาม - คําตอบ ทุกคําถามเป็นความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนที่ผู้ทรงคุณวุฒิพบในการตรวจผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรกับคุรุสภา
ตลอดระยะเวลา 10 ปี บางเรื่องคุรุสภาได้ให้ความรู้ความเข้าใจไปแล้วในหลากหลายลักษณะ ทั้งการบรรยาย
และการจัดคลินิก ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา และการทําเป็นเอกสารเผยแพร่ เช่น “ไขข้อข้องใจการวิจัย
แด่เพื่อนครู” เอกสารชุด “การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา: แนวคิดสู่การปฏิบัติ” แต่ก็ยังพบความผิดพลาด
ดังกล่าวในงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนั้น จึงยกประเด็นที่สําคัญมาเขียนเป็นคําถามและคําตอบ
ในบทความนี้อีกครั้งหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้อ่านได้อ่านคําถาม - คําตอบในบทความนี้ จะทําให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเกิดความกระจ่างในประเด็นที่เสนอ ส่วนประเด็นอื่น ๆ และรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้อ่านสามารถศึกษา
ได้จากเอกสารที่กล่าวถึง รวมทั้งศึกษาจากหนังสือและตําราทางการวิจัยทั่วไป
คําถาม ทําไมต้องแสดงหลักฐานความตรงของเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในรายงานวิจัย?
คําตอบ คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยด้านความตรง (validity) เป็นหลักฐานสําคัญ
ที่แสดงถึงคุณภาพของผลการวิจัย
คําอธิบาย ผลการวิจัย คือ คําตอบของคําถามวิจัยที่นักวิจัยกําหนดขึ้น คําตอบที่ได้เป็นข้อความที่ได้
จากการนําข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมได้จากเครื่องมือที่คัดสรรตามลักษณะเฉพาะของตัวแปรในคําถามวิจัย ดังนั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจึงต้องออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะตรงกับตัวแปรที่ต้องการ จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ลําดับการดําเนินการวิจัย n เริ่มจากการทําความชัดเจนในคําถามวิจัย o แยกแยะเป็นคําถามย่อย
อาจจะมีมากกว่า 1 คําถาม เพื่อ ให้เห็นตัวแปรที่ต้องหาข้อมูล เชิงประจักษ์มาตอบคําถามวิจัยที่กําหนดไว้ได้
Z เขียนคําอธิบายตัวแปรหรือนิยามตัวแปรให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่จะนํามาประมวลผลนั้น จะได้มาอย่างไร เรียกการให้
ความหมายแบบนี้ว่า นิยามปฏิบัติการ (operational definition) ตัวแปรบางตัว อาจไม่จําเป็นต้องมีคําอธิบาย
เพราะมีความหมายตามธรรมชาติของตัวแปรนั้นชัดเจน เช่น คําถามวิจัย “นักเรียนหญิงมีทักษะทางภาษามากกว่า
นักเรียนชายหรือไม่” ตัวแปร “เพศ” ไม่จําเป็นต้องเขียนคําอธิบายว่า อย่างไร คือ “หญิง” อย่างไร คือ “ชาย”
แต่มักพบว่าตัวแปรในคําถามวิจัยเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะมีความเฉพาะที่จําเป็นต้องมีคําอธิบาย บางคําเป็นคํา
ที่มีความหมายทางทฤษฎีที่ต้องระบุ มิฉะนั้นอาจทําให้การเก็บข้อมูลขาดความชัดเจน และนําไปสู่คําตอบวิจัย
ที่กํากวมได้ เช่น “ทักษะทางภาษา” เป็นตัวแปรที่ต้องมีคําอธิบายถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกระดับทักษะ ขอบเขต
เนื้อหาที่นํามาสร้างสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ให้กลุ่มเป้าหมายตอบสนองต่อคําถามหรือข้อสอบ [ สร้างเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยต้องสร้างอย่างพิถีพิถัน มีคําอธิบายอย่างน้อย 3 ประการ ในเครื่องมือที่สร้าง คือ (1) ลักษณะ
ที่ต้องการวัดหรือตัวแปรนั้นเป็นอย่างไร (2) ประเภทของเครื่องมือ เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม หรือ แบบสัมภาษณ์
เป็นต้น ต้องระบุวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด (3) การแปลความหมายของข้อมูล
ที่รวบรวมได้ เช่น แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเรียงความ มีวิธีให้คะแนนรายข้ออย่างไร และมีวิธีแปลความหมาย
คะแนนดิบเป็นระดับทักษะอย่างไร การเขียนที่ชัดเจนเป็นหลักฐานที่ประกันคุณภาพเครื่องมือเบื้องต้นที่สําคัญ
เมื่อกระบวนการสร้างเครื่องมือขั้นต้นจบลง นักวิจัยต้องมีหลักฐานแสดงความตรงของเครื่องมือที่สร้างขึ้น หลักฐาน
ที่นํ ามาแสดงมีหลายวิธี ขึ้ นอยู่ กับประเภทของความตรงของเครื่ องมื อแต่ ละชนิดที่ จะนํ าไปใช้ ตามจุ ดประสงค์
ของการวิจัย ที่พบมากในการวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความตรงเชิงทฤษฎี
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(construct validity) r เมื่อได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ นักวิจัยจะนําไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างประชากรที่กําหนดไว้
การเก็บข้อมูลต้องปฏิบัติตามวิธีที่ระบุไว้ในเครื่องมือ (2) นั้นๆ อย่างเคร่งครัด s ข้อมูลดิบที่ได้จากเครื่องมือ
ต้องตรวจความสมบูรณ์ก่อนประมวลผล ตามที่ระบุในเครื่องมือ (3) t นําข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแผนการวิเคราะห์
ที่วางไว้ และสังเคราะห์ตามประเด็นคําถามวิจัย u เขียนคําตอบตามคําถามวิจัยที่กําหนดไว้
ลําดับการแสดงหลักฐานคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย รายงานกระบวนการสร้างเครื่องและหาหลักฐาน
ความตรงเชิงประจักษ์ตามประเภทของเครื่องมือ สรุปดังภาพ

คําถามวิจยั เป็ นจุดกําหนดนิยามตัวแปร
นิยามตัวแปรกําหนดลักษณะเฉพาะของเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่มีคุณภาพเมื่อใชถกู ตองจะไดขอ มูลที่นาํ ไปตอบคําถามวิจยั ได
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(รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์)
คําถาม การแสดงหลักฐานความตรงเชิงเนื้อหาทําอย่างไร?
คําตอบ การแสดงหลักฐานความตรงของเครื่องมือ ต้องแสดงเอกสาร 2 ตอน
ตอนที่ 1 แสดงกระบวนการสร้างเครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของการใช้ มีรายการที่เสนอรายละเอียด ดังนี้
1.1 จากวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ ระบุตัวแปรหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัด นิยามตัวแปร
ในรูปปฏิบัติการภายในขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด
1.2 แสดงผังการสร้างข้อกระทงหรือข้อสอบ ที่มีลักษณะเฉพาะที่วัดตรงตามจุดประสงค์
มีเนื้อหาที่มีความเป็นตัวแทนและครอบคลุมทุกจุดประสงค์ของเครื่องมือ
1.3 สร้างข้อกระทงหรือข้อสอบตามลักษณะเฉพาะใน 1.2 ตรวจทานความสอดคล้องของรายข้อ
กับจุดประสงค์ แล้วสรุปเป็นชุดของเครื่องมือ มีคําชี้แจงการตอบ และการบริหารการเก็บข้อมูล
1.4 เขียนคู่มือการตรวจหรือกําหนดรหัสให้กับการตอบ และการแปลความหมาย
1.5 ตรวจทานกระบวนการสร้างข้อกระทง (ข้อสอบ) ข้อ 1 ถึง 5 นําไปขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาของเครื่องมือนั้น ๆ (subject - matter experts)
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ตอนที่ 2 แสดงหลักฐานระบบการพัฒนาความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (The Experts
Agreed) เป็นกระบวนการให้ได้หลักฐานสนับสนุนเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการใช้
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ (subject - matter experts) พิจารณาถึงสาระความรู้
หรือทักษะที่จะถูกประเมินในข้อสอบว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ตามขอบเขตที่นิยามหรือไม่
(item - objective congruence) ขั้นตอนต่าง ๆ ในตอนที่ 2 นี้ สรุปได้ดังนี้
2.1 ขอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อกระทง (ข้อสอบ) รายข้อ อย่างเป็นระบบ (systematically
assess item match to objectives) ว่าข้อกระทงหรือข้อสอบนั้นเป็นตัวแทนในการวัด
จุดประสงค์นั้นหรือไม่
2.2 สรุปผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หากพบว่าข้อกระทง (ข้อสอบ)ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
หรือควรปรับปรุง ก็จะสร้างเพิ่ม หรือแก้ไข แล้วตรวจทานความเหมาะสมอีกครั้ง
2.3 ทบทวน 1.4 และ 1.5 อีกครั้ง แล้วสรุปเป็นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความตรงเชิงเนื้อหา
ของเครื่องมือนั้น ๆ
มาตรฐานการใช้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (the standard procedure)1
1. กําหนดความหมายพฤติกรรมที่แสดงในขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการประเมิน
2. เลือกคณะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในขอบเขตเนื้อหานั้น
3. ทํากรอบการทํางานที่ให้ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นของการพิจารณาสอดคล้องของข้อกระทงกับการปฏิบัติ
ของขอบเขตเนื้อหาที่กําหนดทีละข้อ
4. รวบรวมผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และสรุปกระบวนการทั้งหมด
เทคนิคการใช้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีจุดแข็ง จุดอ่อนที่แตกต่างกัน เทคนิค ที่ใ ช้
ในงานวิจัยทางการศึกษาของไทยมากเทคนิคหนึ่ง คือ การหาดัชนีความสอดคล้องของข้อกระทงกับวัตถุประสงค์
Rovinelli & Hambleton’s Index of Item - Objective Congruence2 (1977) มีขั้นการปฏิบัติโดยสรุป ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พิจารณาให้ระดับความตรงของรายข้อกระทง (ข้อสอบ) ว่าตรง (หรือไม่ตรง)กับ
จุดประสงค์ที่กําหนดเพียงไร
2. การให้ระดับตัวเลข ดังนี้ :
• 1: ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
• 0: ไม่มีความชัดเจน
• -1: ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
3. คํานวณค่าเฉลี่ยความเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า จาก -1 ถึง +1
5. แปลความหมายค่าดัชนีเป็นระดับความตรงเชิงเนื้อหา ดังนี้
• ค่าดัชนีที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แปลว่าว่าข้อนั้นวัดจุดประสงค์นั้นได้อย่างชัดเจนจริง
• ค่าดัชนีที่ต่ํากว่า 0.5 แปลว่าข้อกระทงนั้น ไม่ได้วัดจุดประสงค์ที่กําหนด
6. ปรับปรุงข้อกระทงที่มีค่าดัชนีต่ํากว่า .05 อาจตัดออกหรือแก้ไขปรับปรุงแล้วนํามาให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาใหม่

1

Crocker & Algina (1986) Introduction to Classical and Modern Test Theory,
Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of
Educational Research, 1977, 2, 49 - 60
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สรุปการนําเสนอหลักฐานความตรงเชิงเนื้อหา
• หลั ก ฐานความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของเครื่ อ งมื อ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น แบบทดสอบ แบบสอบถาม หรื อ
แบบสัมภาษณ์ ต้องแสดงทั้งหลักฐานการสร้างและผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อกระทง
กับจุดประสงค์ของการวัดในเครื่องมือชุดนั้น เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพเครื่องมือในด้านความเพียงพอ
และความเป็นตัวแทนของข้อกระทงในชุดเครื่องมือนั้น
• ความตรงเชิงเนื้อหาจะพิจารณาเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวไม่ได้เสมอไป อันเนื่องมาจาก
o เนื้อหาที่เป็นตัวตั้งต้นของการสร้าง ต้องกําหนดกรอบเนื้อหาที่ชัดเจน มีการอ้างอิงแนวคิดทฤษฎี
และความสามารถในการใช้เหตุผลของผู้สร้าง
o ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณขึ้นอยู่กับการยอมรับได้ของขั้นตอนการดําเนินการให้ได้ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (expert agreement procedures) โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
และการวางแผนการเก็บข้อมูลความเห็นที่มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ
• การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา เป็นงานที่นักวิจัยต้องให้ความสําคัญและหากพบว่าเครื่องมือยังมี
ความบกพร่อ งในด้า นนี้ ควรแก้ไ ขเสีย ก่อ นที่จ ะใช้เ ครื่อ งมือ ไปเก็บ ข้อ มูล และแปลผลการวิจัย
ที่คลาดเคลื่อนได้
(รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์)
คําถาม ทําไมต้องนิยามศัพท์ ศัพท์อะไรที่ต้องนํามานิยาม นิยามอย่างไร?
คําตอบ ทําไมต้องนิยามศัพท์
การนิยามศัพท์เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ทําวิจัยและผู้ใช้ผลการวิจัยหรือผู้อ่านงานวิจัยนั้น จะช่วยให้เกิด
ความชัดเจนระหว่างผู้ทําวิจัยและผู้ใช้ผลการวิจัยได้เข้าใจตรงกันถึงศัพท์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้กล่าวถึงในงานวิจัยนั้น
เช่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยนํามาใช้หรือพัฒนาขึ้นในการวิจัย วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ผู้วิจัยต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
จากการวิจัยนั้น เป็นต้น
ศัพท์อะไรที่ต้องนํามานิยาม
ศัพท์ที่นํามานิยามศัพท์ คือ ตัวแปรของการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องกําหนดไว้หรือเรียกขานอย่างสอดคล้องกัน
ตั้งแต่ในชื่อเรื่องของการวิจัย ในความเป็นมาของการวิจัย ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย และในขอบเขตของการวิจัย
เช่น ผู้วิจัย ต้อ งการพัฒ นากิจ กรรมการเรีย นรู้เ พื่อ ส่ง เสริม ความสามารถในการแก้ปัญ หาของนัก เรีย นระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับการวิจัยนี้มีตัวแปรที่สําคัญ อยู่ 2 ตัว คือ “กิจกรรมการเรียนรู้”
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กับ “ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์” เหตุที่เป็นตัวแปรเพราะมีค่าเปลี่ยนแปลงไป
เป็นค่าหรือเป็นระดับต่าง ๆ นั่นคือ
Â หากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะกิจ กรรมที่หลากหลายแตกต่างกัน เช่น
มีทั้งกิจกรรมที่ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน กิจกรรมที่ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้นั้นก็เป็นตัวแปรเพราะแปรเป็นสองระดับ คือ เรียนในห้องเรียนกับเรียนนอกห้องเรียน แต่หาก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น มีรูปแบบเดียวเท่านั้น เช่น ใช้รูปแบบกิจกรรมการสอนแบบวงจรการเรียนรู้
5 E กิจกรรมการเรียนรู้นี้ก็ไม่ใช่ตัวแปรเพราะไม่แปร แต่เรียกว่าเป็นระดับของตัวแปร (treatment or intervention)
ซึ่งผู้วิจัยมักจะเรียกกันอย่างคลาดเคลื่อนว่าเป็นตัวแปรต้น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้แปรค่าอะไรเลยหากผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรม
หรือวิธีการขึ้นมาเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
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Â สําหรับความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปร เหตุที่เป็นตัวแปรเพราะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นผู้ครอบครองตัวแปรนี้ในแต่ละคนนั้นจะมีระดับความสามารถแตกต่างกัน ไม่เท่ากัน
จึงเป็นสิ่งที่มีค่าเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นตัวแปร และเรียกว่าเป็นตัวแปรตามของการวิจัย อันเนื่องมาจากเป็นผลที่เกิดขึ้น
มาจากการที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียน
นิยามอย่างไร
การนิ ย ามศั พ ท์ เ ป็ น การให้ ค วามหมายของศั พ ท์ ห รื อ ตั ว แปรนั้ น ในเชิ ง รู ป ธรรม ให้ ส ามารถสั ง เกต
และวัดตัวแปรนั้นได้ ซึ่งเป็นการนิยามปฏิบัติการ (operational definition) โดยเฉพาะการนิยามตัวแปรตามในการวิจัย
ที่ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามเพื่อนํามาเป็นข้อสรุปและเป็นผลการวิจัยนั้น เพื่อให้ทั้ง
ผู้วิจัยเองและผู้ใช้หรืออ่านงานวิจัยได้เข้าใจตรงกัน ว่าตัวแปรที่ผู้วิจัยเรียกชื่อเดียวกันในงานวิจัยต่าง ๆ นั้น ผู้วิจัย
หมายถึงตัวแปรที่มีลักษณะ มีองค์ประกอบ มีค่า มีระดับ วัดมาด้วยเครื่องมือใด และมีความหมายของผลการวัดนั้น
อย่างไร เช่น ตัวแปรตามของการวิจัยคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยคนที่หนึ่งอาจให้
นิยามว่า หมายถึง คะแนนที่ได้มาจากผลการตอบแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ส่วนผู้วิจัยคนที่สอง
ระดับคะแนนที่ได้มาจากผลการตอบแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นระดับ
ความสามารถ 3 ระดับ จากคะแนนที่ได้ คือ ระดับต่ํา มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ระดับปานกลาง มีคะแนน ร้อยละ
51 - 70 ระดับสูง มีคะแนนร้อยละ 71 ขึ้นไป ส่วนผู้วิจัยคนที่สาม อาจนิยาม ว่า เป็นผลของการประเมินตนเอง
จากสถานการณ์ที่กําหนดให้ว่าสามารถแก้ปัญหานั้น ๆ ได้มากน้อยเพียงใด ใน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย
น้ อ ยมาก จะเห็ น ได้ ว่ า การนิ ย ามความสามารถในแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วเป็ น นิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร คื อ ใช้ ค ะแนน
แทนความสามารถที่กล่าวถึง โดยวัดจากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งถ้าเป็นแบบวัดมาตรฐานควรมี
ชื่อของแบบวัดนั้นกํากับไว้ แต่หากเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างเองจะต้องอธิบายต่อไปในประเด็นของการสร้างเครื่องมือ
สําหรับผู้วิจัยคนที่หนึ่งและสอง ความสามารถในการแก้ปัญหาเกิดจากการที่ผู้ตอบต้องแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ในแบบวัดจริงเพียงแต่ว่า คนที่หนึ่งไม่ได้แสดงถึงความหมายของผลการวัดจากแบบวัดที่ใช้ซึ่งขึ้นอยู่กับคําถามของ
การวิ จั ย ที่ ผู้ วิ จั ย นั้ น ต้ อ งการหาคํ า ตอบเกี่ ย วกั บ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หานั้ น แต่ ผู้ วิ จั ย คนที่ ส องได้ ใ ห้
ความหมายของผลการวัดไว้ชัดเจนว่าจะแบ่งความสามารถในแก้ปัญหาออกเป็น 3 ระดับ ส่วนผู้วิจัยคนที่สาม
วัดความสามารถในแก้ปัญหาจากการให้ผู้ตอบประเมินตนเอง ว่าสามารถแก้ปัญหานั้นได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็น
เพียงความคิดเห็นเท่านั้นยังไม่ใช่ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เป็นลักษณะของตัวแปรตามชื่อของตัวแปร
ที่กําหนดไว้ว่าคือ ความสามารถ การกําหนดนิยามศัพท์จึงมีความสําคัญทั้งกับผู้วิจัยเองซึ่งจะต้องมีการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามากําหนดนิยามศัพท์นั้น และศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรนั้นว่ามีวิธีการวัดหรือแปลความหมายผลการวัดอย่างไร และมีความสําคัญกับผู้ใช้หรืออ่านงานวิจัยเพื่อจะได้
ชัดเจนถึงการนําผลการวิจัยไปใช้ในตัวแปรที่ผู้วิจัยเรียกชื่อเหมือนกันแต่แตกต่างที่แนวคิดในการกําหนดนิยาม
ของตัวแปร การวัดตัวแปร และการแปลความหมายผลการวัดตัวแปรนั้น
นอกจากนี้ จ ากตั ว อย่างที่ กล่าวถึ ง นัก เรีย นไม่ใ ช่ ตัวแปร จึงไม่ต้อ งนิย ามแต่ ต้อ งกําหนดไว้ใ นหั วข้ อ
ขอบเขตของการวิ จั ย ในกลุ่ ม ประชากรเป้ า หมายหรื อ กลุ่ ม ที่ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาว่ า ศึ ก ษากั บ ใคร เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ใด
ที่สถานศึกษาใด เมื่อใด จํานวนเท่าใด อย่างไรก็ตามในขอบเขตของการวิจัยมีการกําหนดถึงตัวแปรในการวิจัยด้วย
ซึ่งการกําหนดตัวแปรในขอบเขตการวิจัยนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการนิยามศัพท์ที่ต้องการทํา ให้ตัวแปร
นั้นมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่ สังเกตและวัดได้ แต่การกําหนดตัวแปรในขอบเขตการวิจัยเพื่อให้ผู้ใช้และผู้ อ่าน
งานวิจัยได้รับทราบถึงขอบเขตของการวิจัยนี้ว่าจะศึกษากับตัวแปรใดบ้าง และตัวแปรเหล่านั้นมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง เพื่อที่เมื่อผลการวิจัยสรุปมาได้นั้นจะสรุปอยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่กําหนดไว้นี้เท่านั้น
(รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส)

24 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
คําถาม กรอบแนวคิดการวิจัยที่ถูกต้องเป็นอย่างไร?
คําตอบ กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) คือ ความคิด ความเชื่อ หรือข้อสรุปเบื้องต้นของ
ผู้วิจัยว่า สิ่งที่ศึกษานั้นน่าจะเป็นอย่างไร (Maxwell, 1996 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2549) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
การพรรณนาความ หรือแผนภาพ (diagram) ที่มีการบรรยายประกอบ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
และจะนําไปตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ เพียงใด
กรอบแนวคิดการวิจัยที่ดีต้องมาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษา ทั้งเอกสารที่เป็นทฤษฎีหรืองานวิจัยของผู้อื่นที่ทําก่อนหน้านั้น เอกสารที่เกี่ยวข้องมีหลายประเภท
เช่น ตํารา บทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเอกสารเหล่านี้อาจอยู่ในรูปหนังสือที่ตีพิมพ์
หรืออยู่ในสื่ออินเทอร์เน็ต ที่สามารถสืบค้นได้ด้วยการใช้คําค้นที่สําคัญ (key words) เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ที่สืบค้น ผู้วิจัยควรมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่สืบค้น เช่น เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือผลิตโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
นอกจากเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นทฤษฎีหรืองานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยอาจนําข้อมูลจากแนวคิดของบุคคล เช่น
ในต่างประเทศจะให้ความสําคัญกับความคิด การคาดการณ์ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ
รวมทั้งข้อมูลจากการศึกษานําร่อง หรือผลการสํารวจที่เคยทํามาแล้ว มาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
จากการที่กรอบแนวคิดการวิจัยที่ดีมาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ดังนั้น การนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยจึงควรนําเสนอหลังผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึง
ที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นได้ชัดเจน ซึ่งในรายงานการวิจัยจึงควรเขียนอยู่ในท้ายบทที่ 2
หลังการนําเสนอการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเขียนในบทที่ 1 ที่ยังไม่ได้มีการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพราะจะทําให้ผู้อ่านสงสัยในเรื่องแนวคิดหรือเหตุผลในการกําหนดตัวแปรมาศึกษา
ประโยชน์ของกรอบแนวคิดการวิจัย คือ ผู้วิจัยใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
แปลประเด็นเหล่านั้นออกมาเป็นคําถาม เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่อไป ส่วนประโยชน์ของกรอบแนวคิดการวิจัย
ต่อผู้อ่านงานวิจัย คือ ทําให้ทราบว่านักวิจัยมีแนวคิดอย่างไรในการวิจัย ต้องการศึกษาอะไร มีตัวแปรอะไรบ้าง
และตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร รวมทั้งให้ประโยชน์ในการติดตามความถูกต้องเหมาะสมของ
วิธีดําเนินการวิจัยและผลวิจัยที่เกิดขึ้น เช่น การออกแบบการวิจัย การกําหนดขอบเขตการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น (สุวิมล ว่องวาณิช
(บรรณาธิการ), 2538 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544 และ อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ,
2549)
การนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย มีได้หลายแบบ ได้แก่ แบบพรรณนาความ แบบแผนภาพ แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ แบบตาราง แบบรูปภาพ แต่ที่นิยมใช้และสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนคือ ใช้การบรรยาย
ประกอบการใช้แผนภาพ เพื่อให้เห็นภาพชัดผู้เขียนขอนําเสนอตัวอย่างการวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับการคิดวิเคราะห์ เจตคติต่อการเรียน ความคงทนของการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้จากการสอนตามหลักการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐาน และการสอนปกติ”
ที่ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย (2553) ได้ยกตัวอย่างการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของการสอนตามหลักการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ ผลการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นการเปรียบเทียบผลการสอนระหว่างการสอน 2 วิธี คือ การสอนตามหลักการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐานและ
การสอนแบบปกติ ดังภาพต่อไปนี้

การประชชุมทางวิชากาารของคุรุสภา ประจําปี 25557 “การวิจัยเพื
เ ่อเพิ่มคุณภาพการศึ
ภ
กษาาและการพัฒนาวิ
น ชาชีพ” 25

ตตัวอย่างประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่มักพบในนการกําหนดกกรอบแนวคิดการวิ
ก จัย มีดังนี้
1. ไม่มีการกํําหนดกรอบ แนวคิดการวิวิจัย ผู้วิจัยหลลายท่านไม่ทราบว่
ท
ากรอบบแนวคิดการวิจัยคืออะไรร
มีความสําคั
า ญอย่างไร จะเห็
จ นได้จากเอกสารการปประชุมวิชาการรของหน่วยงานหลายแห่ง มีการนําเสนออบทความวิจัย
ที่ได้นําเสสนอในการปรระชุมวิชาการ ในเอกสารจะมีบทความวิวิจัยจํานวนมาากที่ไม่ได้นําเสสนอกรอบแนนวคิดการวิจัย
หรือเขียนกรอบแนวคิ
น
ด จัยที่ไม่ถูกต้อง อาจเเนื่องมาจากกาารที่ไม่ได้มีการรกําหนดหัวข้้อในการเขียนบทความวิ
ดการวิ
น
จั ย
ให้ชัดเจนนว่ามีหัวข้ออะะไรบ้าง หรือไม่
ไ ได้กําหนดหัหัวข้อกรอบแนนวคิดการวิจัยให้
ย เขียน ซึ่งถึงแม้ไม่ได้กําหนดไว้
ห
ผู้วิจัย
ก็ควรนําเสนอกรอบแน
เ
นวคิดการวิจยในบทความด้
ยั
ด้วย เพื่อให้ผอู่้อานเข้าใจชัดเจนมากขึ้นในการวิจัยนั้น
2 กรอบแนววคิดการวิจัยทีนํ่ าเสนอไม่มีฐานมาจากผล
2.
ฐ
ลการศึกษาเอกกสารและงานนวิจัยที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากก
เอกสารแและงานวิจัยที่ศึกษาไม่ครอบคลุมประเเด็นสําคัญในการวิจัย ส่วนที
น ่นํามาไม่เชื่อมโยงหรือเชื่อมโยงน้อย
กับเรื่องทีที่จะศึกษา รวมมทั้งข้อมูลทีนํน่ ําเสนอมาจากกแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรื
อ อล้าสมัย
3. กรอบแนวคิคิดการวิจัยทีนํน่ าเสนอไม่ใช่กรอบแนวคิ
ก
ดการวิจัย ไม่ได้แสดงความสั
แ
มพพันธ์ระหว่างตัตัวแปรที่ศึกษาา
แต่เป็นการแสดงขั้นตอนของการวิ
ต
วิจัย ตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื
ย ่อง “การพัพัฒนาบทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เน้นเนื้อหาา
ในวงการธุรกิจเพื่อส่งเสริมความสามมารถในการพูพูดภาษาญี่ปุ่นของนั
ข กศึกษาที่เรียนรายวิชชาการพูดภาษษาญี่ปุ่น”
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กรอบแนวคิดการวิจยั (เป็นกรอบแแนวคิดการวิจัยที่ผิด)
ก
ด จัยที่นําเสนอไม่
ดการวิ
า
ครออบคลุมชื่อเรื่อง
อ หรือใช้ชื่อตัวแปรผิด แและเขียนกรออบแนวคิด
4. กรอบแนวคิ
ไม่ถูกต้องโดยยมีการกําหนดดวิธีการวิเคราาะห์ข้อมูลในกกรอบแนวคิดการวิจัย ตัวอย่
อ างเช่น การวิิจัย เรื่อง “กการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ท
ยนแและคุณลักษณ
ณะที่พึงประสสงค์วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีทที่ 4 โดยการสอนแบบ
โครงงาน”

กรอบแนวคิดการวิจยั (เป็นกรอบแแนวคิดการวิจัยที่ผิด)
5. กรอบแนวคิ
ก
ด จัยที่นําเสนอเป็
ดการวิ
า
นแผผนภาพอย่างเดี
ง ยวโดยไม่มีมีการบรรยายยหรืออธิบายยประกอบ
ที่แสดงให้ถึงความเชื
ค
่อมโยงงระหว่างตัวแปปรที่ศึกษา ทําให้
ใ กรอบแนวคิคิดการวิจัยขาดน้ําหนัก ไม่นน่าเชื่อถือ และะอาจทําให้
ผู้อ่านไม่มีความชั
ว ดเจนเกี่ยวกั
ย บตัวแปรทีที่นํามาศึกษา ตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียน
และการคิดอย่
อ างมีวิจารณ
ณญาณในวิชาคคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนนการเรียนรู้แบบ
บ 4 MAT”
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กรอบแนวคิดการวิจัย (เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยที่ผิด)
หมายเหตุ กรอบแนวคิดการวิจัยในบทความนี้ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมจากบทความ เรื่อง แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ที่เขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์ ในหนังสือ
ไขข้อข้องใจการวิจัยแด่เพื่อนครู ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2554
รายการอ้างอิง
นงลักษณ์ วิรชั ชัย. (2553). หน่วยที่ 7 การค้นคว้าและการนําเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. ประมวลสาระชุดวิชา
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน. นนทบุรี: สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วรรณี แกมเกตุ. (2549). วิธวี ิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2554). ไขข้อข้องใจการวิจัยแด่เพื่อนครู. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล)
คําถาม ตัวแปร คืออะไร มีกี่ประเภท?
คําตอบ ตัวแปร (variable) คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแปรค่าได้
ตัวแปรมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา และมีการเรียกชื่อต่าง ๆ กันไป ในที่นี้จะกล่าวถึงประเภท
ของตัวแปรเพียงบางกรณี ตามเกณฑ์ดังนี้
1. พิจารณาตามลักษณะของคุณสมบัติที่แปรค่าออกมา สามารถแบ่งตัวแปร ได้ 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรเชิงปริมาณ (quantitative variable) เป็นตัวแปรที่สามารถแสดงออกมาเป็นจํานวน หรือ
อยู่ในรูปของปริมาณได้ เช่น อายุ น้ําหนัก คะแนนสอบ เป็นต้น
1.2 ตัวแปรเชิงคุณภาพ (qualitative variable) เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นจํานวน
หรืออยู่ในรูปของปริมาณได้ แต่ระบุความแตกต่างตามคุณลักษณะได้ เช่น ศาสนา อาจแบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ
พุทธ คริสต์ และอิสลาม อาชีพ อาจแบ่งออกเป็น 2 รายการ คือ รับราชการ และไม่ได้รับราชการ เป็นต้น
2. พิจารณาตามความสัมพันธ์ของตัวแปร ในการวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ หากพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปร
สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุให้ตัวแปรอื่นเปลี่ยนแปลง บางครั้งเรียกว่าตัวแปรต้น
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น สําหรับการวิจัยเชิงทดลอง อาจเรียกว่าตัวแปรทดลอง (treatment variable) หรือตัวแปร
ที่จัดกระทําขึ้น (manipulated variable) ตัวแปรอิสระบางตัวที่ผู้วิจัยไม่สามารถจัดกระทําได้ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะ
ที่ติดตัวกลุ่มตัวอย่างมาอยู่แล้ว ผู้วิจัยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดตามความต้องการได้ เช่น เพศ อายุ
สถานภาพสมรส เป็นต้น ผู้วิจัยทําได้เพียงจัดตัวแปรที่มีอยู่แล้วออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามสภาพที่เป็นอยู่เท่านั้นตัวแปร
ลักษณะนี้เรียกว่า ตัวแปรคุณลักษณะ (attribute variable or organismic variable)
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2.2 ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงค่าอันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระ
บางครั้งเรียกว่าตัวแปรผล (effect variable) ในงานวิจัยเชิงทดลอง การพิจารณาตัวแปรอิสระค่อนข้างชัดเจน
ตัวแปรอิสระดูจากตัวแปรที่เป็นสาเหตุหรือตัวแปรที่เกิดก่อน และตัวแปรตามก็ดูผลที่เกิดขึ้นหรือที่เกิดภายหลัง
แต่ในการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง การกําหนดตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม บางครั้งต้องอาศัยหลักความเป็นเหตุเป็นผล
ช่วยเป็นกรอบในการพิจารณาว่าตัวแปรใดควรเกิดก่อนหรือตัวแปรใดมีความคงทนมากกว่า หรือเปลี่ยนแปลง
ได้ยากกว่า (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรใดเกิดภายหลัง หรือมีความคงทนน้อยกว่า หรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า
(ตัวแปรตาม) เช่น ความยากจนกับความเจ็บป่วย สามารถเป็นได้ทั้งตัวแปรอิส ระและตัวแปรตาม ทั้ง 2 ตัว
การจะตัดสินว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม ผู้วิจัยต้องพิจารณากรอบระยะเวลาที่ศึกษา
และหลักของความเป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาวิจัยให้รอบคอบ
2.3 ตัวแปรเกิน หรือตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous variable) เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่สนใจจะศึกษา
แต่ตามธรรมชาติแล้วตัวแปรนี้จะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามคู่ที่ผู้วิจัยสนใจและจะมีผลทําให้
ค่าของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามที่วัดได้ผิดไปจากความเป็นจริง ในการทําวิจัยผู้วิจัยจึงต้องพยายามควบคุม
ตัวแปรชนิดนี้ให้มีอิทธิพลน้อยที่สุด
ตัวอย่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จากคําถามวิจัย: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเรียนด้วย
บทเรียนโมดูลจะแตกต่างกันหรือไม่
ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการเรียน แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการเรียน
ด้วยบทเรียนโมดูล
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ)
คําถาม สื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นตัวแปรหรือไม่ ถ้าจะเขียนให้เป็นตัวแปรจะต้องเขียนอย่างไร?
คําตอบ คําถามนี้พบมากในการผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งมายังคุรุสภา คือ ใช้ชื่อสื่อหรือ
เครื่องมือวิจัย เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ซึ่ง ไม่ถูกต้อง จากข้อที่ผ่านมาจะเห็นว่า คุณลักษณะที่สําคัญ
ของตัวแปร คือ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแปรค่าได้ หรือมีค่ามากกว่า 1 ค่า เช่น เพศ เป็น ตัวแปร เพราะมีมากกว่า 1 ค่า
คือ เพศหญิงกับเพศชาย แต่เฉพาะ เพศหญิง หรือ เพศชาย เพศใดเพศหนึ่งอย่างเดียว ไม่เป็นตัวแปร เพราะมีค่าเดียว
ดังนั้น สื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนไม่เป็นตัวแปร เพราะมีค่าเดียว ถ้าจะกําหนดให้เป็นตัวแปร
ต้องกําหนดให้มีค่ามากกว่า 1 ค่า เช่น การใช้สื่อ หรือการสอนโดยใช้สื่อ มี 2 ค่า คือ การใช้กับไม่ใช้สื่อ จากตัวอย่าง
ข้อที่ผ่านมา
“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเรียน
ด้วยบทเรียนโมดูล”
จากตัวอย่างนี้ “คอมพิวเตอร์” หรือ “บทเรียนโมดูล” ไม่เป็นตัวแปร แต่ “การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ “การเรียนด้วยบทเรียนโมดูล” เป็นตัวแปร เพราะมี 2 ค่า คือ “เรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” กับ “เรียนโดยไม่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ “เรียนโดยใช้บทเรียน
โมดูล” กับ “เรียนโดยไม่ใช้บทเรียนโมดูล” เป็นต้น
ส่วน ตัวแปรตาม “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” เป็นตัวแปรตาม ไม่ควรเขียนเป็น “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน” หรือ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย...” ยิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะไม่กระชับ
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ดังนั้น ไม่ควรขยายความชื่อของตัวแปร เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก็ไม่สมควร แต่ถ้าจะให้ชัดเจนโดยเพิ่มเรื่องเข้าไปนั้นทําได้ เช่น “ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ” เป็นต้น
(รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ)
คําถาม การเขียนอภิปรายผลการวิจัยกรณีสนับสนุนผลการวิจัยว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ผ่านมา มีหลักการเขียนอย่างไร?
คําตอบ การอภิปรายว่าผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาควรพิจารณาเรื่องประชากร และตัวแปร
เพราะถ้าผู้วิจัยอภิปรายว่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยในอดีต เช่น การใช้สื่อมัลติมีเดียส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และควรเลือกงานวิจัยที่สอดคล้องกันในสื่อเดียวกัน และกลุ่มประชากรใกล้เคียงกัน เช่นทดลองกับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ไม่ควรอภิปรายว่าสอดคล้องกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพราะประชากรต่างกลุ่มกันมาก หรือ สื่อที่ต่างกัน
อาจไม่เหมาะสมในการนํามาเปรียบเทียบกัน เช่น เลือกผลงานวิจัยที่ทดลองกับสื่อชนิดอื่นที่มีความแตกต่างจากสื่อ
มัลติมีเดีย
(ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ)
คําถาม การเขียนข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยมีหลักในการเขียนอย่างไร?
คําตอบ หลักการเขียนข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจะต้องเป็นสาระข้อมูลจากผลการวิจัยที่ทํามาเป็นพื้นฐานในการเสนอแนะ ไม่ใช่เกิดจาก
ความคิดเห็นของผู้วิจัย หรือนําเรื่องที่นอกเหนือจากผลวิจัยนั้นมาเสนอแนะ
2. โดยทั่วไปการเขียนข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยมุ่งเสนอใน 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หรือข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
3. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ เป็นการเขียนให้ผู้อ่านทราบว่า จากผลการวิจัยที่ได้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง โดยผู้วิจัยจะต้องให้ความชัดเจนและความละเอียดอย่างเพียงพอว่า ให้ใครทําอะไร
อย่างไร เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที
4. เขียนข้อเสนอแนะเพื่อชี้แนวทางให้ผู้อ่านสามารถนําไปปรับปรุงการวิจัยในอนาคต เพื่อช่วยขจัดหรือ
ลดปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในทํานองเดียวกัน
5. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป เป็นการเสนอแนะให้ผู้อ่านที่จะทําวิจัยครั้งต่อไปในลักษณะเดียวกัน
ได้ทราบว่า ควรจะทําวิจัยในประเด็นปัญหาอะไร ควรศึกษาตัวแปรอะไรอีกบ้าง รวมทั้งควรเปลี่ยนระเบียบวิธีวิจัยหรือไม่
หรือควรต่อยอดจากที่นักวิ จัยได้ ทําไว้ แ ล้ว เพื่อที่ จ ะให้ไ ด้ผ ลการวิจัย หรื อ ข้อ สรุป ที่ ส มบู ร ณ์ม ากกว่า การวิจัย
เรื่องทํานองเดียวกันนี้
6. ข้อเสนอแนะต้องเป็นเรื่องที่ใหม่ ไม่ใช่เรื่องที่ทราบกันอยู่แล้ว กรณีเป็นเรื่องเดิม ผู้วิจัยต้องยืนยันว่า
ข้อเสนอแนะนั้นมีความสําคัญที่จะต้องเน้นย้ํา
7. ข้อเสนอแนะที่เสนอแนะไปจะต้องสามารถปฏิบัติได้หรือทําได้จริงในขอบเขตและเงื่อนไขที่กําหนด
ของการวิจัยนั้น
8. ข้อเสนอแนะทุกข้อต้องมีรายละเอียดมากพอที่ผู้อ่านหรือผู้ที่จะทําวิจัยในทํานองเดียวกัน สามารถนําไป
ปฏิบัติได้ทันที เช่น งานวิจัยที่ทํานั้นมีจุดอ่อน หรือจุดแข็งอย่างไร และมีแนวทาง หรือข้อเสนอแนะในการทําหรือ
พัฒนางานวิจัยในเรื่องนี้ได้อย่างไร?
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ตัวอย่างข้อเสนอแนะ การนําผลวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ
1. การติดภาพโปสเตอร์เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ณ จุดต่าง ๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อให้วัยรุ่น
รับรู้ถึงอันตรายและโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ทําให้วัยรุ่นเกิดความกลัวและอยากเลิกบุหรี่
2. การตรวจหาสารโคตินินในปัสสาวะของวัยรุ่นที่เข้าโครงการเลิกบุหรี่เป็นครั้งคราวโดยความสมัครใจ
ของวัยรุ่นเอง เพื่อเป็นโอกาสให้รางวัลแก่วัยรุ่นที่ตรวจไม่พบสารโคตินินในปัสสาวะนับเป็นแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําให้
เลิกบุหรี่สําเร็จ
ตัวอย่างข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจั ยครั้ งต่อไปควรศึก ษาติด ตามผลนั ก เรีย นที่เ ลิ ก บุ ห รี่ ไ ด้แ ล้ ว เป็น ระยะทุก เดือ นอย่า งต่อ เนื่ อ ง
เพื่อดูความคงทนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกบุหรี่
(รศ.ดร.จินตนา สรายุทธพิทกั ษ์)
คําถาม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับข้อเสนอแนะการนําไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร?
คําตอบ ในการพัฒนาและวางแผนงานสําหรับองค์กร ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจึงเป็นสิ่งที่นําเสนอต่อองค์กรว่า
ควรกําหนดนโยบายหรือแผนงานอย่างไรจึงจะเป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า แต่การวิจัยอื่น ๆ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารวิ จั ย สถาบั น นั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ เพื่ อ นํ า ไปใช้ แ ก้ ปั ญ หาจึ ง อาจไม่ ต้ อ งมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพราะคําตอบจากงานวิจัยเพียงบางประเด็นไม่เพียงพอที่จะนําไปกําหนดนโยบายได้
แต่อาจเสนอแนะในหัวข้อข้อเสนอแนะการนําไปใช้ประโยชน์ โดยเสนอแนะว่าผลงานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการ
กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กรได้ และอาจเพิ่มในข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปว่า ควรมีการศึกษาวิจัย
เรื่องใดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกประเด็น อันจะนําไปสู่การกําหนดนโยบายได้อย่างเชื่อถือได้
งานวิจัยทั่วไปส่วนมากมีแต่ข้อเสนอแนะการนําไปใช้ประโยชน์เท่านั้น งานวิจัยที่จะเสนอแนะเชิงนโยบายได้ต้องมี
ความน่าเชื่อถือได้จริงๆ
(ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ)
จากที่กล่าวมาล้วนเป็นประเด็นสําคัญที่พบมากในงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งต้องทํา
ความเข้าใจให้ถูกต้อง ยังมีประเด็นความผิดพลาดอีกหลายประเด็นที่ไม่ได้นํามากล่าวไว้ในบทความนี้ ผู้ทําวิจัย
ควรศึกษาและทําความเข้าใจให้ถูกต้องจากเอกสารที่กล่าวไว้ในตอนต้นบทความ
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ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
ประจําปี 2557
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ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปาก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย
นางสมสวย พรมหนู
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพในช่ อ งปากของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
2) ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 45 คน
ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดทักษะการแปรงฟันมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.91
และแบบวัดทักษะการตรวจฟันด้วยตนเองมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน แบ่งเป็น
ในชั้นเรียน 5 ขั้นตอน และนอกชั้นเรียน 1 ขั้นตอน คือ 1) Attention 2) Awareness 3) Action learning 4) Assessment
5) Application และ 6) Sustainable มีประสิทธิภาพระดับมาก
2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนร้อยละ 91.11 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
จากการสํารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ พ.ศ.2555 แสดงให้เห็นว่า เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี
เป็นโรคฟันผุ ร้อยละ 52.3 โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.3 ซี่/คน ทั้งนี้พบเด็กที่ฟันผุและยังไม่ได้รับการรักษา
ถึงร้อยละ 29.1 ส่วนสภาวะปริทันต์ คือ การมีเหงือกอักเสบและหินน้ําลาย พบว่า ร้อยละ 50.3 มีเหงือกอักเสบ
เลือดออก โดยร้อยละ 20.7 มีหินน้ําลายร่วมด้วย นอกจากนี้ยังพบอีกว่าร้อยละ 4.29 เคยขาดเรียนด้วยอาการปวดฟัน
โดยเฉลี่ย 2.52 วัน (สํานักทันตสาธารณสุข, 2556: 13 - 24)
ผู้วิจัยได้สํารวจสภาวะช่องปากของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัค รพลผดุง) พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2555 มีฟันแท้ผุเฉลี่ยร้อยละ 43.88 และมีเหงือกอักเสบที่ต้องการ
รักษาเร่งด่วนเฉลี่ย ร้อยละ 36.19 และจากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 135 คน พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทันตสุขภาพในระดับต่ํา ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับนักเรียนที่มีปัญหาโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ จํานวน 20 คน พบว่า สาเหตุสําคัญที่ส่งผล
ให้เกิดปัญหาโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ คือ ขาดความเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพช่องปากส่วนบุคคล ไม่เห็น
ความสําคัญของการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งยังนิยมบริโภคขนมและอาหารว่างแล้วไม่บ้วนปากหรือแปรงฟัน ไม่ทราบว่า
โรคฟันผุและเหงือกอักเสบสามารถป้องกันได้หากมีการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี และจากการสังเกตพฤติกรรมการแปรงฟัน
ของนักเรียนทั้ง 20 คน พบว่า นักเรียนยังแปรงฟันไม่ถูกวิธี
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อนํามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพบว่า ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์และเพียเจท์ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2552: 48 - 49, 213) ซึ่งให้ความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura, 1977: 80 - 85)
ที่ชี้ให้เห็นว่า บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความคาดหวังหรือมีความเชื่อในความสามารถ
ของตนเอง แนวคิดการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยของกาเย (Gagne, 1985: 70 - 90) ที่เน้นการกระตุ้นความสนใจและ
เห็นคุณค่าของสิ่งที่จะได้เรียนรู้ แนวคิดด้านจิตพิสัยของบลูม (Bloom, 1956: 185) ที่เชื่อในเรื่องของการติดตาม
ผลการปฏิบัติและให้ข้อมูลป้อนกลับและการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ แนวคิดด้านทักษะพิสัยตามรูปแบบของแฮร์โรว์
(Harrow, 1972: 96 - 99) ซิม พ์ซัน (Simpson, 1972 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550: 245) และเดวีส์
(Davies, 1971: 50 - 56) แนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้ (วรวิทย์ วศินสรากร, 2549: 673 - 675) และกฎแห่ง
การฝึกหัดของธอร์นไดค์ (Hergenhahn & Olson,1993: 56) ที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้ด้วย
การลงมือกระทํา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับการกระทําให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเริ่มฝึกปฏิบัติจากระดับที่
ซับซ้อนน้อยไปจนถึงมาก มีความเหมาะสมที่จะนํามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
โดยการแปรงฟันและการตรวจฟันด้วยตนเองที่ถูกวิธีและสม่ําเสมอ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ
2. ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S ที่พัฒนาขึ้น
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ประกอบด้วย
การจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แ ก่ 1) Attention 2) Awareness 3) Action learning 4) Assessment
5) Application และ 6) Sustainable ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 5 ขั้นตอน และนอกชั้นเรียน 1 ขั้นตอน
2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเอง
ต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ความคาดหวังในผลที่เกิดจากการดูแลสุขภาพช่องปาก ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี
และทักษะการตรวจฟันด้วยตนเองที่ถูกวิธี
3. ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และผลเสียของโรคฟันผุ
และเหงือกอักเสบ รวมถึงการแปรงฟันที่ถูกวิธี การตรวจฟันด้วยตนเองที่ถูกวิธี ซึ่งประเมินโดยใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก หมายถึง ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ที่จะแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งการตรวจฟันด้วยตนเองที่ถูกวิธีหลังการแปรงฟัน ซึ่งประเมินโดยแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. ความคาดหวังในผลที่เกิดจากการดูแลสุขภาพช่องปาก หมายถึง การประเมินค่าและการรับรู้ในผลที่
จะได้จากการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง ได้แก่ การแปรงฟันที่ถูกวิธี และการตรวจฟันด้วยตนเองที่ถูกวิธี จะส่งผล
ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ มี สุ ข ภาพช่ อ งปากดี ไม่ มี ร อยผุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ บ นตั ว ฟั น ไม่ มี ส ภาวะเหงื อ กอั ก เสบ ซึ่ ง ประเมิ น จาก
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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6. ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี หมายถึง ความสามารถในการกําจัดเศษอาหารที่ติดบนตัวฟันและระหว่าง
ซอกฟัน โดยการแปรงฟันแบบขยับปัด นานประมาณ 3 - 5 นาที เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะการแปรงฟัน
ซึ่งประยุกต์จากดัชนี Skill Achievement Index (S.A.I.)
7. ทักษะการตรวจฟันด้วยตนเองที่ถูกวิธี หมายถึง ความสามารถในการตรวจความสะอาดหรือความผิดปกติ
ภายในช่องปาก เช่น รอยดําบนตัวฟัน คราบเศษอาหารบนตัวฟัน ระหว่างซอกฟัน ลักษณะของเหงือกและลิ้น
ภายหลังการแปรงฟันช่วงเช้า กลางวัน และก่อนนอน เก็บข้อมูลจากแบบประเมินทักษะการตรวจฟันด้วยตนเอง
ซึ่งประยุกต์จากการตรวจฟันด้วยตนเองที่ถูกวิธีของกองทันตสาธารณสุข
8. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ สื่อที่ใช้ และผลที่ได้รับจากรูปแบบ
การเรียนการสอน ซึ่งประเมินจากการเขียนบรรยายความรู้สึกลงในกระดาษ A4
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S โดยอาศัยทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และทฤษฎีการเรียนรู้ ดังนี้ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ
บรูเนอร์ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2552: 213) และแนวคิดการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยของกาเย (Gagne, 1985: 70 - 90)
ที่กล่าวไว้ว่า การกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดความต้องการเรียนรู้ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายและสามารถนําเอาความรู้ไปใช้ได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่า การกระตุ้นให้อยากเรียน (Attention: A)
เป็นวิธีการที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจท์และบรูเนอร์ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2552: 48 - 49, 213) ที่เชื่อว่า กระบวนการเรียนรู้
เริ่มจากการรับความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และแปลงรูปของความรู้ที่ได้รับให้สัมพันธ์กับประสบการณ์เดิม
รวมทั้งประเมินผลสิ่งที่ได้รับมาให้เป็นความรู้ใหม่ ตลอดจนทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura,
1977: 80 - 85) ที่เชื่อว่า การที่บุคคลตัดสินใจว่า จะกระทําพฤติกรรมหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการรับรู้
ความสามารถตนเอง และอีกส่วนหนึ่งขึ้นกับความคาดหวังในผลลัพธ์ของการกระทํา ดังนั้น เพียรรู้จนเจนจัด
(Awareness: A) ด้วยการสร้างความรู้จนเกิดความตระหนัก โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการกําหนดเนื้อหา
สาระที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย คํานึงถึงลําดับความยากง่าย และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ จัดหาข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรม และเริ่มให้ประสบการณ์จาก
สิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า สร้างประสบการณ์
ที่ประสบความสําเร็จ ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ค้นคว้าหาความรู้และค้นพบด้วยตนเอง พร้อมกับมีการปรับประยุกต์
แนวคิดให้เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล
สุขภาพช่องปาก ก็จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา
ยังมีความเห็นว่า การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เกิดจากการสังเกต หรือการเลียนแบบจากตัวแบบที่มีชีวิตจริง กับตัวแบบ
สัญลักษณ์ อีกทั้งแนวคิดการพัฒนาด้านทักษะพิสัยของแฮร์โรว์ (Harrow, 1972: 96 - 99) ที่กล่าวว่า ประสบการณ์
ในการลงมือทํา จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับการกระทําให้ถูกต้องสมบูรณ์ และควรเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อย
ไปจนถึงระดับมาก แนวคิดการพัฒนาด้านทักษะพิสัยของซิมพ์ซัน (ทิศนา แขมมณี. 2550: 245) ที่ระบุว่า ทักษะ
ปฏิบัติสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ด้ วยการให้นักเรี ยนรับรู้ใ นสิ่งที่จะปฏิบัติ และเปิ ดโอกาสให้นักเรียน
เลียนแบบการกระทํา และแนวคิดการพัฒนาด้านทักษะพิสัยของเดวีส์ (Davies, 1971: 50 - 56) ที่ได้เสนอว่า
การฝึกให้นักเรียนสามารถทําทักษะย่อย ๆ แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันไปเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลสําเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งแนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้ (วรวิทย์ วศินสรากร, 2549: 673 - 675)
ที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้โดยการลงมือกระทํา จะทําให้นักเรียนสามารถนําประสบการณ์เรียนรู้
ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน จึงถือได้ว่าปฏิบัติจนชํานาญ (Action learning: A) ด้วยการฝึกหัดหรือลงมือ
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กระทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ภายหลังจากได้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้จนเกิดความตระหนัก จะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้อง แนวคิดการพั ฒนาด้านพุทธิพิสัยของกาเย
(Gagne, 1985: 70 - 90) ที่ว่าการประเมินผลการแสดงออกของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนทราบว่าตนเองสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ดังนั้น การประเมินค่าจนรู้จริง (Assessment: A) จะช่วยให้นักเรียนได้รับทราบ
ผลการเรียนรู้หรือการฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้นํามาใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรู้ของตนให้ดีขึ้น กฎแห่งการฝึกหัด
ของธอร์นไดค์ (Hergenhahn & Olson, 1993: 56) ที่เชื่อว่า การลงมือกระทําบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจ จะทําให้
การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ดังนั้น การนําสิ่งที่เรียนไปใช้ (Application: A) ด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาส
แบ่งปัน/แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการค้นคว้า หรือการลงมือกระทํากับคนอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ
ก็จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับเรื่องอื่น ๆ ที่อาจพบในสถานการณ์ใหม่ได้
แนวคิดการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยของกาเย (Gagne, 1985: 70 - 90) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมความคงทน
โดยการให้โอกาสนักเรี ยนได้ มีการฝึ กฝนอย่างพอเพียง และในสถานการณ์ที่หลากหลาย จะช่ ว ยให้ นักเรียน
เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น แนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1956: 98 - 185) ที่เชื่อว่า
หากนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมอย่างสม่ําเสมอ โดยติดตามผลการปฏิบัติและให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ จะช่วยสร้างค่านิยมที่ดีได้ จะทําให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยม
ที่พึงประสงค์จนถึงระดับที่สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura,
1977: 83 - 85) ซึ่งเชื่อว่า การที่บุคคลตัดสินใจว่าจะกระทําพฤติกรรมหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการรับรู้
ความสามารถตนเอง ซึ่งการพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง คือ การใช้คําพูดชักจูงร่วมกับการทําให้บุคคล
ได้รับประสบการณ์ของความสําเร็จ และการกระตุ้นทางอารมณ์ จึงอาจกล่าวได้ว่า การใส่ใจให้ยั่งยืน (Sustainable)
ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ทําให้นักเรียนไม่เป็นโรคในช่องปาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ และบรูเนอร์
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา
แนวคิดการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยของกาเยและด้านจิตพิสัยของบลูม
แนวคิดการพัฒนาด้านทักษะพิสัยตามแบบของแฮร์โรว์ ซิมพ์ซัน และเดวีส์
แนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้ และกฎแห่งการฝึกหัดของธอร์นไดค์

สาระสําคัญของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ 5A-S
1. การกระตุ้นความสนใจ
2. การสร้างประสบการณ์
ความรู้
3. การตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้
4. การประเมินผล
5. การประยุกต์ใช้
6. การส่งเสริมความคงทน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ 5A-S
1. ขั้นสร้างความรู้
1.1 ขั้นกระตุ้นให้อยากเรียน (Attention: A)
1.2 ขั้นเพียรรู้จนเจนจัด (Awareness: A)
2. ขั้นสู่การปฏิบัติ
2.1 ขั้นปฏิบัติจนชํานาญ (Action learning: A)
3. ขั้นพัฒนานําไปใช้
3.1 ขั้นประเมินค่าจนรู้จริง (Assessment: A)
3.2 ขั้นนําสิ่งเรียนไปใช้ (Application: A)
4. ขั้นใส่ใจให้ยั่งยืน (Sustainable: S)

1. ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ
2. การรับรู้ความสามารถตนเอง
ต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก
3. ความคาดหวังในผลที่เกิดจาก
การดูแลสุขภาพช่องปาก
4. ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี
5. ทักษะการตรวจฟัน
ด้วยตนเองที่ถูกวิธี
6. ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อรูปแบบ 5A-S
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา ในการพัฒนาใช้การวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลัง
การทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิ จัย ครั้ง นี้ ได้แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จํานวน 3 ห้องเรียน นักเรียน 135 คน
กลุ่มตัวอย่าง จําแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 และกลุ่ม
ควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ด้วยวิธีจับสลาก จํานวนกลุ่มละ 45 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในขั้นการสํารวจ/ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย
1.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเพื่อสํารวจความจําเป็นและความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) สถานภาพและข้อมูลทั่วไป และ 2) ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีปัญหาทั้งโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ
เพื่อศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
รูปแบบและความต้องการในการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
1.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปาก จากผู้เชี่ยวชาญ
2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดั บ ได้ค่ า เฉลี่ย เท่า กับ 4.49 แสดงว่า มีค วามเหมาะสมมาก และนํา ไปทดลองใช้กั บ นั ก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้มาโดยใช้ การสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก จํานวน 45 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบ เนื้อหา ลําดับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. แบบประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S ประกอบด้วย
3.1 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ เป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ ผ่านการพิจารณา
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 มีค่าความยากง่าย
อยู่ในระหว่าง 0.50 - 0.67 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.33 ขึ้นไป มีค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.86
3.2 แบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก และความคาดหวังในผลที่เกิดจาก
การดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าความตรง
เท่ากับ 0.92 แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) ซึ่งตอนที่ 1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 และตอนที่ 2 ความคาดหวัง
ในผลที่เกิดจากการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87
3.3 แบบวัดทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบวัดทักษะการแปรงฟัน
ที่ถูกวิธี ได้ประยุกต์จากดัชนี Skill Achievement Index (S.A.I.) โดยนีเดอร์แมน และซัลลิแวนส์ (Niederman &
Sullivans, 1981: 143 - 156) ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.91 และตอนที่ 2 แบบวัดทักษะการตรวจฟันด้วยตนเอง
ที่ถูกวิธี ได้ประยุกต์จากกองทันตสาธารณสุข (2547: 290 – 291) ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.93
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3.4 แบบบันทึกการแปรงฟันและการตรวจฟันด้วยตนเอง ระหว่างการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ 5A-S ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้บันทึกพฤติกรรมด้วยตนเอง ในช่วงเวลาหลังอาหารเช้า กลางวัน และก่อนนอน
และมีผู้นํานักเรียนด้านทันตสุขภาพลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบช่วงเวลากลางวัน ในขณะอยู่ที่โรงเรียน สําหรับ
ช่วงเวลาเช้าและก่อนนอนในวันหยุดผู้ปกครองเป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบ
4. แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S เป็นแบบบันทึกความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ 5A-S หลังใช้ โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองเขียนบรรยายความคิดเห็น หรือบรรยายความรู้สึก
ที่มีต่อรูปแบบ 5A-S ในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากลงในกระดาษ A4
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัดความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ความคาดหวัง
ในผลที่เกิดจากการดูแลสุขภาพช่องปาก และการส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี ก่อนการทดลอง
ด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
2. ดําเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลองระยะเวลา 5 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
3. วัดความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ความคาดหวัง
ในผลที่เกิดจากการดูแลสุขภาพช่องปาก และการส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี หลังการทดลอง
ด้วยแบบวัดชุดเดียวกับก่อนการทดลอง
4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
และของกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ t - test dependent และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปากหลัง
การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ t - test independent
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S ด้วยแจงนับ แล้วนําเสนอ
เป็นค่าร้อยละ
สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน แบ่งเป็นในชั้นเรียน
5 ขั้นตอน และนอกชั้นเรียนอีก 1 ขั้นตอน คือ 1) Attention 2) Awareness 3) Action learning 4) Assessment
5) Application และ 6) Sustainable มีประสิทธิภาพระดับมาก
2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนร้อยละ 91.11 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพระดับมาก เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบ
การเรียนการสอนบนพื้นฐานของทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และทฤษฎีการเรียนรู้ รวมทั้งนําผล
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความจําเป็น และความต้องการของนักเรียน มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
สอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์และเวล (Joyce & Weil, 1996: 20) ที่ได้เสนอขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนว่า ควรเริ่มจากการศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอน โดยมี
ทฤษฎีรองรับ
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2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องมาจาก
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S ที่พัฒนาขึ้น มีกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตตัวแบบ
การสาธิต กิจกรรมคู่หูคู่แปรงฟัน กิจกรรมย้อมสีฟัน การกําหนดเป้าหมายการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้ฝึกปฏิบัติทักษะ
ในระดับง่าย แล้วค่อย ๆ เพิ่มความยากของพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor,
Alexander & Lewis, 1981: 294 - 299) ที่กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ควรจัดให้มีกิจกรรมที่
จะสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรกัญญา บัวพัฒน์ (2551) ที่ได้พัฒนา
พฤติกรรมการแปรงฟันอย่างถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการบรรยายประกอบสื่อของจริง
แบบจําลอง ภาพพลิก การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การใช้ตัวแบบ การประกวด อีกทั้งรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ 5A-S ยังมีกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นปัจจัยภายในบุคคลให้เกิดความมั่นใจ
ในความสามารถตนเอง แล้วผลลัพธ์ที่ได้เกิดประโยชน์กับตนเอง ตลอดจนการเสริมแรงทางบวกจากผู้วิจัย ผู้นํากลุ่ม
ผู้ปกครอง และเพื่อน มีผลทําให้นักเรียนได้รับรู้ความสามารถตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก เกิดความคาดหวัง
ในผลที่เกิดจากการดูแลสุขภาพช่องปาก และมีการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีและสม่ําเสมอ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเวณิการ์ หล่าสระเกษ (2552) ที่ได้ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถ
ของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการฝึกผู้นํานักเรียนเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
ดีกว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
3. นักเรียนร้อยละ 91.11 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น อาจเป็นเพราะ
นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล บรรยากาศ
ในการเรียนรู้ ที่ทําให้นักเรียนเกิดความสุขในขณะเรียน มีการให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
อีกทั้งสื่อที่เป็นตัวแบบที่เป็นเพื่อนในกลุ่ม ได้ทําให้นักเรียนรู้สึกว่าสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้เช่นเดียวกับเพื่อน
และการย้อมสีฟันเพื่อดูคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจแปรงฟัน
ให้สะอาด เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ สร้างความภูมิใจให้กับนักเรียน จนทําให้เกิดความมั่นใจว่าจะดูแล
สุขภาพช่องปากของตนเองได้ ประกอบกับมีผู้ปกครองช่วยดูแลตรวจสอบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ขณะอยู่ที่บ้าน ตลอดจนมีการให้รางวัลเมื่อนักเรียนดูแลสุขภาพช่องปากให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้
จึงอาจเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ที่ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมในทุกด้าน ซึ่งตรงกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1977:
80 - 85) ที่เชื่อว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล คือ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งเขาถือว่าเป็นแรงจูงใจภายในของบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการพัฒนาความสามารถของบุคคล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี จะทําให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น
การเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบจากสื่อมัลติมีเดีย และจากตัวแบบที่มีชีวิต ควรมีการใช้ควบคู่กันไป เนื่องจากตัวแบบ
จากสื่อมัลติมีเดียเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่ตัวแบบที่มีชีวิตจะทําให้นักเรียนสามารถสังเกตพฤติกรรมหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องให้เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องได้
2. การตั้งเป้าหมาย ร่วมกับการย้อมสีฟันเพื่อดูคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจแปรงฟันให้สะอาด เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ จึงควรมีการย้อมสีฟัน
ร่วมกับการประเมินตนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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3. ครูควรเชื่อว่า นักเรียนสามารถคิดเป็น ปฏิบัติได้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการฝึกฝนอย่างพอเพียง
เพื่อให้เขามีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องและยั่งยืน พูดจาชัดเจน สําหรับนักเรียนชาย การใช้กิจกรรมกลุ่ม จะทําให้เขา
กล้าแสดงออก ไม่อายที่จะแปรงฟัน หรือโดนเพื่อนล้อเวลาแปรงฟันคนเดียว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเน้นความร่วมมือของผู้ปกครองด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน
มากที่สุด จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนแปรงฟันและตรวจฟันได้
2. ควรพิจารณานํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5A-S ไปใช้ปรับพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่น ๆ
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ผลงานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม (2100 - 1002)
และทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กับการสอนตามปกติ
ผู้วิจัย
นายชลิต ล้วนศิริ
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมและทักษะ
กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบร่วมมือวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw)
กับการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร จํานวน 80 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ห้องละ 40 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์
(Jigsaw) ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติ ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ 10 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) จํานวน 5 แผน
เครื่ องมื อที่ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ได้ แ ก่ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียน แบบประเมินทั ก ษะ
กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) และการทดสอบค่าที (t – test ) แบบ Independent
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์
(Jigsaw) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์
(Jigsaw) มีทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนที่สอนตามปกติมีทักษะกระบวนการกลุ่ม
แบบร่วมมือ อยู่ในระดับปานกลาง
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง 2546) นักศีกษาที่เรียนประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม ต้องได้รับการจัดการเรียนการสอนให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้นการสอนรูปแบบร่วมมือ เป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ของทั้งผู้สอนและผู้เรียน
ให้กว้างขึ้น ช่วยให้การเรียนรู้น่าสนใจ น่าตื่นเต้น ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และมีความคิดที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การที่ครูจะสามารถปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอน
ของตนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาได้นั้นครูจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
วิธีสอน และเทคนิคการสอน ต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นอย่างดีทุกครั้ง จึงจะช่วยพัฒนา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนทุกคนต้องผ่านการเรียน
วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม รหัส 2100 - 1002 ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของวัสดุอุตสาหกรรม และสามารถเลือก
วัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนการตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุ นําวัสดุมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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จากที่ผ่านมา ผู้วิจัยพบปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการที่นักเรียนไม่สามารถจําแนกวัสดุ
แต่ละชนิดได้ ไม่สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบสั่งงานได้ นําวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เป็น
ไม่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของวัสดุชนิดต่าง ๆ และที่สําคัญที่สุดผู้เรียนไม่รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต่างคนต่างแข่งขัน
เอาชนะกัน ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูป
การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นจึงมีการปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ซึ่งเป็นรูปแบบ
ที่ผู้เรียนทุกคนมี ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นทุกคน คนเรียนเก่งได้ ช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อน ทําให้คนที่เรียนอ่อน
มีความรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงานนั้น ทําให้เห็นคุณค่าของตนเอง
และยังช่วยทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่1 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กับการสอนตามปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กับการสอนตามปกติ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยจัดนักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วย
สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความสําเร็จ
ของกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการแบ่งปัน เป็นกําลังใจให้กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่
เรียนอ่อน สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
เพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็จของกลุ่ม
2. การสอนตามปกติ หมายถึง การเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher Center) เน้นการบรรยาย
อธิบายเนื้อหา ครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ เพื่อให้ได้ความรู้มากที่สุด
รวมทั้งการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยดําเนินการสอนตามคู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นวิช าวัส ดุช่า ง หมายถึง ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ความจํา ความเข้าใจ
การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ในการเรียนวิชาวัสดุช่างโดยวัดจากคะแนนของ
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ
4. ทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ หมายถึง (1) ทักษะการวางแผน (2) ทักษะการสื่อความหมาย
(3) ทักษะการจูงใจ (4) ทักษะการตัดสินใจ (5) ทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (6) ทักษะการแก้ปัญหา
(7) ทักษะการประเมินผลการทํางานกลุ่ม (8) ทักษะการนําเสนองาน
5. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปวช.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของ จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson 1974: 213 - 240) ซึ่งได้
ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนควรร่วมมือในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกัน เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของ
การแพ้ - ชนะ ต่างจากการร่วมมือกัน ซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการชนะ - ชนะ อันเป็นสภาพการณ์ที่ดีกว่า
ทั้งทางด้านจิตใจและสติปัญญา ซึ่งหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย (1) การเรียนรู้ต้องอาศัย
หลักการพึ่งพากัน (Positive Interdependence) โดยถือว่าทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพึ่งพากัน
เพื่อความสําเร็จร่วมกัน (2) การเรียนรู้ที่ดีต้องอาศัยการหันหน้าเข้าหากันมีปฏิสัมพันธ์กัน (Face to Face Interaction)
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ (3) การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม (Social
Skills) โดยเฉพาะทักษะในการทํางานร่วมกันและ (4) การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม
(Group Processing) ที่ใช้ในการทํางาน และ (5) การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่มที่สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้ (Individual Accountability) หากผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้
แบบร่วมมือกัน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้น
แล้วยังสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมและอารมณ์มากขึ้นด้วย รวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอีกมาก ซึ่งวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 34) ได้กล่าวถึงการจัด
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยจัดนักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วย
สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความสําเร็จ
ของกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการแบ่งปัน เป็นกําลังใจให้กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือ
คนที่เรียนอ่อน สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสําเร็จของแต่ละบุคคลคือความสําเร็จของกลุ่ม โดยการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบร่วมมือวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เป็นวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการถ่ายทอด
ความรู้ ระหว่างเพื่ อนในกลุ่ ม เทคนิคนี้ใช้ กันมากในรายวิชาที่ ผู้เรียนต้ องเรียนเนื้อหาวิชาจากตําราเรียน เช่ น
วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ขั้นตอนกิจกรรมประกอบด้วย
1. ครูแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ให้เท่ากับจํานวนสมาชิกกลุ่ม
2. จัดกลุ่มผู้เรียนโดยให้มีความสามารถคละกัน เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Group) แล้วมอบหมายให้
สมาชิกแต่ละคนศึกษาหัวข้อที่ต่างกัน
3. ผู้เรียนที่ได้รับหัวข้อเดียวกันจากแค่ละกลุ่มมานั่งด้วยกัน เพื่อทํางานและศึกษาร่วมกันในหัวข้อดังกล่าว
เรียกว่า “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ” (Expert Group)
4. สมาชิกแต่ละคนออกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปกลุ่มเดิมของตน ผลัดกันอธิบายเพื่อถ่ายทอดความรู้
ที่ตนศึกษาให้เพื่อนฟังจนครบทุกหัวข้อ
5. ครูทดสอบเนื้อหาที่ศึกษาแล้วให้คะแนนรายบุคคล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
ร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw)
1. ครูแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ
ให้เท่ากับจํานวนสมาชิกกลุ่ม
2. จัดกลุ่มผู้เรียนโดยให้มีความสามารถคละกัน
เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Group)
แล้วมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนศึกษา
หัวข้อที่ต่างกัน
3. ผู้เรียนที่ได้รับหัวข้อเดียวกันจากแค่ละกลุม่
มานั่งด้วยกัน เพื่อทํางานและศึกษาร่วมกัน
ในหัวข้อดังกล่าว เรียกว่า “กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ”
(Expert Group)
4. สมาชิกแต่ละคนออกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
กลับไปกลุ่มเดิมของตน ผลัดกันอธิบาย
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ตนศึกษาให้เพื่อนฟัง
จนครบทุกหัวข้อ
5. ครูทดสอบเนื้อหาที่ศึกษาแล้วให้คะแนน
รายบุคคล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
1. ความรู้ - ความจํา
2. ความเข้าใจ
3. การนําไปใช้
4. การวิเคราะห์
5. การสังเคราะห์
6. การประเมินค่า
ทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ
4 ด้าน ดังนี้
1. การวางแผน
2. การสื่อความหมาย
3. การจูงใจ
4. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

การสอนตามปกติ
1. ครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียน
2. เน้นการบรรยายอธิบายเนื้อหา
3. มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาสาระให้มาก
4. นักเรียนต่างคนต่างทํางานของตนเอง
5. ดําเนินการสอนตามคู่มือการจัดกิจกรรม
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง ซึ่งเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw)
และกลุ่มควบคุมที่สอนตามปกติ โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (Randomized Control-group Pre - test - Post-test Design)
ของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 249)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 5 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด
200 คน เป็นการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 2 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียนห้องละ
40 คน รวมทั้งหมด 80 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกห้องเรียน
มาจํานวน 2 ห้อง จับฉลากได้นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1/1 เป็นกลุ่มทดลอง และได้นักเรียน ปวช. ชั้นปี 1/4
เป็นกลุ่มควบคุม ในการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ประกอบด้ ว ย แผนการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ รู ป แบบร่ ว มมื อ
ด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) จํานวน 5 แผน ๆ แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุ
ช่างอุตสาหกรรม แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ และแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ
ประเมิ น โดยครู แ ละประเมิ น โดยนั ก เรี ย น โดยใช้ แ นวคิ ด ของทิ ศ นา แขมมณี , 2548: 76 (ประเมิ น ในด้ า น
การวางแผน การสื่อความหมาย การจูงใจ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยดําเนินการปฐมนิเทศนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw)
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานวัสดุช่างอุตสาหกรรม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหาคุณภาพแล้ว จํานวน 30 ข้อ ให้นักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1/1 และ
นักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1/4 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.00 - 9.00 น. บันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน
3. ดําเนินการทดลองโดยใช้นวัตกรรม การสอนแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw)และสอนตามปกติ
4. หลังเสร็จสิ้นการทดลอง ทําการทดสอบหลังเรียน (posttest) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับก่อนเรียน จํานวน 30 ข้อ
5. ผู้วิจัยนําแบบประเมินทักษะการทํางานกลุ่มประเมินโดยครูไปประเมินทักษะการทํางานกลุ่มของ
นักเรียนปวช. ชั้นปีที่1 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
6. ตรวจผลจากแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและแบบประเมิ น ทั ก ษะการทํ า งานกลุ่ ม
นําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้สถิติ t – test Independent ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้ ใช้สถิติ t – test Independent ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียน ป.ว.ช ชั้นปีที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วย
วิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) สูงกว่านักเรียนชั้น ป.ว.ช ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
2. ทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือของนักเรียน ป.ว.ช ชั้นปีที่ 1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
ร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) สูงกว่านักเรียนชั้น ป.ว.ช ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง ประเมิ น โดยครู พ บว่ า มี ทั ก ษะกระบวนการกลุ่ ม แบบร่ ว มมื อ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( = 4.68, S.D. = 0.55) และประเมินโดยนักนักเรียนชั้น ป.ว.ช ปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามปกติ มีทักษะ
กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.91, S.D. = 0.72)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมนักเรียนที่จัดการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 โดยนั ก เรีย นที่จั ดการเรี ย นการสอนโดยใช้รูป แบบร่ว มมื อ
ด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้มองเห็นเหตุผลของปัญหาที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการนําเข้าสู่บทเรียน ครูเร้าความสนใจของนักเรียน
ด้วยการใช้คําถามจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนตอบคําถาม ชี้ประเด็นให้นักเรียนเห็น
สภาพปัญหาและการใช้สื่อต่าง ๆ เข้าสนับสนุน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ทั้งยังเป็นการตรวจสอบ
สิ่งที่ครูนําเข้าสู่บทเรียนใหม่ด้วยว่านักเรียนมีความเข้าใจชัดเจนหรือไม่ ขั้นปฏิบัติการนักเรียนได้สร้างบทเรียนใหม่
ด้วยตัวนักเรียนเองจากการที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนจะศึกษา เป็นการเน้นให้
นักเรียนได้คิดได้ค้นคว้า เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มซึ่งภายในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสูง
ปานกลาง และต่ํา คละอยู่ในกลุ่มเดียวกัน นักเรียนแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้คิดรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง นักเรียนมีโอกาสคิด วางแผนด้วยตนเอง แล้วจึงนําข้อมูลของแต่ละ
บุคคลมาอภิปรายภายในกลุ่มมีการช่วยเหลือกันในการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และช่วยกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รังสรรค์ นกสกุล (2543: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เจตคติต่อการเรียน และลักษณะนิสัยของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวิชา ง 013 งานช่างพื้นฐาน ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ระหว่างการสอนแบบร่วมมือกับการสอน
ตามคู่ มือครู พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของวิชา ง.013 งานช่างพื้นฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ลักษณะนิสัยในการทํางานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือ
ด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กับการสอนตามปกติ โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ
ซึ่งประเมินโดยครูในภาพรวม พบว่านักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบร่วมมือด้วยวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw)
มีทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.55) และนักเรียนที่สอน
ตามปกติมีทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.91, S.D. = 0.72) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบร่วมมือวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ต่ํากว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ แสดงให้เห็นว่าทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอน
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รูปแบบร่วมมือวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เกิดขึ้นกับนักเรียนส่วนใหญ่ของห้อง เพราะมีการกระจายของข้อมูลน้อย
แต่นักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูมีการกระจายของข้อมูลมากชี้ให้เห็นว่าทักษะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ
เกิดขึ้นกับนักเรียนส่วนน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ ใช้หลักการจัดกลุ่มแบบร่วมมือ
โดยจัดกลุ่มให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละประมาณ 4 คน ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก
ที่มี ค วามสามารถในการเรี ย นสู ง ปานกลาง และต่ํ า ในอั ต รา 1: 2: 1 นั ก เรี ย นทุก คนมีบ ทบาทหน้ าที่ ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบเป็นรายบุคคลและต่อส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งการที่นักเรียนแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
กิจกรรมนั้น เป็นการช่วยฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มให้เป็นไปอย่างมีระบบและการสับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคนนั้น ทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพ ได้ร่วมกันเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี การซักถามทําให้เกิดความกล้าและทําให้ทราบคําตอบในเรื่องที่ตนสนใจหรือยังไม่กระจ่าง
การอธิบายให้เพื่อนฟังทําให้ผู้อธิบายมีความแม่นยําในเรื่องนั้นและได้พัฒนาการทํางานเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และคนอ่อนยังได้เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าซึ่งจะมีความตั้งใจช่วยเพื่อน ๆ เพื่อยกระดับผลงานของกลุ่มให้สูงขึ้น
ซึ่งจะส่งผลกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ทําให้นักเรียนชอบการเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนานมีความสุข
ในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาวคลี่ ศิริวาลย์ (2543: 66) ได้ทําการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนจากการประยุกต์รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ที่เรียนจากการประยุกต์รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือจะมีทักษะทางสังคม ทักษะกระบวนการคิด มีความรับผิดชอบ
และเกิดการพัฒนาตนเองตามหลักประชาธิปไตย มีทักษะกระบวนการกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 75 และนักเรียนที่เรียน
จากการประยุกต์รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติตามคู่มือครู
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนต้องศึกษาถึงหลักการแนวคิดและรูปแบบการเรียนให้เข้าใจอย่างชัดเจน และถ่ายทอดให้
นักเรียนได้เข้าใจถึงขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมแจกคู่มือวิธีการของ จิ๊กซอว์ (Jigsaw) ว่ามีขั้นตอนการเรียนอย่างไร
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบร่วมมือวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw)
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. การให้รางวัล จากการทดลองพบว่า การประเมินผลและการให้รางวัลนอกจากจะสร้างความกระตือรือร้น
ยังสามารถเรียกขวัญและกําลังใจ และทําให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในด้านการประเมินผล
ครูผู้สอนต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องการประเมินรายบุคคล เพราะจะก่อให้เกิดการแข่งขันมากกว่าการช่วยเหลือ
แต่ควรเป็นการประเมินโดยยึดถือกลุ่มเป็นสําคัญ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบร่วมมือวิธีการจิ๊กซอว์ (Jigsaw) นักเรียนทุกคนต่างมีความ
พึงพอใจมาก ซึ่งดูจากการเขียนบรรยายความรู้สึกของนักเรียนทุกคนหลังจากจบสิ้นกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้ว
4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนการสอนควรมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน
ผู้วิจัย
นายอภิชาติ เนินพรหม
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) สังเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นช่ า งอุ ต สาหกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมไทยและความเป็ น พลเมื อ งอาเซี ย น
2) พัฒ นาชุ ด กิจ กรรมเสริ ม สร้ า งคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค์สํา หรับ นั ก เรี ย นช่า งอุ ต สาหกรรมที่ส อดคล้อ งกับ
ความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน 3) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมือง
อาเซียน 4) ประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน กลุ่ม ตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จํานวน 216 คน
ในปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย เครื่องมือทดลองได้แก่ ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสังเกตพฤติกรรมเป็นแบบมาตรประมาณค่า แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตรประมาณค่าและ
แบบวัดความคิดเห็นเป็นแบบมาตรประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติ t - test โดยมีผลการวิจัย ดังนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย
และความเป็นพลเมืองอาเซียนสรุปประเด็นได้ 8 ด้าน ประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ
วินัย ความสามัคคี ความมีน้ําใจ ความประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมีจิตสาธารณะ
2. ชุดกิ จ กรรมเสริ ม สร้า งคุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ สําหรับ นั ก เรี ย นช่ า งอุ ต สาหกรรมที่ ส อดคล้อ งกั บ
ความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการใช้ วัตถุประสงค์ คําชี้แจง
เนื้อหาและสื่อ แบบประเมินผล โดยกิจกรรมในชั้นเรียนในรายวิชาโครงการ 4 กิจกรรม คือ 1) การคิดหัวข้อโครงการ
2) การวิเคราะห์และเลือกหัวข้อโครงการ 3) การเขียนโครงการ 4) การออกแบบและเขียนแบบสิ่งประดิษฐ์ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 กิจกรรรม คือ 1) ฝึกทักษะการคิด 2) การทํางานเป็นทีม
3) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า 1) นักเรียนช่างอุตสาหกรรม
มีอัตราพัฒนาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์คะแนนเฉลี่ย 35 คะแนนต่อจํานวนครั้งที่ทําการวัด 2) ผลการวัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมจากการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พบว่า อยู่ ในระดั บปานกลาง 3) ผลการเปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย คุณ ลัก ษณะที่ พึ่ง ประสงค์สํา หรั บ นัก เรี ย น
ช่างอุตสาหกรรมก่อนและหลังใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินผลชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน ดังนี้ 4.1) ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียนอยู่ในระดับมาก 4.2) ความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ชุดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย
และความเป็นพลเมืองอาเซียนพบว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมที่พัฒนาบุคคลให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
เป็นกระบวนการขัดเกลา อบรมบ่มวินัยให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสมสามารถประกอบอาชีพ
เพื่อการดํารงชีวิตอยู่และทําให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคามสุข ก่อให้เกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็งและ
มีเอกภาพโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 6 ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(2555 - 2559) มีจุดเน้นในการพัฒนาคนในสังคมไทย ให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม โดยมีแนวทางในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี
มีจิตสาธารณะและนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันและเตรียม
ความพร้อมในการเข้ าสู่ความเป็ นพลเมื องอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) ทําให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ได้กําหนดเป้าหมายในการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยเน้นว่าภายในปี 2561 คนไทยยุคใหม่จะต้องมีคุณลักษณะสําคัญ คือ สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน มีวินัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ
มีร ะเบี ย บวิ นัย เห็ นแก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม สามารถทํ า งานเป็ น กลุ่ม มีศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ค่ านิ ย ม
จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
การอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู้
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและ
มีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ จะเห็นได้ว่า
การจัด การอาชีว ศึ ก ษา มุ่ ง ผลิ ต และพั ฒ นากํา ลัง คนที่ส อดคล้อ งกั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้หลายประการ เพื่อให้
ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการกําลังคน
และการประกอบอาชี พ (สํา นั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา, 2545) และเตรีย มกํา ลัง คนพร้อ มเข้า สู่
การเป็นพลเมืองอาเซียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หรือคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตสํานึก เป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการปลูกฝังให้กับเยาวชนให้ติดเป็นนิสัย
จนเป็นวิถีชีวิตหรือบุคลิกภาพของคน ๆ นั้นเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝัง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและใช้เวลา ทุกประเทศต่างเล็งเห็นถึง
ความสําคัญจึงได้ทําการส่งเสริมและสนับสนุนในการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเยาวชนของตนเอง
โดยกําหนดผ่านนโยบายของรัฐ ส่งต่อให้สถาบันการศึกษานําไปแปลงสู่การปฏิบัติ จนเป็นอัตลักษณ์ของคนประเทศนั้น
(ศศิธร ชุตินันทกุล, 2555)
การพัฒนาอาชีวศึกษาเป็นการพัฒนากําลังคนที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศและจากแผนพัฒนาประเทศ
ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) ความต้องการกําลังคนระดับกลางจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีถึง ร้อยละ 60
ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งผลิตกําลังคนในสายอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน
(กาญจนา สุขแสงรัตน, 2554) ที่มุ่งสร้างหรือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สนองความต้องการของตลาดและ
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เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการก้าวสู่ตลาดแรงงานในระดับสากลโดยเฉพาะผู้เรียนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการด้านแรงงานสูงในภาคอุตสาหกรรม คือ ร้อยละ 65 (คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง, 2554) โดยวิชัย คงรัตนชาติ (2556) ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กล่าวว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญการอบรมพฤติกรรมการทํางานโดยเฉพาะความมีวินัย ความขยัน
และความรับผิดชอบ มากกว่าทักษะฝีมือในการทํางาน แต่จากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในปัจจุบันพบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกันกล่าวคือ ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความมีน้ําใจ ความประหยัด (พระอํานาจ อตฺถกาโม, 2554,
รุ่งราวี จําปาดี, 2554, อเนก แท้สูงเนิน, 2547, อภิชาติ เนินพรหม, 2554) ความสําคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่สังคมไทยต้องการมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยในโดยเฉพาะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องของสถานประกอบการในสังคมไทยและขณะเดียวกันต้องพัฒนาคุณลักษณะ
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน(แพรภัทร ยอดแก้ว, 2555) ไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน โดยต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะต้องพัฒนาอย่างเป็นลําดับขั้นเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกที่ดีงาม
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนสามารถกระทําได้ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนวิชาต่าง ๆ และการจัด
กิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียน จัดให้มีอุปกรณ์การสอนคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(จรัล ถาวร, 2549) ซึ่งสุมน อมรวิวัฒน์ (2536) ได้เสนอแนะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อพัฒนา
คุณธรรมโดยให้การฝึกหัดอบรม และปรับพฤติกรรม เป็นการจัดสภาพการณ์อย่างหลากหลายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ที่ เ หมาะสม และอาจอง ชุ ม สาย ณ อยุ ธ ยา (2550) ได้ เ สนอหลั ก การของรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น คุ ณ ธรรม
นําวิชาการ ไว้ว่าโรงเรียนต้องเปลี่ยนระบบการศึกษามาเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่ม
โดยทุก ๆ คนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้เสนอกรอบยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
คุณธรรมในระบบการศึกษาไทย ที่น่าสนใจดังนี้ 1) การปลูกฝังคุณธรรมโดยการทําซ้ํา ๆ หากต้องการที่จะปลูกฝัง
ค่านิยม หรือความคิดใด ๆ ให้กับใคร ๆ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็ใช้วิธีการทําซ้ํา ๆ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 2) สอดแทรก
คุณธรรมลงในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมี
วิชาคุณธรรมให้เรียนเป็นพิเศษ เช่น การทํางานร่วมกับผู้อื่นต้องมีความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน
ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต หากทําได้มาก ๆ บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นเจตคติ เป็นความเชื่อ กลายเป็นความเคยชิน
เป็ น สํ า นึ กที่ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ เ ช่น นั้ น อยู่ เสมอ จึ งสรุ ป สาระสํ า คั ญ ได้ว่ า คุณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ส ามารถพั ฒ นา
ให้เกิดขึ้นได้กับผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยพยายามปลูกฝังบ่อย ๆ ซ้ํา ๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยผู้เรียนโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้อง
ทํางานร่วมกันเป็นทีมจะสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลาย ๆ ด้านพร้อม ๆ กันไป
จากความสํ า คั ญ และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นช่ า ง
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นพลเมืองอาเซียน
มีความจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นที่สอดคล้องและเหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้ทําการสังเคราะห์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและเตรียม
ความพร้อมสําหรับการเป็นพลเมืองอาเซียนแล้วทําการพัฒนาและทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปลูกฝังและพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีศักยภาพและอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับผู้เรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน
3. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน
4. เพื่อประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน หมายถึง กิจกรรมหรือใบงานที่เป็นสิ่งเร้า สําหรับใช้
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรายวิชาโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย
และความเป็นพลเมืองอาเซียน หมายถึง คุณลักษณะที่ดีงามที่สังคมไทยและอาเซียนคาดหวังไว้ ถ้ามีแล้วจะทําให้
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยสังเคราะห์จากเอกสารและและทําการตรวจสอบยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถ
วัดพฤติกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนช่างอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือวัดเป็นแบบสังเกต
พฤติกรรมเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือพฤติกรรมที่แสดงออก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนช่างอุตสาหกรรม ทั้ง 8 ประการ ประกอบด้วย
2.1 ความใฝ่ รู้ใ ฝ่ เรี ยน คือ ความตั้ งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิ จกรรมการเรียนรู้
แสวง หาความรู้จากแหล่ งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลื อกใช้สื่ออย่างเหมาะสม
สรุปเป็นองค์ความรู้ รวมทั้งการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
2.2 ความรั บผิ ดชอบคื อ ความรับผิดชอบ คือ ตั้ งใจทํางานที่ได้มอบหมายอย่ างเต็ ม ความสามารถ
ให้ความเต็มใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการทํางานในทุกขั้นตอน ทํางานเสร็จทัน
ตามเวลาที่กําหนด และคํานึงถึงคุณภาพของงานอย่างสม่ําเสมอ
2.3 ความมีระเบียบวินัย คือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการรักษากฎระเบียบข้อตกลงของสถานศึกษา เช่น ทรงผม การแต่งกาย การตรงต่อเวลา
เป็นต้น การปฏิบัติตนรักษากฎระเบียบข้อตกลงต่าง ๆ ของสังคม และปฏิบัติตนได้เหมาะสมถูกต้อง
2.4 ความสามั ค คี คื อ ความพร้ อ มเพี ย งกั น ความกลมเกลี ย วกั น ความปรองดองกั น ร่ ว มใจกั น
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2.5 ความมีน้ําใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่า
ในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
2.6 ความประหยัด คือ การแสดงออกโดยคํานึงถึงความประหยัด เช่น การใช้จ่ายประจําวัน การปิดน้ํา
ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน ใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.7 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ ความคิดในเชิงบวก มีความใหม่ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มีความคิดหลากหลายคิดในการแก้ปัญหา ผลการคิดแสดงออกถึงความใหม่ เป็นประโยชน์ ใช้การได้จริง
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2.8 ความมี จิ ต สาธารณะ คื อ ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ ใ ห้ แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น แบ่ ง ปั น ความสุ ข ส่ ว นตน
เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความชอบ ความพอใจ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการใช้
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม วัดโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึก ความเชื่อและการตัดสินใจที่มี
ต่อชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชุด
กิจกรรมวัดโดยใช้แบบวัดความคิดเห็นแบบประมาณค่า 5 ระดับเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (2545) กรอบการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ในเป้าหมายคุณลักษณะ
คนไทยยุคใหม่ กรอบคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ (2549) คุณลักษณะของความเป็น
พลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน (20 พฤศจิกายน 2550) และแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน
อาชีวศึกษาจากงานวิจัยของพรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ (2549) นํามาสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องแบบกําหนดประเด็น
แล้วใช้วิธีนับคะแนน (Vote - counting Method) ตามแนวคิดของสุวิมล ว่องวาณิช (2554) การพัฒนาและ
หาคุณภาพของชุดกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ของรัตนะ บัวสนธ์
(2554) การวัดพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ จากฐานทฤษฎีทางด้านจิตพิสัยของแครธโวลและคณะ
(Krathwahl, Bloom, and Masia, 1964)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการใช้ชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย
และความเป็นพลเมืองอาเซียน

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1) ความใฝ่เรียนรู้
2) ความรับผิดชอบ
3) ความมีระเบียบวินัย
4) ความสามัคคี
5) ความมีน้ําใจ
6) ความประหยัด
7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลการใช้ชุดกิจกรรม
1. ความพึงพอใจนักเรียนต่อชุดกิจกรรม
2. ความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One group Pretest - Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 3 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 11 กลุ่ม รวม 216 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น
20 คน โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมื อที่ใ ช้ ในการทดลอง คือ ชุดกิจ กรรมเสริม สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรี ย น
ช่ า งอุ ต สาหกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ กั บ ความต้ อ งการของสั ง คมไทยและความเป็ น พลเมื อ งอาเซี ย น 1 ชุ ด
ภายในประกอบด้ ว ย คู่ มื อ การใช้ ชุ ด กิ จ กรรม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องชุ ด กิ จ กรรม คํ า ชี้ แ จง เนื้ อ หาสาระและสื่ อ
การประเมินผล โดยกิจกรรมในชั้นเรียนในรายวิชาโครงการ 4 กิจกรรม คือ1) การคิดหัวข้อโครงการ 2) การวิเคราะห์
และเลือกหัวข้อโครงการ 3) การเขียนโครงการ 4) การออกแบบและเขียนแบบสิ่งประดิษฐ์ และ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรในรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 กิจกรรรม คือ 1) ฝึกทักษะการคิด 2) การทํางานเป็นทีม 3) อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อ ม 4) ศึก ษาดู ง านนอกสถานที่ ผ่า นการตรวจสอบยื น ยัน คุณ ภาพของเครื่อ งมือ จาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เหมาะสมในทุกด้านมีค่า .50 ขึ้นไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. แบบสังเกตแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใน
8 ด้าน โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนการเกิดพฤติกรรม 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดย
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เหมาะสมในทุกข้อมีค่า .50 ขึ้นไป ผลความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter – rater
Reliability) โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนพบว่าไม่แตกต่างกัน
2. แบบวัดความพึงพอใจโดยนักเรียนเป็น แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัดความพึงพอใจที่มี
ต่ อ การใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ฯ โดยกํ า หนดน้ํ า หนั ก คะแนนการเกิ ด พฤติ ก รรม
พึงพอใจ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เหมาะสม
ในทุกข้อ มีค่า.50 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95
3. แบบวัดความคิดเห็นโดยผู้เกี่ยวข้อง เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดความ
คิดเห็นผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผลตรวจสอบคุณภาพมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เหมาะสมทุกข้อมีค่า .50 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมที่สร้างขึ้นแบบไม่ให้นักเรียนรู้ตัวว่ากําลังถูกสังเกตเพราะอาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมเสแสร้งได้
2. ผู้วิจั ยดํ าเนิ น การใช้ชุดกิ จกรรมเสริม สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯในการจั ดการเรี ยนการสอน
วิชาโครงการ กิจกรรมที่ 1 - 4 และวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมที่ 5 - 8 ด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลการสังเกต
3. ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ โดยใช้แบบสังเกต
ฉบับเดียวกันกับก่อนใช้
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4. หลังเสร็จสิ้นการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ ทุกชุดแล้ว ให้ผู้เรียนประเมินผล
ความพึงพอใจ และประเมินความคิดเห็นโดยผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดทําการวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผลตามระเบียบสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติสําเร็จรูป
ในการคํานวณ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป สถิติทดสอบค่าที (t - test)
เพื่อทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ
สรุปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย
และความเป็นพลเมืองอาเซียนสรุปประเด็นได้ 8 ด้าน ประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย
ความสามัคคี ความมีน้ําใจ ความประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมีจิตสาธารณะ
2. ชุ ดกิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ สํ าหรั บ นัก เรี ย นช่า งอุ ต สาหกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสังคมไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการใช้ วัตถุประสงค์ คําชี้แจง
เนื้อหาและสื่อ แบบประเมินผล โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมในชั้นเรียนในรายวิชาโครงการ 4 กิจกรรม
คือ 1) การคิดหัวข้อโครงการ 2) การวิเคราะห์และเลือกหัวข้อโครงการ 3) การเขียนโครงการ 4) การออกแบบและ
เขียนแบบสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 กิจกรรรม คือ 1) ฝึกทักษะ
การคิด 2) การทํางานเป็นทีม 3) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ พบว่า 1) นักเรียนช่างอุตสาหกรรม
มีอัตราพัฒนาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ คะแนนเฉลี่ย 35 คะแนนต่อจํานวนครั้งที่ทําการวัด 2) ผลการวัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมจากการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง 3) ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ่ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น
ช่างอุตสาหกรรมก่อนและหลังใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินผลชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ ดังนี้ ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับการใช้
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สูงขึ้นได้
ซึ่ งเป็ นเพราะลั กษณะของชุ ดกิ จกรรม ฯ ทั้งกิจ กรรมในหลั กสูตรและกิ จ กรรมเสริ ม หลั กสูตรเป็ นลักษณะชุ ด
สื่อประสมที่มีความหลากหลาย คือ มีคู่มือการใช้ เนื้อหาและสื่อประสม เครื่องมือวัดผล รวมทั้งเทคนิควิธีการ
อย่างเป็ นลําดับขั้นตอน จึงทํ า ให้ นักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารพั ฒนาศักยภาพนักเรี ยนได้
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดความหมายของชุดกิจกรรมของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2522) บุญชู อังสวัสดิ์
(2539) วิชัย วงษ์ใหญ่ (2541) ธัญสินี ฐานา (2546) และ กู๊ด (Good,1973) และคุณภาพของชุดกิจกรรม ฯ ทําให้
พฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนหลังการใช้สูงกว่าก่อนใช้ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ ทําให้อัตราพัฒนาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมสูงขึ้น ซึ่งเป็นเพราะ ในการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ
ประกอบด้ วย กิ จ กรรมในหลักสูตรและกิจ กรรมเสริม หลักสูตรหลากหลายกิจ กรรมโดยแต่ล ะกิจ กรมเน้น ย้ํา
เสริมสร้างพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ คือ ความใฝ่เรียนรู้ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย
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ความสามัคคี ความมีน้ําใจ ความประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความมีจิตสาธารณะ ทําให้พฤติกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีอัตราพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) การปลูกฝังคุณธรรมโดยการทําซ้ํา ๆ การที่จะให้มนุษย์สามารถจดจําได้อย่างดีนั้น
ต้องสอนหรือให้กระทําซ้ํา ๆ หรือบ่อย ๆ ในเรื่องเดิมหรือในเรื่องที่ต้องการจะให้จดให้จํา
3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ อยู่ในระดับมาก
ซึ่งเป็นเพราะลักษณะของกิจกรรมที่มีความหลากหลายของกิจกรรมทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรมีคู่มือการใช้ เนื้อหาและสื่อประสม เครื่องมือวัดผล เทคนิควิธีการ เป็นลําดับขั้นตอนมีการลงมือปฏิบัติจริง
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมหลากหลายกิจกรรม ครูผู้สอนวางแผนดําเนินการเป็นอย่างดีและดูแลการจัดกิจกรรม
อย่างใกล้ชิด ทําให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของวรูม (Vroom, 1986) กล่าวว่า
ทัศนคติและความพึงพอใจเป็นผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจ
ในสิ่งนั้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชพร พงค์เจริญ (2555) ที่นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
ต่อการใช้ชุดกิจกรรม สําหรับผลความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ชุดกิจกรรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ
เห็นด้วยอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นเพราะผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้ใช้ ครูผู้สอนวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ครู ผู้ ส อนวิ ช าโครงการเห็ น ว่ า ความมี คุ ณ ค่ า ของนวั ต กรรม คื อ นํ า ไปใช้ แ ก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า คุ้มทุนในการพัฒนาชุดกิจกรรม ฯ และนําไปใช้เกิดผลอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ สามารถนําไปใช้โดยการวางแผนการการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาเพื่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาช่างอุตสาหกรรม ที่มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ไม่เกิน 20 คนต่อครั้งที่สอน โดยครูผู้สอนคนเดียวเป็นผู้วัดและประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯ เป็นกิจกรรมในหลักสูตร
และเสริมหลักสูตรซ้ํา ๆ ต่อเนื่อง และครูต้องใช้เวลาในสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยกับนักเรียนในระดับอื่น ๆ และสามารถเปรียบเทียบพัฒนาการแต่ละช่วงวัยได้
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนช่างอุตสาหกรรม
รายการอ้างอิง
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอน 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
คุณภาพของชุดการสอน 3) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน 4) ศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของชุดการสอน
5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน และ 6) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1008) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1008) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 16 คน โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอน 2) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของชุดการสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐานและการทดสอบค่าที (t - test
Dependent) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย หนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น จํานวน 6 หน่วย
แผนการสอน จํ า นวน 18 แผน และสื่ อ สไลด์ นํ า เสนอด้ ว ยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ต เพาเวอร์ พ อยต์
จํานวน 6 หน่วย
2. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อชุดการสอน ดังนี้ คุณภาพของหนังสือเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
( = 4.23) คุณภาพของแผนการสอน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.18) คุณภาพของสื่อสไลด์นําเสนอ
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิต เพาเวอร์พอยต์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.22)
3. ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.53/88.28 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
4. ชุดการสอนมีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ เท่ากับ 0.74 จากคะแนนเต็ม 1.00 หรือร้อยละ 74.53
5. นักเรี ยนที่เรียนด้วยชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนหลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญยิ่งที่ระดับ .01
6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( = 4.36, S.D. = 0.49)
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย และบึงกาฬ) ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ย้อนหลัง 6 ปี คือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2555 จํานวน 850 คน พบว่า
มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียนหรือเกรด 4 จํานวน 170 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00 เกรด 3.5 จํานวน 141 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.59 เกรด 3 จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 14.35 เกรด 2.5 จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59
เกรด 2 จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 เกรด 1.5 จํานวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.76 เกรด 1 จํานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.18 เกรด 0 จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 เกรดไม่สมบูรณ์ (มส.) จํานวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.12 และเวลาเรียนไม่ครบ (ขร.) จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 10.12 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า
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มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา (สมศ.) คื อ มี ผ ลการเรี ย นต่ํา กว่ า 2 (เช่ น เกรด 1.5, 1, 0, ขร., และ มส.) มี ร้ อ ยละ 29.65
ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ตัวเลขที่ค่อนข้างสูงพอสมควร ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูที่ทําการสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และทําหน้าที่
สอนในรายวิชาดังกล่าว จําเป็นต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในขั้นต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้งนี้เพราะวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นเป็นหนึ่งในหมวดวิชาชีพพื้นฐาน ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ
นักเรียนสาขาวิชาชีพช่างกลโรงงาน เพราะมีเนื้อหาที่นําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องและ
ขั้ นสู งขึ้ นต่ อ ไป ด้วยเหตุ ผ ลที่ ได้ กล่ าวมาแล้ว ข้ า งต้ น ผู้ วิจั ยจึ งได้ พั ฒ นาชุด การสอนขึ้ น เพื่ อนํา ไปใช้ ใ นการจั ด
การเรียนการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยมีความคาดหวังว่าชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยพัฒนา
การเรี ยนการสอนให้ ดีขึ้น ช่วยส่ งเสริ ม ให้ ผู้เรี ยนมี ความรู้ ทั กษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนและช่วยพั ฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของวิชา ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2. เพื่อประเมินคุณภาพของชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ตามเกณฑ์ 80/80
4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องต้น
6. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสมที่มีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหา วัตถุประสงค์และสื่ออย่างเป็น
ระเบี ย บเพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน วิ ช างานเครื่ อ งมื อ กลเบื้ อ งต้ น (2100 - 1008) ตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย หนังสือเรียน แผนการสอน และสื่อสไลด์นําเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิต เพาเวอร์พอยต์
2. ประสิทธิภาพของชุดการสอน 80/80 หมายถึง ความสามารถของชุดการสอนที่ได้จากกระบวนการและ
ผลลัพธ์มีค่าร้อยละ เกณฑ์ยอมรับประสิทธิภาพ คือ ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์หรือสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดขึ้นในสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
2.1 ตัวเลข 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
จากการทํากิจกรรมระหว่างเรียนหรือแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียน
2.2 ตัวเลข 80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธพิสัย
3. ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน ซึ่งวิเคราะห์จาก
ความแตกต่างระหว่างคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) และคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน
(Post - test) เมื่อผู้เรียนเรียนครบทุกหน่วยเรียน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่เป็นผลมาจากการเรียนด้วย ชุดการสอน
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น แล้วทําให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวังไว้
5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของการแสดงออกของผู้เรียนซึ่งมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด หลังเรียนด้วยชุดการสอน
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6. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1
ที่ลงทะเบียนเรียน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี จํานวน 16 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองชุดการสอน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1008) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามากําหนดและสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 1) แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการสอน 2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างหนังสือเรียน 3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
แผนการสอน 4) ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสไลด์นําเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิต เพาเวอร์พอยต์ 5) แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ 7) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
การสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One - Group
Pretest - Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 - 8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 138 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดการสอน ประกอบด้วย หนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
จํ า นวน 6 หน่ วย แผนการสอน จํ า นวน 18 แผน และสื่อ สไลด์ นํา เสนอด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ต
เพาเวอร์พอยต์ จํานวน 6 หน่วย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด
เลือ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จํา นวน 120 ข้อ ผ่ า นการประเมิ น โดยใช้เ ทคนิค การหาค่า ดัช นีค วามสอดคล้ อ งของ
วัตถุประสงค์การสอนกับแบบทดสอบ ฯ (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 ผ่านวิเคราะห์คุณภาพโดยหาค่าความยากง่าย (D) และค่าอํานาจจําแนก (V) ได้ค่า
ความยากง่าย (D) ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 และค่าอํานาจจําแนก (V) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป และผ่านวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสันสูตรที่ 20 (Kuder - Richardson KR - 20) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ฯ ทั้งชุด
เท่ากับ 0.75
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และจัดทําบันทึกข้อมูลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลอง
2. ดําเนินการทดลอง คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ที่พัฒนาขึ้นในแต่ละสัปดาห์ และจัดทําบันทึกข้อมูลคะแนนที่ได้จากการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน
ในระหว่างเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลอง
3. ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดทําบันทึก
ข้อมูลคะแนนการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลอง
4. เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น ในสัปดาห์สุดท้าย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนที่ได้ทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนในระหว่างเรียนเพื่อคํานวณ
หาประสิทธิภาพของชุดการสอนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (กระบวนการ) โดยใช้สูตร E1
2. วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหลังเรียน (ผลลัพธ์) โดยใช้สูตร E2
3. วิเคราะห์เปรียบเที ยบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการทดสอบค่าที (t - test Dependent)
4. วิเคราะห์ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ โดยนําคะแนนที่ได้ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง โดยใช้สูตร E.I.
5. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย หนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น จํานวน 6 หน่วย
แผนการสอน จํ า นวน 18 แผน และสื่ อ สไลด์ นํ า เสนอด้ ว ยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิ ต เพาเวอร์ พ อยต์
จํานวน 6 หน่วย
2. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อชุดการสอน ดังนี้ คุณภาพของหนังสือเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
( = 4.23) คุณภาพของแผนการสอน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.18) คุณภาพของสื่อสไลด์นําเสนอ
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิต เพาเวอร์พอยต์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.22)
3. ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.53/88.28 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
4. ชุดการสอนมีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ เท่ากับ 0.74 จากคะแนนเต็ม 1.00 หรือร้อยละ 74.53
5. นักเรี ยนที่เรียนด้วยชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนหลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญยิ่งที่ระดับ .01
6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( = 4.36, S.D. = 0.49)
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อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
จากผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
86.53/88.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกั บผลการวิจัยของวสั นต์ ภู่รัส มี (2552)
ที่ได้สร้างชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่อง งานกัด ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น เรื่องงานกัด ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.39/80.53 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกริช เตียนพลกรัง (2548) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชา ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กั บ 83.91/83.18 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ 80/80 สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
ปัญญา ไผ่ทอง (2549) ที่ได้วิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด
ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งของวิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ
85.80/80.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมนต์ศักดิ์ กลิ่นสกุล (2552)
ที่ได้วิจัยการสร้ างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่ อม 1 (รหัสวิชา 3103 - 2001) ตามหลั กสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอน
ที่สร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยร้อยละ 81.24/81.03 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ สูงกว่า 80/80
และเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
อภิปรายผลการหาประสิทธิผลของชุดการสอน
ผลการศึกษาประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 74.53 (0.74) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่ ย อมรั บ ได้ แ ละเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ คื อ มี ค่ า มากกว่ า ร้ อ ยละ 60 สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
พรชัย อุ้มอังวะ (2551) ที่ได้วิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การประกอบและทดสอบ
วัดค่าต่าง ๆ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัส 2104 - 2202 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ผลการวิจัย พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนมีค่า
เท่ากับ 0.765 ซึ่งสูงกว่าค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ที่ได้กําหนดไว้ (.75) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พุทธ ธรรมสุนา
(2552) ที่ได้วิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1 เรื่อง สมดุล ผลการวิจัย
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง สมดุล มีค่าเท่ากับ 0.69 หรือคิดเป็นร้อยละ 69 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของฉลาด อันพรหมา (2552) ที่ได้การพัฒนาชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1007)
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ (E.I.) โดยใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นทําให้นักเรียน
มีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากับ 63.02 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 60 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วรรณรพ ขันธิรัตน์ (2549) ที่ได้สร้างชุดการสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ชั้นสูง เรื่อง การจําลอง
แบบพื้นผิวที่ใช้โปรแกรม Solid Works 2006 ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียน (Epre) มีประสิทธิภาพ
ก่อนกระบวนการที่ 20.44 และประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (Epost) เท่ากับ 83.11 และชุดการสอนที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นร้อยละ 62.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ ประสิทธิผลสูงขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
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อภิปรายผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนมีผลคะแนนสอบก่อนเรียนแตกต่าง
จากคะแนนสอบหลังเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ค่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบ
ก่อนเรียน จึงยอมรับสมมติฐานแสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน นั้นก็แสดงว่าการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นนี้
จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วสันต์ ภู่รัสมี (2552) ที่ได้วิจัย
เรื่อง การสร้างชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่อง งานกัด ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 61.06 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กริช เตียนพลกรัง
(2548) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของเกศินี งามยิ่ง และคณะ (2553) ที่ได้วิจัย
เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดการสอนมีค่าเฉลี่ย =39.82, S.D. = 1.47 ซึ่งสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ ที่มีค่าเฉลี่ย = 33.05, S.D. = 1.81
อย่างมี นัยสําคั ญ ที่ระดับ .01 และสอดคล้ องกับผลการวิ จัย ของสั น ติ หุ ต ะมาน และคณะ (2551) ที่ไ ด้วิจัย
เรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาระบบควบคุมป้อนกลับ 2 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้า
ทางการเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยภาพรวม
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.94) สอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ ภู่รัสมี
(2552) ที่ได้วิจัย เรื่อง การสร้างชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่อง งานกัด ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียน
มีเจตคติต่อชุดการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กริช เตียนพลกรัง (2548)
ที่ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( = 4.18, S.D. = 0.71) และผลการวิ จั ย ของ ฉลาด อั น พรหมา (2552) ที่ ไ ด้ ก ารพั ฒ นาชุ ด การสอน
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1007) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2546) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก ( = 3.76, S.D. = 0.35)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนใช้ชุดการสอนนี้ ผู้ครูสอนควรชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรับทราบ
วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
2. ก่อนใช้ชุดการสอนนี้ ครูผู้สอนต้องแจกหนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ให้กับนักเรียนคนละ
1 เล่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน
3. ก่อนใช้ชุดการสอนนี้ ครูผู้สอนต้องจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําเสนอสื่อสไลด์ ฯ ให้พร้อม
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย (Projector) ให้พร้อมเพื่อให้การใช้สื่อสไลด์ ฯ มีความคล่องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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4. ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะสูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุดการสอนนี้เพียงอย่างเดียว
หากแต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้สอนด้วย ดังนั้นในกรณีที่ครูผู้สอนจะนําชุดการสอนนี้ไปใช้จึงต้องศึกษาเนื้อหาวิชา และวิธีการใช้
ชุดการสอนจากคู่มือให้เข้าใจก่อน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ชุดสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ครูผู้สอนควรจัดหาสื่อเพิ่มเติม ได้แก่ สื่อของจริงหรือของตัวอย่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น โดยจังหวะและเวลาใช้สื่อแต่ละครั้งควรให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่สอน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทําให้
นักเรียนสามารถนําความรู้ในภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรรายวิชา
2. ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบ ฯ เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใช้ในการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับภาคปฏิบัติในรายวิชาดังกล่าว
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอน
โดยบรรยายแบบปกติ
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
รายการอ้างอิง
เกศินี งามยิ่ง, ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาย หมื่นสายญาติ. การพัฒนาชุดการสอนวิชาวงจรพัลส์
และดิจิตอล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. เมษายน - กันยายน, 2553.
กริช เตียนพลกรัง. การพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
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ฉลาด อันพรหมา. การพัฒนาชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100 - 1007) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย, 2552.
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ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเลย, 2552.
พรชัย อุ้มอังวะ. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การประกอบและทดสอบวัดค่าต่าง ๆ
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2202 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546). วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ, 2551.
มนต์ศักดิ์ กลิน่ สกุล. การสร้างและพัฒนาชุดการสอน วิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 3103 - 2001)
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. สาขาวิชา
เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร,ี 2552.
วสันต์ ภู่รัสมี. สร้างชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบือ้ งต้น เรื่องงานกัด. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
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ระบบควบคุมป้อนกลับ 2 รหัส 223351 ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต. การประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1. การศึกษาและพัฒนาอาชีพ คณะครุศาสตร์
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ผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว23101 และความสามารถ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้มีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) พั ฒ นาแผนการจั ด การเรีย นรู้แ บบโครงงานให้ มีป ระสิท ธิภ าพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101 เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (B) ระหว่าง .29 ถึง .53 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .790 แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย และ
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อแบบอิงกลุ่ม ระหว่าง .31 ถึง .80 และระหว่าง .20 ถึง .62 ตามลําดับ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
โดยใช้วิธีคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน เท่ากับ .857 และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จํานวน
16 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม มีค่าระหว่าง
.442 ถึง .680 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ .873
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
คือ t - test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 85.97/85.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน รหั ส วิ ช า ว 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน รหั ส วิ ช า ว 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การที่ จะพั ฒ นาประเทศชาติ ใ ห้เ จริญ ก้า วหน้า ได้นั้ น จะต้อ งพัฒ นาคนเป็ นอัน ดั บแรก เพราะคนเป็ น
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของคน
ในทุกมิติอย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย จิตใจ ทักษะ ความรู้ คุณธรรมและการคิด โดยเฉพาะมิติด้านการคิดนั้น
มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะความเจริญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเกษตร อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ล้วนแล้วแต่เกิดจากความคิดของมนุษย์ที่ต้องการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน หรือเพื่อ
ความต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การพัฒนาทางด้านความคิดนั้นจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิด โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2551: 1)
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วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด นั่นคือ ได้ทั้ง
กระบวนการและองค์ความรู้ นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เป็นเหตุผล
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการคิดภายใต้การจัดการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น จึงควรจะได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง
แต่ ปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการพั ฒ นาการคิ ด ในภาพรวมระดั บ ประเทศ
ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร จากผลการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปี 2555 โดยมีครูจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
วิเคราะห์ผลคะแนนสอบ PISA (Program for International Student Assessment) พบว่า ผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการสอบ ในปีการศึกษา 2554 ประเทศไทย อยู่ในอันดับ 51 จาก 57 ประเทศทั่วโลก จากเดิม
ที่เคยอยู่ในอันดับที่ 46 เมื่อปีการศึกษา 2550 ซึ่งในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียยังมีผลการสอบอยู่ในระดับต้น ๆ
จากผลการสอบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยังล้าหลัง
ขาดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด เพราะการประเมินผลของ PISA เน้นการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหา (เกียรติอนันต์ สวนแก้ว. 2555: 23) สอดคล้องกับผลการการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ในส่วนของเนื้อหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์
แก้โจทย์ปัญหา คือ วิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT1 พบว่า ผู้เข้าสอบได้คะแนนเฉลี่ยต่ํา เท่ากับ ร้อยละ 31.12
จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 100,512 คน และยังพบอีกว่า คะแนนเฉลี่ยตกต่ําลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง (ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์.
2555: 1) สอดคล้องกับผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่ วนใหญ่ไม่ ผ่ านการประเมิน ตัวบ่ งชี้ที่ 5 ด้ านผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของผู้เ รีย น เพราะนัก เรีย นส่ว นใหญ่
ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - net) ต่ํานั่นเอง (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. 2555: 5)
นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการคิดในระดับสถานศึกษาก็มีสภาพปัญหา
ไม่แตกต่างจากระดับประเทศเท่าใดนัก ซึ่งจากการรายงานผลประเมินภายนอกรอบ 3 ปีการศึกษา 2554 ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพยุห์วิทยา พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา เพราะตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คะแนนที่ได้ เท่ากับ 6.14 จากคะแนนเต็ม 20
ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง และสอดคล้องกับผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2554 พบว่า
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพยุห์วิทยา 5 กลุ่มสาระหลัก
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 78.31 (กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ. 2555: 32 - 33)
สําหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น สภาพปัญหาที่พบก็ไม่แตกต่างจาก
ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษามากนัก เพราะจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - net)
ประจําปีการศึกษา 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เท่ากับ 26.13 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 32.19 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เท่ากับ 23.73 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 27.90 ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับต่ํา และยังสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนพยุห์วิทยาปีการศึกษา 2554 ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 1.86 ถือว่าเป็นคะแนนที่ต่ํา (กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ. 2555: 22) จากผลการประเมิน
ทั้งระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า การจัดการศึกษาในภาพรวม
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเท่าที่ควร
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา
ตามมาตรา 22 และ มาตรา 24 เป็นการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางปัญญา (Intellectual strategy) เพื่อเอื้อหนุนผู้เรียน
ให้เข้าถึงตัวความรู้ (Body of Knowledge) และความชํานาญทางด้านทักษะในสิ่งที่เรียน (Body of Process)
เนื่องจากเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ
และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีค รู เป็นที่ ปรึกษา ให้คํ าแนะนํา และกระตุ้น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม ศักยภาพ
(จิราภรณ์ ศิริทวี. 2542: 34) สอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (Howard Garner. 1993: 78) ที่ว่า
ผู้เรียนที่ทําโครงงานสามารถพัฒนาปัญญาได้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านรอบรู้
ธรรมชาติ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่ อนไหว ด้ านภาษา ด้ านความสั ม พันธ์ระหว่ างบุค คล และด้ านรู้ จัก ตนเอง
เน้นพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมกัน พัฒนาผู้เรียนเชิงรุก ทําตามความสนใจ ความถนัด ตามศักยภาพ พัฒนาสมรรถนะ
การคิดให้เป็นผู้มีวิธีแห่งการเรียนรู้ เป็นนักวิจัย มีผลผลิตที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความเข้าใจคงทนและลึกซึ้ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ (2550) และศิวรักษ์ ชนะสงคราม (2553) ที่พบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้นได้ และจากผลการศึกษา
ของศรีอัมพร บรรณสาร (2550) วงเดือน จ๋ายอุ่น (2552) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ ส อนมี ห น้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย น
ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและยั่งยืน ผู้สอนจะต้องศึกษาสํารวจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ เ รี ย นว่ า มี ปั จ จั ย ใดบ้ า ง ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 รหัสวิชา ว 23101 และ ว 23102 จึงได้ดําเนินการสํารวจความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ว่าพฤติกรรมใดที่ผู้เรียนเห็นว่าดีและมีความเหมาะสมเพื่อนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนประกอบกับศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นสํ าคั ญ เน้นกระบวนการคิด ส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติกิจ กรรม
อย่างหลากหลาย ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ และความถนัด
ไม่ว่าจะเป็นรายบุคล รายกลุ่มก็ได้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101 และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยได้ทําการวิเคราะห์และเลือกเนื้อหา
ที่มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวัน มีแหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาอย่างหลากหลาย จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. เพื่ อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจั ดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ว 23101

68 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง ตัวบ่งชี้ของการบรรลุวัตถุประสงค์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบฝึกหัดของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
วั ด ได้ โ ดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ตามแนวคิ ด ของบลู ม
ประกอบด้วย ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า จํานวน 30 ข้อ
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ทักษะของบุคคลในการแยกส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์
เรื่องราวหรือเนื้อหาเรื่องต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์สิ่งใด และส่วนย่อย ๆ ที่สําคัญนั้น
แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร วัดได้โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 30 ข้อ ตามแนวคิดของ
แนวคิดหลักการกําหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม จํานวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะได้ว่า สิ่งใดจําเป็น สิ่งใดสําคัญ
สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุด
3.2 การวิเคราะห์ความสัม พันธ์ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาความสัม พันธ์ของสิ่ งต่ าง ๆ
ว่ามีอะไรสัมพันธ์ สัมพันธ์กันอย่างไร สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน
3.3 การวิเคราะห์เชิงหลักการ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่องราว สิ่งของ
และการทํางานต่าง ๆ ว่าสิ่งเหล่านั้น ดํารงอยู่ในสภาพเช่นนั้น เนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลัก มีหลักการอย่างไร
มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือคติใด มีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ท่าที หรือทัศนคติที่แสดงความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23101 วัดได้โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จํานวน 16 ข้อ จํานวน 4 องค์ประกอบ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน
และด้านการวัดและประเมินผล
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2553: 25) ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน คือ ศึกษาเนื้อหา หรือสถานการณ์เพื่อระบุปัญหา ออกแบบการรวบรวมข้อมูล ดําเนินการรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล และสรุปผล
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคิดของเผชิญ กิจระการ (2547: 22)
สรุปว่า ประสิทธิภาพ คือ ตัวบ่งชี้ของการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ใช้วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ คือ ผู้พัฒนาจะนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยประสิทธิภาพกําหนดเป็น 2 ส่วน คือ ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ แทนด้วย E1 พิจารณาคิดจากร้อยละ
ของผลการทํากิจกรรมระหว่างกระบวนการเรียนด้วยนวัตกรรม และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ แทนด้วย E2
พิจารณาคิดจากคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเรื่องนั้น ๆ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของบลูม (Bloom. 1956: 7 - 8) การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ประกอบด้วย ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่า
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดกําหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม (Bloom. 1956:
201 - 207) จํานวน 3 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์ความสําคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
หลักการ
ความพึงพอใจประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Hergenhahn and Olson. 1993: 56 - 57)
เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองซึ่งมีหลายรูปแบบ สําหรับการวิจัยนี้ประยุกต์ใช้
กฎแห่งผลที่พึงพอใจ สรุปว่า เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจก็ย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ
ก็จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้น กฎข้อนี้จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนรู้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
1. ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ
2. ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
มี 5 ขั้นตอน
1. ศึกษาเนื้อหา หรือสถานการณ์เพื่อระบุปัญหา
2. ออกแบบการรวบรวมข้อมูล
3. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล
5. สรุปผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพสิ ัย
ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความสําคัญ ความสัมพันธ์
และหลักการ
ความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผล

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ใช้แบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง (The Single Group Pretest Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นพยุ ห์ วิ ท ยา จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 3 ห้องเรียน รวมเป็นนักเรียนทั้งหมด 107 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนพยุห์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม

70 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101 จํานวน 5 แผน
รวม 20 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 30 ข้อ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้รายข้อ
มีค่าระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (B) แบบอิงเกณฑ์ตามวิธีของเบรนแนน (Brennan) มีค่าระหว่าง
.29 ถึง .53 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett Method) เท่ากับ .790
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้เนื้อหาทั่วไปในชีวิตประจําวันเป็นแบบเลือกตอบ
ชนิด 5 ตัวเลือกซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 30 ข้อ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยนําคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ มีค่าระหว่าง .60 ถึง 1.00 ค่าความยากง่าย (p)
ค่าอํานาจจําแนก (r) รายข้อแบบอิงกลุ่ม ระหว่าง .31 ถึง .80 และระหว่าง .20 ถึง .62 ตามลําดับและวิเคราะห์
หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้วิธีคูเดอร์-ริชาร์ดสัน หรือ KR - 20 มีค่าเท่ากับ .857
4. แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 16 ข้อ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
โดยพิจารณาจากค่าดั ชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ มีค่าระหว่าง .80 ถึง 1.00
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมมีค่าเท่ากับระหว่าง
.442 ถึง .680 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .873
5. แบบสอบถามเพื่อประเมินองค์ประกอบและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 16 ข้อ
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงเป็นแบบสอบถามที่มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ พร้อมกับสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา
ว 23101 โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
2.1 แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น องค์ ป ระกอบและความเหมาะสมของแผนการจั ด การเรี ย นรู้
แบบโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101 หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (B) ตามวิธีของเบรนแนน (Brennan)
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett Method)
2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง หาค่าความยากง่าย
(p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้วิธีคูเดอร์-ริชาร์ดสัน หรือ KR - 20

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 71
2.4 แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา
ว 23101 หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้ อ กั บ คะแนนรวม และหาความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ( α -Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach)
3. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101 โดยใช้ t - test (Dependent
Samples)
5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 85.97/85.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานรหั ส วิ ช า ว 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผู้ เรี ยนที่ เรี ยนด้ วยการจั ด การเรีย นรู้แ บบโครงงาน วิช าวิท ยาศาสตร์พื้น ฐาน รหั ส วิ ช า ว 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 85.97/85.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการ
ทําวิจัยเล็ก ๆ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ระเบียบวิธีดําเนินการ
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงานต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกต
รู้จักการตั้งคําถาม รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อตอบคําถามที่ตนอยากรู้ รู้จักสรุป และทําความเข้าใจกับ
สิ่งที่ค้นพบ (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2542: 2) สอดคล้องกับผลการศึกษาของไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ (2550: 137 - 138)
ศรีอัมพร บรรณสาร (2550: 100) และมุกดาภรณ์ พนาสรรค์ (2553: 123 - 124) ที่พบว่าแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.83/77.50, 86.22/85.33 และ 89.05/78.79 ตามลําดับ
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน รหั ส วิ ช า ว23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนรู้
ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รู้จักกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม
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มีโอกาสศึกษาจากใบความรู้ ใบกิจกรรม มีสื่อการเรียนการสอนและการวัดผลที่หลากหลายในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้จนสามารถสร้างชิ้นงานของตนเองขึ้นมาได้และทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของพิศมัย มิ่งฉาย (2535: 28) ให้แนวคิดว่าการสอนวิทยาศาสตร์ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการสังเกต การตั้งคําถาม การคิดหาคําตอบ ตลอดจนการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและเป็นไปตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้โดยสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีแนวคิดพื้นฐานเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ แต่มีความคิดที่ต่อเนื่อง
หากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความรู้และนําความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นโดยอาศัยสื่อ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมจะช่วยให้ความคิดนั้นเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ ทําให้ผู้เรียนมี
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรีอัมพร บรรณสาร (2550), บุญสม
นุชสาย (2551), วงเดือน จ๋ายอุ่น (2552) และสุรีพร ก้อนเงิน (2554) พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน รหั ส วิ ช า ว 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานจัดโอกาสให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในด้านการค้นคว้า ทดลองและออกแบบทิศทางการแก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปของปัญหา
จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมขยายความเพื่อพัฒนาการคิดเชื่อมโยงไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปราย
วิพากษ์วิจารณ์ และตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถที่จะวิเคราะห์ ตีความ และสรุป
ความหมายของความรู้ได้อย่างมีเหตุผล ดังแนวความคิดของเพียเจต์ (สมจิต สวธนไพบูลย์. 2526: 91) ให้แนวคิดว่า
การพัฒนาการคิ ด กระทํ าได้โดยการจัดโอกาสให้นักเรียนได้ดูดซึม และปรับโครงสร้างของความคิดอยู่เสมอ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาโดยการทดลองให้เห็นจริงและหาเหตุผลเชิงรูปธรรม
ประกอบการอภิปราย สอดคล้องกับผลการศึกษาของไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ (2550) วงเดือน จ๋ายอุ่น (2552)
และสุรีพร ก้อนเงิน (2554) พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และสามารถนําผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน เน้นการทํางานด้วยตัวของนักเรียนเองอย่างมี
หลักการจนประสบผลสําเร็จและเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสังคมโลกในอนาคตสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ของธอร์นได เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองซึ่งมีหลายรูปแบบ สําหรับการวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ กฎแห่งผลที่พึงพอใจ สรุปว่า เมื่อบุคคล
ได้รับผลที่พึงพอใจก็ย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจก็จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้น กฎข้อนี้จึงเป็น
ปัจจัยสําคัญในการเรียนรู้ กรมวิชาการ (2544: 9) สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญสม นุชสาย (2551: 88)
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การเลือกเนื้อหาที่นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ควรเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิตประจําวัน สัมพันธ์กับชีวิตจริง เพราะจะทําให้จัดหาวัสดุได้ง่ายมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้า
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และผลที่ได้จากการทําโครงงาน สามารถเป็นประโยชน์และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
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2. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูต้องทําความเข้าใจกับหลักการและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นําไปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและวิธีการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ ในตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. ควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นอื่น ๆ
หรือนําไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
รายการอ้างอิง
กรมวิชาการ. (2544). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและครุภัณฑ์.
เกียรติอนันต์ สวนแก้ว. (28 สิงหาคม 2555). เด็กไทยรั้งท้ายผลสอบ PISA นักวิชาการชี้ขาดคิดวิเคราะห์.
กรุงเทพธุรกิจ. หน้า 23.
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ. (2555). แผนปฏิบัติการ โรงเรียนพยุห์วิทยา ประจําปีงบประมาณ 2555.
ศรีสะเกษ: ศรีสะเกษการพิมพ์.
จิราภรณ์ ศิรทิ วี. (2542). “โครงงานการสร้างทางเลือกใหม่ของการสร้างปัญญาชน”, วารสารวิชาการ.
2(8): 33 - 38; สิงหาคม.
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. (22 กรกฎาคม 2555). ผลการประเมินรอบ 3 สมศ. ชีส้ ถานศึกษาพืน้ ฐาน 2000 แห่ง
ไม่ได้รับรอง. ผู้จัดการ. หน้า 5.
ไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ. (2550). การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการการคิด
วิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้กจิ กรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานและการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์. (8 สิงหาคม 2555). เด็กไทยอ่อนคิดวิเคราะห์ฉุดคะแนนตกต่ํา. เดลินิวส์. หน้า 1.
บุญสม นุชสาย. (2551). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน. การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2551). การพัฒนาการคิด. กรุงเทพ ฯ: 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.
เผชิญ กิจระการ. (2544). “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (E1/ E2)” การวัดผล
การศึกษา. 7(2): 44 - 51: กรกฎาคม.
พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ และคณะ. (2553). การสอนคิดด้วยโครงงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพ ฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิศมัย มิ่งฉาย. (2544). การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ู่ โครงงานวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์
งามช่าง.
มุกดาภรณ์ พนาสรรค์. (2553). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
กับผังมโนทัศน์ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับผังมโนทัศน์. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

74 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ลัดดา ภู่เกียรติ. (2542). “การสอนโดยการใช้โครงงาน”, ใน เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนสําหรับครูประจําการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรูส้ ําหรับครูยคุ ใหม่.
หน้า 2. กรุงเทพ ฯ: พีระพัฒนา.
วงเดือน จ๋ายอุ่น. (2552). ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ คม. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ศรีอัมพร บรรณสาร. (2550). การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบโครงงานกับการจัดกิจกรรมตามคู่มือครู.
วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิวรักษ์ ชนะสงคราม. (2553). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้. วิทยานิพนธ์ คม. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.
สมจิต สวธนไพบูลย์. (2541). เอกสารประกอบการสอนวิชา กว. 571 ประชุมปฏิบตั ิการสอนวิทยาศาสตร์.
กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุรีพร ก้อนเงิน. (2554). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้น. วิทยานิพนธ์
กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Bloom, Benjamin S. (1956). Taxonomy of Educational Objective. Handbook: Cognitive
Domain. New York: David Mckay Company, Ine.
Gardner, Howard. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. London:
Paladin Books, Granada Publishers.
Hergenhahn, B R & Olsen, M.H. (1993). An introduction to Theory of Learning (4th ed)
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 75
ผลงานวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ผู้วิจัย
นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ RDCP Chem – mation
เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือ
สร้างองค์ความรู้ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และระหว่าง
หลังเรียนกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 4) เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
5) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน Chem – mation ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรีย นหนองนาคํา วิท ยาคม ที่ กํา ลัง เรี ย นในภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 จํา นวน 1 ห้อ งเรีย น
มีนักเรียน 42 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติอ้างอิง คือ t – test แบบ Dependent Samples และ t – test แบบ Independent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้าง
องค์ความรู้ ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 86.95/82.94
2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้าง
องค์ความรู้ ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.763
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. คะแนนเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้ RDCP Chem – mation
เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
5. คะแนนความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน Chem – mation วิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันโลกกําลังก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 22 แต่กระแสการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 ยังเป็นสิ่งที่นิยม
ทั น สมั ย และให้ ค วามสํ า คั ญ อยู่ ใ นขณะนี้ ไม่ น้ อ ยไปกว่ า การขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นและ
การศึกษาระดับสากล บทความเรื่อง “Twenty – First Century Student Outcomes and Support Systems”
สะท้อนให้เห็นว่าเด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ควรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจําเป็นอะไรบ้าง ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดมาสู่ครูผู้ปฏิบัติที่จะต้องปฏิรูปการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009)
ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะของครูและนักเรียนในด้านเนื้อหาวิชา
ควรมีการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักกับความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี ความตระหนักเกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับ
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การเงินการลงทุน ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้านความสามารถของครูและนักเรียน
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การมีจริยธรรมในการทํางาน การทํางานด้วยความเป็นมืออาชีพ การแก้ปัญหา การทํางาน
เป็นทีม การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม (Pacific Policy Research
Center, 2010) ในปี พ.ศ. 2558 ไทยจะเข้าสู่วิถีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จะกลายเป็นมหันตภัย ถ้าเราขาดศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ อีก 9 ประเทศ และก้าวใหญ่ในอนาคต
คือประชาคมโลก (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2554)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิชาเคมี และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการใช้ RDCP Chem – mation
เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ ได้ทําสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
และก่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง โดยใช้ ICT ง่าย ๆ มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เข้ากันอย่างลงตัว
อันเป็นแนวทางในการสร้างความคิดใหม่ๆ หรือผลผลิตใหม่ๆ เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนหลายด้าน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีทักษะใหม่ ๆ
ในการแสวงหาความรู้ และสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. เพื่อเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยน วิ ชาเคมี เรื่อ งอัต ราการเกิ ดปฏิ กิริย าเคมี ของนั ก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้าง
องค์ความรู้ และระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 70
4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
5. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน Chem – mation ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวิชาเคมี
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. RDCP Chem – mation หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
Chem – mation คือ การทบทวน (Reviewing; R) การออกแบบ (Designing; D) การสร้างสรรค์ (Creating; C)
และการเผยแพร่ (Publishing; P) Chem – mation ขึ้นสู่เว็บไซต์ ซึ่งคําว่า “Chem – mation” เป็นการผสมผสาน
คําระหว่างคําว่า Chemistry แปลว่า วิชาเคมี กับคําว่า Animation คือ การทําภาพเคลื่อนไหว ซึ่งในที่นี้หมายถึง
การทํา Stop motion อย่างง่าย เพื่ออธิบายหรือแสดงความเข้าใจมโนมติของนักเรียน ในวิชาเคมี โดยการเคลื่อนไหว
วัตถุแต่ละชิ้นของตัวละครหรือพื้นหลังให้ดูมีชีวิต การทํา Stop motion ของแต่ละเฟรมหรือรูปภาพจะถูกบันทึกด้วย
กล้องดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง เมื่อนํามาเล่นในโปรแกรม Capture ภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราเร็วประมาณ 2 – 5 เฟรม
ต่อวินาที ก็จะเกิดภาพที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องได้อย่างน่าชม โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายและมีราคาไม่แพง ใช้ Software
ที่ใช้งานง่ายและไม่มีลิขสิทธิ์
2. เครื่องมือสร้างองค์ความรู้ หมายถึง สื่อกลางทางความคิดที่นักเรียนใช้ในการแสวงหาความรู้และ
ทําความเข้าใจในปรากฏการณ์หรือเนื้อหานั้น ๆ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามหลักการเรียนรู้ของทฤษฎี
Constructivism โดยให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
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ที่มีความหมาย สามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าแล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา
โดยการวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้จากการผลิตผลงานในรูปแบบ Chem – mation ตามแบบฉบับ
ของพวกเขาเอง ซึ่งมีจุดเด่นทางด้านเทคโนโลยีในการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแนวคิดสําคัญ อยู่ 6 ประการ คือ
1) เป็นการเรียนรู้แบบ Active learning โดยให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทํา เพื่อให้นักเรียน
ได้คิดเป็น วางแผนเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น และประเมินเป็น 2) การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism
โดยให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความหมาย
สามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าแล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา 3) การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning; BBL) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของสมอง
ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด กล่าวคือ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทํางานของ
สมองซีกขวาให้ได้รับการพัฒนาอย่ างสมดุ ลและประสานกันกับสมองซี กซ้าย ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับปัจจัย
ที่สนับสนุนการทํางานของสมอง 4) การเรียนรู้ด้วยการเปรียบเปรย (Analogy) โดยการเปรียบเปรยมโนมติที่คุ้นเคย
หรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน กับมโนมติวิทยาศาสตร์ ซึ่งแนวทางการเชื่อมโยงระหว่าง Analog และ Target คือ
ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง และความไม่ชัดเจนของการเปรียบเปรย อันจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ดีขึ้น 5) การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่จําเป็นต้องบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยถักทอหรือประสานไปพร้อมกับองค์ความรู้หลัก
ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี
(Information, Media and Technology Skills) และทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills)
6) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่กําหนดจุดมุ่งหมาย
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน เกิดสมรรถนะสําคัญ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งทั้ง 6 แนวคิดสําคัญนี้ ได้นําไปสู่กรอบการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน
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คือ 1) R – Reviewing; เป็นการให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์
องค์ความรู้ 2) D – Designing; เป็นการให้นักเรียนได้ออกแบบและวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมการก่อน
ลงมือปฏิบัติ โดยการเปรียบเปรย (Analogy) มโนภาพที่นักเรียนจะใช้สร้างเป็น Chem – mation (analog) กับ
มโนมติที่กําลังจะศึกษาอยู่ (target) 3) C – Creating; เป็นการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
Chem – mation ตามจินตนาการของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งมุ่งเน้นให้ผลงานที่สําเร็จด้วยการมีส่วนร่วมในการ
ทํางานเป็นทีม และ 4) P – Publishing; เป็นการให้นักเรียนออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และอัพโหลด
ผลงาน Chem – mation ขึ้นเว็บไซต์ YouTube หรือ Facebook เพื่อแสดงผลงานให้สาธารณชนได้ประจักษ์
อันเป็นเวทีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานกับนักเรียนคนอื่นๆ และเผชิญหน้ากับความท้าทายของนักเรียน
ผ่ า นการบู ร ณาการเนื้ อ หาวิ ช าเคมี เรื่ อ งอั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี กั บ กระบวนการเรี ย นรู้ 5 ขั้ น ตอน คื อ
1) ทบทวนเนื้อหาและเขียน Script 2) ออกแบบและเขียน Story board 3) ลงมือสร้างผลงานและถ่ายภาพ
4) ทําเป็นภาพเคลื่อนไหว และ 5) นําเสนอและเผยแพร่ผลงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว จะส่งผลให้
ผู้เรียนมีศักยภาพหลายด้านที่กระโดดข้ามมาตรฐานของหลักสูตร ทั้งด้านความรู้ในเนื้อหาวิชา เจตคติหรือค่านิยม
ทักษะการคิด ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะสังคม ทักษะการสื่อสาร และทักษะอื่นๆ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ
ซึ่งเป็นการยกระดับการเรียนรู้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งที่ตอบสนองความท้าทายและการแก้ปัญหาของนักเรียน เพื่อเตรียม
พวกเขาให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 โดยในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้จะมีการสะท้อนผล
(Feedback) ร่วมกับการวัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบมีกลุ่มตัวอย่างเดียว และมีการทดสอบก่อนและหลัง
การทดลอง (One Group pretest – posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 ที่กําลังเรียนวิชาเคมี 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น มี 2 ห้องเรียน
จํานวนนักเรียน 80 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มโดยหน่วยที่สุ่มคือห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
1 ห้องเรียน มีนักเรียน 42 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี 3 (ว 32223) เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ จํานวน
8 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 18 ชั่วโมง ที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใช้แล้ว
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 3
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกตอบ จํานวน
30 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 – 0.72 ค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.26 – 0.89
และมีค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.799
2.2 แบบวัดเจตคติ เป็นแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือ
สร้างองค์ความรู้ ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก มีองค์ประกอบ 6 ด้าน
ด้านละ 4 ข้อคําถาม รวม 24 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่า t ตั้งแต่ 1.98 – 5.11 และมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.860
2.3 แบบประเมิ นความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานการสร้าง
Chem – mation ของนักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาและหาคุณภาพ โดยพัฒนาแบบประเมินมาจากเอกสาร
ต่างประเทศ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนคะแนน หรือ Rubric Score มี 4 ระดับ มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ซึ่งมีค่า
IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ให้ นักเรี ยนทํ าแบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่ องอัตราการเกิดปฏิ กิริ ยาเคมี
และทําแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี 3 เรื่องอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ RDCP Chem – mation
เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ จํานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเวลา 18 ชั่วโมง
3. ระหว่างที่ดําเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้น จะมีการเก็บคะแนนของ
นักเรียนจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน Chem – mation
ของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ แล้ว ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และทําแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี และมีการสัมภาษณ์
นักเรียนเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1.1 การศึกษาระดับคะแนน โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 การทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียน โดยใช้ t – test แบบ Dependent Samples
1.3 การทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กับเกณฑ์ที่กําหนดไว้
โดยใช้ t – test แบบ Independent Samples
2. การวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์คะแนนเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียน
3.1 การศึกษาระดับคะแนน โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 การทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยใช้ t – test แบบ Dependent Samples
4. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือ
สร้างองค์ความรู้ ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการหาค่าประสิทธิภาพ
แห่งกระบวนการ (E1)/ค่าประสิทธิภาพแห่งผลลัพธ์ (E2)
5. การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.) ของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP
Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ ในวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้าง
องค์ความรู้ ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 86.95/82.94
2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้าง
องค์ความรู้ ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.763
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. คะแนนเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการใช้ RDCP Chem – mation
เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
5. คะแนนความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน Chem – mation วิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
อภิปรายผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้าง
องค์ความรู้ ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
86.95/82.94 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.763 ซึ่งแสดงว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้แล้ว นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
0.763 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ คือ 0.50 ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือ
สร้างองค์ความรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความเหมาะสมที่จะนํามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีทักษะใหม่ ๆ ในการแสวงหาความรู้

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 81
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555)
ที่ว่า ทักษะสําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 คือทักษะของการเรียนรู้ (learning skills) ครูต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเอง
จาก “ครูสอน” ไปเป็น “ครูฝึก” หรือ “ผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้” และครูต้องเรียนรู้ทักษะในการทําหน้าที่
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2548) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ต้องพัฒนาศักยภาพทางสมอง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ความรู้เกิดจากประสบการณ์ และผู้สอนเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวกเท่านั้น ครูต้องมี
ความสามารถในการออกแบบยุทธศาสตร์การเรียนการสอน จัดการและจูงใจ ติดต่อสื่อสาร วางแผนและบูรณาการ
ประเมิน และสะท้อนการปฏิบัติ NEA’s Doubts & Certainties (1994) กล่าวถึงหลักการทํางานของสมองกับ
การจัดการเรียนการสอนว่า การเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงข้อมูลความรู้กับบริบทต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว มีรูปแบบ มีระบบ
มีความเข้าใจ เน้นการประยุกต์ใช้งาน หรือยกตัวอย่างจริง หรือตัวอย่างเปรียบเทียบ ใช้อุปกรณ์ เทคนิคการเรียน
การสอนที่ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
และทบทวนใคร่ครวญสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว และใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ทําให้เด็กได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง
อย่างหลากหลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ และหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ RDCP Chem – mation
เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ จัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎี Active Learning, Constructivism,
Brain Based Learning และ Analogy ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2552); ไชยยศ เรืองสุวรรณ
(2548) และพรเทพ รู้แผน (2549) ที่ว่า Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือกระทํา
และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไป โดยนักเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่
การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การจัดการเรียนรู้แบบนี้จึงช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ท้าทายผู้เรียน
สร้างความกระตือรือร้น และความมีชีวิตชีวาให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี Jaworski (1993) และ Fosnot (2005)
กล่าวว่า ความสําคัญของการเรียนตามแนวทฤษฎี Constructivism เป็นกระบวนการที่นักเรียนบูรณาการข้อมูลใหม่
กับประสบการณ์ที่มีมาก่อนหรือความรู้เดิมของนักเรียน และสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ด้วยการให้นักเรียนลงมือ
กระทําด้วยตนเอง Orgill & Bodner (2004) และ Coll (2008) กล่าวว่า การที่นักเรียนสามารถเชื่อมโยงมโนมติเหล่านี้
เข้ากับเรื่องราวที่นักเรียนสร้างขึ้นจากชีวิตประจําวันหรือประสบการณ์ข้องนักเรียนได้ ก็จะทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
ได้ไม่ยาก ผลที่เกิดจากการเปรียบเปรยด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเคมีกับเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
หรือประสบการณ์ของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ช่วยให้นักเรียนเอาชนะมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อนได้ และช่วยให้นักเรียนเข้าใจมโนมติที่เป็นนามธรรม ศรัญญู ศรีสมพร (2552) กล่าวว่า การให้นักเรียน
สร้างภาพยนตร์หรือ Animation เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทํางานของสมองซีกขวาให้ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุลและประสานกันกับสมองซีกซ้าย ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับปัจจัยที่สนับสนุนการทํางานของสมองและการคิด
ซึ่งมีความสําคัญหลายประการ ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Biesty (2009)
เกี่ยวกับการใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ พบว่า สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เช่นนี้ ทําให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการทํางาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จินตนาการ สร้างมโนภาพ และลงมือทําอย่างประณีต ซึ่งทําให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการยกระดับการเรียนรู้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งที่ตอบสนองความท้าทายและ
การแก้ปัญหาของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 และผลการศึกษาของ
ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ (2555) โดยการใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในวิชาเคมี เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่ าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. คะแนนเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้ RDCP Chem – mation
เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่
และท้าทายความสามารถของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Pike (2007) ที่ว่า การใช้สื่อการเรียนในลักษณะนี้
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในอุดมคติ (Ideal) ที่ใช้สําหรับกระตุ้นความสนใจและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ในหลาย ๆ ด้าน ด้วยการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตร ซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของพวกเขา
อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง Edson (2006) กล่าวว่า ความน่าสนใจทางเทคโนโลยี ที่จะสร้าง
จินตนาการของนักเรียนได้ทุกวัย การได้เล่าเรื่องราวที่สามารถทําให้ดูมีชีวิตผ่านการสร้าง Animation นักเรียน
จะมีความสนุกในรูปแบบใหม่ที่ได้สร้างสรรค์เรื่องราว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Biesty (2009)
เกี่ยวกับการใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ พบว่า การเรียนรู้เช่นนี้ทําให้นักเรียนสนใจและจดจ่อ
อยู่กับการเรียน ถือเป็นความท้าทายและการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ดึงดูดใจ และผลการศึกษาของ ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
(2555) โดยการใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในวิชาเคมี เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี พบว่า นักเรียนมีเจตคติ
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี นักเรียนทุกคนให้ความสนใจและกระตือรือร้นกับกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นอย่างมาก นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน เห็นคุณค่ากับการเรียนรู้ และพวกเขามองเห็นลู่ทางในการนําเอา
เทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ผลงานของตนเองในอนาคต
4. คะแนนความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน Chem – mation วิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้เนื่องจากผลงาน Chem – mation จัดเป็นงานที่ต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการคิดขั้นสูง จากการได้วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ความรู้ ประยุกต์ และพัฒนาผลงาน
ให้เป็นเอกลักษณ์ (Unique) โดยผ่านกระบวนการระดมสมอง ออกแบบ วางแผน ลงมือปฏิบัติ จนได้เป็นผลงาน
ที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา (The left and
right cerebral hemispheres) อย่างสมดุล โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร
(2550) ที่ว่า สมองซีกซ้ายจะเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษา ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์
และควบคุมพฤติกรรม ส่วนสมองซีกขวาจะเกี่ยวกับความสามารถทางท่าทาง การสื่อสาร ความสนุกสนานทางดนตรี
จินตนาการ ไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสังเคราะห์ ความสามารถทางศิลปะ และการคิดสิ่งใหม่ ๆ แปลก ๆ
ซึ่งคนส่วนใหญ่จะใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าสมองซีกขวา ซึ่งยังมีพื้นที่สมองอีกจํานวนมากที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าเราดึงเอา
จุดเด่นของสมองซีกขวามาใช้ร่วมกับสมองซีกซ้ายในการเรียนการสอน จะทําให้เพิ่มศักยภาพของสมองได้มากขึ้น
Brunner (1956) กล่าวว่า เด็กจะเกิดความคิด (คิดสร้างสรรค์) ได้ต้องได้เริ่มต้นจากการลงมือปฏิบัติเสียก่อน
การกระทําจะทําให้เด็กค่อย ๆ เกิดการคิด สร้างจินตนาการ และเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมในภายหลัง นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Biesty (2009) เกี่ยวกับการใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ พบว่า
การสร้างสรรค์ผลงานทําให้ความคิดที่อยู่ภายในเกิดขึ้นเป็นลักษณะวัฏจักรอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการออกแบบ
สร้างองค์ความรู้ ใช้จินตนาการ สร้างมโนภาพ และลงมือทําอย่างประณีต และผลการศึกษาของ ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
(2555) โดยการใช้ Clay animation เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในวิชาเคมี เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี พบว่า นักเรียน
มีความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน Clay animation อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. เป็นแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
โดยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
2. เป็ น แนวทางในการกระตุ้ น ความสนใจในการเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาวิ ช าของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนอ่อน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และใช้เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสอนของครูได้
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น
ความสามารถในการคิด จินตนาการ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ทักษะทางสังคม
การใช้ทักษะทางศิลปะ การใช้ทักษะการสื่อสาร
4. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน อันจะช่วยยกระดับการเรียนรู้และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนสามารถรับมือกับความท้าทายในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการตรวจเช็คมโนมติของนักเรียนกับมโนมติวิทยาศาสตร์ จากการเขียน Script และ Story board
ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ก่อนให้นักเรียนนําไปสร้างเป็น Chem – mation เพื่อป้องกันการเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ของนักเรียนในภายหลัง
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ ในวิชาหรือเนื้อหาที่
เป็นนามธรรมมาก ๆ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น
3. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งมีผลมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือ
สร้างองค์ความรู้ เช่น การเปลี่ยนแปลงมโนมติ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น
4. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
กับกลุ่มเป้าหมายที่ขยายใหญ่ขึ้น เช่น ระดับกลุ่มโรงเรียน อําเภอ จังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ
5. ควรสํารวจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนว่า มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ เหมาะสมเพียงพอหรือไม่
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการใช้ RDCP Chem – mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ ตามบริบทของ
โรงเรียนนั้น ๆ
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ผลงานวิจัย รายงานการนิเทศครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แนวทางการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้วิจัย
นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการอบรมโดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู 4) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 60 และ 5) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test)
คะแนนความสามารถด้านคํานวณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อยู่ ร ะดั บ ต่ํา กว่ า เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ที่ ร้ อ ยละ 50 ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 จํา นวน 53 คน และครู ผู้ ส อนระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 53 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ส่วนตัวอย่าง
ที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ตามสัดส่วนจํานวน
นักเรียนจากห้องที่ครูผู้สอนเป็นตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้นักเรียนทั้งหมด 319 คน และผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 319 คน
สื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู แบบนิเทศ
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 และแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า
1. คะแนนความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการอบรม
สูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็นในภาพรวมของครูที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก และผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู พบว่า
ครู ร้อยละ 97.90 มีการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิด ทําให้ผู้เรียน
รู้จักการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล การแก้ปัญหาควรจะเป็นจุดเน้นที่สําคัญในหลักสูตรคณิตศาสตร์ เป็นเป้าหมาย
พื้นฐานในการสอนคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสําคัญสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (National
Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000: 182) เพราะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน นอกจากนี้
ยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ข้อเท็จจริง ทักษะ มโนคติ หลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ความสําเร็จในการแก้ปัญหา
จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการแก่ผู้เรียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและ
มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดให้ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นหนึ่งในห้าของ
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กําหนด จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 6)
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ คือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดําเนินการประเมิน NT และกําหนด
เป้าหมายผลการประเมินไว้ร้อยละ 50 แต่ผลการประเมินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 – 2554
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคํานวณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เท่ากับ 54.04 และ 51.74 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง ในปีการศึกษา 2554
มี 53 โรงเรียนที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเป้าหมาย จากโรงเรียนทั้งหมด 147 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, 2554: 79 - 80) และจากการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าครูผู้สอน
ส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกคณิตศาสตร์ ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ใช้เครื่องมือและเกณฑ์การวัดและประเมินผลไม่หลากหลาย ขาดการฝึกทักษะการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ําและ
นักเรียนขาดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ดังที่สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2549: 78 - 80) กล่าวว่า การสอน
ของครูเน้นการอธิบายอย่างเดียวแล้วให้งานนักเรียนทํา เป็นผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และมีเจตคติที่ไม่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทํานองเดียวกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550: 3 - 6) ที่ระบุว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
เป็นอย่างดี แต่ยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา และจากการสํารวจความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
ของครูผู้สอน พบว่า ครูร้อยละ 80.85 มีความต้องการพัฒนาในด้านเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
จากปัญหาและแนวคิ ดข้างต้ น จึงจําเป็นที่จะต้องมีการให้ความช่วยเหลื อหรื อแนะนํ าครู ใ ห้มี ความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการให้แนวทางการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสื่อประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ ที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัว
เป็นวิธีการให้ข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติงานได้รวดเร็ว สะดวก ประหยัด ผู้รับการพัฒนามีเวลาศึกษาทําความเข้าใจ
ได้ด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์กําหนดไว้แน่นอนและชัดเจน ทําให้ผู้เรียนได้รู้และแสดงสมรรถภาพได้ตามที่กําหนดไว้
ในวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ (2550) ได้ทําการศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ค ณิตศาสตร์ โดยใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ค ณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจของครูหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ผลการนิเทศติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูทุกคนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลําดับขั้นตอน ครูใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กคิด
ตอบคําถาม นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนมีความสุขในการเรียนจากกิจกรรมที่ครูจัดให้
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนภายหลังการอบรมอยู่ในระดับดี จากรายละเอียดที่นําเสนอมา
ผู้วิจัยจึงสร้างและพัฒนาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 เพื่อใช้เป็นสื่อนิเทศพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและ
หลังการอบรมโดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
3. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
หลังได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 60
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง เอกสารที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เพื่อเป็นสื่อนิเทศสําหรับใช้ในการอบรมพัฒนา นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนํา ครูผู้สอนให้มีความรู้
ทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. การนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง การอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรม
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนํา ให้คําปรึกษา
แก่ครูในระหว่างการปฏิบัติงานในชั้นเรียน โดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
เป็นสื่อการนิเทศ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผ่านกิจกรรมปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน ให้นักเรียนมีประสบการณ์
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตามแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. คะแนนความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
หมายถึง คะแนนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูที่ใช้
แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งวัดจากแบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หมายถึง
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู มีประเด็นการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งวัดจากแบบประเมินและแบบนิเทศ
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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6. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หมายถึง ความสามารถ
ในการใช้ความรู้ ทักษะและวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการหาคําตอบให้กับคําถามหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งวัดได้จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการ
แก้ปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาคําตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์
ใน การแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอและเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาดีแล้ว
การเลือกใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการแก้ปัญหา
ถ้านักเรียนมีความคุ้นเคยกับยุทธวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เหมาะสมและหลากหลายแล้ว นักเรียนสามารถเลือก
ยุทธวิธีเหล่านั้นมาใช้ได้ทันที ผู้วิจัยจึงสร้างและพัฒนาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้เป็นสื่อนิเทศพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
กรอบแนวคิดการวิจัย

การนิเทศครูผสู้ อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปญ
ั หา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
2. ครูมีความคิดเห็นที่ดีต่อแนวทาง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
3. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
คณิตศาสตร์
ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปญ
ั หา
คณิตศาสตร์
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2555
สั งกัดสํานั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 ได้ แ ก่ ผู้บริ หารโรงเรียน จํานวน 147 คน
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 147 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1,587 คน และ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1,587 คน
ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test) คะแนนความสามารถด้านคํานวณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ระดับต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 53 คน
และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 53 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
ส่วนตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ตามสัดส่วน
จํานวนนักเรียนจากห้องที่ครูผู้สอนเป็นตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างถึงใน ธีรวุฒิ
เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้นักเรียนทั้งหมด 319 คน
และผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 319 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่เป็นสื่อในการนิเทศ คือ แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นเอกสาร จํานวน 7 เล่ม ประกอบด้วยเนื้อหา 1) การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 2) การแก้ปัญหา
สาระจํานวนและการดําเนินการ 3) การแก้ปัญหาสาระการวัด 4) การแก้ปัญหาสาระเรขาคณิต 5) การแก้ปัญหา
สาระพีชคณิต 6) การแก้ปัญหากับโครงงานคณิตศาสตร์ และ 7) การประเมิน ผลการแก้ปัญ หาคณิตศาสตร์
ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.05/82.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .80 - 1.00
ค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .80 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.79
2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ จํานวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ มีค่า
ความสอดคล้องของข้อคําถาม (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 มีค่าอํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง 0.38 ถึง 0.64 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.75
2.3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 35 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องของ
ข้อคําถาม (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00
2.4 แบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 35 ข้อ เป็นแบบตรวจสอบรายการประกอบการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความครอบคลุมของเนื้อหาและกิจกรรม
2.5 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ แบบถูกผิดและแบบจับคู่ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .80 -1.00
ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.29 - 0.78 และค่าอํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง 0.33 - 0.67 และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.76
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2.6 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้บ ริ ห ารโรงเรีย นและผู้ป กครองนั ก เรี ย นต่ อ การจัด กิ จ กรรม
การเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า(rating scale)
มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องของข้อคําถาม (IOC) ค่าตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 ค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.66 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีกิจกรรม 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การอบรมพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะความสามารถในการจั ด กิ จ กรรมการแก้ ปั ญ หา
คณิตศาสตร์โดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นสื่อการนิเทศ
จํานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2555 ดําเนินการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการอบรม ทดสอบระหว่างการอบรม และสอบถามความคิดเห็นของครู
ที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ระยะที่ 2 นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนําครูผู้สอนในระหว่างที่ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่
12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ระยะที่ 3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอน โดยการประเมิน
และนิ เทศ ติดตามการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู สอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 29 มีนาคม 2556
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
1. ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนการอบรม
โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจฯ
2. ครูร่วมกิจกรรมอบรมโดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
3. ทดสอบระหว่างการอบรมโดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
4. ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ฯ
5. สอบถามความคิดเห็นของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนําครูผู้สอนระหว่างดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7. ประเมินและนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอน
8. สอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
9. สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์คะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม โดยใช้ค่าสถิติ t - test for dependent
2. วิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของครูที่ มี ต่ อ แนวทางการพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ก ารแก้ ปั ญ หา
คณิตศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ผลประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหาจํานวนและร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
4. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 60 โดยใช้สถิติ t – test one group
5. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการวิจัย
1. คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการอบรม
โดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ข องครูชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โดยภาพรวมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตาราง
คะแนน
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

N
53
53

23.13
32.81

S.D.
3.33
3.50

df

T

Sig

52

45.72*

0.0000

2. ความคิดเห็นในภาพรวมของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.55)
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3.1 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก( = 3.89,
S.D. = 0.61)
3.2 ผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู พบว่า ครูร้อยละ
97.90 มีการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตาราง
คะแนนเต็ม
(คะแนน)
30

19.65

ร้อยละ

S.D

65.50

4.59

t
18

7.76*

5. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รายละเอียดดังตาราง
ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย

รายการ
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4.60

0.54

มากที่สุด

4.52

0.55

มากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
1. คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการอบรม
โดยใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การแก้ ปัญหาคณิตศาสตร์ข องครูชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โดยภาพรวมสูงกว่าก่อนการอบรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีการออกแบบได้ตรงตามความต้องการของครูและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ นําเสนอ
อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเทคนิควิธีและกระบวนการฝึกอบรม วิทยากรได้เน้นให้
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม สามารถนําไปสู่การ
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ปฏิบัติจริงได้ ทําให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสายยนต์ จ้อยนุแสง
(2552) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ (2550) ได้ทําการศึกษาผลการนิเทศ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการทดสอบของครูผู้สอนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็ นในภาพรวมของครูชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่อแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีรูปเล่ ม
กะทัดรัด น่าศึกษา กิจกรรมมีความเหมาะสมและน่าสนใจ มีการเรียงลําดับขั้นตอนง่ายต่อการเรียนรู้ มีเนื้อหาสาระ
ที่เป็นประโยชน์และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี วิทยากร
จัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วม ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและกับวิทยากรอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการสอดแทรกเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ เ น้ น ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ เ รี ย นรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของปริ ญ ญ์ พวงนั ด ดา (2550)
ได้ทําการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยชุดนิเทศของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า
ครูมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดนิเทศอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชุมศรี ไพบูลย์กุลกร (2549)
ได้ทําการศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมครู เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมครูอยู่ในระดับดี
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3.1 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จัดหา จัดทําสื่ออุปกรณ์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
สร้างบรรยากาศที่ดี และมีวิธีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทดสอบก่อน - หลังเรียน
และระหว่างเรียน และนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายยนต์
จ้อยนุแสง (2552) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา พบว่า ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคุณภาพการปฏิบัติ
โดยรวมอยู่ในระดับดี
3.2 ผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของครู พบว่าครูร้อยละ
97.90 มีการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ นําข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหา/
เตรียมสื่ออุปกรณ์ จัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนทุกคนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
นําเกมหรือสถานการณ์ปัญหามาใช้อย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนและกําหนดขั้นตอน
การทํางานกันเองภายในกลุ่ม จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากของจริง ใช้คําถาม
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ครูผู้สอนใช้วิธีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานผู้เรียน
นําเสนอผลงานและได้ร่วมวิจารณ์ผลงานของตนหรือของเพื่อนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ (2550) ได้ทําการศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เอกสาร
แนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ครูทุกคนได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามที่เสนอในแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นลําดับขั้นตอน ครูใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กคิด ตอบคําถาม
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นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการตอบคําถาม การเล่นเกมและทําแบบฝึกเสริมทักษะ นักเรียนมีความสุข
ในการเรียนจากกิจกรรมที่ครูจัดให้ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนภายหลังการอบรม
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตามให้คําแนะนําช่วยเหลืออย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
และที่สําคัญ คือ สอดคล้องกับความต้องการของครูที่จะนําเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ไปใช้จริง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550: 11 - 35) ได้กล่าวถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เน้นให้นักเรียนมีการเขียนแนวความคิดและวิธีการคํานวณตาม
ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการปัญหา มีการกระตุ้นด้วยคําพูดที่เน้นความคิดจะทําให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับครู ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถช่วยเสริม
การทํางานแก้ปัญหาได้และนักเรียนได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้มีการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ การที่นั ก เรีย นได้มี โ อกาสแก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเองและนํ า เสนอต่ อ เพื่อ นสมาชิก ภายในกลุ่ม เพื่ อนํ า เสนอ
กระบวนการแก้ปัญ หา การเลื อ กใช้ ยุทธวิ ธีแ ก้ปัญหาที่เ หมาะสมและมี ประสิท ธิภาพสูงสุ ดและสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ พนม จองเฉลิมชัย (2553) ได้ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติที่ได้รับการสอนโดยการให้นักเรียน
ตั้งโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียน
เรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน สามารถนํากิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
และตรงกับความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนและชุมชน ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2551: 131 - 132) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นการ
จัดกิจ กรรมปัญ หาหรือสถานการณ์ ปั ญหาที่ เ หมาะสมกั บวั ยและพัฒ นาการของนักเรี ยน ส่ งเสริ ม ให้ นั กเรี ย น
ได้พัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีแนวคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อ และมีความมั่นใจ
ในการแก้ปัญหา ที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนําติดตัวไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสถียร สุวรรณจักษ์ (2547) ได้ทําการศึกษาผลการใช้
แนวทางการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
ว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การเตรียมสื่อหรืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนควรนํา
สื่ออุปกรณ์ของจริงที่หาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดหา
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนควร มีการแนะนําการใช้สื่อ/อุปกรณ์ก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติเสมอ และรักษาเวลาให้เหมาะสมตามที่กําหนด
3. ครูควรจัดให้นักเรียนและเพื่อนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของนักเรียนเอง
4. ครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีการแข่งขันในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์กับโรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่ยังไม่ได้นําแนวทางการพัฒนาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับและ
ไม่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อได้ทราบผลการพัฒนาที่ชัดเจน
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นางไพรประนอม ประดับเพชร
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แล้วนําชุดสื่อประสมที่มีคุณภาพแล้วไปพัฒนาทักษะ
การอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา
ระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลองโดยใช้ชุดสื่อประสมทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังการใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา
ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําเป็นชุดฝึกที่รวมแบบฝึกที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ทําให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนานและเมื่อใช้คู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ทําให้นักเรียน
ได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําให้สูงขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านนาแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือชุดสื่อประสมฝึกทักษะ การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา จํานวน 16 ชุด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ จํานวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํารายบุคคลจํานวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.82 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดสื่อประสมฝึกทักษะ
การเรียนรู้การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่า t - test (Dependent)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา มีประสิทธิภาพ 94.48/89.62 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ 80/80
2. ผลการเปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นด้า นการอ่า นออกเสีย งคํ า ควบกล้ํา ของนัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนโดยการใช้ชุดสื่อประสมฝทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําสูงกว่า
ก่อนเรียนทั้ง 16 ชุด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงคําควบกล้ําอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.29
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติมีความสําคัญอย่างมากเป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติ ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิดและศิลปวิทยาต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างคนไทยด้วยกันในด้านการศึกษาถือว่า ภาษาเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ วิชาอื่น ๆ ดังนั้นครูผู้ส อนจึงมีค วามจํ าเป็นอย่ างยิ่ง ที่จะต้องปูพื้นฐาน
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทยและจะต้องจัดเตรียมกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องและต้องอาศัย
การฝึกซ้ําบ่อย ๆ จนเกิดความชํานาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอ่านซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญยิ่งในการแสวงหาความรู้
การอ่านออกเสียงเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก เพราะการอ่านนําไปสู่การพูด การฝึกอ่านออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน
ตามอักขรวิธีจะส่งผลให้การพูดถูกต้องชัดเจนไปด้วย

96 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
จากการที่ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาแก
จังหวัดชัยภูมิ ในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านต่ํากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งปีการศึกษา 2553 – 2554 ต่ํากว่าเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ตั้งไว้
แสดงให้เห็นว่า ปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นปัญหาที่สําคัญและเร่งด่วนมากที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข จากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาในการอ่านการเขียนมากที่สุด คือนักเรียนอ่านคําควบกล้ําไม่ถูกต้อง
อ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ไม่ชัด ดังนั้นจึงสามารถสรุปสาเหตุสําคัญที่ทําให้นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเสียง
คําควบกล้ําไม่ถูกต้อง เพราะ เนื่องมาจากครูไม่นําสื่อและนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ มาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่านและ นักเรียนพูดภาษาถิ่นในชีวิตประจําวันจนเกิดความเคยชิน ทําให้การอ่าน
คําควบกล้ําเป็นไปได้ช้า โดยเฉพาะ ภาษาถิ่นชัยภูมิของนักเรียนจะไม่มี ร ล ว ควบกล้ํา
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านนวัตกรรมทางการสอน
ที่จะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา พบว่าการนําสื่อหลายรูปแบบมาสร้างแบบฝึกทักษะ
น่าสนใจมาก เพราะการให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําจากบทอ่านประเภทร้อยกรองและเพลง
ที่มีคําควบกล้ํา จะทําให้นักเรียนสนุก และไม่เบื่อ เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2524: 104)
เสนอแนวทางการฝึกไว้ว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องใด จะต้องจัดทําสื่อการสอนที่น่าสนใจเน้น
หรือช่วยให้เนื้อหาหรือทักษะที่ต้องฝึกฝนดีขึ้น เช่น การออกเสียงคํา
จากหลั ก การ แนวคิ ด และเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะพั ฒ นาชุ ด สื่ อ ประสม
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาแก จังหวัดชัยภูมิ
ในปีการศึกษา 2555 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
การทดลองใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา หมายถึง ชุดสื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้
ในการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา เป็นชุดฝึกที่มีกิจกรรมหลากหลาย จํานวน 16 ชุด สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบการใช้
ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 16 แผน
3. ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา หมายถึง คุณภาพของชุด
สื่อประสมที่ประเมินตามเกณฑ์ 80/80
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียน หลังการเรียน โดยใช้ชุดสื่อประสม
การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการทดสอบจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างและ
หาคุณภาพแล้ว
5. ความพึงพอใจ หมายถึง การตัดสินใจโดยความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อชุดสื่อประสมการฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา หลังการเรียน ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างและหาคุณภาพแล้ว
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การพั ฒ นาชุ ด สื่ อ ประสมฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นออกเสี ย งคํ า ควบกล้ํ า ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นชุดฝึกที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียน
ให้สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําแล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่มีต่อชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา โดยนําพื้นฐาน
ด้านจิตวิทยามาจากทฤษฏีการเรียนรู้ของ Thorndike (สุนทรี ประเสริฐศรี, 2526: 19) ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสร้ า งชุ ด สื่ อ ประสมฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นออกเสี ย ง แนวคิ ด ในการสร้ า งแบบฝึ ก ทั ก ษะของ
วัชรี สุวรรณพินธุ์ (2537: 13) และภาวินี ทอนสูงเนิน (2543: 31) มีหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะโดยจะคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีคําอธิบายชัดเจนเป็นแบบฝึกสั้น ๆ ง่าย ๆ ใช้เวลาเหมาะสม ฝึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพียงเรื่องเดียว ฝึกจากง่ายไปหายาก เร้าความสนใจโดยใช้ภาพประกอบ สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานโดยใช้เพลง
ในการนําเข้าสู่บทเรียน ใช้สื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ รูปแบบ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาหลักจิตวิทยาในการสร้าง
แบบฝึกทักษะของ ทิพย์สุดา จงกล (2549: 31 - 33) ซึ่งใช้หลักจิตวิทยาของความแตกต่างระหว่างบุค คล
เพราะผู้เรียนเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการสอนภาษาจึงต้องมีการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ก่อนสอน การสอนจะต้องแบ่งกลุ่มเด็กเก่งและเด็กอ่อนคละกันและยังคํานึงถึงความพร้อมของเด็กในด้านวุฒิภาวะ
ประสบการณ์เดิม ความสัมพันธ์ของบทเรียนกับตัวเด็ก ความต่อเนื่องในบทเรียน การจูงใจผู้เรียน ฝึกในสิ่งที่ใกล้ตัว
ลงมือกระทําด้วยตนเอง จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย และใช้กฎแห่งการฝึกฝน การฝึกฝนบ่อย ๆ
ทําให้ผลการเรียนรู้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นและการทําซ้ํา ๆ จะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะฉะนั้น
การฝึกฝนบ่อย ๆ จะทําให้เกิดความแม่นยําในเนื้อหา การอ่าน ถ้าได้ฝึกบ่อย ๆ ความชํานาญก็จะเกิดขึ้น ทําให้ออกเสียง
ได้ชัดเจนอ่านได้ถูกต้อง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ชุดสื่อประสมฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา

1. ประสิทธิภาพชุดสื่อประสมฝึกทักษะ
การอ่านเสียงคําควบกล้ํา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง one - group
pretest - posttest design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2535: 216) ดังตาราง
O1

X

O2
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาแก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 3 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 78 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาแก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 คะแนนด้านการอ่านต่ํากว่าร้อยละ 60 ทุกคน รวมจํานวน 27 คน ได้มาโดย
วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 16 ชุด
ในแต่ละชุดประกอบไปด้วย เพลงคําควบกล้ํา จํานวน 18 เพลง แบบฝึกวิธีฝึกการออกเสียงควบกล้ําจํานวน 16 แบบฝึก
แผนภูมิคําควบกล้ํา จํานวน 16 แผนภูมิ กาพย์ยานี 11 สําหรับฝึกโดยใช้เป็นบทร้อยกรองท่องสนุก จํานวน 16 แบบฝึก
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน คําควบกล้ํา
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นความสามารถการอ่ า นคํ า ควบกล้ํ า ทดสอบก่ อ นใช้
ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา (Pre - test) และหลังการใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงคําควบกล้ํา (Post - test) จํานวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เรื่องการอ่านคําควบกล้ํา ร ล ว
ประกอบการใช้ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําจํานวน 16 แผน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา
จํานวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคํ าควบกล้ํา ได้แ ก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จํานวน 27 คน
การทดลองกระทําในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการทดลอง 16 ครั้ง
2. นําแบบทดสอบการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําที่เป็นแบบทดสอบรวม ที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่น
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) จํานวน 50 ข้อข้อละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนนมาทดสอบ
ก่ อ นทดลอง (Pre - test) โดยทดสอบก่ อ นที่จ ะดํา เนิน การสอนในชั่ว โมงแรก เพื่ อ ศึ ก ษาดูค วามรู้ เ ดิ ม และ
ความสามารถในการอ่านคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนแล้วบันทึกคะแนนที่นักเรียนทําได้มาหาค่าเฉลี่ย ( 1)
3. ดําเนินการทดลองใช้สื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา โดยใช้สื่อประสมฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 16 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 16 ครั้ง
4. เมื่ อ เรี ย นจนครบทั้ ง 16 แผนแล้ว นํา แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น การอ่า นออกเสีย ง
คําควบกล้ําชุดรวม ทดสอบหลังการทดลอง (Post - test) เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการทดลองซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับ
ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) แล้วบันทึกคะแนนที่นักเรียนทําได้มาหาค่าเฉลี่ย นําคะแนนมาเปรียบเทียบกันว่า
แตกต่างกันหรือไม่มีความก้าวหน้ามีมากน้อยเพียงใด และทดสอบความแตกต่าง โดยวิธีทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. วิเคราะห์ หาประสิ ท ธิภาพของชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกล้ํ า วิเคราะห์ หา
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ใช้ E1/ E2
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่า t – test แบบ dependent
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 94.48/89.62 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วย
ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่าออกเสียงคําควบกล้ํา
อยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากในการสร้างชุดสื่อประสมชุดนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยหลากหลาย
เพื่อนําความรู้มาสังเคราะห์ในการสร้างชุดสื่อประสมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีรูปแบบที่น่าสนใจสําหรับผู้เรียน
มี ประโยชน์ และส่งผลดี ต่อการเรี ยนรู้ เข้ า ใจบทเรีย นได้ ดีขึ้น สามารถจดจํ าเนื้อหาและคํ าศั พท์ไ ด้ค งทนและ
มีความสนุกสนานในขณะที่เรียน
2. การที่ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนสูงขึ้น หลังจากการใช้ชุดสื่อประสม
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํามีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎการฝึกหัดของ ธอร์นไดค์
(Thorndike) ที่ว่าการฝึกหัดกระทําบ่อย ๆ ย่อมทําผู้ฝึกมีความคล่องแคล่วและสามารถทําสิ่งนั้นได้ดี เกิดการเรียนรู้
ได้นานและมีความคงทนถาวรและการฝึกอ่านด้วยกิจกรรมที่หลากหลายนั้น จะช่วยทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ และเหตุผลอีกอย่างหนึ่ง คือ การสร้างชุดสื่อประสมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ใช้คู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้
ที่มีกิจกรรมหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นําความสามารถของตนมาใช้ ในการเข้ากลุ่มทํากิจกรรมจะมีทั้งคนเก่ง
ปานกลาง และอ่อนอยู่ร่วมกัน ให้ทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยกันทํากิจกรรมให้สําเร็จการร่วมมือกันทํากิจกรรมทําให้
ผู้เรียนเข้าใจกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผลการวิจัยพบว่ า นักเรียนมี ความพึงพอใจต่อการเรียนคําควบกล้ําโดยใช้ชุดสื่ อประสมฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงคําควบกล้ําคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสามารถสรุป
พฤติกรรมของนักเรียนโดยภาพรวมได้ว่า นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม นักเรียนร่วมกิจกรรม
การเรียนอย่างสนุกสนาน มีความสามัคคีกันในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ทุกคนมีความเพียรพยายามในการฝึก
อย่างแข็งขัน การให้นักเรียนทํางานกลุ่มแบบร่วมมือนั้น ทําให้การเรียนรู้ได้ผลดีมาก นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจก็จะได้รับ
คําอธิบายจากเพื่อนคนอื่นได้อย่างรวดเร็วและเป็นการส่วนตัวและนักเรียนผู้ที่ให้คําอธิบายแก่เพื่อนก็สามารถเพิ่มพูน
ความเข้าใจของตน จากการอธิบายนั้น

100 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ข้อเสนอแนะ
1. การฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําโดยใช้ชุดฝึกทักษะนี้ ครูควรให้นักเรียนฝึกหัดเป็นกลุ่ม
เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการอ่าน
2. คําควบกล้ําคําใดที่นักเรียนอ่านออกเสียงได้ไม่คล่องแคล่ว ชัดเจนหรือไม่คล่อง ไม่ถูกต้อง ให้ครูฝึกฝน
ให้เกิดความชํานาญและเอาใจใส่เป็นพิเศษ
3. เมื่อนักเรียนฝึกอ่านและเขียนคําควบกล้ําในแต่ละชุดเสร็จแล้ว ครูควรเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส
ใช้คําควบกล้ําในชุดฝึกนั้น ๆ โดยการนําคําเหล่านั้นมาแต่งเป็นประโยคหรือเขียนเรียงความ
4. ครู ค วรให้แ รงเสริม ทั นทีที่เด็กปฏิบัติได้ตามที่ค รูกําหนดให้ปรึกษาหรือขอคําแนะนําชี้แนะจากครู
ได้ตลอดเวลา
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ผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการไอซีที (ICT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
ผู้วิจัย
นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่กําหนด 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ และ
(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ง นี้ เ ป็ นนั ก เรีย นชั้ น ประศึ ก ษาปี ที่ 4/6 โรงเรี ย นอนุ บ าลสุ พรรณบุ รี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้การจับสลากห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจํานวน 1 ห้องเรียน ปีที่ 4/6
จํานวน 40 คนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) บทเรียนออนไลน์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน จํานวน 40 ข้อ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t - test แบบ Dependent Test
ผลการศึ ก ษาปรากฏว่ า (1) บทเรี ย นออนไลน์ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพ
(E1 /E2 ) เท่ า กั บ 81.06/80.83 เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด 80/80 (2) ค่ า เฉลี่ ย ของผลต่ า งของคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่มี ต่อการจั ดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ การใช้ห้องสมุดออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชั่นที่ผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต การศึกษา
จะเป็นกระบวนการที่เตรียมและนําคนไทยและสังคมให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคง และรู้ทันโลก ให้คนสามารถพัฒนา
คุณภาพชี วิต พั ฒนาเศรษฐกิ จ พัฒนาสังคม ตนเอง ครอบครัว และบ้านเมืองโดยฝึก ให้เป็ นผู้มีระเบียบวินัย
ไม่เบียดเบียน มีจิตใจที่ดีงามขยันหมั่นเพียร อดทน มีความรู้พื้นฐานที่ดี รู้จักคิด รู้จักปรับตัว รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะ
ในการทํางาน รู้จักพัฒนาฝีมือ โดยมีแหล่งเรียนรู้ สื่อและสิ่งแวดล้อมที่ดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. 2545: 1 - 3)
ปั จ จุ บั น เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในการเรี ย นรู้ เ ป็ น อย่ า งมากและเป็ น เทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่สําคัญเหมือนกับเทคโนโลยีการศึกษาอื่น ๆ ที่คุ้นเคยกันเช่นหนังสือวิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์
เพราะสามารถศึก ษาด้ ว ยตนเองได้ ซึ่ ง ทํ าให้ บ ทบาทของผู้เ รี ย นและผู้ ส อนเปลี่ ย นไปด้ ว ยทั้ งนี้ เ พราะนั ก เรี ย น
เป็น จํ า นวนมากสามารถเข้า ถึง ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ไม่ ได้ จัด ให้ อยู่ ใ นการเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาของตนเอง
(ทักษิณา สวนานนท์. 2540: 5)
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การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e - Learning) เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย
และเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และส่งผ่านองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้เรียน
ที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกันให้ได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวากระบวนการเรียนรู้จะถูก
สร้างสรรค์ขึ้นอย่างเหมาะสม และนําไปใช้เรียนทั้งในลักษณะของการศึกษาและการฝึกอบรมโดยที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเองระบบอีเลิร์นนิ่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะดําเนินการ
จัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นอย่างอัตโนมัติ เสมือนกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาปกติ
(บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. 2540: 7) สอดคล้องกับถนอมพรเลาหจรัสแสงที่กล่าวว่าบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเป็นการเรียนการสอน
ที่ ประยุ กต์ ใ ช้คุ ณ ลัก ษณะของอิน เทอร์เ น็ ต โดยนํา ทรัพ ยากรที่มีอ ยู่ใ น เวิล ด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web)
มาเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประโยชน์มากเพราะเป็นการ
นําประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการสนองตอบแนวคิด
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น หลั ก นั่ น คื อ ไม่ ใ ช่ ก ารสอนที่ เ ป็ น การถ่ า ยทอดความรู้ จ ากผู้ ส อน
แต่ เพียงฝ่า ยเดี ย ว แต่ เ ป็ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ว ยวิ ธีก ารที่ห ลากหลาย และเกิด ขึ้น ได้ทุก เวลาทุ ก สถานที่
(Any Time Any Where) โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.2541: 8 - 11) การนําภาพวีดิทัศน์
ภาพกราฟิกต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาใช้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์การใช้คุณสมบัติ
ของไฮเปอร์มีเดียในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายนั้น จะช่วยสนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองตามลําพัง
โดยผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาบทเรียนที่เสนออยู่ในรูปแบบไฮเปอร์มีเดีย ซึ่งเป็นเทคนิคการเชื่อมโยงข้อความไปสู่
เนื้อหาหลักด้วยเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสื่อภาพและเสีย งการเชื่อมโยงดังกล่าวจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง ในส่วนคุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ ไวด์ เว็บ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือผู้เรียนอื่นเพื่อการเรียนรู้โดยไม่จําเป็นต้องอยู่เวลาเดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน (Human
to Human Interaction) (ไชยยศ เรืองสุวรรณ.2546: 13) อีกทั้งนักการศึกษาในประเทศไทยก็ได้พัฒนารูปแบบ
เว็ บ เพจในการใช้ สื่ อ ในการจั ด การเรี ย นการสอนซึ่ งมั ก พบในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาการพั ฒ นาในระดั บ มั ธ ยมและ
ประถมศึกษานั้นยังพบว่ามีการพัฒนาค่อนข้างน้อยหากนักการศึกษาหรือครูผู้สอนมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน
บนเครือข่ายมากขึ้นมีการทดสอบประสิทธิภาพเว็บเพจโดยอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนาก็จะส่งผลให้ผู้เรียน
มีโอกาสเรียนรู้และทําความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541: 56 - 65)
จากเหตุผลดังกล่าวผู้รายงานจึงได้จัดการเรียนรู้บูรณาการไอซีที (ICT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้รายงานได้บูรณาการการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ การใช้ห้องสมุดออนไลน์
และการใช้แอปพลิเคชั่นที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง เป็นการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา
และฝึกปฏิบัติในด้านการอยู่ร่วมกันการทํางานร่วมกัน โดยอาศัยคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการนักเรียนได้พัฒนาผลการเรียนทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม)
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. บทเรียนออนไลน์ (online course) หมายถึง บทเรียนที่สร้างขึ้นผ่านเว็บซึ่งเป็นบทเรียนสําเร็จรูป
ผู้เรียนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองและมีปฏิสัม พันธ์กับบทเรียนได้ ภายในบทเรียน ประกอบด้วย ข้ อความ
ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว
2. การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ หมายถึง การเรียนรู้เป็นรายบุคคลผ่านบทเรียนที่พัฒนาขึ้นผ่านเว็บ
ในหลั ก สู ต รเนื้ อ หากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ เ พิ่ ม เติ ม ) ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. การเรียนรู้บูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้บทเรียน
ออนไลน์ การใช้ห้องสมุดออนไลน์และการใช้แอปพลิเคชั่นที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง
4. แบบฝึกหัดระหว่างการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ชุดของข้อคําถามย่อยที่อยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ของ
บทเรียนออนไลน์ ขณะจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบทดสอบแบบจับคู่ จํานวน 3 ฉบับ
และแบบทดสอบแบบถูกผิด จํานวน 2 ฉบับ
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม) โดยใช้แบบทดสอบประเภทเลือกตอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ข้อ 20 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายข้อ แบบตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้รายงาน
สร้างขึ้น
7. ประสิทธิภาพของบทเรียน 80/80 หมายถึง คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ทําให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ 80/80 โดยที่
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบย่อย
หลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยคิดคะแนนเฉลี่ยได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจาก
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยคิดคะแนนเฉลี่ยได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
8. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ในด้านเนื้อหา รูปแบบ และ
ผลที่เกิดกับนักเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์
9. ห้องสมุดออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง แหล่งความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบเครือข่าย
อิ น เทอร์เ น็ต ที่ ส ามารถอํ า นวยความสะดวกให้ กับ ผู้เ รีย น ได้ ทุ กที่ ทุ ก เวลา ในการแสวงหาความรู้ แ ละข้ อมู ล
สารสนเทศต่าง ๆ

104 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงานได้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ผสมสานของกานเย (Gagne) 9 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ เป็นขั้นที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งจาก
สิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนเองด้วย ครูอาจใช้วิธีการสนทนา ซักถาม ทายปัญหา หรือมีวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัว และมีความสนใจที่จะเรียนรู้
ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์ เป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียนนั้น
โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการเรียนเห็นแนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียนทําให้ผู้เรียนวางแผน
การเรียนของตนเองได้ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยครูดําเนินการสอนตามแนวทางที่จะนําไปสู่จุดหมายได้เป็นอย่างดี
ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมที่จําเป็นเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จําเป็นต่อการเชื่อมโยง
ให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่ เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องการเรียนรู้ความรู้ใหม่ต้องอาศัยความรู้
เก่าเป็นพื้นฐาน
ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม่ เป็นการเริ่มกิจกรรมของบทเรียนใหม่โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
มาประกอบการสอน
ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรียนรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถทํากิจกรรมด้วยตนเอง ครูอาจแนะนําวิธีการ
ทํากิจกรรม และนําแหล่งค้นคว้าเป็นการนําทางให้แนวทางให้ผู้เรียนไปคิดเอง เป็นต้น
ขั้นที่ 6 ให้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น การให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถแสดงพฤติ ก รรม
ตามจุดประสงค์
ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นขั้นที่ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียน
แสดงออกว่า มีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร และเพียงใด
ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ เป็นขั้นการวัดและประเมินว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใด ซึ่งอาจทําการวัดโดยการใช้ข้อสอบ แบบสังเกต การตรวจผลงาน
หรือการสัมภาษณ์ แล้วแต่ว่าจุดประสงค์นั้นต้องการวัดพฤติกรรมด้านใด แต่สิ่งที่สําคัญ คือ เครื่องมือที่ใช้จะต้องมี
คุณภาพ มีความเชื่อถือได้ มีความเที่ยงตรงในการวัด
ขั้นที่ 9 ส่งเสริมความแม่นยําและการถ่ายโอนการเรียนรู้เป็นการสรุป การย้ําทบทวนการเรียนที่ผ่านมา
เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ฝังแน่นขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้อาจเป็นแบบฝึกหัด การให้ทํากิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้
รวมทั้งการให้ทําการบ้าน การทํารายงาน หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน พร้อมทั้งส่งงานผ่านทาง
ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้บูรณาการไอซีที
(ICT)

ตัวแปรต้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนออนไลน์ห้องสมุดออนไลน์
และแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึกษาครั้งนี้ ได้แ ก่ นักเรีย นชั้นประถมศึ ก ษาปีที่ 4 โรงเรี ยนอนุ บาลสุ พรรณบุ รี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 6 ห้องเรียน
รวมจํานวนนักเรียน 241 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้การจับสลากห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจํานวน 1 ห้องเรียน
สําหรับการสุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. บทเรี ย นออนไลน์ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิว เตอร์ เพิ่ม เติ ม )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นก่อ นและหลัง การจัด การเรีย นรู้ด้ว ยบทเรีย นออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยบูรณาการการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ การใช้ห้องสมุดออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชั่นที่ผู้วิจัยได้สร้าง
และพัฒนาขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้รายงานดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้ ศึ ก ษาจั ด เตรี ย มเอกสารบทเรี ย นออนไลน์ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน จากนั้น
ทบทวนลําดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. แจ้ ง ข้ อ ตกลงให้นั กเรี ย นทราบก่ อ นดํา เนิน การจั ดการเรี ยนรู้ คื อ มาตรฐานการเรี ย นรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ การประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 20 ชั่วโมง โดยมี
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ผู้เรียนโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อผู้รายงานสามารถจัดกิจกรรมได้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3.2 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
จํานวน 40 ข้อ เพื่อเก็บข้อมูลความรู้พื้นฐานของผู้เรียนใช้เวลา 1 ชั่วโมง
3.3 ทดสอบย่อยก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ละ 10 ข้อ และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
การจัดการเรียนรู้จนครบ
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3.4 ทดสอบย่อยหลังเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ละ 10 ข้อ
3.5 หลังจากเรียนจบทุกหน่วยการเรียน ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนที่เป็นฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลับข้อและสลับตัวเลือกที่ผู้รายงานสร้างขึ้น และสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ การใช้
ห้องสมุดออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชั่นที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม)
4. นําข้อมูลหรือคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการตรวจสอบสมมติ ฐ านของการศึ ก ษา และการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ต รงตามวั ตถุ ป ระสงค์
ของการพัฒนาที่ตั้งไว้ ผู้รายงานแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 3 ตอน ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยค่า E1/E2
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าสถิติที (t - test)
แบบ Dependent
3. วิเ คราะห์ แ บบสอบถามความพึ งพอใจของนั กเรี ยนชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 4 ที่ มีต่อ การจัด กิจ กรรม
การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม)
ด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ผลการหาประสิ ท ธิภาพของบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
(คอมพิ ว เตอร์ เพิ่ ม เติ ม ) ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นออนไลน์ เ ท่ า กั บ
81.06/80.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์การใช้ห้องสมุด
ออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชั่นขึ้นโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ พบว่าบทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 81.06/80.83
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากทุกขั้นตอนได้มีการปรับปรุงจนได้บทเรียนสําเร็จรูป
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศิวกร แก้วรัตน์ (2546: 76); ฤตินันท์ บุญกอง (2546: 60);
ขวัญชนก ขวัญชัชวาล (2546: 91); ศราวุธ เรืองสวัสดิ์ (2545: 59); เลี้ยง ชาตาธิคุณ (2543: 52) ได้พัฒนา
บทเรียนโดยใช้การสอนผ่านเว็บที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ทําให้บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อที่ช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะบทเรียนออนไลน์
เป็นตัวกระตุ้นในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีทั้งจากความแปลกใหม่ของบทเรียน และความสามารถในการ
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สร้างภาพ สี และเสียง เป็นตัวกระตุ้นนักเรียนให้อยากเรียนตลอดเวลานอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ
ให้การเสริมแรงแก่นักเรียนได้รวดเร็ว และช่วยสนองต่อการเรียนรู้รายบุคคลได้เป็นอย่างดี จึงทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเลี้ยง ชาตาธิคุณ (2543: 52) พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3. ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาสื่อออนไลน์ครั้งนี้มีจุดเด่น คือ มีด้านเนื้อหาและ
การนําเสนอของบทเรียนออนไลน์ มีความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา การจัดลําดับขั้นตอนของเนื้อหาดี และ
มีความน่าสนใจ ด้านภาพกราฟิก การใช้ภาษา และเสียงประกอบ ของบทเรียนออนไลน์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และสื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น จํานวนภาพประกอบมีความน่าสนใจ ทั้งนี้เพราะบทเรียนออนไลน์ประกอบด้วย
สื่อประสมที่ทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ด้านการออกแบบหน้าจอ ตัวอักษร และสีของบทเรียนออนไลน์
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน การออกแบบหน้าจอของแต่ละเรื่องขนาดของตัวอักษร สีของตัวอักษร มีผลทําให้
ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมและแบบทดสอบของบทเรียนออนไลน์มีการออกแบบ
กิจกรรม แบบฝึกหัดหลังบทเรียนแต่ละเรื่องมีความเหมาะสม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนตรงตามเนื้อหาบทเรียน
และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีความยากง่ายพอเหมาะ ด้านการจัดบทเรียนออนไลน์ นักเรียนมีความสะดวก
ในการใช้บทเรียนมีความน่าสนใจของการจัดหน้ามีความชัดเจนของคําสั่งการใช้งานของบทเรียน ความน่าสนใจ
และชวนให้ติดตามบทเรียนมีสื่อเพื่อทบทวนบทเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ มีลักษณะเป็นสื่อประสมซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลภาพ และเสียง ควรจะใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านข้อมูล การ์ดเสียงพร้อมลําโพงเพื่อให้การเรียนเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. สําหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือเก่งมักจะเรียนบทเรียนออนไลน์จบเร็วกว่านักเรียนที่เรียนอ่อนดังนั้นจึงมี
เวลาว่างก่อนการทํากิจกรรมขั้นต่อไปครูควรหากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากบทเรียนมาเสริมให้นักเรียนกลุ่มนี้ หรือ
ให้คําแนะนํากับเพื่อนนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า
3. นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นอกเหนือจากการเรียนในชั่วโมงเรียนหรือใช้เป็นแหล่งในการค้นคว้าข้อมูล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา เจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน และบทเรียนออนไลน์ที่มีผลต่อทักษะการบวนการคิด
2. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เช่น
ระยะเวลาในการเรียน โปรแกรมที่ใช้พัฒนาบทเรียน สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในเนื้อหาอื่น ๆ ให้ครบทุกเนื้อหาสาระ และพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ แล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพวิชา
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ผู้วิจัย
นายทวีศิลป์ ซื่อสัตย์
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ 1) สร้ า งและพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรรมการเรี ย นรู้ อ ะไร ทํา อะไรได้
เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่องระบบสุริยะ
และพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประทุมทายกาม สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
random sampling) โดยกําหนดหน่วยเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมเรียนรู้อะไร
ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีค่าความเชื่อมั่น 0.73 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้
มีค่าความเชื่อมั่น 0.8.3
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 84.80/85.41
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดให้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักในโครงสร้างหลักสูตร โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
และสร้างความเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์เป็นทั้งความรู้และกระบวนการสืบเสาะความรู้ ดังนั้นผู้เรียนทุกคนควรได้รับ
การกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสงสัย เกิดคําถามในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
โลกธรรมชาติ ร อบตั ว มี ค วามมุ่ งมั่น และมี ค วามสุข ที่ จะศึ ก ษาค้น คว้ า สืบ เสาะหาความรู้ เพื่ อรวบรวมข้ อมู ล
วิเคราะห์ผลนําไปสู่คําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม
คําตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้
เพื่อนําผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้น
ให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเข้าใจ
และเห็ นความเชื่ อมโยงของวิ ทยาศาสตร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น และชี วิต ทํา ให้ ส ามารถอธิ บ าย ทํา นาย
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คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ทําให้ประสบความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจ มุ่งมั่นที่จะสังเกต
ตรวจสอบ สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับ
สภาพจริงในชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย คํานึงถึงผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความถนัด
แตกต่างกัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553: 1)
จากความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงเป็นสิ่งจําเป็น
อย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฏีที่เป็นพื้นฐาน ขอบเขต ธรรมชาติ
ข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปรากฏว่า ปีการศึกษา 2555 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.34 (โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 2554: 3) ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด คือร้อยละ 75.00
และจากการวิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ปีการศึกษา 2555 ปรากฏว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสุริยะ
และพลังงานแสง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.74 ซึ่งต่ํากว่าหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ
และเป็นปั ญหาต่ อการเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้ น ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรีย น
วัดประทุมทายการาม และจากการวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีสาเหตุดังนี้
1. ด้ า นกระบวนการเรี ย นการสอน ครู ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ และกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เน้ นผู้ เรีย นเป็นสํ า คัญ การสอนโดยรวมยั งมุ่ งเน้น เนื้อ หา
ไม่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ไม่เน้นกระบวนการให้ผ้เู รียนพัฒนาการคิด
2. ด้านสื่อการสอน ครูไม่ได้ใช้สื่อการสอนอย่างหลากหลาย สื่อการสอนไม่เหมาะสมขาดสื่อ อุปกรณ์ไม่ได้
ใช้สื่อ การเรียนที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ครูไม่มีเวลาพอในการผลิตสื่อการสอน เพราะต้องรับภาระงาน
3. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนยังขาดความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขาดความสนใจในการเรียน และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร นักเรียนไม่สามารถนําความรู้วิทยาศาสตร์ไปสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ได้
4. นักเรียนผลิตผลงาน ชิ้นงาน ไม่สอดส้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้
ผลงาน ชิ้นงาน และภารงานของนักเรียนไม่สามารถประเมินได้ว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือไม่
จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนที่ 3
ระบบสุริยะและพลังงานแสง ต่ํากว่าหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ ไม่เป็นที่น่าพอใจ นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านการเรียนรู้แตกต่างกันมาก จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
และสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น ตลอดจนจะเป็นการช่วยสนองต่อเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ต้องการ
พัฒนาให้นักเรียน คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน (บุญเกื้อ
ควรหาเวช. 2542: 91) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประกอบ
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
เป็นการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุดกิจกรรมที่ได้
กําหนดไว้โดยมีครูเป็นผู้แนะนําหรือคําปรึกษาเท่านั้น (เบญจวรรณ ใจหาญ. 2550: 10)
จากเหตุผลหลายประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีความสนใจและมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียน จึงได้สร้างชุดกิจกรรมเรียนรู้อะไรทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จํานวน 8 เล่มซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ที่ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การผลิตชิ้นงาน ผลงาน
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ทําให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน รู้จักวิธีการเรียนด้วยตนเอง และเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลั ง จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อ ะไร ทํ า อะไรได้
เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะ
และพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ หมายถึง สื่อการสอน ประเภทชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 8 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ เล่มที่ 2 กําเนิดและการเคลื่อนที่ของแสง เล่มที่ 3
ทําไมจึงมองเห็น เล่มที่ 4 การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่าง ๆ เล่มที่ 5 การสะท้อนของแสง เล่มที่ 6 การหักเหของแสง
เล่มที่ 7 แสงขาวประกอบด้วยแสงสีใดบ้าง เล่มที่ 8 การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ระบบสุริยะพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ทําด้วยตนเองในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง สํารวจสืบค้นหาความรู้ การสร้างชิ้นงาน ผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และตัวชี้วัด ครูผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนชี้แนะ ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียน
การสอน ซึ่งใช้วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ การจัดกิจกรรมเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรม เป็นการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือก
ที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําได้หลายวิธี
เช่น ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใช้วัสดุ อุปกรณ์เพื่อสร้างสถานการณ์จําลอง (simulation) การศึกษา
หาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 2 เรียนรู้อะไร เป็นการนําความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม หรือสร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ
ซึ่งจะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และทําให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น
ขั้นที่ 3 ทําอะไรได้ เป็นการนําเสนอผลที่ได้ในรูปของชิ้นงาน ผลงาน ภาระงาน และออกแบบประดิษฐ์คิดค้น
อย่างสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดสําหรับประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้
เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ระบบสุรยะและพลังงานแสง
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด ประทุ ม ทายการาม สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน 208 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 37 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster random sampling) โดยกําหนดหน่วยเป็นห้องเรียน แล้วจับสลากมา 1 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง คื อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อ ะไร ทํ า อะไรได้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 8 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ เล่มที่ 2 กําเนิดและการเคลื่อนที่
ของแสง เล่มที่ 3 ทําไมจึงมองเห็น เล่มที่ 4 การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่าง ๆ เล่มที่ 5 การสะท้อนของแสง เล่มที่ 6
การหักเหของแสง เล่มที่ 7 แสงขาวประกอบด้วยแสงสีใดบ้าง และ เล่มที่ 8 การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียน 1 คน นักเรียน 10 คน และ
ทดลองภาคสนาม จํานวน จํานวน 33 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 30 ข้อ ผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อ
กับตัวชี้วัด และนําผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC (กรมวิชาการ.
2545: 83 - 84) ได้ค่า IOC ของข้อสอบตั้งแต่ .60 – 1.00 ทุกข้อ การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อ
โดยวิเคราะห์ความยากง่าย (P) และอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบโดยใช้เทคนิค 50% ผลการทดสอบพบว่า
ข้อสอบมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้แบบทดสอบ จํานวน 30 ข้อ
และนําไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73
2.2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรีย นที่ มี ต่อ การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้อ ะไร ทํ า อะไรได้
เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบวัดชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง ก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของแต่ละคนไว้
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 - 5 ตุลาคม 2556
โดยใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง
3. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง หลังจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง (Post - test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม ตรวจผลการทดสอบและเก็บคะแนนของแต่ละคนไว้
4. ให้ นั ก เรีย นทํา แบบสอบถามความพึง พอใจที่มีต่อ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้อ ะไร ทํา อะไรได้
เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5. นําคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะห์
เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้
6. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร
ทําอะไรได้ มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. นําคะแนนที่นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้
มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิ ท ธิ ภาพของชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้อ ะไร ทํ า อะไรได้ เรื่ อง ระบบสุริ ย ะและพลัง งานแสง
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะ
และพลังงานแสง โดยใช้สถิติ t – test แบบ dependent
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะ
และพลังงานแสง โดยใช้สถิติพื้นฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 84.80/85.41 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ผลการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้
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เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
84.80/85.41 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร
ทําอะไรได้ อย่างมีระบบตามกระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาหลักสูตร
ศึกษาวิธีการสร้างชุดกิจกรรม การเลือกและวิเคราะห์เนื้อหา การกําหนดหน่วยการสอน หัวเรื่อง กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลาที่ ใ ช้ สิ่ ง เหล่ านี้ ช่ว ยให้ผู้ เ รีย นได้ค รบทั้ง กระบวนการ ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บขั้ น ตอนการสร้ า งชุ ดกิ จ กรรมของ
สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 54) นอกจากนี้ได้นําชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
พิจารณาตรวจสอบและนําไปทดลองใช้กับนักเรียน 3 คน นักเรียน คน 10 คน และทดลองภาคสนาม แล้วนําข้อมูล
มาปรับปรุงแก้ไข และผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรีย์ โทนทอง (2554: บทคัดย่อ)
ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดํารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดํารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.91/82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์เน้นให้นักเรียน
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเมื่อปฏิบัติกิจกรรมครบ มีการให้นักเรียนผลิตผลงาน ชิ้นงาน
ซึ่งช่ ว ยให้นั ก เรี ย นเกิ ด ความกระตือ รื อ ร้น ที่จ ะวั ด ผลความรู้ข องตนเองและมี ค วามสนใจในการเรีย นมากขึ้น
และการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันทกา บินตาฮี (2551: 56) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก ( =4.55, S.D. = 0.45) ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ ที่พัฒนาขึ้น มีกระบวนการ ขั้นตอน ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยให้
นักเรียนได้เรียนตามความถนัด และความสนใจของตนเอง ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมความสามารถ
รายบุ ค คล ส่งเสริ มการทํางานกลุ่ม การสร้างชิ้นงาน และผู้เ รีย นเรี ย นอย่า งมีค วามสุข และการศึ ก ษาครั้ง นี้
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญมา บุญศิริ (2552: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา
ส่วนหนึ่งพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ทํา ให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น
และนั ก เรี ย นมี ค วามพอใจต่ อ การเรี ย น ดั ง นั้ น ครู ผู้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถนํา รู ป แบบการสอนดั ง กล่ า ว
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ ที่มีประสิทธิภาพ ควรทําการวิเคราะห์หลักสูตรให้ชัดเจน
ว่านักเรียนรู้อะไร และทําอะไรได้ การศึกษาเอกสาร การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ รู้อะไร ทําอะไรได้ โดยเลือกเนื้อหาให้เหมาะสม
ในทุกระดับชั้น เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์
ของักเรียน
2. ควรมีการศึกษาความคงทนของความรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้
เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบนี้
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เรื่อง การดํารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1.
สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา. (2545). 20 วิธีจัดการเรียนรู้. กรุงเทพ ฯ: ภาพพิมพ์.
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ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู้วิจัย
นายวรวัฒน์ บุญดี
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พั ฒนารู ปแบบการสอนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและ
การสอนแบบกระบวนการแก้ ปัญหา เพื่ อเสริ ม สร้างการคิดอย่างมี วิจารณญาณและผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ 2) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา การวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา และ ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมโครงสร้าง 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จํานวน 64 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1) รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา 2) แบบทดสอบ
วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ Independent Samples t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. รู ป แบบการสอนด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน และการสอนแบบกระบวนการแก้ ปั ญ หา
เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย ดังนี้ 1) รูปแบบการสอน มี 7 องค์ประกอบ คือ (1) วัตถุประสงค์ (2) บทบาทผู้สอน
(3) บทบาทผู้เรียน (4) วิธีการสอน (5) บทบาทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (6) บทบาทผู้เชี่ยวชาญ และ (7) ประเมินผล
2) วิธีการจัดการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี 6 ขั้น คือ (1) ปฐมนิเทศ (2) ประเมินก่อนเรียน
(3) นําเข้าสู่บทเรียน (4) ศึกษาเนื้อหา (5) สรุปปัญหา และเนื้อหาจากการเรียนรู้ และ (6) ประเมินหลังเรียน และ
3) วิธีการจัดการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา มี 7 ขั้น คือ (1) พบกลุ่ม (2) ระบุปัญหา (3) รวบรวมข้อมูล
(4) วางแผนแก้ปัญหา (5) ดําเนินการแก้ปัญหา (6) ประเมินผล และ (7) สรุปผล
2. กลุ่มทดลองมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 117
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อรูปแบบการดําเนินชีวิของคนเรา
ให้ได้รับความสะดวกสบายทุกด้านมากขึ้น จึงทําให้สถานศึกษามีความจําเป็นต้องผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้าน
คอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิทยาลัยเทคนิค
เป็นสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน
เพื่อให้สามารถเป็นกําลังคนออกบริการรับใช้สังคมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้สถานศึกษาต้องพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอน หรือรูปแบบการสอนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถผลิตกําลังคนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การผลิต
กําลังคนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ให้เป็นที่ต้องการของสังคมนั้น วิทยาลัยเทคนิคจึงจําเป็นต้อง
พัฒนาทั้งหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การจัดการสอนในรายวิชา 3128 - 1003 โปรแกรมโครงสร้าง 1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จะใช้วิธีสอนด้วย
การบรรยายประกอบสื่อ PowerPoint และการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซี จึงเป็นวิธีการสอนที่นักศึกษา
ต้องใช้เวลามากเพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาวิชา หรือบางคนไม่สามารถทําความใจเนื้อหาที่เรียนในเวลาเรียนที่จํากัด
ในห้องเรียน เนื่องจากการเขียนโปรแกรมภาษาซี เป็นวิชาที่ยาก จึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นอกจากนี้
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และสร้างสรรค์ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2556: Unpaged) ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เนื่องจากวิธีการสอนไม่ได้เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล หรือกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่ อ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ และกระบวนการคิด
จะต้องใช้ยุทธวิธีการสอนที่มีความเหมาะสม มีสื่อเทคโนโลยี และใช้องค์ประกอบพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
ที่ ค รอบคลุ ม จึ ง จะสามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษา
ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เหมาะกับบริบทของผู้เรียน และเหมาะกับบริบทสถานศึกษา ด้วยวิธีการนําเทคโนโลยี
มัลติมีเดียมาจําลองเหตุการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาก็จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น การพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีองค์ประกอบ คือ วิธีสอน สื่อการสอน และบรรยากาศในการเรียนการสอน โดยปัจจัยย่อย
ที่มีค่าขนาดอิทธิพลต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงสุด คือ วิธีสอน (ณัชชา มหปุญญานนท์. 2554: 185)
ผู้วิจัยจึงได้นําเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา มาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
รูปแบบการสอนในลําดับต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบ
กระบวนการแก้ ปัญ หา เพื่ อ เสริ ม สร้ างการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณและผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึก ษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดีย ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับโปรแกรมภาษาซี ในรายวิชา 3128 - 1003 โปรแกรมโครงสร้าง 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาวิชา ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน หลังจากได้เรียนรู้
ตามวิธีที่ผู้วิจัยกําหนด วัดได้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดที่รอบคอบ รอบด้านอย่างกว้างขวาง อย่างสมเหตุสมผล
สามารถตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ (1) ความสามารถ
ในการนิยามปัญหา (2) ความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (3) ความสามารถในการตระหนักใน
ข้อตกลงเบื้องต้น (4) ความสามารถในการคัดเลือกสมมุติฐาน และ (5) ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล
วัดได้จากแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. กลุ่มทดลอง หมายถึง นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง จํานวน 32 คน โดยจัดให้เรียนเป็นกลุ่ม ย่อย
จํานวน 8 กลุ่ม ในหนึ่งกลุ่มย่อยมีสมาชิก 4 คน (จากกลุ่มความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน กลุ่มปานกลาง 2 คน
และกลุ่มต่ํา 1 คน) จัดให้เรียนรู้ตามวิธีการของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอน
แบบกระบวนการแก้ปัญหา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
5. กลุ่มควบคุม หมายถึง นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 32 คน การจัดให้เรียนรู้แบบรายบุคคล
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เมื่อเรียนจบแต่ละหน่วยจะไม่มีกิจกรรมพบกลุ่ม จะมีเพียงการมอบหมายงาน
ให้ทําส่งเป็นรายบุคคล และการทดสอบหลังเรียน
6. การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปญ
ั หา
หมายถึง วิธีการจัดให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยละ 4 คน แยกกันเรียนรู้แบบรายบุคคลตามวิธีการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เมื่อเรียนจบแต่ละหน่วย ก็จะนําสาระการเรียนรู้ ประเด็นปัญหาที่ได้รับจากบทเรียน มาพบกลุ่ม
เพื่อเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบกระบวนแก้ปัญหา แล้วผู้สอนจะมอบหมายงานให้ทําส่งทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการสอนด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน และการสอนแบบ
กระบวนการแก้ปัญ หา เพื่อ เสริ ม สร้ างการคิ ดอย่างมีวิจ ารณญาณและผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึ ก ษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รูปแบบการสอน เป็นโครงสร้างของการจัดการเรียนการสอนที่ได้ออกแบบไว้อย่างเป็นระเบียบ ที่สอดคล้อง
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย กระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญ
ในการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ
จากนักการศึกษาได้สรรสร้างไว้ (Gerlach และ Ely. 1971: 57; Kemp. 1985: 1 - 10; Klausmeier และ Ripple.
1971: 11; Reiser และ Dick. 1996: 4; จัน ทร์เพ็ญ เชื้อพานิช. 2544: 15 - 20) ได้ 7 องค์ประกอบ คือ
1) วัตถุประสงค์ 2) บทบาทผู้สอน 3) บทบาทผู้เรียน 4) วิธีการสอน 5) บทบาทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 6) บทบาท
ผู้เชี่ยวชาญ และ 7) ประเมินผล
2. วิธีจัดการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Alessi & Trollip. 1991: 267; บุญเกื้อ ควรหา
เวช. 2543: 70 - 71; วสันต์ อติศัพท์. 2530: 19 – 27; มนต์ชัย เทียนทอง. 2543: 96 - 101) มี 6 ขั้น คือ
1) ปฐมนิเทศ 2) ประเมินก่อนเรียน 3) นําเข้าสู่บทเรียน 4) ศึกษาเนื้อหา 5) สรุปปัญหา และเนื้อหาจากการเรียนรู้
และ 6)ประเมินหลังเรียน
3. วิธีจัดการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา (Polya. 1957: 23 - 29; Dewey. 1975; Sdorow. 1993: 362;
ทิศนา แขมมณี. 2548: 312 - 313; สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 4) มี 7 ขั้น คือ 1) พบกลุ่ม 2) ระบุปัญหา
3) รวบรวมข้อมูล 4) วางแผนแก้ปัญหา 5) ดําเนินการแก้ปัญหา 6) ประเมินผล และ 7) สรุปผล
4. การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Dressel and Mayhew. 1957; ณัชชา มหปุญญานนท์. 2554: 30)
ประกอบด้วยการวัด 5 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการนิยามปัญหา 2) ด้านความสามารถในการเลือกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3) ด้านความสามารถในการตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น 4) ด้านความสามารถในการคัดเลือก
สมมติฐาน และ 5) ด้านความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Alessi & Trollip(1991: 267); บุญเกื้อ ควรหาเวช
(2543: 70 - 71); วสันต์ อติศัพท์ (2530: 19 – 27);
มนต์ชัย เทียนทอง (2543: 96 - 101)
1. ปฐมนิเทศ
2. ประเมินก่อนเรียน
3. นําเข้าสู่บทเรียน
4. ศึกษาเนื้อหา
5. สรุปปัญหา
6. ประเมินหลังเรียน

รู ป แบบการสอนด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
และการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้าง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา
Polya (1957: 23 - 29); Dewey (1975); Sdorow
(1993: 362); ทิศนา แขมมณี (2548: 12 - 313);
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 4 - 5)
1. พบกลุ่ม
2. ระบุปัญหา
3. รวบรวมข้อมูล
4. วางแผนแก้ปัญหา
5. ดําเนินการแก้ปัญหา
6. ประเมินผล
7. สรุปผล

- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
สํา หรั บ การวิ จัย เรื่ อ ง การพัฒ นารูป แบบการสอนด้ ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนและการสอน
แบบกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดําเนินการดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาวิธีการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Alessi & Trollip. 1991: 267;บุญเกื้อ
ควรหาเวช. 2543: 70 - 71; วสันต์ อติศัพท์. 2530: 19 – 27; มนต์ชัย เทียนทอง. 2543: 96 - 101) เพื่อนํามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ วิธีการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1.2 ศึกษาวิธีการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา (Polya. 1957: 23 - 29; Dewey. 1975;Sdorow.
1993: 362; ทิศนา แขมมณี. 2548: 312 - 313; สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 4) เพื่อนํามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์วิธีการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา
2. สัมภาษณ์ครูที่สอนคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร จํานวน 10 คน
คือ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จํานวน 5 คน วิทยาลัยอาชีพเลิงนกทา จํานวน 3 คน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร จํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีค่าในระดับต่ํา 2) วิธีการจัดการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 6 ขั้น มีความเหมาะสม และ 3) วิธีการ
จัดการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา 7 ขั้น เหมาะสมกับบริบทผู้เรียนและสถานศึกษา
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3. การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้
ในการศึก ษาความคิ ด เห็ น คื อ นั ก ศึก ษาระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง ประเภทวิช าช่ า งอุต สาหกรรม
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร กําหนดโดยใช้ตาราง Krejcie
and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 40) กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 254 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีปลายเปิด ผลการศึกษา ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ระดับ
ข้อคําถาม
S.D.
ความคิดเห็น
มาก
1.07
4.37
1. ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
มาก
1.01
4.19
2. ด้านการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มาก
1.01
4.45
3. ด้านการเรียนแบบกระบวนการแก้ปัญหา
มาก
0.98
4.43
4. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยรวม
4.21
1.01
มาก
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสอนแบบกระบวนการ
แก้ปัญหา มีดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ระบบการสอน และรูปแบบการสอน (Gerlach และ Ely. 1971: 57; Kemp. 1985:
1 - 10; Klausmeier และ Ripple. 1971: 11; Reiser และ Dick. 1996: 4; จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช. 2544: 15 - 20)
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ และการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน เชื่อมโยง
องค์ประกอบของรูปแบบที่บทบาทมีความสัมพันธ์กัน จึงได้รูปแบบการสอนที่ ต้นแบบ
3. นํารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหาต้นแบบ
ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านวัดผลการศึกษา 1 ท่าน ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 1 ท่าน และด้านหลักสูตรและการสอน 1 ท่าน และด้านเนื้อหา 2 ท่าน เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสม
และขอคําแนะนํา มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอน
แบบกระบวนการแก้ปัญหาต้นแบบ ของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน อยู่ในระดับมาก
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการ
แก้ปัญหา ดําเนินการ ดังนี้
1. แผนการทดลองตามแบบ Randomized Control - Group Pretest - Posttest Design มีลักษณะ
การทดลอง ดังนี้
กลุ่ม
E R
C R

สอบก่อน
T1
T1

ทดลอง
X
-

สอบหลัง
T2
T2
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สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในแผนการทดลอง
E
คือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group)
C
คือ กลุ่มควบคุม (Control Group)
R
คือ การกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Random Assignment)
X
คือ การจัดกระทํา (Treatment)
T1
คือ การทดสอบก่อนที่จะจัดกระทํา (Pre - test)
T2
คือ การทดสอบหลังจากที่จัดกระทํา (Post - test
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
2.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาโปรแกรมโครงสร้าง 1 จํานวน 123 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ วิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชั้ น สู ง ปี ที่ 1
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาโปรแกรมโครงสร้าง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 64 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยจัดให้เป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มควบคุม 32 คน
3. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโปรแกรมโครงสร้าง 1
ภาษาซี 2) แบบทดสอบวัดการคิดแบบมีวิจารณญาณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี้ 1) วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2) ดําเนินการทดลองโดยจัดกลุ่มทดลองให้เรียนรู้ตามวิธีการในรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุม
ให้เรียนรู้แบบรายบุคคลด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เมื่อเรียนจบแต่ละหน่วยทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมจะมีการมอบหมายงานให้ทําส่งผู้สอนและทดสอบหลังเรียน 3) สิ้นสุดการทดลองทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางเรียน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการ ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย มีดังนี้
5.1.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)
5.1.2 วิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม อํานาจจําแนกใช้ Item Total Correlation และการวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่นใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
5.1.3 วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น และแบบทดสอบวัด การคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ ใช้วิเคราะห์ความยากง่าย (P) วิเคราะห์อํานาจจําแนก (D) และวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ใช้วิธี KR - 20
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มีดังนี้
5.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติพื้นฐานที่ใช้ คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม สถิติที่ใช้ คือ Independent Simples t – test
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สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้าง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาระดั บชั้นประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสู ง
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ดังภาพประกอบ 2
วิธีการสอน

บทบาทผูส้ อน

วัตถุประสงค์

บทบาทคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
1. ปฐมนิเทศ
2. ประเมินก่อนเรียน
3. นําเข้าสู่บทเรียน
4. ศึกษาเนื้อหา
5. สรุปปัญหา และเนื้อหา
จากการเรียนรู้
6. ประเมินหลังเรียน

กระบวนการแก้ปญ
ั หา
1. พบกลุ่ม
2. ระบุปัญหา
3. รวบรวมข้อมูล
4. วางแผนแก้ปัญหา
5. ดําเนินการแก้ปัญหา
6. ประเมินผล
7. สรุปผล

บทบาทผู้เรียน

1. การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
2. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

บทบาท
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินผล

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสอนแบบกระบวนการ
แก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ตัวอย่าง
N
S.D.
t-test
P
Χ
กลุ่มทดลอง
32
33.34
1.66
2.842*
.006
กลุ่มควบคุม
32
32.09
1.86
จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มทดลองมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกับกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
S.D.
t-test
P
ตัวอย่าง
N
Χ
กลุ่มทดลอง
32
32.75
1.64
2.188*
.032
กลุ่มควบคุม
32
31.84
1.67
จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 123
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการพัฒนารูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า รูปแบบมี 7 องค์ประกอบ คือ (1) วัตถุประสงค์
(2) บทบาทผู้สอน (3) บทบาทผู้เรียน (4) วิธีการสอน (5) บทบาทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (6) บทบาทผู้เชี่ยวชาญ
และ (7) ประเมินผล ที่รูปแบบการสอนมีองค์ประกอบเช่นนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าองค์ประกอบทั้ง 7 เป็นพื้นฐาน
ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นําระบบการสอนและรูปแบบการสอนของนักการศึกษาในอดีต
ที่สรรสร้างเอาไว้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบตามที่ได้นําเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553: 200)
ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบมี 4 องค์ประกอบ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปณิตา วรรณพิรุณ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
มี 4 องค์ประกอบ
2. กลุ่มทดลองมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ที่ผลวิจัยปรากฏเช่นนี้ น่าจะเป็นผลมาจากการที่กลุ่มทดลองได้เรียนรู้ตามวิธีการของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ทําให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จําลองอย่างหลาย ๆ กรณี ที่บรรจุในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วนําความรู้
ที่ได้รับมาต่อยอดด้วยการพบกลุ่ม ตามวิธีการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ทําให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองอย่างเต็มที่จึงทําให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิดา ทัดพินิจ (2548: 171 - 172) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน
ที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนผลวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
น่าจะเป็นผลมาจากการที่กลุ่มทดลองได้เรียนรู้ตามวิธีการของรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ทําให้ได้รับความรู้
เนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต่อจากนั้นก็จะนําความรู้ที่ได้รับ มาระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามวิ ธีก ารสอนแบบกระบวนการแก้ปัญ หา จึง ทํา ให้นัก ศึ ก ษาสามารถสร้า งองค์ ค วามรู้ใ หม่ พร้อ มทั้ง ได้ รับ
การเติมเต็มความรู้จากองค์ประกอบของรูปแบบ จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับ อลิสา เสนามนตรี (2551: 119) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบสื่อประสม เรื่อง ชีวโมเลกุลด้วยรูปแบบการบูรณาการสําหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย และทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้าง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษาระดับชั้นประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพชั้นสูง
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นวิธีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาวิชาของผู้เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย สําหรับการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ จะใช้วิธีการพบกลุ่มเพื่อระดมสมอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. การเสริ มสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ด้วยวิธีการสอน
แบบกระบวนการแก้ปัญหา และสถานการณ์ที่จัดไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นวิธีการทําให้ผู้เรียน
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ได้ฝึกใช้ความคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล จึงเป็นวิธีการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
3. รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้นําเอาองค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนการสอนมามีบทบาท
ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น จึงเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาที่จะนํามาพัฒนาผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านอื่น ๆ
ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
2. ควรมีการวิจัยใช้บทเรียนมัลติมีเดียทั้งบนเว็บ และนอกเว็บ หลาย ๆ รูปแบบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พัฒนาทักษะการคิดด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาและวิจัยการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กับยุทธศาสตร์การสอนวิธีอื่น ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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ผลงานวิจัย การพัฒนาสาระการเรียนรูท้ ้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นางสาวสุนันท์ พุทธภูมิ
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาและสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล (2) ศึกษาผลการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพของสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่ อง เริ่ม ต้ น กั บวิ ท ยาศาสตร์ท างทะเล กลุ่ ม เป้า หมายที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม เป้า หมายที่ ใ ช้ ศึก ษา
ความต้องการด้านเนื้อหาและสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ฯ คือ ครูผู้มีประสบการณ์สูงในการสอนวิทยาศาสตร์
จํานวน 14 คน ผู้แทนชุมชน 3 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 40 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใ ช้ ใ นการทดลองใช้ห ลั ก สูต ร คือ นั ก เรีย นชั้ น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรีย นพลู ต าหลวงวิท ยา ภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2544 จํานวน 30 คน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสํารวจความต้องการด้านเนื้อหาในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ จํ า นวน 12 แผน แบบทดสอบประจํ า แผน
การจัดการเรียนรู้ แบบประเมินเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อความเหมาะสม
ของสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบ t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีเนื้อหาประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้
5 หน่วย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ําและเคมีของน้ําทะเล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้ทะเล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
สิ่งมีชีวิตในทะเล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สํารวจทะเล
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์
ทางทะเล มีเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมในระดับดี
4. สาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง เริ่ ม ต้ น กั บ วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก
และผลการเรียนรู้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนมีความคิดเห็นว่าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การสอนวิทยาสตร์นอกจากจะตอบสนองจุดมุ่งหมายของความเป็นวิทยาศาสตร์โดยตรงแล้ว ยังเชื่อมโยง
ไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมายในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ไปกั บ ธรรมชาติ อ ย่ า งสมดุ ล ยั่ ง ยื น ด้ ว ย วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลเป็ น ศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน และเกี่ยวข้องกับทะเล
ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ครอบคลุมไปถึงวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งก็คือกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล
ทั้งการหมุนเวียนของกระแสน้ํา ลม และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศกับทะเล (เปี่ยมศักดิ์ มานะเศวต, 2549. หน้า 3)
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วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของมนุษย์ พื้นที่ 3 ใน 4 ส่วนของโลก คือ ทะเล
ฉะนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่าทรัพยากรทางทะเลย่อมมีมากกว่าส่วนที่เป็นแผ่นดิน คือ แหล่งอาหารที่ไม่มีวันหมด
แหล่งพลังงานธรรมชาติ และการสร้ างสมดุลธรรมชาติให้กับโลกที่เราอยู่ ดังนั้นการให้การศึกษาแก่ เยาวชน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นั ก เรี ย นในจั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ กล้ ท ะเล เพื่ อ ให้ เ ยาวชนเหล่ า นี้ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทะเลและ
กระบวนการต่าง ๆ ในทะเลและมหาสมุทรในมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความจําเป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า การจัดการด้านทรัพยากรจึงเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาที่ดีต้องคํานึงถึงชุมชนท้องถิ่น สนองความต้องการของคนในท้องถิ่น (ทัศนา
แสวงศักดิ์, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
วิสัยทัศน์การสอนวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คือ หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิดหลัก และ
กระบวนการที่เป็นสากล แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง มีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลาย โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2546. หน้า 2) การที่จะให้หลักสูตรสอดคล้องกับท้องถิ่นได้วิธีการหนึ่ง คือ การปรับปรุงหลักสูตร
โดยเฉพาะการจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ข้อ 3 (อ้างถึงในวิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล,2553 ,หน้า 25) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นหลักสูตร
การศึกษาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านช่องแสมสาร
ซึ่งพบปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ทั้งการท่องเที่ยวการดําน้ําดูปะการัง การตกปลา
การประมง อีกทั้งยังอยู่ใ กล้กับที่ตั้งของนิ คมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ด กิจกรรมของมนุษ ย์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้
ล้วนสร้างผลกระทบต่อทะเลทั้งสิ้น การให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล
เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความเข้าใจเกี่ยวกับทะเลและกระบวนการต่าง ๆ ในทะเลและมหาสมุทรในมุมมองที่เป็น
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความจําเป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มากว่า 20 ปี และเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นเวลากว่า 16 ปี จึงสนใจที่จะพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อให้ได้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสําหรับการจัดการเรียนการสอนใน
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเป็นแนวทางในการจัดทําสาระเพิ่มเติมสําหรับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาในการสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
2. เพื่อสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
3. เพื่อศึกษาผลการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ขอบเขตการวิจัย
1. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมาย 5 ประการ คือ (1) ความรู้ความจําวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางทะเล (2) ความเข้าใจกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโลกที่มีผ ลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (3) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
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ทางวิทยาศาสตร์ (3) การนําความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ (5) เจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดทําเป็น
หลักสูตรสาระเพิ่มเติมโดยมีลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนเบ็ดเสร็จในแต่ละชั้นปี สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างอิสระไม่ต้องเรียงลําดับก่อนหลัง โดยจัดทําคําอธิบายรายวิชาและเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ทางทะเล แหลมแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สําหรับเนื้อหาและกิจกรรมที่นําเสนอในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ใช้
ข้อมูลจากสภาพแหล่งเรียนรู้ทางทะเล แหลมแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มาจัดทําเป็นบทเรียนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่คาร์พลัส (Karplus, 1977, หน้า 169 – 175) ได้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการเรียนรู้
ของเพียเจต์ ซึ่งสมาคมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา (Biological Science Curriculum Study: BSCC)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ความต้องการสาระท้องถิ่นเรื่องเริ่มต้นวิทยาศาสตร์ทางทะเล คุณภาพ
ของสาระท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น ผลการใช้สาระท้องถิ่น
3. กลุ่มที่ศึกษา ประกอบด้วย ชุมชน อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงทางการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. เวลาในการดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย ปีการศึกษา 2553 ศึกษาความต้องการและสร้างสาระท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2554 - 2555 ทดลองใช้สาระท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอนการเรียนการสอนที่เหมาะสมเป็นระบบ
ที่สามารถนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาความต้องการ
ด้านเนื้อหาสําหรับการสร้างหลักสูตร การสร้างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร
2. ผลการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล หมายถึง ผลจากการทดลองใช้
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยพิจารณาจาก
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในด้านความรู้ ความเข้าใจ
ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการนําความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
2.2 เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความรู้สึกหรือท่าทีของนักเรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจํานวน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ด้านความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. คุณภาพของสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล หมายถึง ผลการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 3 ขั้นตอน คือ การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
ก่ อ นนํ า ไปใช้ โ ดยผู้ เ ชี่ ย วชาญเป็ น ผู้ พิ จ ารณา, การประเมิ น ภายหลั ง จากการนํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปใช้
โดยประเมินจากผลจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
โดยพิจารณาจากบันทึกหลังสอน ซึ่งครอบคลุมในหัวข้อ ผลการเรียนรู้ เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนการสอนและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
แล้วพิจารณาคะแนนของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนที่ได้คะแนนในแต่ละแบบทดสอบอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพั ฒ นาสาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น ในการวิ จั ย นี้ ไ ด้ ใ ช้ แ นวคิ ด และรู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี
นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอความคิดและรูปแบบไว้ โดยผู้วิจัยอาศัยแนวคิดของไทเลอร์(Tyler, 1950 ) เซเลอร์
อเล็กซานเดอร์ และลีวีส (Sayler Alexander and Levis, 1974) สงัด อุทรานันท์ (2523, หน้า 30) กรมวิชาการ
(2540, หน้า 103) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544, หน้า 3) มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) การศึกษาความต้องการ
ด้านเนื้อหาสําหรับการสร้างหลักสูตร 2)การสร้างหลักสูตร 3)การทดลองใช้หลักสูตร และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่พัฒนาขึ้น เพื่อที่จะให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย 5 ประการ ตามแนวคิดของคลอปเฟอร์ (Leopold E. Klopfer) คือ (1) ความรู้ความจํา
(2) ความเข้าใจ (3) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (4) การนําความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ (5) เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในท้องถิ่นของตน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาสําหรับการสร้างหลักสูตร
1. การสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน/ครู/นักเรียน
2. การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. การนําข้อมูลที่ได้มากําหนดเป็นเป้าหมายและเนื้อหาของหลักสูตร

การสร้างหลักสูตร
1. การสร้างหลักสูตร
- กําหนดสภาพปัญหาและความจําเป็น/
หลักการ/จุดมุง่ หมาย/คําอธิบายรายวิชา/
ผลการเรียนรู้/หน่วยการเรียนการสอน
2. การประเมินหลักสูตรก่อนนําไปใช้
- ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้อง
ของส่วนประกอบหลักสูตร
3. การปรับปรุงหลักสูตรก่อนนําไปใช้
- นําข้อมูลและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้
มาปรับปรุง

การทดลองใช้หลักสูตร
1. เตรียมการใช้
- สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แบบแผนการทดลองใช้
- ทดลองใช้หลักสูตรและรวบรวมข้อมูล
2. ประเมินหลักสูตร
- ประสิทธิภาพของหลักสูตร
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม
3. ความคิดเห็นต่อหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตร
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา โดยวิจัยสาระท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชนและวิจัยโดยการ
ทดลองใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแบบแผนการวิจัย The one - group, pretest - posttest design
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาสําหรับการสร้างหลักสูตร
เป้าหมายที่ใช้ ในการสํารวจความต้องการด้านเนื้อหาวิชา เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ผู้แทนชุมชน จํานวน 3 คน ครูผู้มีประสบการณ์สูง จํานวน 17 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาการเรียนการสอน หรือปัญหาสังคม
ในชุมชน และความต้องการด้านเนื้อหาของครูผู้มีประสบการณ์สูงในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้แทนชุมชน
และแบบสํารวจความต้องการด้านเนื้อหาของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและครูผู้มีประสบการณ์สูงในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับสภาพสังคมปัญหาการเรียนการสอน และความต้องการด้านเนื้อหา และการสํารวจ
ความต้องการด้านเนื้อหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร ขั้นตอนนี้มี 3 ขั้นตอนย่อย คือ การสร้างหลักสูตร การประเมินหลักสูตร
ก่อนนําไปใช้ และการปรับปรุงหลักสูตรก่อนนําไปใช้
การสร้างหลักสูตร เป็นการนําผลการสํารวจข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเป็นประเด็นต่าง ๆ
ในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ สภาพปัญหาและ
ความจําเป็นในการสร้างหลักสูตร, หลักการของหลักสูตร, จุดมุ่งหมายของหลักสูตร, คําอธิบายรายวิชา, ผลการเรียนรู้,
หน่วยการเรียนการสอน (ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้, เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน, กิจกรรม
การเรียนการสอน, สื่อการเรียนการสอนและวิธีวัดผลประเมินผล)
การประเมินหลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการประเมินหลักสูตรฉบับร่าง โดยกําหนดให้มี
การประเมินความเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบภายในโครงร่างหลักสูตร และประเมินความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงร่างหลักสูตร ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม
ของโครงร่างหลักสูตร และแบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่ง
แบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญและได้โทรศัพท์เพื่อขอรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้วย
การปรับปรุงหลักสูตรก่อนนําไปใช้ ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการประเมินโครงร่างหลักสูตร ทั้งแบบประเมิน
ความเหมาะสมและแบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร และข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ
มาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในส่ ว นที่ บ กพร่ อ งโดยพิ จ ารณาถึ ง รายละเอี ย ดในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบตามข้ อ เสนอแนะ
และคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญก่อนนําไปทดลองใช้ในขั้นต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําเสนอแบบบรรยายตารางค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
ขั้นตอนที่ 3 การนํ าหลั กสู ตรไปทดลองใช้ การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการนํ าหลักสูตรที่ไ ด้
ปรับปรุ งแล้ วในขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่ม ตัวอย่างที่ เป็นนักเรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
จํา นวน 30 คน และ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2555 จํา นวน 40 คน เป็น เวลาภาคเรี ย นละ 18 สัป ดาห์
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
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การดําเนินการทดลองใช้หลักสูตร ได้ดําเนินการดังนี้ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยก่อนทําการสอน
ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดเวลา ทําการเก็บข้อมูล
หลังทดลองใช้หลักสูตร โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและ
แบบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม 2) ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ทําได้โดย
นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้สอน
กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสอนเอง สังเกตและบันทึกหลังสอน วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบประจําแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนําคะแนนที่ได้มาพิจารณาเทียบกับเกณฑ์
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม,
แบบทดสอบประจําแผนการจัดการเรียนรู้และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาเริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลในด้านความรู้ความเข้าใจ,
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์, การนําความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ใช้การทดสอบค่าที
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้สถิติ t - test จึงจะถือว่าหลักสูตรมีคุณภาพ
2. เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย โดยเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จึงจะถือว่าหลักสูตรมีคุณภาพ
3. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนประจําแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนใช้การทดสอบค่าที
โดยผลการเรียนรู้ของนักเรียนประจําแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ผ่านจุดประสงค์
จึงจะถือว่าหลักสูตรมีคุณภาพ
4. ประเมินหลักสูตรระหว่างทดลองใช้ โดยสังเกตขณะสอน บันทึกหลังสอนและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การดํ า เนิ น การขั้ น ตอนนี้ เป็ น การปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ
ของหลักสูตรภายหลังจากการทดลองใช้หลักสูตรแล้ว ผู้วิจัยได้ปรับปรุงการเขียนสภาพปัญหาและความเป็นมา
ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและความจํา เป็ น ของผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ในสภาพท้องถิ่น อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยใช้พฤติกรรมที่
สามารถประเมินได้อย่างชัดเจน ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ในท้องถิ่น ปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้สามารถอํานวยความสะดวกในการนําไปใช้ในสภาพการณ์
ที่เป็นจริงในชีวิตประจําวัน เพื่อให้หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการวิจัย
ในการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย
สรุปผลการวิจัยเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาสําหรับการสร้างหลักสูตร พบว่าด้านเนื้อหาที่มีระดับความต้องการ
มากที่สุด ได้แก่ เรื่อง สํารวจทะเล, สิ่งมีชีวิตในทะเล, ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
จากทะเล, น้ําและเคมีของน้ําทะเล, เรียนรู้ทะเล
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2. ผลการสร้างสาระท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล

หลักสูตรประกอบด้วย สภาพปัญหาและความจําเป็นในการสร้างหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร
หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้และหน่วยการเรียนการสอน
ซึ่งประกอบด้ วย จุ ดประสงค์ก ารเรีย นรู้ เนื้ อ หาที่ใ ช้ใ นการจั ดการเรียนการสอน กิจ กรรมการเรีย นการสอน
สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
ในส่วนของหน่วยการเรียนรู้มี 5 หน่วยการเรียนรู้ คือ น้ําและเคมีของน้ําทะเล เรียนรู้ทะเล สิ่งมีชีวิต
ในทะเล ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสํารวจแหลมแสมสาร มาเป็นเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยกําหนดขึ้นให้สอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ และจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา โดยวิเคราะห์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการสํารวจความต้องการในขั้นตอนที่ 1 นอกจากนี้ยังคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น แหลมแสมสาร
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มากําหนดเป็นเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
จากการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลปรากฏว่า
ส่วนประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และการประเมินความสอดคล้องของโครงร่าง
หลักสูตรจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลปรากฏว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน
3. ผลการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การนําความรู้และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่เรียนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ถือว่าหลักสูตรมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
3.2 ด้ า นเจตคติ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2554 และ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่เรียนโดยได้รับการสอนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ถือว่าหลักสูตรมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุ ณภาพของหลักสูตร โดยการประเมินคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน “ขั้นตอนแรก” เป็นการนําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม
โดยขั้นตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร พบว่ามีความเหมาะสม
ในระดับมาก “ขั้นตอนที่สอง” ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนหลักสูตรนี้เองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้ประเมินการใช้หลักสูตร
จากการสังเกตขณะสอนในบันทึกหลังสอน และบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ผลการเรียนรู้, เนื้อหา,
กิจกรรมการเรียนการสอน, วิธีการวัดผลประเมินผลตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความ
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน, พื้นฐานความรู้ของนักเรียน และสภาพของท้องถิ่น กิจกรรมการเรียนการสอนทําให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน, ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะ
การคิดของนักเรียน และ “ขั้นตอนที่สาม” ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เรียนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ผ่านจุดประสงค์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .05 ถือว่าหลักสูตรมีคุณภาพ
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มีความเหมาะสมในระดับเห็นด้วยมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาสําหรับการสร้างหลักสูตร
ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และตรงตามความเป็นจริงของสภาพการณ์ในขณะนั้นและครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้ที่ให้ข้อมูล คือ ผู้แทนชุมชนที่มีความรู้ความสามารถและมีภูมิลําเนาอยู่ใน
อําเภอสัตหีบ เป็นผู้ทราบข้อมูลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี สามารถเป็นตัวแทนของคนในชุมชนได้
ส่วนครูผู้มีประสบการณ์สูงในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นผู้มีเกียรติประวัติ
เป็นที่น่าเชื่อถือ เช่น เป็นครูดีเด่นระดับประเทศ เป็นวิทยากรแกนนําของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นครูชํานาญการพิเศษ และเป็นครูที่มีประสบการณ์สูงในการสอนวิทยาศาสตร์ ทําให้ข้อมูลที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2. ผลการสร้างหลักสูตร
ในการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในหลักสูตรให้เหมาะสม ผู้วิจัยได้จัดองค์ประกอบของหลักสูตรให้สอดคล้อง
โดยคํานึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรว่าหลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ อานนท์ สนิทวงศ์ (2546, หน้า ก) ที่กล่าวว่า
“การให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับทะเลและกระบวนการต่าง ๆ ในทะเลและมหาสมุทรในมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นความจําเป็นพื้นฐาน
ที่จะนําไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน” การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้วิจัยคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ยึดการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทํา ยึดความสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ ยึดกลุ่มของผู้เรียนเป็นแหล่งความรู้
ยึดธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ ยึดการค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีหลักในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย
สําหรับผู้เรียนและยึดความสําคัญของการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน (Bruner, 1960, p.182; ประเวศ วะสี
อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2550, หน้า 176 - 177) จึงทําให้การปะเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร
มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด อภิปรายได้ว่าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ในกิจกรรมการเรียนการสอนกําหนดให้จัดกิจกรรมที่นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ทดลอง ค้นคว้าหาความรู้ จึงเหมาะสมที่จะส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะองค์ประกอบสําคัญ
ของการเรียนรู้ที่ขาดไม่ได้ คือ ทักษะการฝึกปฏิบัติและเจตคติต่อสิ่งที่จะเรียนรู้นั้น (Gagne, 1968, p.154) และ
ทักษะปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น(ราเมศ เสียบสื่อตระกูล,
2530, บทคัดย่อ) ดังนั้นโครงร่างหลักสูตรในส่วนนี้จึงเหมาะสมมากที่สุด
3. การทดลองใช้หลักสูตร
3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และการนําความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นเพราะว่าการสอนโดยใช้สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายสําหรับผู้เรียน
และเน้นการสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนเองได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง ลงข้อสรุปด้วยตนเอง และตรวจสอบแนวความคิดหลักที่ได้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนรู้
โดยการกระทําและได้ลงมือปฏิบัติจริงและฝึกคิดด้วยตนเองการเรียนรู้นั้นก็จะเกิดขึ้นและจําได้นาน โดยเฉพาะ
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าได้เรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนและการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย (Bruner, 1960, p. 182) ซึ่งสอดคล้องกับบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2538, หน้า 5) ที่กล่าวว่า
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การที่นักเรียนได้ทดลองด้วยตนเอง จะทําให้มีใจรักวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้ความรู้ ความคิด เป็นคนมีเหตุผล มีขั้นตอน
ในการปฏิบัติเป็นอย่างดี และสามารถใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการทํางาน ด้วยเหตุนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังเรียน
จึงสูงกว่าก่อนเรียน
3.2 การศึกษาเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เริ่มต้นกับ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะรูปแบบการเรียนการสอนของสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ นําผู้เรียนออกไปสัมผัสกับการศึกษาและเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ ปลูกฝัง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับจิตสํานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของตน ทําให้ผู้เรียนที่ได้รับการเรียน
การสอนแบบนี้จะเป็นผู้ที่รักหมู่บ้าน มีจิตสํานึกที่ดี พยายามแก้ปัญหาในหมู่บ้านตลอดเวลา และพร้อมที่จะลงมือ
ทํางานร่วมกับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับบรูเนอร์ (Bruner, 1960, หน้า 182) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ง่าย
ถ้าเรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนและการเรียนจะเกิดผลดีเมื่อผู้เรียนมีจุดมุ่งหมาย มีความต้องการ มีความสนใจ
และลงมือกระทําด้วยตนเอง นอกจากนี้การเรียนรู้ยังเกิดจากการรับรู้ ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนมักเชิญนักอนุรักษ์ทางทะเลมาร่วมเป็นวิทยากร
ด้วยบ่อย ๆ การที่นักเรียนได้สัมผัสกับแบบอย่างของนักอนุรักษ์อยู่เป็นประจํา ได้สัมผัสกับสภาพธรรมชาติของ
ท้องทะเลอยู่บ่อย ๆ จึงทําให้เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
3.3 การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ ความเหมาะสมของสาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น
เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีความเหมาะสมในระดับเห็นด้วยมาก เพราะสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่อง เริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม สื่อหลัก และสื่อเสริม
ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีข้อคิดเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้กําหนดเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียน
และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเตือนใจ ดวงละม้าย (2549; บทคัดย่อ) ซึ่งพบว่า
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
ทําให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าวเกิดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม
ในระดับดี ดังนั้นหากต้องการให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ควรจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ที่มีการสํารวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อจัดทําเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามลักษณะท้องถิ่น นั้น ๆ
2. ควรทําการวิจัยทํานองเดียวกันนี้ โดยศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในการคิดด้านอื่น ๆ เช่น
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หรือผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยที่สูงขึ้น เช่น ค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
3. ควรทําการวิจัยทํานองเดียวกันนี้ โดยศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในการคิดด้านอื่น ๆ เช่น
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หรือผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยที่สูงขึ้น เช่น ค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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ผลงานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2
(งานช่าง) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ผู้วิจัย
นายศุภกร การสมบัติ
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้
รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2
(งานช่าง) และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น
261 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 จากสูตร E1/E2 และสถิติทดสอบที (t - test dependent)
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2
(งานช่าง) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3 มีค่า E1/E2
เท่ากับ 80.74/81.07, 80.43/81.34, 80.03/80.88 และ 80.57/81.26 ตามลําดับซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหลั งเรียนสูงกว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ ที่ระดับ 0.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะการงานอาชีพที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู้เกี่ยวกับ
การดํารงชีวิต การงานอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขัน
ในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551: 5 - 7)
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม 6 งานหลัก คือ งานช่าง งานธุรกิจ งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานบ้าน
และงานคอมพิวเตอร์ การจัดโครงสร้างรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัยนั้น จัดโครงสร้างรายวิชาที่เน้นความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาทั้ง ในด้านบุคลากร
และความต้องการของผู้เรียน โดยจัดรายวิชาทั้งสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
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แยกเป็น 6 งานหลัก ให้ผู้เรียนเรียนรู้ในช่วง 3 ปี ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นั้น ผู้เรียนจะเรียนสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพในแต่ละภาคเรียนไม่พร้อมกันโดยในช่วง 3 ปีการศึกษา นักเรียนจะเรียนครบ 6 งาน คือ
งานบ้าน งานช่าง งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานธุรกิจ และงานคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละงาน
ครูผู้สอนจะยึดตัวชี้วัดเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแทรกเนื้อหาในงานต่าง ๆ เข้าไปบูรณาการในการเรียนรู้
ซึ่งเมื่อผู้เรียน เรียนครบ 3 ปีการศึกษา นักเรียนจะเรียนรู้ครอบคลุมตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางที่กําหนดและได้เรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหา 6 งานหลักด้วย (โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย. 2551: 30)
รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน จากการสังเกตบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน และสอบถามปัญหาในการเรียนรู้รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง)
ในปีการศึกษา 2555 พบปัญหาที่สําคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน คือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบการเรียนรู้
ในภาคทฤษฎีหรือภาคความรู้ เพราะว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในภาคความรู้ ส่วนใหญ่ครูจะให้ศึกษาจากหนังสือเรียน
หรือใบความรู้ และทํากิจกรรมตามแบบฝึกหัดและใบงานที่กําหนด นักเรียนมีความคิดเห็นว่า เมื่อปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง
นักเรียนมีความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อ ไม่ค่อยมีสื่อการเรียนรู้ที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม การเรียนรู้รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง)
โดยการศึกษารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการศึกษาแนวทางการผลิตสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับนักเรียนมาใช้จัดกิ จกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้นโดยเน้นการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ ในส่วนเนื้อหางานช่างในภาคความรู้ที่นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ พบว่า ในปัจจุบันสื่อการเรียนรู้ประเภทคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่
มีความสําคัญและเป็นที่น่าสนใจสําหรับนักเรียน เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้อย่างมีระบบ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในระหว่าง
ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนปกติ (กิดานันท์ มลิทอง.
2548: 10) สามารถสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้ดีที่สุด นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลาในการเรียนของผู้เรียน
เพราะผู้เรี ยนสามารถควบคุม วิธีการเรียนได้ด้วยตนเอง บทเรี ยนที่ นําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์จะทํ าให้ผู้ เรียน
เกิดแรงจูงใจและสนใจที่จะเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อที่ประยุกต์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอในส่วนของตัวอักษร กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว
เสียงและลักษณะการผสมผสานร่วมกับสื่ออื่นในลักษณะสื่อประสม เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น
ผู้ วิจั ยในฐานะผู้ สอนในรายวิ ชา ง 21102 การงานอาชี พ 2 (งานช่า ง) จึง สนใจที่จ ะพัฒ นาบทเรีย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในส่วนเนื้อหางานช่างในภาคความรู้ ที่นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ผลการศึกษา
จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้น ให้นักเรียนมีความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิด
การพั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย จะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
สื่อและนวัตกรรมสําหรับครูที่จะนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย ภาคความรู้ รายวิ ช า ง 21102
การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
3. ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง)
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง)

138 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่บรรจุในแผ่นซีดีรอม
(CD - ROM) แสดงผลออกมาทางจอภาพผ่านระบบปฏิบัติการวินโดว์ นําเสนอเนื้อหาบทเรียนด้วยตัวอักษร สัญลักษณ์
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงบรรยาย ข้อความกราฟิกต่าง ๆ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ในการวิจัยครั้งนี้
คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยการตรวจสอบผลที่เกิดกับนักเรียน ประเมินผลแล้วได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 80/80 โดยที่
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้คะแนนรวมจากการทําแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
รายหน่วยการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ของนักเรียนที่ได้รับจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย ซึ่งวัดโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความสนใจ ความรู้สึกที่ดีของนักเรียนเมื่อได้เรียนรู้
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งวัดโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. นัก เรี ย น หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง กํา ลั ง ศึก ษาในระดับ ชั้น มั ธ ยมศึก ษาปีที่ 1 โรงเรี ย นอยุ ธ ยาวิ ท ยาลัย
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้
รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง)

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้
รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง)

ขั้นการวางแผน (Planning)
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ขั้นการออกแบบ (Design)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขั้นการพัฒนา (Development)
ความพึงพอใจของนักเรียน
ขั้นการประเมินและปรับปรุง (Evaluation and Revise)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดหลักในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของ
ณัฐกร สงคราม (2553: 128 - 144) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย การดําเนินการ 4 ขั้น คือ
ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา (Development) และขั้นการประเมินและ
ปรับปรุง (Evaluation and Revise) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย กําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) ประกอบด้วย การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเขียนเนื้อหา
การกําหนดรูปแบบ กลวิธีในการสอน และวิธีการประเมินผล การวางโครงสร้างของบทเรียนและเส้นทางการควบคุม
บทเรียน การเขียนผังการทํางาน (Flow Chart) ของโปรแกรม การร่างส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าจอ (Interface
Layout) และการเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) ประกอบด้วย การเตรียมสื่อในการนําเสนอเนื้อหา การเตรียมกราฟิก
ที่ใช้ตกแต่งหน้าจอ การเขียนโปรแกรม ทดสอบการใช้งานเบื้องต้น และสร้างคู่มือการใช้งานและบรรจุภัณฑ์
ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุง (Evaluation and Revise) ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Evaluation) การทดลองใช้กับผู้เรียน (Learner Try - out) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ Pilot Testing
และ Field Testing และการปรับปรุงแก้ไข (Revise)
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจัย คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 18 ห้อง รวมทั้งสิ้น 940 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 261 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling unit) ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/2, 1/6, 1/10, 1/14 และ 1/17
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. บทเรีย นคอมพิ วเตอร์ มัล ติ มีเ ดีย คู่มื อการใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์มัล ติ มี เ ดีย ภาคความรู้ และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ผู้วิจัยการดําเนินการ 4 ขั้นคือ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา
(Development) และ ขั้นการประเมินและปรับปรุง (Evaluation and Revise) ดังรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี้
1) กําหนดเป้าหมายในการพัฒนา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย
2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการนําเสนอ เนื้อหาวิชา และทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา
ดังนี้
2.1) การวิ เคราะห์ กลุ่ มเป้ า หมาย ซึ่ง เป็นนั ก เรีย นระดับ ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปีที่ 1 เพื่ อ ให้ มี
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยยึดหลักการสําคัญ คือ รูปแบบของบทเรียนออกแบบให้ดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน เนื้อหาในบทเรียนไม่มากเกินไป และมีเสียงบรรยายช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น

140 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
2.2) การวิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอบทเรียนมัลติมีเดียภาคความรู้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนา
ในรูปแบบบทเรียนที่บรรจุโปรแกรมลงในแผ่น CD - ROM (CD - ROM Multimedia) ไม่จําเป็นต้องเรียนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนนําไปใช้ได้สะดวก รวดเร็วและเหมาะสม
2.3) การวิ เ คราะห์ เนื้ อ หาวิช าโดยการศึ ก ษาสาระสํ า คัญ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระสําคัญของรายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ2 (งานช่าง) เพื่อนํามากําหนด
ขอบข่ายของเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร แบ่งได้เป็น 6 หน่วยการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง
2.4) การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate
เป็นหลักในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียภาคความรู้ เพราะเป็นโปรแกรมที่ง่าย รวดเร็ว และสะดวกในการเผยแพร่
ชิ้นงาน เหมาะสมสําหรับการใช้งานด้าน E - learning (อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล. 2553: 9 - 12)
3) กําหนดแผนการปฏิบัติงาน นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทําการวางแผนการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียภาคความรู้ เป็นระยะ ๆ
ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) ขั้น ตอนในการออกแบบพัฒ นาบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์มัล ติ มีเ ดีย
ภาคความรู้ ผู้วิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้
1) เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้
2) รวบรวมและเขียนเนื้อหา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามหัวข้อที่วางแผนไว้ หลังจากนั้นนําไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการตรวจสอบค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00
3) กํ า หนดรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ และวิ ธี ก ารประเมิ น ผล ในแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้
4) วางโครงสร้างของบทเรียนและเส้นทางการควบคุมบทเรียน ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ออกแบบให้มีรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างมัลติมีเดียแบบการสอนเนื้อหา (Tutorial Instruction) แบบการฝึกหัด
(Drills and Practice) และแบบการทดสอบ (Tests) มีโครงสร้างภายในหน่วยการเรียนรู้ ลักษณะไม่เป็นเส้นตรง
(Non - Linear Structure) โดยให้ความยืดหยุ่นในการเลือกศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ตามความสนใจหรือ
ความต้องการของตน จะเลือกเรียนไปตามลําดับหรือเลือกเรียนหัวข้อหรือเนื้อหาใดก่อนหลังได้ แต่จะต้องเรียน
ให้ครบตามเนื้อหาที่กําหนด ส่วนโครงสร้างระหว่างหน่วยการเรียนรู้ มีลักษณะแบบเส้นตรง (Linear Structure)
นักเรียนต้องเรียนรู้ตามลําดับเนื้อหาที่ครูกําหนดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เนื่องจากเนื้อหามีจํานวนมาก นักเรียน
อาจสับสันถ้าไม่เรียนรู้ตามลําดับเนื้อหาที่กําหนด ส่วนประกอบภายในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้
ประกอบด้วย ส่วนนํา (Title) หน้าหลัก (Home) คําแนะนําการใช้บทเรียน (Introduction) เมนูหลัก (Menu)
เนื้อหา/กิจกรรมรายหน่วยการเรียนรู้ บรรณานุกรม (Bibliography) และผู้จัดทํา (Author)
5) เขียนผังการทํางาน (Flow Chart) ของบทเรียน เพื่อนําไปร่างส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าจอ
ต่อไป
6) ร่างส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าจอ (Interfacr Layout) เพื่อจะทําให้เราทราบส่วนประกอบ
ในหน้าจอของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ในหน้าจอ ประกอบด้วย หัวข้อ เนื้อหา ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนระบบการเข้าถึงข้อมูล (Navigation) คือ ปุ่มควบคุมบทเรียน
7) เขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) แต่ละเฟรมตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้ายของบทเรียน
โดยกําหนดรายละเอียดการนําเสนอในแต่ละเฟรม เพื่อนําไปใช้ในขั้นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ในขั้นต่อไป
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ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) ขั้นการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียภาคความรู้ ผู้วิจัยดําเนินการ
ตามกระบวนการต่อไปนี้
1) เตรียมสื่อในการนําเสนอเนื้อหา ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์
และกราฟฟิกตกแต่ง ดําเนินการนําสตอรี่บอร์ด ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา
และสื่อในการนําเสนอ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผล
การตรวจสอบค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00
2) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate ตามที่กําหนดไว้
ในสตอรี่บอร์ด โดยนํากราฟิกหน้าจอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียงที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วมาประกอบลงใน
โปรแกรมจนสมบูรณ์สวยงาม
3) ทดสอบการใช้งานเบื้องต้น โดยตรวจสอบการใช้งานเพื่อหาข้อผิดพลาดของบทเรียนและ
ทําการปรับปรุงแก้ไข จนมั่นใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ
4) สร้างคู่มือการใช้งานและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะ
นําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปใช้
ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุง (Evaluation and Revise) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ
(Expert Evaluation) และนําไปทดลองใช้สอน (Learner Try - out) ซึ่งมีขั้นตอนการประเมินและปรับปรุง ดังนี้
1) การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Evaluation)
1.1) การประเมินด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ด้านเนื้อหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 4.60 มีระดับคุณภาพ/ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
1.2) การประเมินด้านสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียภาคความรู้ด้านสื่อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 4.60
มีระดับคุณภาพ/ ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
2) การทดลองใช้กับผู้เรียน (Learner Try - out) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
2.1) การทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มเล็ก (Pilot Testing) เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในด้านต่าง ๆ โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นให้นักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จํานวน 3 คน
ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ปานกลาง และอ่ อ น ทํ า การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ง เกตพฤติ ก รรม และสั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย น
ถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข
2.2) การทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ (Field Testing) การทดลองกับผู้เรียนกลุ่มใหญ่
เป็นการทดลองเพื่อหาแนวโน้มประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและเป็นการตรวจสอบเพื่อหา
ข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข โดยนําไปให้นักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่ ง เป็ น ห้ อ งที่ มี ผ ลการเรี ย นคละกั น ระหว่ า งนั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ เ รี ย นเก่ ง ปานกลาง และอ่ อ น ซึ่ ง เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จํานวน 50 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนน
จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้ค่าประสิทธิภาพรายหน่วย 80.07/83.00, 80.27/81.20, 80.13/80.40 และ
80.30/84.20 ตามลําดับ
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัยดําเนินสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน รายหน่วยการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก หน่วยการเรียนรู้ละ
10 ข้อ รวม 40 ข้อ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 หากข้อใดต่างไปจากเกณฑ์ดังกล่าวจะนําไปปรับปรุงแก้ไข
จนกว่าจะมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบรายข้อ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ โดยใช้สูตร KR - 20 (Kuder - Richardson 20) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 4 หน่วย 0.87, 0.82, 0.89 และ 0.79 ตามลําดับ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ ที่สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้และ
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach)
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สัปดาห์แรกผู้วิจัยปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดการเรียนรายวิชา การงานอาชีพ2 (งานช่าง) และการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ ให้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. สัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 10 รวม 9 สัปดาห์ ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียภาคความรู้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 คน ระหว่างการใช้บทเรียนนักเรียนจะต้องบันทึกคะแนน
จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนรายหน่วยการเรียนรู้ และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลังเรียนรายหน่วยการเรียนรู้ ลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ครูนําไปใช้ในการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ ต่อไป
3. สัปดาห์สุดท้ายหลังจากเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ภาคความรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์.
2537: 136)
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ โดยกําหนด
เกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจของนักเรียน แบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการแปลผลข้อมูล
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ภาคความรู้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติทดสอบที
t - test (t - test dependent) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2548: 69)
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2
(งานช่าง) พบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง มีค่า E1/E2 เท่ากับ 80.74/81.07 หน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์งานช่าง มีค่า E1/E2 เท่ากับ 80.43/81.34 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานช่าง มีค่า E1/E2 เท่ากับ 80.03/80.88 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานเขียนแบบเบื้องต้น มีค่า E1/E2
เท่ากับ 80.57/81.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 ในสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทุกหน่วยการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ในระดับมากที่สุดทุกรายการ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2
(งานช่าง) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียภาคความรู้ ทุกหน่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของปวีณา พานิชชัยกุล (2550) สวรุจ คําสุจริต (2550) สุรภี เทพานวล
(2550) นิกูล ชุ่มมั่น (2551) ชาตรี วงศ์พันธุ์ (2551) รวีพร เข็มทอง (2551) ศรัณยา ศรีจันทร์ (2551) ศุภนิมิต
อินบรรเลง (2551) อุ้มยศ เถื่อนศิริ (2551) สุทธิพล แสงบุญ (2552) ฤทัยวรรณ จงอุดมศีล (2552) และธัญธนา
อึ้งตระกูล (2554) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลการวิจัยทุกเรื่อง พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อาทิเช่น การศึกษาของนิกูล ชุ่มมั่น (2551: บทคัดย่อ) ที่ได้ทําวิจัยเรื่องการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องมือช่างเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมของบทเรียน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.60/88.53
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้เพราะในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ ผู้วิจัยได้นําขั้นตอนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของณัฐกร สงคราม (2553: 128 - 144) มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการพัฒนา
ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการ 4 ขั้นคือ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการออกแบบ(Design) ขั้นการพัฒนา
(Development) และขั้นการประเมินและปรับปรุง (Evaluation and Revise) ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
ตลอดจนผ่านการนําไปทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มเล็ก (Pilot Testing) เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ในด้านต่าง ๆ และทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ (Field Testing) เพื่อหาแนวโน้มประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและเป็นการตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนําไปใช้จริง
นอกจากนี้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ผสมผสานและ
ประยุกต์ใช้แนวคิดจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism Theory)
และทฤษฎีค อนสตรั ค ติวิส ซึม (Constructivism Theory) มาใช้ เ ป็น หลัก พื้น ฐานในการออกแบบบทเรีย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพราะการที่ผู้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนําความรู้ด้านทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้
ในการออกแบบ จะทําให้ผู้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทราบว่าผู้เรียนมีรูปแบบและวิธีการเรียนรู้
อย่างไรจึงจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (รังสรรค์ วงศ์สรรค์. 2550: 81 - 87)
หลักการที่สําคัญในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2
(งานช่าง) ครั้งนี้ คือ การแบ่งเนื้อหา ภายในบทเรียนมีการแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ และแบ่งเนื้อหาภายในหน่วย
การเรียนรู้เป็นหน่วยย่อย ๆ เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ มีการบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
อย่างชัดเจน มีเกณฑ์วัดผลที่ชัดเจน น่าสนใจ มีการวัดผล โดยการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง
ตลอดบทเรียน มีการให้ข้อมูลป้อนกลับในส่วนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจ เลือกใช้ภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน การนําเสนอเนื้อหาใช้ภาพ เสียง หรือกราฟิกแทนที่
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จะใช้คําอ่านแต่เพียงอย่างเดียว มีการวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียนก่อนการออกแบบเพื่อให้ออกแบบบทเรียน
ได้เหมาะสม ขนาดของตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย สบายตา ภาพสัมพันธ์กับเนื้อหา เสียงบรรยายมีความชัดเจน
จัดองค์ประกอบหน้าจอความสม่ําเสมอ ใช้สีกราฟิกที่น่าสนใจ มีปุ่มนําทางเพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียน
ด้วยตนเอง ใช้สัญลักษณ์แทนปุ่ม มีคําอธิบายประกอบ ออกแบบให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เพื่อจะช่วย
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกระฉับกระเฉง ซึ่งหลักการทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวคิด เรื่อง The Events
of Instruction ของกาเย่ (Gagne) ที่นํามาประยุกต์ในการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (รังสรรค์
วงศ์สรรค์. 2550: 76 - 77) ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้น ที่สําคัญ คือ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่เร้าความสนใจให้พร้อมเรียน มีการแจ้งวัตถุประสงค์บทเรียนให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนรู้ มีการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีการทบทวนความรู้เดิมและนําเสนอเนื้อหาและความรู้ใหม่ มีการชี้แนะแนวทางการเรียนรู้
กระตุ้นการตอบสนองให้ข้อมูลป้อนกลับหลังจากนักเรียนทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและหลังการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ทดสอบความรู้ รวมทั้งการสอดแทรกการส่งเสริมความจําและการนําไปใช้ จึงทําให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัล ติมีเดีย
ภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียภาคความรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียภาคความรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของกนกวรรณ จิตราช (2550) ประสาน พานแก้ว (2551) ระพีพรรณ อินอ่อน (2551) ศสิญา แก้วนุ้ย
(2551) กิ่งกาญจน์ ทุ่งคาใน (2553) และสยามรัฐ บุตรศรี (2553) ที่ได้ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและ
หลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสําหรับเรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลการวิจัยทุกเรื่อง พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อาทิเช่น การศึกษาของกิ่งกาญจน์ ทุ่งคาใน (2553: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้ด้วย
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีความเหมาะสมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ มีความสนใจ ยอมรับและสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง จากการทดลองใช้ผู้วิจัยสังเกตพบว่า นักเรียนมีความสนใจ ตื่นเต้นและต้องการที่จะเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์เสียงประกอบ และมีการให้ผลป้อนกลับในการทําแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนให้นักเรียนทราบผลการสอบทันที จึงเป็นจุดเร้าความสนใจแก่
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน
ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดา ไชกิจภิญโญ (2536:
10 - 11) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มัล ติมีเดียว่า คอมพิวเตอร์มัล ติมีเดียสามารถสื่อความหมาย
ได้รวดเร็วเข้าใจง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐกร สงคราม (2553: 12) ที่กล่าวถึงความสําคัญ และคุณค่าของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไว้ว่าคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะช่วยสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการนําเสนอที่หลากหลาย สวยงาม สามารถดึงดูดและคงความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้เกิดความคงทน
ในการจดจํา เพราะรับรู้ได้จากหลายช่องทางทั้งภาพและเสียง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี
อธิ บ ายสิ่ ง ที่ ซั บซ้ อ นให้ ง่ า ยขึ้น ตามความต้ อ งการและความแตกต่า งในแต่ ล ะบุค คล นอกจากนี้ก ารได้ โต้ ต อบ
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและได้รับการเสริมแรงจากการได้ข้อมูลป้อนกลับทันทีเปรียบเสมือน
กับการเรียนรู้จากตัวครูผู้สอนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงทําให้นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 การงานอาชีพ 2 (งานช่าง) พบว่าในภาพรวมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 และ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียภาคความรู้ ในระดับมากที่สุดทุกรายการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของพานุวัฒน์ ป้องเคน (2555: บทคัดย่อ) วิทัตตา ธุระพันธ์ (2555: บทคัดย่อ) และกิ่งกาญจน์ ทุ่งคาใน (2553:
บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด อาทิเช่น การศึกษาของ พานุวัฒน์
ป้องเคน. (2555: บทคัดย่อ). ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
เรื่อง การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอยู่ในระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อควรนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียน เพราะจะช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีความชื่นชอบกับบทเรียนดังกล่าว ทั้งนี้การที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นั้นอาจเนื่องมากจากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีความสวยงาม น่าสนใจ
เพราะผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาโดยยึดหลักการออกแบบหน้าจอสําหรับบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (รังสรรค์
วงศ์สรรค์. 2550: 79 - 85)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ครู ผู้ ส อนที่ ส อนโดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย เป็ น สื่ อ ควรมี พื้ น ฐานการใช้ ค อมพิ ว เตอร์
หรือต้องศึกษาคู่มือการใช้ให้เข้าใจก่อน และควรทดลองใช้ด้วยตนเองก่อนที่จะนําไปให้นักเรียนใช้ นอกจากนี้
ก่อนการใช้ควรให้คําแนะนํากับนักเรียนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่ดีในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
และนักเรียนจะได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่จะช่วยลดและป้องกันการเกิดปัญหาและความยุ่งยาก
ต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ในขณะที่นักเรียนเรียนรู้ ครูผู้สอนควรอยู่ดูแลคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนอย่างใกล้ชิด
2. การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรเตรียมอุปกรณ์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพร้อมสําหรับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ซาวด์การ์ด (Sound Card) และลําโพงสําหรับฟังเสียง หรือถ้าหากผู้เรียนใช้พร้อมกันหลายคน ควรใช้หูฟังแทน
เพื่อเสียงจะได้ไม่รบกวนกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ ที่พัฒนาขึ้นทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ในระดับมากที่สุด จึงควรนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ภาคความรู้ มาใช้สอนนักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอนเสริมนักเรียนที่เรียนได้เร็ว และซ่อมเสริม
นักเรียนที่เรียนช้าได้ซึ่งครูผู้สอนสามารถนําไปใช้เป็นได้ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมตามความเหมาะสม
2. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการ
เผยแพร่ความรู้อย่างกว้างขวาง สําหรับผู้เรียนที่มีความพร้อมด้านอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และควรมีการพัฒนาต่อยอดบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสําหรับนําไปใช้กับคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Computer Tablet) เพื่อให้นักเรียนหรือ ผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้เรียนรู้ได้ทุกเวลาและโอกาส
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3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น รูปแบบเกม รูปแบบการฝึกทักษะเพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้
4. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบและเจตคติของผู้เรียนหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ตลอดจนควรมีการศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เช่น ความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ ความคงทนของความรู้ เป็นต้น
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สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย
นายสุลายมาน บากา
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ หาประสิ ท ธิภ าพของชุ ด การเรี ย นการสอนและเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง ฟั ง ก์ ชั น ระหว่ า งข้ อ มูล สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
เบญจมราชู ทิ ศ จั ง หวั ด ปั ต ตานี หลั ง เรี ย นกั บ เกณฑ์ ที่ กํ า หนด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการทดลองเป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และ 6/4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 62 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
จากนักเรียน 4 ห้องเรียน มีจํานวนทั้งสิ้น 132 คน ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง
เครื่องมือที่ใ ช้ ได้แ ก่ ชุดการเรี ยนการสอน เรื่อง ความสัม พันธ์ เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล จํานวน 7 ชุด และ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .40 - .80
ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .20 - .50 และค่าความเชื่อมั่น .81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่กําหนด โดยใช้ สถิติทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการเรียนการสอน เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี มีค่าประสิทธิภาพ 78.33/76.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี หลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนสูงกว่าร้อยละ 75
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ช่วย
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา
ทําให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ทําให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมากมายในปัจจุบัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) และพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ได้ให้ความสําคัญกับแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ (สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2545)
แต่จากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
ปัตตานี พบว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่นปัญหาผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการปิดเรียนหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์
ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมุ่งทําร้ายครูมากยิ่งขึ้น และเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว
ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนและยังส่งผลกระทบ
ต่ อ การจั ด การเรีย นการสอนอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ นอกจากนี้แ ล้ว ยั งมี ปัญ หาอื่ น ๆ อี ก หลายประการที่ ทํ า ให้
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนขาดความต่อเนื่องไม่เป็นไปตามกําหนดการที่ตั้งไว้ เช่น นักเรียนระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องใช้เวลาในการดําเนินการเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือขอเวลาเรียนเพื่อร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ปัญหาดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนของผู้วิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์
เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายในภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาข้อมูลค่อนข้างมาก หากใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ยาก ผู้วิจัยจึงได้พยายาม
หาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา
สาระได้ครบถ้วนตามหลักสูตรและสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดได้ ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนพบว่าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสําคัญอยู่หลายประการ เช่น
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบทเรียน ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ เกิดความคิดที่ต่อเนื่องกัน
ลดเวลาในการเรี ยนรู้ สามารถเป็ น แหล่งเรี ยนรู้ ใ ห้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถในการเรียนรู้
ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และช่วยเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ เป็นต้น (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสื่อที่มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้เรื่อง
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ชุดการเรียนการสอน เป็นสื่อ
การสอนประเภทหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการแก้ปัญหาดังกล่าวเนื่องจาก เป็นชุดของสื่อประสมที่ประกอบขึ้น
อย่างมีระบบ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกัน โดยครูเป็นผู้ให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาและกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ด้วยหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้แนวทางแก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดทําชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดและสามารถนํา
ชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมาพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล หลังเรียนด้วย
ชุดการเรียนการสอนกับเกณฑ์ที่กําหนด
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดการเรียนการสอน หมายถึง ชุดของสื่อประสมที่ประกอบขึ้นอย่างมีระบบ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่องกัน โดยครูเป็นผู้ให้คําแนะนํา เป็นที่ปรึกษาและกระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยดําเนินการตามคู่มือ
การใช้ชุดการเรียนการสอนแต่ละชุด จนกระทั่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามวัต ถุป ระสงค์ที่กํา หนดไว้ ซึ่ง ชุด การเรีย นการสอนที่ผู้วิจัย สร้า งขึ้น นี้เ ป็น ชุด การเรีย นการสอนประเภท
ชุดการเรียนการสอนประกอบการบรรยาย
2. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถในการทําคะแนนจากแบบทดสอบ
ประเมินตนเองท้ายชุดการเรียนการสอนจํานวน 7 ชุด และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์
เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตามเกณฑ์ 75/75
75 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดที่ได้จากการทําแบบทดสอบประเมินตนเอง
ท้ายชุดการเรียนการสอนจํานวน 7 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75
75 ตัวที่สอง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดที่ได้จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 75
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3. ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จ ากการทําแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. เกณฑ์ หมายถึงระดับคะแนนที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือหลังจากผู้เรียน เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น
แล้วจะทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 75 เนื่องจากเป็นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําที่โรงเรียนกําหนด
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ชุดการสอนหรือชุดการเรียน มาจากคําว่า Instructional Package หรือ Learning Package หรือ
Instructional Kist เดิมทีใช้คําว่า ชุดการสอน เพราะเป็นสื่อที่ครูนํามาใช้ประกอบการสอน แต่ต่อมาแนวความคิด
ในการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางได้เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น จึงมีผู้นิยมเรียกชุดการสอนเป็นชุดการเรียนมากขึ้น เพื่อย้ํา
ถึงแนวการสอนที่ ยึดผู้เรียนเป็นศู นย์ ก ลางให้ ผู้ เรีย นบางคนอาจเรี ย กรวมกัน ไปเลยว่า ชุด การเรีย นการสอน
เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555: 122) ได้อ้างถึง คณะอนุกรรมการการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์
ทบวงมหาวิทยาลัย(2524: 249) ได้เรียกว่า ชุดการเรียนการสอน โดยให้เหตุผลว่า การเรียนรู้เป็นกิจกรรมของนักเรียน
และการสอนเป็นกิจกรรมของครู การเรียนการสอนของครูกับนักเรียนจะต้องเกิดคู่กัน
สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้คําว่า “ชุดการเรียนการสอน” เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของสื่อและ
กิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อให้ครูได้ใช้ฝึกทักษะนักเรียน ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กําหนด
ในแผนการจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เช่น ใบงาน ใบกิจกรรม
ใบความรู้ และเอกสารแนะแนวทาง
ประเภทของชุดการเรียนการสอน
เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555: 123 - 124) ได้แบ่งชุดการสอนออกเป็น 4 ประเภท
1. ชุดการสอนสําหรับประกอบการบรรยาย
2. ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุ่ม
3. ชุดการสอนรายบุคคล
4. ชุดการสอนทางไกล
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนการสอน
เกริก ท่วมกลางและจินตนา ท่วมกลาง (2555: 124 - 125) ได้ให้แนวคิดที่จะนําไปสู่การผลิตชุดการเรียน
การสอนไว้ ดังนี้
1. แนวคิดตามหลักจิตวิ ทยาเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่ างระหว่างบุคคล โดยคํานึงถึงความต้องการ
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. แนวคิดที่จะเปลี่ยนบทบาทการเรียนการสอน จากเดิมที่เคยยึดครูเป็นหลักมาเป็นยึดผู้เรียนเป็นหลัก
3. แนวคิดในการจัดระบบการใช้สื่อโดยนําสื่อประสมมาใช้
4. แนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์
5. แนวคิดที่ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาจัดสภาพการเรียนการสอน
6. แนวคิดที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุดการเรียนการสอน
เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ตัวแปรตาม
- ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และมีการทดสอบหลังการทดลอง เพียงครั้งเดียว
(One – shot case study) โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 33202 จํานวน 4 ห้อง
มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 132 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/2 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/4 แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 62 คน
ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล เป็นแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนําผล
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC ตั้งแต่ .8 – 1.0 การตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อสอบ โดยวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอํานาจจําแนก (r) เป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 50% ผู้วิจัยได้คัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่าความตั้งแต่ .40 ถึง .80 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .20 ถึง .50 จํานวน 30 ข้อ และนําไปทดสอบเพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้ค่าเท่ากับ .81
2. ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอน ซึ่งได้แบ่งเป็นชุดย่อยจํานวน 7 ชุด ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการเรียนการสอนจํานวน 14 คาบ (คาบละ 50 นาที) และทดสอบหลังเรียนจํานวน 1 คาบ รวมทั้งสิ้น 15 คาบ
ผู้ วิ จัย ได้ ส ร้ างและหาคุ ณ ภาพโดยการตรวจสอบความสอดคล้ อ งโดยผู้ เชี่ ย วชาญจํ านวน 5 คน และประเมิ น
ความเหมาะสม โดยใช้แบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยยึดเกณฑ์การตัดสินความเหมาะสมตั้งแต่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป (เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง, 2555: 132 - 133) ปรากฏว่าโดยภาพรวม
ชุดการเรียนการสอนมีคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 แล้วนําไปทดลอง
ใช้เพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจากผลการทดลอง
พบว่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนเท่ากับ 78.33/76.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดําเนินการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตามลําดับ
ขั้นตอน ดังที่กล่าวมาแล้ว
2. ดําเนินการหาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 1) ชี้แจงให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างทราบ 2) แบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 4 - 5 คน 3) ทดลองใช้ชุดการเรียนการสอน
คณิ ต ศาสตร์ จํา นวน 7 ชุ ด 4) ทดสอบหลั ง เรี ย น (Posttest) โดยใช้ แ บบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 5) นําคะแนนที่ได้มาทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 โดยใช้สูตร
E1/E2 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 10)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล หลังเรียน
ด้วยชุดการเรียนการสอนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (one sample t - test)
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สรุปผลการวิจัย
1. ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 78.33/76.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนสูงกว่าร้อยละ 75 คะแนน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 78.33/76.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 75/75 ผลปรากฏเช่นนี้เนื่องจากว่าชุดการเรียน
การสอนที่สร้างขึ้น มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นขึ้นตอนผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ทดลองใช้กับผู้เรียน
เป็นลําดับขั้น และมีการพัฒนาแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ให้เหมาะสมมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นลําดับ
จากประสิทธิภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีค่าใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ซึ่งยอมรับได้ว่าชุดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556: 12) แสดงว่าชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นนี้สามารถ
นําไปจัดการเรียนรู้เพื่อทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน ทําให้การจัดการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา มณีนพ
(2553) วัชระ น้อยมี (2551) ยุพิน กลัดล้อม. (2553) ดวงเดือน รุ่งเรือง (2554)และสุรีพร สุดยอด (2555) ที่พบว่า
ชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด แต่อย่างไรก็ตามการตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนการสอนชุดนี้ ยังคงตั้งต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าเนื้อหาสาระในเรื่องนี้
จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝนและพัฒนา อาจจะไม่สามารถให้ถึงเกณฑ์ได้ในห้องเรียนหรือในขณะเรียน ซึ่งชัยยงค์ พรมวงศ์
(2556: 56) ได้กล่าวถึงกรณีเช่นนี้อนุโลมจึงได้ตั้งเกณฑ์ที่ต่ํากว่า เช่น 75/75 และผลที่ได้ต่ํากว่า 80/80 อาจเนื่องมาจาก
การทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล หลังเรียนด้วยชุดการเรียน
การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะว่าชุดการเรียนการสอนดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้และผ่านการหาประสิทธิภาพ
มาหลายขั้นตอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และได้นําไปใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จึงส่งผลให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวัชระ น้อยมี (2551) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลังจากผู้เรียนได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนที่สร้างขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และธนาพงษ์ สาวฤทธิ์ (2554) พบว่าคะแนนกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดการเรียนการสอนได้
เฉลี่ยร้อยละ 70.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนที่กําหนดไว้ร้อยละ 60
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1 ชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ในการ
จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการสอนของครูได้ หรือนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2 ชุดการเรียนการสอนชุดนี้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหนึ่งที่จัดเตรียมสําหรับครูและนักเรียนใช้ร่วมกัน
ซึ่งครูต้องทําการศึกษาคู่มือการใช้ ให้เข้าใจก่อนนําไปใช้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่น ๆ
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอน
กับการสอนโดยใช้วิธีปกติ
3. ควรพัฒนาชุดการเรียนการสอนควบคู่กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
ผู้วิจัย
นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้ มี วัตถุ ประสงค์เพื่อพั ฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 หลังเรียนและก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ข้อ ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.68 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง
0.20 - 0.73 ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.88 โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่าที
ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.54/81.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมขนาดใหญ่จากการเชื่อมโยง
ของกลุ่มประชาคมอาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องพัฒนาอันดับแรก
คือ การพัฒนาคน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ด้านการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ให้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่ ประกาศให้การศึกษา
เป็นวาระแห่งชาติให้ปี 2556 เป็นปีแห่ง “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ทั้งนี้ได้กําหนดเป้าหมายมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21
โดยดําเนินการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้ กับกระบวนการมี ทักษะสําคัญ ในการให้ผู้เรี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ทุ กขั้นตอน
มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริงจังอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2552: 1)
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญถือเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการเรียนการสอน
ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ครูผู้สอนจะต้องจัดหาสื่อ
มาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพราะสื่อการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา
เกิดทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ลักษณะของสื่อการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ
ชวนคิด และชวนติดตามเข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้เกิดการเรียน
อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ก: 39)
ผู้วิจัย สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 สังเกตพบว่า ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อครู
ตั้งคําถามให้นักเรียนตอบ นักเรียนมักจะตอบคําถามซ้ํา ๆ กัน เลียนแบบกัน ไม่ค่อยมีคําตอบที่แปลกใหม่ จากการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอน ได้ให้ความเห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะรอฟังคําสั่งจากครูผู้สอน ไม่พยายามคิดเอง ขาดความมั่นใจ
ในการคิดและตอบคําถาม ขาดทักษะกระบวนการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีผลการทดสอบด้านเหตุผลในการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จัดกลุ่มข้อมูล ประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวางแผน เลือกใช้ข้อมูลตัดสินใจแก้ปัญหาของนักเรียน โรงเรียนวัดสลุด
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.67 ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.92 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2: 2555)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน
อันเป็นพื้นฐานสําคัญในการนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาในขั้นต่างๆ ในการดําเนินชีวิตอยู่ร่วมสังคม
ได้อย่างมีความสุข จึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
นําไปสู่การแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเหตุผล สามารถดํารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 หลังเรียนและก่อนเรียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝน
ความคิดอย่างมีระบบในการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหา ประกอบด้วย ทักษะ 8 ประการ ดังนี้ 1) ทักษะการสังเกต
(Observing) 2) ทักษะการวัด (Measuring) 3) ทักษะการคํานวณ (Using Number) 4) ทักษะการจําแนกประเภท
(Classifying) 5) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using Space time Relationships)
6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล (Communication) 7) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)
8) ทักษะการพยากรณ์ (Predicting)
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2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หมายถึง สื่อการเรียนที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 8 หน่วยการเรียน และมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คู่มือครู ซึ่งประกอบด้วย คําชี้แจง
กิจกรรมการเรียนการสอน แผนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ และเฉลยประจํา
หน่วยการเรียน ส่วนที่ 2 สําหรับนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย คําสั่ง ใบความรู้ กิจกรรม เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
เฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
3. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง คุณภาพของแบบฝึกทักษะ
ที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
4. เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑ์ที่กําหนดเพื่อประกันว่าแบบฝึกทักษะที่พัฒนาแล้วมีประสิทธิภาพ
โดยกําหนดเป็นตัวเลข เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย มีค่าดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนในแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คิดได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัด หรือประกอบกิจกรรมของนักเรียน
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เฉลี่ยจากการตอบแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 80
5. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
7. โรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 หมายถึง โรงเรียนที่สังกัดกลุ่มบางพลี 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มี 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสลุด โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
โรงเรียนเทวะคลองตรง โรงเรียนคลองลาดกระบัง โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว โรงเรียนคลองบางกระบือ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
โรงเรียนคลองบางแก้ว โรงเรียนคลองปลัดเปรียง โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ และโรงเรียนวัดหนามแดง
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ยึดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
(The American Association for the Advancement of Science - AAAS) ซึ่งได้แบ่งทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 13 ลักษณะ เป็น 2 กลุ่ม (AAAS.1970: 33 - 179, อ้างถึงใน เฟื่องฟ้า สุวรรณไตร. 2550: 49)
โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Science Process Skill) มี 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต
ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปส
กับเวลา ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและทักษะการพยากรณ์
ซึ่งการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้จัดทําขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระตามจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยแต่ละหน่วยประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม คู่มือปฏิบัติกิจกรรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างเป็นระบบตามศักยภาพของตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาอํานวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง เพื่อให้ทักษะและความชํานาญที่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยยึดขั้นตอนการจัดทํา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกทักษะ ตามที่ ถวัลย์ มาศจรัส (2550: 20) ได้เสนอไว้ คือ ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับจัดทํา
แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ วิเคราะห์เนื้อหาสาระโดยละเอียดเพื่อกําหนดจุดประสงค์ในการจัดทํา ออกแบบการจัดทํา
แบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะตามจุดประสงค์ สร้างแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะและส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น แบบทดสอบ
ก่อนฝึก บัตรคําสั่ง ขั้นตอนกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ และแบบทดสอบหลังฝึก จากนั้นนําแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ ทําให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาและฝึกฝนประสบการณ์ของตนเองด้านทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ สู ง ขึ้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ ค รู ผู้ ส อนสามารถนํ า จุ ด บกพร่ อ งของผู้ เ รี ย น
มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผู้เรียนให้มีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ได้เหมาะสมกับวัย สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
การเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน กลุ่มบางพลี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2556 จํานวน 1,003 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดสลุด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ชุด แต่ละชุดย่อย ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คู่มือครู ส่วนที่ 2 เป็นกิจกรรมนักเรียน และได้นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําไปทดลองใช้
นําผลที่ได้มาหาประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิเคราะห์ ค่าประสิทธิภาพพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทุกหน่วยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน
ในแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (E1)/ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เฉลี่ยจากการตอบแบบทดสอบ
หลังเรียน (E2) เท่ากับ 80/80
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยพิจารณาจากโครงสร้างของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน และนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านความตรงทางโครงสร้าง จากนั้นนําไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในการหาประสิทธิภาพแบบทดสอบ นําคะแนนมาหาค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.68 และค่าอํานาจจําแนก
อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.73 แล้วนํามาหาค่าความเที่ยง ได้ความเที่ยงของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.88
3. แบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งการประเมินเป็น 6 ด้าน คือ ด้านคําชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม ด้านแบบทดสอบและแบบฝึกหัด ด้านภาษา และด้านเอกสาร
ประกอบ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จากนั้นนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากการสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดสถิติที่ใช้ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ 1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง 2) การวิเคราะห์ข้อสอบ
หาค่าความยากง่าย 3) ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้การทดสอบแบบที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน Dependent Samples (t - test) และทดสอบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการทดลองได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ย 84.54/81.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ โดยเป็นค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนในแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (E1) เป็นคะแนนระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ซึ่งคํานวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนได้รับจากการทําแบบฝึกหัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประจําหน่วย
มีค่า 84.54 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เฉลี่ยจากการตอบแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ซึ่งคํานวณจากร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนได้รับจากการทําแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ประจําหน่วย มีค่า 81.83 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายหน่วย พบว่าค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนในแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(E1)
มีค่าอยู่ระหว่าง 83.00 - 86.00 ส่วนค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เฉลี่ยจากการตอบแบบทดสอบหลังเรียน (E2)
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 81.00 - 82.67 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ผลการทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 18.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 ผลการทดสอบหลังเรียนได้คะแนน
เฉลี่ย 33.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.74 ค่า t เท่ากับ 22.38 ค่า P เท่ากับ .000 นั่นแสดงว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้
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อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการทดลองได้ดังนี้
1. ผลจากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทุกหน่วย อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ได้หาประสิทธิภาพตามขั้นตอน ตลอดทั้งได้รับคําแนะนํา
และนํ า ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขจนสมบู ร ณ์ จึ ง ทํ า ให้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ จันดากูล (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพ 82.21/82.27
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตามสมมติฐานนั้น อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนได้ตื่นเต้นกับกิจกรรมใหม่ ๆ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม ทุกคนมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ก่อให้เกิดภาวะผู้นํา
และผู้ตามที่ดี ทําให้ผู้เรียนกระตือรือร้นมากกว่าการฟังบรรยายจากครูผู้สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรัพย์ สยามล
(2554: 59) กล่าวว่า ชุดฝึกมีประโยชน์สําหรับนักเรียน คือ ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์หรือฝึกทักษะต่าง ๆ
และสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพทําให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง และนําข้อบกพร่องนั้นไปปรับปรุง
ได้ ชุดฝึกมีประโยชน์สําหรับครูคือทําให้ครูทราบจุดเด่นและข้อบกพร่องของนักเรียนและสามารถแก้ไขบกพร่องนั้น
ในการจัดทําชุดฝึกครั้งต่อไปได้ ดังนั้นชุดฝึกจึงมีความเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ในการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรัพย์ สยามล (2552: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ สํา หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดสลุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจําปีการศึกษา 2556 พบว่า
ผลการทดสอบความสามารถและตัวชี้วัดด้านเหตุผลของนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีและดีเยี่ยมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.63
สูงกว่าด้านภาษาที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.75 และด้านคํานวณมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.51 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ความสามารถและตัวชี้วัดด้านเหตุผลระหว่างปีการศึกษา 2555 และ 2556 พบว่าในปีการศึกษา 2555 ผลการทดสอบ
นักเรียนที่แบ่งเกณฑ์ประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดีและดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.81, 38.10,
33.33, และ 4.76 ตามลําดับ ปีการศึกษา 2556 นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง พอใช้ ดีและดีเยี่ยมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
3.13, 31.25, 43.75, และ 21.88 ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2555 อย่างชัดเจน ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นได้
เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรนําไปบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในระยะเวลาที่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อจะได้สอดแทรกเนื้อหาเชื่อมโยงพร้อม
ยกตัวอย่างกับเหตุการณ์ปัจจุบันให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
3. การนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ควรปรับเวลาและกิจกรรมให้เหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรกําหนดเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยแล้วนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ ตลอดทั้งการพัฒนาสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลายให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและศึกษาจากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
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ผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ในกลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
ผู้วิจัย
นางพจนี ศิริวรรณ
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และ 3) ศึกษาความสุขในการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ อําเภอโนนสะอาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่เด็กดีของชาติ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
จํานวน 10 แผน แบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่เด็กดีของชาติ และ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน
20 ข้อ และแบบสอบถามวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนที่ได้รับ
การจัด การเรีย นรู้ใ นกลุ่ม สาระการเรีย นรู้สัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรมตามแนวคิด คอนสตรัค ติวิส ต์
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ จํานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t – test (Dependent Samples)
ผลวิจัยพบว่า
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้อยู่ในระดับดีมาก
2. หลังเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีความสุขในการเรียนของอยู่ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์
ผลกระทบได้ยาก ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ในมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ
เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ โดยการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษา
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ทางเลื อ กที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของนั ก เรี ย น โดยจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ ยื ด หยุ่ น
หลากหลาย เข้าถึงง่าย สัมพันธ์สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น โดยเน้น
การพัฒนานักเรียนเป็นสําคัญให้สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นกลุ่มจนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ
การทํางาน และการดําเนินชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสําคัญในการดํารงชีวิตและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 23) และเพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศอย่างแท้จริง เป้าหมายของการจัดการศึกษา
จะต้องมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมและมุ่งสร้าง “คน” หรือ “ผู้เรียน” ซึ่งเป็นผลผลิต
โดยตรง ให้มีคุณลักษณะ มีศักยภาพ และความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความสําเร็จได้ ดังนั้นวิธีสําคัญ
ที่จะสามารถสร้างและพัฒนาคนหรือผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการ คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 11) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจเรียน
อย่างสนุก เล่นให้ได้ความรู้ และมีความสุขในการเรียน (บวร เทศารินทร์, 2547: 18)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดการจัดกระบวนการศึกษาที่เน้น
นักเรียนเป็นสําคัญ นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิด
และได้เป็นผู้ลงมือกระทําจากประสบการณ์จริงที่ใกล้ตัวนักเรียน สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต
โดยกําหนดสาระการเรียนรู้ แ ละตัวชี้ วัดตามหลักสูตร ประกอบด้ วยองค์ความรู้หรื อเนื้ อหาสาระ ทั กษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) แต่อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อการปฏิรูป
การเรียนรู้ พบว่า ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญได้เพียงร้อยละ 50 - 60 เท่านั้น
(วิทยากร เชียงกูล, 2550: 15) สอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี และชนาธิป พรกุล, 2544 อ้างถึงในทองปัน สอนเอี่ยม,
2553: 23) พบว่า นักเรียนขาดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดไม่เป็น แก้ปัญหาไม่ได้ ขาดการลงมือปฏิบัติ
การเรียนรู้ไม่เป็นองค์รวม และขาดการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตจริง ขาดการฝึกฝนทักษะกระบวนการที่เป็น
เครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O - NET) ของสถาบั น ทดสอบทางการศึก ษา
ปี ก ารศึก ษา 2553 - 2555 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั งคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 48.91, 47.28 และ 39.20 ตามลําดับ นอกจากนี้
จากการประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในปีการศึกษาเดียวกัน
ยังพบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 67.23, 65.81 และ 62.27 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด คือ ร้อยละ 70
(งานวัดผลและประเมินผลฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์, 2555: 5) และจากการวิเคราะห์ข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ทําข้อสอบได้คะแนนน้อย ในลักษณะการวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถที่ต้องใช้
ทักษะการคิดในระดับสูง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนท่องจําเนื้อหาเพื่อการสอบเท่านั้น โดยนักเรียนขาด
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตจริง นักเรียนจึงทําข้อสอบไม่ได้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงมีแนวโน้มต่ําลงทุกปีดังที่ปรากฏ
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายตามเนื้อหาในหนังสือเรียน ผู้เรียนเรียนโดยรับความรู้ จากครู
เพียงฝ่ายเดียว ทําให้นักเรียนขาดความสนใจในเรื่องที่เรียน เกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีความสุขในการเรียน นักเรียน
ขาดการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ ส่งผลให้การเรียนรู้ไม่มีความหมายกับผู้เรียน ดังนั้น การแก้ปัญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสอนแบบเดิมเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการได้ปฏิบัติ
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จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความคิด ความรู้ ทักษะกระบวนการ และมีประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ทองปัน สอนเอี่ยม (2553: 43) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องสอนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างรู้เท่าทัน
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือนักเรียนได้เรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ลักษณะการเรียนรู้ที่นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีข้อดี คือ นักเรียนมีส่วนร่วม
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดจากการได้ปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนและนักเรียน จนเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาของนักเรียนที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงจนนักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ วางแผนและตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง นําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทําให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เป็นแนวคิดที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ คํานึงถึง
ความต้องการและความแตกต่างของนักเรียน ส่งเริมให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผลและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง แนวคิดนี้ความรู้คือ การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาจาก
ประสบการณ์และโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ โดยมีการตรวจสอบว่าสามารถนําไปใช้อธิบายเหตุการณ์อื่น ๆ ได้ การสร้าง
ความรู้ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็นสิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
หรือกระบวนการรู้คิด (Cognitive processes) (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541: 31) ซึ่งหัวใจสําคัญของแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ที่ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเจ้าของการเรียนและลงมือปฏิบัติจริง
ไม่ใช่การเรียนรู้ด้วยการบอกเล่า แต่ต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้มาจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม (จิราภรณ์ ศิริทวี, 2541: 24)
ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ รับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งตามพัฒนาการเรียกว่าวัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood)
เด็กในวัยนี้สามารถใช้เหตุผลแล้ว เพราะเด็กมีความคิดเข้าใจเหตุผล และนําเหตุผลมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
และเคารพกฎต่าง ๆ อย่างไม่ตั้งคําถาม ระยะนี้จึงเป็นระยะที่เหมาะสมสําหรับสอนให้เด็กเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เพราะหากเรา
สามารถสอนเด็กให้เข้าใจดีแล้วก็จะฝังใจ ติดเป็นนิสัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ และอาจแก้ปัญหาในสังคมไทยได้
(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2540: 267 - 268) จากความสําคัญดังกล่าวทั้งหมดในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถ
ในการสร้างองค์ความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ อันจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานหรือความรู้เดิมติดตัวไว้สําหรับเชื่อมโยงกับ
ความรู้ใหม่ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และยังเป็นการปลูกฝังและวางรากฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่มีความหมายตั้งแต่เยาว์วัยจนกลายเป็นบุคลิกภาพ และได้เป็นเจ้าของ
การเรียนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการสร้ า งองค์ค วามรู้ข องนัก เรี ย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 1 ที่ เ ข้า ร่ว ม
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเข้าร่วม
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสุ ข ในการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เ ข้ า ร่ ว มการจั ด การเรี ย นรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

164 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง หน้ าที่ เ ด็ ก ดี ข องชาติ สาระที่ 2 หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในสังคม และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริงตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยปรับ จาก ไดรเวอร์ (Driver อ้างถึงใน
พจนี ศิริวรรณ, 2547: 18) ซึ่งการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนในแต่ละครั้งเรียงตามลําดับขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1
เรียนสนุกปลุกใจ, ขั้นที่ 2 ไขความรู้เดิม, ขั้นที่ 3 เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกัน, ขั้นที่ 4 สร้างสรรค์จากปัญญา และ ขั้นที่ 5
นํามาสรุปและทบทวน
2. ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ความสามารถในการสรุปองค์ความรู้
หรือเนื้อหาสาระ การเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมเข้ากับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระ
การจัดระบบข้อมูลตามรูปแบบแผนผังทางปัญญา และความคิดสร้างสรรค์จากการเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่เด็กดีของชาติ และหน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ
4. ความสุขในการเรียน หมายถึง ความรู้สึกสบายกายสบายใจ รู้สึกชอบหรือพึงพอใจในชีวิตขณะร่วม
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สามารถวัดได้จากแบบสอบถามวัดความสุขในการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ เงื่อนไขการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นกระบวนการลงมือกระทําที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้น
ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิม
มาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541: 25) กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์เชื่อว่า การเรียนรู้
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้
ความเข้าใจเดิมที่มีมาก่อน เป้าหมายของการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าการพยายามในการถ่ายทอดความรู้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระทําในการสร้างความรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดรเวอร์ (Driver อ้างถึงใน พจนี ศิริวรรณ, 2547: 18) ได้เสนอ
ลําดับขั้นการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต์ ไว้เป็น 5 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 คือการเตรียมนักเรียนให้สนใจในเรื่องที่จะศึกษากันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง (Orientation) อาจเรียกว่าเป็นระยะวางแผนการสอนก็ได้
ระยะที่ 2 เป็นระยะที่ดึงความรู้เดิมของเด็กออกมา (Elicitation) ระยะนี้ครูจะต้องช่วยให้นักเรียนรู้ตัว
ว่าในเรื่องนั้น ๆ มีความรู้เดิมอะไรอยู่ เพื่อครูจะได้รู้ว่าเด็กรู้อะไรบ้าง ถูกหรือผิดอย่างไร
ระยะที่ 3 เป็นการทําให้เด็กเริ่มรู้ว่าในความคิดของเขานั้น ๆ ยังมีความรู้อย่างอื่นหรือมีความหมายอย่างอื่น
ที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เขายึดถืออยู่ เด็กจะเริ่มสํารวจตรวจตราแนวคิดหรือความหมายของตน ด้วยจิตวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ แล้วจึงปรับเปลี่ยน หรื อขยายความคิดเดิมออกไปครอบคลุมความรู้ใ หม่และในที่ สุด คือเอาความรู้/
แนวคิด/ความหมายใหม่แทนของเดิม หรือสร้างใหม่ (Restructuring) ระยะนี้เป็นหัวใจของการเรียนการสอน
ระยะที่ 4 เป็นการประยุกต์ใช้ (Application) แนวคิดหรือความรู้ที่สร้างใหม่ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์อื่น
หรือความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ระยะที่ 5 ระยะทบทวน (Review) เพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนออกมาให้ทราบว่า ความคิด หรือความรู้ของเขา
เปรียบเทียบกับแนวคิดเดิมที่เด็กมีมานั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2. เทคนิคแผนผังทางปัญญา หมายถึง แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักความคิดรอง
และความคิดย่อยจากสิ่งที่เรียนมาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งอย่างเป็นระบบโดยแสดงออกในลักษณะ
การเขียนเรื่องต่อโยงคํา ภาพ สัญลักษณ์ และสี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ขั้นที่ 1 เรียนสนุกปลุกใจ
ขั้นที่ 2 ไขความรู้เดิม
ขั้นที่ 3 เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นที่ 4 สร้างสรรค์จากปัญญา
ขั้นที่ 5 นํามาสรุปและทบทวน

ตัวแปรตาม
• ความสามารถในการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
• ความสุขในการเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชี
ศรีสวัสดิ์ ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ อําเภอโนนสะอาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่เด็กดีของชาติ และ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ จํานวน 10 แผน เรียงตามลําดับ ได้แก่ รู้รอบครอบครัวตน คนดีของครอบครัว
รอบรั้วโรงเรียนเรา เขาก็ดีเราก็ดี มีประชาธิปไตย ใส่ใจสินค้าและบริการ งานดีมีรายได้ ใช้จ่ายให้ยั้งคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง ชีวิตไม่เสี่ยงรู้อดออม ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพโดยผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ
คุณภาพเหมาะสมมาก (ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) และได้ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่เด็กดีของชาติ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
แต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนําผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร
IOC (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 93 - 98) พบว่า แบบทดสอบมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ทุกข้อ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ความยากง่าย (P) และอํานาจจําแนก (B) พบว่าข้อสอบมีความยากตั้งแต่

166 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
0.38 - 0.91 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.21 - 0.83 ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.43 - 0.68
และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.40 - 0.80 ไว้ จํานวน 20 ข้อ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.89
สําหรับแบบสอบถามวัดความสุขในการเรียน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งระดับคุณภาพ
ออกเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลางและน้อย จํานวน 15 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ค่าเฉลี่ยกลาง
(midpoint) เป็นเกณฑ์ในการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 45 มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.67 - 1.00 ส่วนแบบประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้
เทคนิค แผนผังทางปั ญ ญา เป็นแบบประเมิ นที่ผู้วิจัยได้ส ร้างขึ้น ให้สอดคล้องกับแนวคิดคอนสตรัค ติวิส ต์แ ละ
หลักการสร้างแผนผังทางปัญญา และจุดประสงค์การเรียนรู้ และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric score
ซึ่งเกณฑ์ประกอบด้วยรายการประเมิน 5 รายการ ได้แก่ เนื้อหาสาระ การเชื่อมโยงความรู้ การจัดระบบข้อมูล
รูปแบบแผนผังทางปัญญา และความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ แต่ละรายการแบ่งระดับคุณภาพออกเป็น
4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัดครั้งที่ 1 หรือวัดครั้งแรก (Pre - test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่เด็กดีของชาติ และ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
2. จัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่เด็กดีของชาติ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในชั่วโมงเรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี เริ่มจัดการเรียนรู้ตั้งแต่เวลา 13.40 - 14.40 น.
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง 10 แผนการจัดการเรียนรู้
3. วัดครั้งที่ 2 (Post - test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่เด็กดีของชาติ และ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับการวัดครั้งที่ 1 และวัดความสุขในการเรียน ของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ ด้วยแบบสอบถามวัดความสุขในการเรียน ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หลังจาก Post - test
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้สถิติพื้นฐาน
คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่เด็กดีของชาติ
และ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนํามา
เปรียบเทียบกันระหว่างคะแนนก่อนทดลองและหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
t - test (Dependent Sample)
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวัดความสุขในการเรียนโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าร้อยละ (Percentage)
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สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้อยู่ในระดับดีมาก
2. หลังเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้กําหนดสถานการณ์ปัญหาที่มีบริบทใกล้เคียง
กับชีวิตจริงของนักเรียน และยังมีภารกิจการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนฝังอยู่ในบริบทของการแก้ปัญหาที่ตรงกับสภาพจริง
ส่งผลต่อนักเรียนให้เห็นถึงประโยชน์และความสําคัญของการเรียนรู้ ทําให้การเรียนนั้นมีคุณค่าและมีความหมาย
ต่อนักเรียน สื่อที่ใช้เป็นแหล่งความรู้มีความเหมาะสมกับวัย นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันแบบเป็นกลุ่ม ได้พูดคุย
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนภายใต้สถานการณ์ปัญหา ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหา ได้ปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันจนสําเร็จ ส่งผลให้นักเรียนได้ขยายมุมมองที่หลากหลาย มีความรู้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การที่นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับประสบการณ์ตรงนั้น ทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ยิ่งช่วยสนับสนุนให้
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ละเอียด มาดี (2546: 1) ที่กล่าวว่า
การสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เกิดจากการที่นักเรียนได้ลงมือทํา ได้คิด ได้ออกแบบ ได้สํารวจ ได้อธิบาย
ได้ทดลองกับปัญหามากกว่าการซึมซับความรู้ที่ผู้สอนถ่ายทอด หรือผ่านต่อความรู้ของผู้สอนมาให้แก่นักเรียน
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจะต้องมีประสบการณ์เดิม เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ และนักเรียนต้องมีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น จนสามารถสร้างความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมไปถึงการสร้างความรู้
ความเข้าใจ โดยการใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนในที่สุดสามารถสร้างองค์ความรู้
ขึ้นมาด้วยตนเอง
2. หลังเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่มีกระบวนการนําไปสู่การค้นพบความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน เริ่มตั้งแต่การกระตุ้นให้นักเรียน เกิดความสนใจ
ด้วยเกม เพลง การสนทนาที่เป็นกันเอง การใช้ภาพประกอบ การใช้คําถามแบบปลายเปิดที่ยั่วยุให้นักเรียนเกิด
ความอยากรู้ มีการดึงความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่ออกมา พร้อมกับชมเชยให้นักเรียนเกิดกําลังใจ หลังจากนั้น จึงให้
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่แบบเป็นกลุ่ม ช่วยทําให้นักเรียนรู้ว่าในความคิด
ของเขานั้น ๆ ยังมีความรู้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นมา หลังจากนั้นยังให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญา ท้ายสุ ดจึงเป็ นการให้นักเรียนได้สรุปทบทวน ซึ่งนับได้ว่าเป็นลําดั บขั้นตอน
ที่นําไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีชิ้นงานที่เป็นประจักษ์พยานการเรียนรู้ ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากการทํากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นการร่วมมือกันเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน จึงทําให้เกิดความคิดในทางบวก
ต่อเรื่องที่เรียน ทําให้นักเรียนสนใจ อยากเรียนรู้ ตลอดจนชักจูงให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
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ต่อเรื่องที่เรียน และบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้โดยช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ซึ่งตรงกับ ชัยอนันต์ สมุทรวานิช (2542: 79) ที่กล่าวว่า คอนสตรัคติวิสต์ คือ การที่คนเราเป็นนักสร้างความหมายต่าง ๆ
จากโลกที่พบให้เป็นความหมายหรือความรู้เฉพาะตน การเรียนรู้ที่เพลิดเพลิน เหมือนกับการจุดไฟ และเมื่อไฟติดแล้ว
ความเพลิดเพลินเหมือนลมที่พัดไม่ให้มอดดับ เพราะไฟนั้นติดในหัวใจเด็กแล้ว
จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ปั ท มา แตงเที่ ย ง (2545: 92) ได้ ศึ ก ษา
เรื่ อ ง ผลของการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิจ กรรมการสร้ างความรู้ ด้ วยตนเองของนัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการสังเกตและสรุปความสูงขึ้น และงานวิจัยของ สุพัตรา อาถนา (2554: 98)
ได้ศึก ษา เรื่อ ง ผลของชุด การสร้า งองค์ค วามรู้ต ามแนวทฤษฎีค อนสตรัค ติวิส ต์ เรื่อ ง เงิน สํา หรับ นัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
79.40 ซึ่งผ่านเกณฑ์ความรู้ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒ นธรรม ตามแนวคิ ด คอนสตรัค ติวิส ต์ มี ค วามสุข ในการเรี ย นของอยู่ใ นระดับ มาก อาจเนื่อ งมาจาก
การจัดการเรียนรู้ทุกครั้งผู้วิจัยได้ใ ช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เร้าความสนใจ และเน้นให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กับได้เรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มหรือเรียนแบบร่วมมือ ช่วยให้
นักเรียนเกิดจินตนาการและความคิดในการสร้างความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บูลลอค (Bullock, 1996;
อ้างถึงใน สมศักดิ์ จิตร์ประวัติ, 2554: 52) ได้ศึกษาผลการเรียนและการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต์ซึมของครู
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถม ศึกษาจากเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีดังกล่าวมีเจตคติ ในทางบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการมีเจตคติที่ดีในทางบวกหรือ
การมีความสุขในการเรียนนี้เอง จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักในการเรียนรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของ พินิจ ศรีจันทร์ (2543: 43) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist) เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่สามารถส่งเสริมความคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง ผลการทํากิจกรรม
ดังกล่าวจะทําให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ครูควรสร้างบรรยากาศในการเรียนให้อบอุ่น ใช้วาจาที่สุภาพ ไพเราะ เพื่อลดความตึงเครียด และช่วยให้
นักเรียนเกิดการผ่อนคลาย เสริมแรงหรือให้กําลังใจนักเรียนทุกคนในขณะทํากิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน
2. ครูควรถามคําถามเพื่อให้นักเรียนคิดค้นหาคําตอบ โดยครูควรเตรียมคําถามไว้ล่วงหน้า โดยเริ่มจาก
คําถามง่าย ๆ ไปจนถึงคําถามที่ฝึกการคิดวิเคราะห์ ซึ่งควรใช้คําถามปลายเปิดกับนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้เดิม
และความรู้ใหม่ที่นักเรียนมีอย่างเต็มศักยภาพ
3. ครูควรจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นให้ครบถ้วนและเพียงพอสําหรับทํากิจกรรมแต่ละครั้ง
4. ครูค วรดูแ ลนัก เรีย นอย่า งทั่ว ถึง ให้ค วามช่ว ยเหลือ เมื่อ นัก เรีย นต้อ งการ คอยกระตุ้น ให้นัก เรีย น
ทํากิจกรรมให้ดําเนินไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติวิ ส ต์สํ า หรับ นั ก เรี ย น
ในระดับชั้นอื่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ อันจะช่วยให้นักเรียนเกิดการผ่อนคลาย ไม่เบื่อหน่าย มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน และรักการเรียนรู้ในที่สุด
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการพูด และแรงจูงใจ
ในการเรียน เป็นต้น
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ผู้วิจัย
นางฐปะนีย์ บุราไกร
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุด การสอนแบบอิ ง ประสบการณ์ สาระที่ 5 ภู มิ ศ าสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 และ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านหนองสนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2556
จํานวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม คู่มือการใช้ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สําหรับครูผู้สอน) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t - test)
ผลวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของ ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.03/81.97
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ในโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เราเรียกกันว่า ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) หรือโลกไร้พรหมแดน (Borderless
world) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology – IT) ก็ตาม แสดงให้เห็นว่าโลกของเราได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ยิ่งถ้าเป็นโลกของเศรษฐกิจ การบริการการจัดการ การอุตสาหกรรมถือว่าเป็นโลก
ที่มีการแข่งขันสูงมาก (High competitive world) การศึกษาที่ได้ผลประโยชน์โดยตรง จะต้องมีการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 ประเด็นหลักที่สําคัญ คือ คุณภาพของบุคลากร (Quality of people)
กระบวนการทํางาน (Work process) หรือกระบวนการผลิต (Production process) และเทคโนโลยีต่าง ๆ
(Technology) (สุชาญ โกสิน, 2540: 53) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ระบุว่า การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตมาตรา 6 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ
สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และมาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะ
เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมุ่งเน้นความสําคัญทั้งทางด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลัก
ผู้เรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ ให้ความสําคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน
ชาติ และสังคมโลก สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
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ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ หลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า (กรมวิชาการ, 2545: 3) ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นทรัพยากร
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่คนในชาติมีความรู้ ประเทศนั้นย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นประเทศต่าง ๆ
จึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนในชาติของตน โดยการให้ความสําคัญต่อการให้การศึกษา แก่คนในชาติ เพราะ
การศึกษาคือ การพัฒนาคนให้มีความรู้ที่สามารถสร้างตนให้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สร้างชาติให้อยู่
อย่างมีความสุขและรุ่งเรืองได้ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2542: 86) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ในปี 2561 โดยมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และยังได้
กําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และการพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ (กัญนิกา พรามหมรณ์พิทักษ์,
2554: 3) สถานศึกษาจึงมีหน้าที่จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) โดยมีการแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ด้วยกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบมีความสามารถทางสังคมเกิดความเจริญงอกงามทางความรู้ ทักษะ คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. ก: บทนํา) เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทํางานเป็นกลุ่ม สามารถนําความรู้ ทักษะ
ค่านิยมและเจตคติที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผู้เรียนได้
นอกจากนี้ยังมีทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จะสามารถนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการดําเนินชีวิต
และการมีส่วนร่วมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดีช่วยในการนําความรู้ทางจริยธรรม
หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได้ ทําให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
ต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพี่อสร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหาและวิกฤต
ของชาติ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องเรียนตลอดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ประกอบด้วยหลายแขนงวิชามีลักษณะเป็นสหวิทยาการ การนําวิทยาการจากแขนงวิชาต่าง ๆ
ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมศึกษา ประชากรศึกษา จริยธรรม สังคมวิทยา ปรัชญา รัฐศาสตร์ และศาสนา (สุมนทิพย์ บุญสมบัติ,
2540: 25) จึงเป็นกลุ่มที่เสริมสร้างศักยภาพ การเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี
ในวิถีชีวิตภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การที่จะบรรลุตามเป้าหมาย
ได้จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบคือ ความรู้ของผู้เรียน เจตคติ การเรียนและทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสังคม
(สิริวรรณ ศรพหล, 2539: 158) ถึงอย่างไรก็ตามไม่มีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวที่สําเร็จรูปและสามารถนําไปใช้
ในการแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะ
ที่หลากหลาย ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นระบบ (กรมวิชาการ, 2544: 72) การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติตรงกับจุดมุ่งหมายของแต่ละบทเรียน เป็นทั้งงานส่วนบุคคลและงานกลุ่มรู้จักการทํางานอย่างมีสติ
เน้นความสุข ความสะอาดเรียบร้อยเป็นสําคัญ (สมบัติ มหารศ, 2530: 177) หากได้มีการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ผู้เรียนจะเกิดความพึงพอใจ เต็มใจทํางานนั้น ๆ โดยไม่ต้องบังคับ จะทํางานนั้นด้วยความสนใจและตั้งใจ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมให้รู้จักคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ (วารี ถิระจิตร, 2537: 27)
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จากการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษาของกรมวิชาการ (2531: 28 - 29) ได้สรุปไว้ว่า
ครูไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ส่วนใหญ่ครูมักจะยึดหนังสือเรียนแทนหลักสูตร และใช้การบรรยาย
เป็น ส่ว นใหญ่ ส่ว นด้า นการประเมิน ผลการเรีย นสรุป ว่า ทัก ษะด้า นการคิด ของผู้เ รีย นส่ว นใหญ่ค่อ นข้า งต่ํา
ครูใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบตามตัวเลือกมากกว่าข้อสอบแบบให้เขียนตอบ ทําให้ผู้เรียนตอบแบบความเรียงไม่เป็น
นอกจากนั้น การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูใช้การบรรยายโดยยึด
หนังสือเป็นหลัก ขาดสื่อที่น่าสนใจในการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้จนสามารถสร้างชิ้นงานได้ ส่วนวิธีการเรียน
แบบกิจกรรมกลุ่มมีน้อย สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ยังขาดสื่อภาพและเสียงที่เสนอกระบวนการสาธิต ให้นักเรียน
ได้ศึกษาตามขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามความพร้อม และความสนใจ นอกจากนั้น
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้นักเรียนขาดการจัดระบบเนื้อหาสาระ และขาดการแบ่งเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่ที่ง่ายต่อการศึกษา
ดังนั้นชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์เน้นการสอน 3 แบบ คือ การเรียนรู้กับครู การเรียนรู้กับเพื่อน และการเรียน
ด้วยตนเอง ที่เอื้ออํานวยต่อการสอนและที่สําคัญ ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เป็นรูปแบบของสื่อประสม
ที่ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย เป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียงที่ช่วยให้เข้าใจในการเรียนรู้ไปสู่ทักษะ
เน้นให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ (เจษฏาวดี อินทรสูต, 2551: 4 - 5 )
โรงเรียนบ้านหนองสนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 68.25 อยู่ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างต่ํา ได้พบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้นขาดความสนใจ
ในการเรียนรู้ ในชั่วโมงเรียนก็แสดงความไม่สนใจในเนื้อหาที่ครูกําลังสอน หรืออธิบาย สาเหตุเป็นเพราะครูเน้น
การเรียนรู้ตามเนื้อหา มากกว่าด้านกระบวนการเรียนรู้ ครูไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาคําตอบหรือแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ครูขาดวิธีสอนที่หลากหลาย ที่สามารถเรียนรู้จากแหล่งความรู้ สื่อ อุปกรณ์ วิธีการต่าง ๆ และกลุ่มเพื่อน
ครูไม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ครูขาดการประเมินที่หลากหลายตามสภาพที่แท้จริง
ที่ครอบคลุมด้านเนื้อหาและทักษะการปฏิบัติต่าง ๆ ขาดการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีวามสุข ครูขาดการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความสําคัญที่สุด ครูสอนโดยยึดหนังสือเรียนเป็นหลักสูตร จึงทําให้การเรียนรู้
ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายตามเจตนาของหลักสูตร ซึ่งเป็นหัวใจของ การปฏิรูป เพื่อให้ครูสร้างคน
เป็นยุทธศาสตร์ปรับวิธีสอน ครูเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
และมีสติปัญญาอย่างเหมาะสม (โรงเรียนบ้านหนองสนม, 2554: 1 - 2)
ด้วยเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าการสร้างชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม เพื่อที่จะสามารถช่วยส่งเสริมในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียน ให้คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักวิธีการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง เข้าใจระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
กับสิ่งแวดล้อ มในชุมชนของตนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์ในระดับประถมเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านหนองสนม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ หมายถึง ชุดสื่อประสมที่จัดเตรียมไว้สําหรับกําหนดแนวทางเผชิญ
ประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประสบการณ์หลัก ประสบการณ์รอง ภารกิจ และรายละเอียดขั้นตอนที่กําหนดไว้
ในแผนเผชิญประสบการณ์ โดยการศึกษาหาความรู้จากประมวลสาระ มัลติมิเดีย และตัวอย่างชิ้นงาน จากบริบท
ที่เตรียมไว้ ได้แก่ มุมหนังสือ มุมตัวอย่าง ชิ้นงาน มุมวัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ผู้ให้ความรู้ หรือ ผู้รู้ เพื่อให้การเผชิญ
ประสบการณ์ สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการสอนแบบอิ ง ประสบการณ์ ครอบคลุ ม เนื้ อ หา 3 หน่ ว ย
ประสบการณ์ คือ หน่วยประสบการณ์ที่ 1 ลักษณะทางกายภาพ หน่วยประสบการณ์ที่ 2 ความสัมพันธ์ของภูมิประเทศ
ที่ส่งผลต่อชุมชน หน่วยประสบการณ์ที่ 3 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
2. การสอนแบบอิงประสบการณ์ หมายถึง การสอนที่กําหนดประสบการณ์ที่คาดหวังสําหรับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เผชิญ ผจญ และเผด็จประสบการณ์ ด้วยการหาความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระ สําหรับประกอบภารกิจ
และงาน และทักษะความชํานาญจากแหล่งวิทยาการ แหล่งความรู้ ผู้ให้ความรู้หรือผู้รู้ ที่ได้จัดเตรียมไว้ในชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์
3. เกณฑ์ประสิท ธิภาพ 80/80 หมายถึง ระดับประสิท ธิภาพของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
เรื่อง สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ได้จากการประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนร้อยละของประสิทธิภาพของกระบวนการที่ได้จากงานที่กําหนดให้ทํา
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนร้อยละของประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเผชิญประสบการณ์
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
ของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม
5. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง บริเวณ หรือ สถานที่ที่ใกล้เคียงโรงเรียนที่สามารถไปศึกษาตามภารกิจและงาน
ที่ได้รับมอบหมายและสามารถกลับเข้าห้องเรียนทันตามเวลาที่กําหนด
6. ผู้ให้ความรู้ หรือ ผู้รู้ หมายถึง บุคลากรในชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองสนม มาเป็นเวลาตั้งแต่
10 ปี ขึ้นไป และมีความสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระยะ 10 ปี ลงมา มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้เคียง
โรงเรียนที่นักเรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าตามภารกิจ และสามารถกลับเข้าห้องเรียนได้ทันตามเวลาที่กําหนด
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ มีขั้นตอนการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มี 11 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวิเคราะห์เนื้อหา (หลักสูตร/วิชา) 2) การกําหนดชุดประสบการณ์ที่คาดหวัง 3) การวิเคราะห์และกําหนด
ภารกิจ/งาน 4) การวิเคราะห์และกําหนดเนื้อหาสาระสําหรับแต่ละภารกิจ/งาน 5) การเลือกรูปแบบและวิธีการ
ให้ประสบการณ์ 6) การกําหนดบริบท และสถานการณ์สําหรับเผชิญประสบการณ์ 7) การเลือกและผลิตสื่อสําหรับ
ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ 8) การเขียนแผนกํากับประสบการณ์ แผนเผชิญประสบการณ์ แผนการสอน
แบบอิงประสบการณ์ และแผนผลิตสื่อการสอน 9) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เส้นทางการเรียน และออกแบบ
สถานที่เรียนประสบการณ์ 10) การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ และ 11) การปรับปรุง
ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในเป็นนวัตกรรมการพัฒนาชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ชุดการสอน แบบอิงประสบการณ์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและวัดหลังการทดลอง
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านหนองสนม ปีการศึกษา 2556
จํานวน 27 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการทดลอง นวัต กรรมชุด การสอนแบบอิง ประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศ าสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์ (สําหรับครูผู้สอน) คู่มือการเผชิญประสบการณ์ (สําหรับนักเรียน) หน่วยประสบการณ์
จํานวน 3 หน่วย คือ หน่วยประสบการณ์ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของชุมชน หน่วยประสบการณ์ที่ 2
เรื่อง ความสัมพันธ์ของภูมิประเทศที่ส่งผลต่อชุมชน หน่วยประสบการณ์ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ผู้วิจัย
ได้สร้างและหาคุณภาพโดยการตรวจสอบความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม เท่ากับ 83.03 /81.97 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน หลังเรียน
ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ผ่านการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนําผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2545: 166 - 167) ได้ค่า IOC ของข้อสอบตั้งแต่ 0.80 – 1.00
ทุกข้อผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)
ของข้อสอบโดยใช้เทคนิค 27% ของจุง เต ฟาน และเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .43 - .78
ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง .47 - .81 จํานวน 20 ข้อ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ .8028
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับกลุ่มตัวอย่าง
2. ดําเนินการทดลองใช้ ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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3. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
4. นําผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิ ท ธิ ภาพของชุ ดการสอนแบบอิ งประสบการณ์ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สัง คมศึก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการทดสอบค่าที (t - test)
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของ ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.03 /81.97
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 35.826, p = .000)
อภิปรายผลการวิจัย
ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ทั้ง 3 หน่วยประสบการณ์
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับสมมุติฐานตามที่ตั้งไว้ เนื่องด้วยองค์ประกอบของชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์ที่ผู้วิจัยออกแบบไว้ดังนี้
1. สื่อสไลด์คอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยออกแบบไว้ใช้กับการเรียนด้วยตนเอง รูปแบบที่ใช้ คือ เป็นการบรรยาย
มีภาพประกอบ สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการชมสไลด์คอมพิวเตอร์ ไปใช้ใน
การเผชิญประสบการณ์ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิประเทศที่ส่งผลต่อชุมชน เครื่องมือ
ภูมิศาสตร์ ส่วนประกอบของรายการ เริ่มจากเสียงดนตรี เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ดนตรีที่ใช้ทําให้
นักเรียนเกิดความผ่อนคลายและพร้อมกับรับความรู้จากการชมสไลด์คอมพิวเตอร์ ทําให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
แล้วนําไปปฏิบัติเผชิญประสบการณ์ได้ถูกต้องจึงสอดคล้องกับ พนม เขียวนาคู (2546: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย
เรื่อง ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์วิชาทักษะสัตว์ปีก เรื่อง การเลี้ยงไก่ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นทุกหน่วย
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 นักศึกษามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ประมวลสาระ ผู้วิจัยออกแบบตามแนวตําราทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้เป็นหลัก
ในการทําวิจัยครั้งนี้ จํานวน 3 เล่ม คือ ลักษณะทางกายภาพ มีจํานวน 9 หน้า ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของ
ภูมิประเทศส่งผลต่อชุมชน มีจํานวน 14 หน้า เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ มีจํานวน 15 หน้า ประกอบด้วย 1) แผนผัง
แนวคิด ที่ทําให้นักเรียนเห็นภาพโดยรวมว่ามีเนื้อหาสาระอะไร และแบ่งย่อยออกเป็นหน่วยต่าง ๆ 2) แผนการสอน
ประจําหัวเรื่องทําให้นักเรียนทราบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการเรียน และ 3) เนื้อหาประมวลสาระ มีคําอธิบาย
ที่สั้นและกระชับ ไม่ทําให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนสอดคล้องกับ
แนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้กล่าวว่า ประมวลสาระช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
พึ่งพาความช่วยเหลือจากครูผู้สอน น้อยที่สุดช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
มีสื่อที่ถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี และมีระบบการประเมินที่จะประกันคุณภาพของนักเรียน(ชัยยงค์ พรหมวงศ์
และวาสนา ทวีกุลทรัพย์, 2540: 148)
ผู้วิจัยสังเกตพบว่า นักเรียนจะเปิดประมวลประสบการณ์อ่านประกอบการบันทึกสาระสําคัญตลอดเวลา
เนื่องจากประมวลสาระเป็นแหล่งข้อมูลที่จะนําไปสู่การบันทึกสาระสําคัญ และนักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจอ่านประมวลสาระ
อย่างละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกฝนการเขียนการบันทึกสาระสําคัญ
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3. วิธีการเผชิญประสบการณ์ด้วยการทํางานกลุ่ม เป็นวิธีการให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจและงาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนจํานวน 5 กลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม 4 - 5 คน
ร่วมกันเผชิญประสบการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การเตรียมการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การประสานงานกับผู้ให้ความรู้ หรือผู้รู้
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผชิญด้วยการทํางานกลุ่มทําให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนช่วยกัน
ทํางานกลุ่มจนประสบความสําเร็จ ทําให้เกิดเป็นชิ้นงานที่สําเร็จออกมา
จากการสังเกตการทํางานกลุ่มของนักเรียนแต่ละคน จากการประเมินของผู้วิจัยด้วยแบบประเมินชิ้นงาน
พบว่า นักเรียนร่วมมือกันทํา ช่วยเหลือในการทํางาน ร่วมแสดงความคิดเห็น มีความตั้งใจในการทํางาน และสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของนักเรียน แสดงว่านักเรียนสามารถทํางานร่วมกันได้ วิธีการเผชิญประสบการณ์ด้วยการ
ทํางานกลุ่มทําให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนช่วยกันทํางานกลุ่มประสบผลสําเร็จสอดคล้องกับ
บุษยพร ขมสนิท (2548: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นทั้ง 3 หน่วย มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 นักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
หลังเผชิญประสบการณ์สูงกว่าก่อนเผชิญประสบการณ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดใจ ศุภเอม (2551: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
สาระเทคโนโลยี วิชาพิมพ์เอกสาร เรื่อง การสร้างภาพและตกแต่งภาพปกนิทานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี พบว่า 1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ที่ผลิตขึ้น
มีประสิทธิภาพดังนี้ 80/85.43 ตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ครูผู้สอนทําการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อสามารถให้คําแนะนํานักเรียนในการร่วมกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนควรศึกษาคํ าชี้แจงวิธีการใช้ ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ใ ห้ผู้ เรียนเข้าใจก่ อนเริ่มใช้
โดยขณะที่ผู้เรียนใช้ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ ครูผู้สอนควรคอยให้คําแนะนําเมื่อนักเรียนต้องการ
3. ในการประเมินผลผู้สอนควรเน้นให้นักเรียนปฏิบัติให้สําเร็จเพราะการเรียนรู้ในชุดการสอนแบบอิง
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รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ด้วยกระบวนการ MIAP สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย
นางสาวสุวิชา กุฎีศรี
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย ด้วยกระบวนการ MIAP ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นการสอน
เรื่อง เสียงในภาษาไทย ด้วยกระบวนการ MIAP และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย ด้วยกระบวนการ MIAP กลุ่ม ตัวอย่างได้แ ก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 46 คน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ด้วยกระบวนการ MIAP แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าในเรื่องระบบเสียงในภาษาไทย และแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ด้วยกระบวนการ MIAP สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าที (t - test) ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.96/83.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด
กระบวนการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ MIAP สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP สรุปโดยภาพรวม ทั้งด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหาและด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับ
มากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักภาษาในวิชาภาษาไทย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ก็เป็นหนึ่งโรงเรียนที่ประสบปัญหาการเรียนหลักภาษาไทย โดยสังเกตได้จาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ในรายวิชา
ภาษาไทย (01) ได้คะแนนเฉลี่ย 36.84 และในมาตรฐานที่ 4.1 ได้คะแนนเฉลี่ย 24.22 ซึ่งต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศที่คะแนนเฉลี่ย 41.88 และในมาตรฐานที่ 4.1 ได้คะแนนเฉลี่ย 28.20 เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย
จะพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของทางโรงเรียนอยู่ในระดับต่ํา ดังนั้น
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีความสามารถในการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ที่ดียิ่งขึ้น จึงควรต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ที่ดีเพื่อช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนให้พัฒนายิ่งขึ้น
การจัดการเรียนการสอนเป็นบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรู้
ถ้าผู้สอนใช้วิธีที่ดี และเหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเต็มตามความสามารถของแต่ละคน การปฏิรูปการเรียนรู้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจั ด การศึ ก ษาเน้ น ผู้ เ รีย นสํ า คั ญ ที่ สุ ด มาตรา 22:
หลักการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสําคัญ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
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มาตรา 24: กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องความสนใจ ความถนัด และความความแตกต่าง
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่อง ผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
และสถานที่ มาตรา 30: การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 23) ดังนั้นในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ ผู้วิจัยสนใจกระบวนการ
เรียนรู้รูปแบบของ MIAP เป็นอย่างมาก
จากความสําคัญดังกล่าวการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนหลักการใช้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นต้องพัฒนาการสอนให้เหมาะสมและจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้การเรียนการสอน
ได้ผลมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม โดยใช้วิธีการสอนแบบ MIAP ที่มุ่งเน้นให้บุคคล
เกิดการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นตอบสนองต่อกระบวนการของสิ่งเร้าซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐาน
ประกอบไปด้ว ยขั้น ตอนในการสอน 4 ขั้น ตอน คือ ขั้น สนใจปัญ หา ขั้น ศึก ษาข้อ มูล ขั้น นํา ข้อ มูล มาลองใช้
และขั้นประเมินผลสําเร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนของนักเรียนและเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพ และจะช่วย
พัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ด้วยกระบวนการ MIAP ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง เสียงในภาษาไทย ด้วยกระบวนการ MIAP
3. เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของผู้เ รีย นต่อ การจัด การเรีย นการสอน โดยใช้แ ผนการจัด การเรีย นรู้
เรื่อง เสียงในภาษาไทย ด้วยกระบวนการ MIAP
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP มีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประกอบด้วย 1) ใบแผนการสอน 2) วัตถุประสงค์การเรียนการสอน 3) เนื้อหาวิชา
4) กิจกรรมการสอน 5) สื่อการเรียนการสอน 6) แบบฝึกหัดและเฉลย 7) แบบทดสอบท้ายบทเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP หมายถึง การสอนที่จะสอนตามขั้นตอน
การเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นนําข้อมูลมาลองใช้ และ
ขั้นประเมินผลสําเร็จ
3. ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP หมายถึง
การแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและสร้างขึ้นไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ํากว่า 80
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ํากว่า 80
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าหลังจากเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP
ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ผ่านการทดลองหาคุณภาพแล้ว
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสอนตามแบบ MIAP
วิธีการสอนที่สอนตามขั้นตอนการเรียนรู้รวมที่เรียกว่า MIAP เป็นวิธีสอนแบบธรรมดาทั่ว ๆ ไป แต่คํานึงถึง
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญ ประกอบไปด้วยขั้นตอนในการสอน 4 ขั้น ดังต่อไปนี้
1. ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทํางานอย่างหนึ่ง
หรือเขาสนใจที่จะทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อน หรือไม่มีข้อมูลในเรื่องนั้นมาก่อน การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากบุคคลนั้นไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งตรงกันข้ามถ้าเขาสนใจต่อเรื่องราวที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ
เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อน หนทางที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็จะมีมากขึ้น
2. ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) หลังจากผู้เรียนผ่านขั้นที่หนึ่งมาแล้วแสดงว่ามีความสนใจพร้อมที่จะรับ
เนื้อหาสาระและความรู้ใหม่ ๆ ขั้นนี้ก็จะเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องของวิธีการศึกษานั้นก็อาจเป็นได้
หลายวิธีด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องราวที่จะเรียนรู้ เช่น ถ้าเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูจะเป็นผู้อธิบายให้ฟัง
เพื่อช่วยในขั้นอธิบายผู้เรียน อ่านจากตํารา เรียนรู้ด้วยตนเอง พยายามศึกษาตัวอย่างของจริงหรือคู่มือ เช่น การเรียนรู้
การทํางานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรใหม่ ๆ สรุปโดยย่อ ขั้นศึกษาข้อมูล ก็คือ ขั้นที่ผู้เรียนรับรู้เนื้อหาและพยายาม
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ควรจะได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ กัน
3. ขั้นนําข้อมูลมาลองใช้ (Application) นําข้อมูลที่ได้ศึกษามาแก้ปัญหาที่พบ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความรู้ใหม่ซึ่งเพิ่งได้รับ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู้ใหม่ที่ได้ศึกษา ความจําเป็นที่ต้องมี
การเรียนรู้ในขั้นนี้ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ว่าได้รับมาพอเพียงและพอที่จะนํามาแก้ปัญหาในขั้นสนใจปัญหา
ได้หรือไม่ หากไม่เพียงพอก็แสดงว่าการเรียนรู้ในเรื่องนั้นยังไม่ประสบผลซึ่งอาจหมายถึงยังเรียนรู้ไม่พอในเรื่องนั้น
หรืออีกประการหนึ่งก็คือยังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีการศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้อย่างแท้จริง
มักเข้าใจเอาว่าการที่เขาได้ดูได้เห็นได้ฟังในสิ่งใหม่ ๆ นั้น คือ การเรียนรู้แล้ว ในการนําข้อมูลมาใช้ในขั้นนี้จึงมี
ความสําคัญ เป้าหมายก็เพื่อที่จะตรวจสอบการเรียนรู้ว่าได้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์แล้วหรือยัง หากไม่พอเพียง
จะได้ทําการหาข้อมูลมาเพิ่มเติม เพื่อให้การเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ สมบูรณ์ต่อไป
4. ขั้นประเมินผลสําเร็จ (Evaluation or Progress) ขั้นของการตรวจสอบผลนั้นจะกระทําทันทีหลังจาก
ขั้นพยายามในการนําข้อมูลมาใช้ การประเมินผลนั้นก็จะยึดถือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็นบรรทัดฐานในการ
ทดสอบนั้น หากว่าได้ตามความมุ่งหมายก็ถือว่าการเรียนรู้สําเร็จผล เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ สรุปว่าเกิดความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ ดังตัวอย่างที่ได้ผ่านมาแล้วในเรื่องของนักเรียนผู้หนึ่งต้องการไปชมงานที่สวนอัมพรที่เขาไม่เคยไปมาก่อน
หลังจากผ่านกระบวนการหาข้อมูลโดยวิธีต่าง ๆ แล้ว เขาทดลองนําข้อมูลมาใช้ แล้วเขาก็ถึงเป้าหมายตามต้องการ
การเรียนรู้ในเรื่องการเดินทางที่จะไปสถานที่ดังกล่าวเมื่อสมบูรณ์จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดการเรียนรู้จริง และหากว่า
ได้รับข้อมูลแล้วไม่เคยนําข้อมูลมาใช้ ขาดการประเมินว่าข้อมูลนั้นใช้ได้หรือไม่ก็ถือได้ว่าการเรียนรู้นั้นยังไม่สมบูรณ์
เพราะไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้จะนํามาแก้ปัญหาได้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ในเรื่องของการเรียนรู้ จะโดยแบบใดหรือ
วิธีการใดก็ตาม จะพบว่ามีองค์ประกอบซึ่งจัดเป็นกระบวนการได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล
หรือเนื้อหาสาระ ขั้นนําข้อมูลมาใช้และสุดท้ายคือขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องจัด
ขั้นต่าง ๆ ได้กล่าวไว้พอสังเขปแล้ว ข้อสําคัญที่จะขอชี้แจงไว้ในตอนท้ายก็คือการเรียนรู้ในเรื่องใด ๆ ก็ตามจําเป็น
ที่จะต้องตั้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ว่า จะเรียนอะไรและแค่ไหน เรียนไปเพื่อใช้ทําอะไร พยายามสร้างจุดสนใจ
ต่อปัญหาในเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยคํานึงอยู่เสมอว่า การฟัง การดู และการบอก เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้ความคิด
และปัญญานั้นจะไม่เกิดการเรียนรู้ขึ้นเลย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP

ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 196 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จํานวน 1 ห้อง นักเรียน 46 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP สร้างโดยศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หนังสือเรียนหลักภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและคุณสมบัติของบทเรียน และแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนํา
นําไปทดลองกับนักเรียน จํานวน 5 คน แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องตาม
จุดประสงค์ของบทเรียน ความเหมาะสมของรูปแบบการสอน ตลอดจนความเหมาะสมด้านภาษาที่ใช้กับผู้เรียนอีกครั้ง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกับจุดบกพร่องในด้านคุณภาพของบทเรียน การใช้ภาษาในการอธิบายลักษณะ
การเชื่อมโยง ความชัดเจน แล้วนําข้อบกพร่องที่พบมาปรับปรุงแก้ไข และนําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
เรื่อง เสียงในภาษาไทย ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจากการทดลอง
ครั้งที่ 2 ไปทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน การทดลองภาคสนาม เป็นการทดลองกับผู้เรียนเหมือนสภาพการณ์จริง โดยมีการทดสอบก่อนเรียน
และทดสอบหลังเรียน ถ้าผลการทดลองภาคสนามใช้ได้ก็สามารถที่จะนําไปใช้กับผู้เรียนอื่น ๆ เพื่อให้้บทเรียนมี
ความเร้าใจมากยิ่งขึ้น เมื่อแก้ไขปรับปรุงบทเรียนแล้ว จึงได้นําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ไปใช้ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง เสียงในภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
แบบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ระบบเสียงในภาษา เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ วิเคราะห์
หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบรายข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีอํานาจจําแนก (r)
ตั้งแต่่ .20 ขึ้นไป และมีค่าดัชนีความง่าย (p) ปานกลางคือตั้งแต่ .20 ถึง .80 (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2550,
หน้า 70 - 74) ข้อสอบที่สามารถนําไปใช้้ได้มีจํานวน 30 ข้อ ได้ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ตั้งแต่ 0.43 –
0.73 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.22 – 0.74 มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
ใช้สูตร KR - 20 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.92 แสดงว่าแบบทดสอบทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
นําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ที่กําลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 46 คน
2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทยไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจากนั้น
ตรวจให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามที่กําหนดไว้ เมื่อตรวจเสร็จแล้ว จึงนําคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นคะแนน
การทําแบบทดสอบก่อนการเรียนของนักเรียนและบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนไว้
3. ดําเนินการทดลอง โดยผู้ศึกษาดําเนินการสอนนักเรียน ด้วยการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP ที่สร้างขึ้น ใช้เวลาในการสอน รวม 6 ชั่วโมง จํานวน 4 แผน
โดยก่อนสอน ผู้ศึกษาได้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดอีกครั้ง จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และดําเนินการสอน
ตามขั้นตอน ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
4. ให้นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP หลังการเรียน โดยใช้เวลา 10 นาที ในการทําแบบสอบถาม
5. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย จากนั้นตรวจให้คะแนน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
2. หาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
3. ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใช้วิธีการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คํานวณโดย
การหาค่าที (t - test)
4. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ด
5. หาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความก้าวหน้า เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย
เป็นรายข้อโดยมีวิธีการดังนี้
6. หาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกโดยใช้สูตรอย่างง่าย (Difficulty Level and Discrimination Power)
7. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
โดยนําค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย แล้วนําไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงของลิเคิร์ต (Likert)
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยกระบวนการ MIAP ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผู้เรียนทําแบบทดสอบระหว่างเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 86.96
และผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.13 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP มีค่าประสิทธิภาพ ของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 86.96/83.13 (E1/E2) สูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ MIAP หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง พบว่านักเรียน
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยกระบวนการ MIAP ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.96/83.13 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาที่ตั้งไว้
2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยกระบวนการ MIAP มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาสูงขึ้น
3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด เป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้หลักการดังนี้
3.1 การออกแบบพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยยึดแนวความคิดของบรูเนอร์ ในเรื่องของการสอนแนวความคิด
รวบยอดให้กับผู้เรียน โดยการยกตัวอย่างทั้งที่เป็นตัวอย่างนิทาน และตัวอย่างนิเสธเพื่อให้ครอบคลุมความคิดรวบยอด
ที่ต้องการให้ การเสนอตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างทั้งที่ถูกและผิด จะทําให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยกระบวนการสังเกต
วิเคราะห์และสังเคราะห์จนกระทั่งสามารถสรุปได้ด้วยตัวเอง ก่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ และชวนให้ติดตาม
เนื้อหาต่าง ๆ ในบทเรียน ซึ่งการสอนในลักษณะนี้นอกจากส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดในเรื่อง
ที่เรียนได้ดีแล้ว ยังส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นด้วย และใช้วิธีการสอนแบบ MIAP มุ่งเน้นให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นตอบสนองต่อกระบวนการของสิ่งเร้า ซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐาน
ประกอบไปด้วยขั้นตอนในการสอน 4 ขั้นตอน คือขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นนําข้อมูลมาลองใช้ และขั้น
ประเมินผลสําเร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนของนักเรียนและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
การเรียนการสอนให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพ
3.2 การให้ผลย้อนกลับ ผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบการให้ผลย้อนกลับ โดยเฉพาะการทําแบบฝึกหัด
เมื่อมีผู้เรียนเลือกคําตอบก็จะมีการตอบสนองโดยทันที เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทําให้การเรียนการสอนมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในการเรียนนี้การให้ผลย้อนกลับ คือ การแจ้งผลการทําแบบฝึกหัด
ให้รู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP ที่ผู้วิจัยได้ดําเนินการมานี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการสอนด้วยการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาทั้งผู้สอนและผู้เรียน เพราะเป็นเสมือนตัวกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
และเป็นตัวช่วยให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งช่วยปรับปรุงเอกสาร ตํารา ส่วนประโยชน์ที่จะเกิด
แก่ผู้เรียนคือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สรุปได้ว่า การนําการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยกระบวนการ MIAP ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 มาใช้ในการเรียนการสอนมีผลทําให้นักเรียน
มีความก้าวหน้าในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง เสียงในภาษาไทย สูงขึ้น สามารถนําไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
1. ก่อนการเรียนด้วยการนําการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP ควรมีการแนะนําผู้เรียนให้ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนอย่างละเอียด และข้อชี้แจง
เรื่องการบันทึกคะแนนที่ทําได้ในแต่ละหน่วยลงในแบบบันทึกคะแนนในคู่มือ เพื่อที่ครูจะได้นํามาศึกษาความก้าวหน้า
ในด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาของผู้เรียน
2. ไม่ควรจํากัดเวลาในการเรียน เพราะการนําการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เสียงในภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ MIAP นี้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนจึงควร
ได้เรียนตามความสะดวกและตามความสามารถของตนเอง
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ผลงานวิจัย รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัย
นางสาวจันทนา อินทจักร์
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระพุทธศาสนา และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนาของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังจากการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ และ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง วันสําคัญทางศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังจากการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ที่เรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ส 22103 ปีการศึกษา 2556 รวม 7 ห้องเรียน จํานวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระพุทธศาสนา สร้างเป็นหน่วยการสอน จํานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ รวม 5 ชั่วโมง 2) แผนการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เรื่อง วันสําคัญทางศาสนา สร้างเป็นหน่วยการสอนจํานวน
1 หน่วยการเรียนรู้ รวม 5 ชั่วโมง 3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
จํานวน 20 ข้อ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวันสําคัญทางศาสนา เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าเฉลี่ยร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาพระพุทธศาสนา และผลการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 80.00/ 91.76 และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 80.10/93.31
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
สังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยมาโดยตลอด ด้วยความสําคัญดังกล่าว
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
โดยกําหนดเป็นวิชาเลือกเสรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้มีความเชื่อว่าหลักคําสอน
ในพระพุทธศาสนาจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อันเป็นผลให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 187
จากการศึกษาผลงานวิจัย ผลการประชุมสัมมนาและผลงานนิเทศติดตามการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของกรมวิชาการ พบว่า หลักสูตรไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ เนื้อหามากเกินไป ผู้สอนเพียงจะดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นดังที่ จรัล กาอินทร์ (2540: 54) พบว่า ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนขาดเทคนิค
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียนที่สร้างความเร้าใจ และความสนใจ ส่วนนักเรียนก็ขาดทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และขาดทักษะในการถาม ด้านสื่อการสอนมีไม่เพียงพอ และที่มีก็ไม่ตรง
กับเนื้อหา นอกจากนี้ผู้สอนขาดการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทําสื่อการสอน ด้านการวัดและประเมินผล
การสร้างเครื่องมือไม่ครอบคลุมเนื้อหา เน้นความจําไม่เน้นความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกรมวิชาการ
(2536: 1 - 2) พบว่า การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานักเรียนขาดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ขาดความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และที่สําคัญก็คือ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อวิชาพระพุทธศาสนา
ทั้ง ๆ ที่เป็นวิชาที่มีความหมายต่อการพัฒนาคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนมี
คุณลักษณะ ค่านิยมและจริยธรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
รวมทั้งไม่สามารถใฝ่หาความรู้อย่างมีหลักการ แต่จะมีความรู้เท่าที่ผู้สอนบอกเท่านั้น
ทํานองเดียวกับผลงานวิจัยของพัฒนา จันทนา (2532) ได้ทําการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนใน
เขตการศึกษา 8 เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การใช้เทคนิค
วิ ธี ก ารสอน คื อ การบรรยาย การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ภ ายในห้ อ งเรี ย น การวั ด และ
ประเมินผล คือ ข้อสอบ ส่วนเนื้อหาวิชาไม่น่าสนใจเพราะมีลักษณะเป็นนามธรรม จากผลการวิจัยดังกล่าวจะพบว่า
นักเรี ย นให้ความสนใจต่อการเรียนการสอนค่อนข้ างน้อย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนักเรียนอยู่ ใ นวั ยที่ต้องการ
สิ่งแปลกใหม่และสามารถสัมผัสได้ เมื่อนักเรียนต้องเรียนรู้หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นนามธรรม
ความสนใจ ความต้องการและเจตคติของนักเรียนจึงมีน้อย
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ
ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนไทยในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของไทยที่เป็นกําลังสําคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต มีพฤติกรรมเป็นคนเห็นแก่ตัว
ไม่พึ่งพาอาศัยกันและไม่ให้ความร่วมมือกัน เห็นแก่ตัว ไม่มีการเสียสละ มีการแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบกัน
ในขณะเดียวกันสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนยังเป็นระบบของการแข่งขันทางการเรียน ขาดระบบการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียน ทําให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ทางสังคมต่ํา และมีผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนด้วย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 52) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า คุณภาพการศึกษา
ของไทยอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ความรู้ความสามารถของเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอ่อนลง
การศึกษาโดยเฉพาะในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
มีความสําคัญต่อการอบรมสั่งสอนและพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ แต่งานวิจัยของวิชัย ดิสสระ
(2535: 89) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของวิชาสังคมศึกษาส่วนใหญ่ครูจะไม่ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง แต่ยังเน้นการสอนแบบบรรยาย การเรียนการสอนเน้นความรู้เนื้อหา และทักษะการเรียนจะ
ไปพร้อมกันทั้งชั้นเรียน ซึ่งครูไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ให้ความสนใจนักเรียนที่เรียนเก่ง
มากกว่านักเรียนที่เรียนอ่อน จึงทําให้นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่สนใจในการเรียนส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาทางด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในปัจจุบัน การศึกษาได้มีการสนับสนุนให้นําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นสื่อและแหล่งความรู้ในการเรียน
การสอนในทุกระดับการศึ กษาโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะทําการนําเสนอบทเรียนแทนผู้ สอนและนักเรียน
สามารถเรียนด้วยตนเองซึ่งเรียกว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ “CAI” คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เข้ามามีบทบาท
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ในการเรียนการสอนโดยการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องด้วยคุณสมบัติที่ทําให้นักเรียนเรียนได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียนและสามารถจดจําได้นาน ทั้งยังใช้เวลาเรียน
น้อยกว่าการเรียนปกติ เป็นการช่วยลดภาระการสอนของครูผู้สอนทําให้มีเวลาสนใจนักเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น
นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ตามความสามารถ มีอิสระ
ในการเลือกเวลาเรียนได้ตามความพอใจ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้มี สื่อประสม ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ข้อความ
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีทัศน์ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้อย่างดี ทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียน อีกทั้งคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเวลาเรียนมีน้อย นักเรียนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอร์
ไปศึกษาที่บ้านหรือนอกเวลาเรียนได้ ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถทําได้ นอกจากนั้นเป็นการดึงดูด
ความสนใจทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และทําให้เข้าใจได้ดี เนื่องจากมีรูปภาพประกอบที่เห็นชัดเจน สีสันสวยงาม
ทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายมากขึ้น
นอกจากนี้ เพื่ อช่ วยพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ที่ ตั้งไว้ จึ งมี ก ารนํ าหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) มาใช้เพิ่มเติมในการดําเนินกิจกรรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนาร่วมกับคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อหนึ่งที่สามารถแสดงข้อความ เสียง รวมถึงภาพนิ่ง
หรื อ ภาพเคลื่ อ นไหว รวมทั้ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ช้ ถื อ เป็น สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดีย ตอบสนองการเรี ย นแบบ
E - Learning ซึ่งสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการค้นคว้า สามารถใช้เป็นสื่อเสริมหรือสื่อเติมในการเรียนการสอนได้ โดย นวอร แจ่มขํา (2547: 2) ได้ให้
ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง เพื่อนําผู้เรียนสู่กระบวนการเรียนการสอน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวในฐานะครูผู้สอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จึงได้มีความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ เมื่อทางโรงเรียน
ได้จัดอบรมการทําสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์หลายรูปแบบก็จะอบรมและพัฒนาตนเองมาโดยตลอด
จนมีสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ในรายวิชาพระพุทธศาสนาหลาย เรื่อง เช่น สื่อบนเว็บไซด์ เรื่องการสอน
ภาษาบาลี, เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา, E - Book เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา,
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรจะนําการสอนด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้กับการเรียน
การสอนโดยเฉพาะ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา และ เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เพราะน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ
และมีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นดีขึ ้น และสํ า นึก ในการนํา หลัก เศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนวพระพุท ธศาสนา
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้และนโยบายของโรงเรียนก็สนับสนุนให้มีการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนดีขึ้น นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองมากที่สุด แล้วยังตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไว้ อีกทั้งยังสามารถสร้างเจตคติที่ดี
ต่อรายวิชาพระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนาของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังจากการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
3. เพื่อศึกษาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันสําคัญทางศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ก่อนและหลังจากการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นบทเรียนที่สร้างจากโปรแกรม
E - Learning เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา โดยให้นักเรียนศึกษาจากเว็บไซด์ของโรงเรียน
(www.sansai.ac.th) หรือแผ่นซีดีประกอบการสอนซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง พระพุ ท ธศาสนากั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพุ ท ธ ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และแบบทดสอบ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้
ด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) หมายถึง หนังสือที่มีรูปเล่มและเนื้อหารูปแบบที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขี้น เรื่อง วันสําคัญทางศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ที่อยู่ในรูปแบบของสื่อดิจิตอล โดยมีการพัฒนาข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสารที่ผู้เรียน
สามารถเปิดอ่านแสดงผลได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์เท็กซ์ และประกอบด้วยเนื้อหา
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average: GPA) ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ซึ่งได้รับการประเมิ นผลจากครูผู้สอนทั้งก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส 22103 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนาและเรื่อง วันสําคัญทางศาสนา
4. วิชาพระพุทธศาสนา หมายถึง สาระการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา และ
เรื่อง วันสําคัญทางศาสนา
5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ส 22103 ปีการศึกษา 2556 รวม 7 ห้องเรียน จํานวน 245 คน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีสาระดังต่อไปนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับผู้เรียน ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับผู้สอน
ข้อเสียของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะและรูปแบบ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อจํากัดของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
3. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ ความสอดคล้องระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ
4. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชา
พระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ที่เรียน
วิชาพระพุทธศาสนา ส 22103 ปีการศึกษา 2556 รวม 7 ห้องเรียน จํานวน 245 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนว
พระพุทธศาสนา สร้างเป็นหน่วยการสอนจํานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ รวม 5 ชั่วโมง
2. แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เรื่อง วันสําคัญทางศาสนา
สร้างเป็นหน่วยการสอนจํานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ รวม 5 ชั่วโมง
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 20 ข้อ
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวันสําคัญทางศาสนา เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน มีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 20 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. แนะนําและชี้แจง ให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนและวิธีการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด ซึ่งเป็นประชากรที่ศึกษา
ก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรวบรวมคะแนนของประชากรไว้
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3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แผน จํานวน 10 ชั่วโมง โดยการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนได้ชี้แจงถึงการเรียน ขณะดําเนินการทดลองผู้ศึกษา
ได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และเก็บรวมรวบข้อมูลจากการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหลังจากเรียนบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5. ทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน
6. นําข้อมูลที่ได้รับจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 80/80 โดยใช้สูตร E1 และ E2
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระพุทธศาสนา และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( )) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลต่างคะแนน (D)
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะทําการแปลผลและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียงแล้ว
สรุปผลโดยการบรรยาย
สรุปผลการวิจัย
จากการรายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา
และหนัง สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เรื่อ ง วัน สํา คัญ ทางพระพุท ธศาสนา สําหรับ นัก เรีย นระดับชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 2
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาพระพุทธศาสนา และผลการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 80.00/91.76 และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 80.10/93.31
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทราย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา ในรายวิชาพระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.00/91.76
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถแก้ปัญหา และพัฒนานักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดําเนินการสร้างบทเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ตามหลักการสร้ างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามที่ได้รับการอบรมมา และหลักการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
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คะแนนทดสอบก่อนเรียน จึงนับได้ว่าการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ที่จะนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2541: 123 - 124) กล่าวว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนจะสามารถเลือกบทเรียนที่มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการหรือสอดคล้องกับระดับความสามารถของตน สามารถเรียนอย่างอิสระ ก้าวหน้าไปตามอัตราการเรียนรู้
ของตน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้น เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และจุฑามาศ ชัญญะพิเชษฐ์ (2544) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง คําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง คําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.91/88.12
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้รายงาน
สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ และหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์ จึงทําให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กําหนด
2. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พบว่ า หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง วั น สํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา ในรายวิชาพระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.10/93.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
แสดงให้เห็นว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ปัญหา และพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดําเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักการสร้าง
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่ได้รับการอบรมมา และหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และตรงตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
กําหนดเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ออกแบบบทเรียนให้น่าสนใจ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน จึงนับได้ว่าการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาของพระสมนึก แสงอรุณ และคณะ (2551)
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ พบว่าผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 80.13/81.75 ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
เป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนเร็ว หรือช้าตามความสามารถของตน นักเรียนที่เก่งจะใช้เวลาในการเรียน
น้อยกว่า ส่วนนักเรียนที่เรียนอ่อนจะใช้เวลาเรียนมากกว่า นั่นคือ นักเรียนที่เรียนเร็วกว่าจะใช้เวลาเพียงครั้งเดียว
และก้าวไปสู่เนื้อหาต่อไป ในขณะที่นักเรียนที่เรียนอ่อนจะต้องย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนในเนื้อหาที่เรียนมา
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง Block (1971, อ้างใน นริสรา ญานะ, 2545: 48) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอน หรือ
กระบวนการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลหากผู้เรียนได้แสดงบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มีสวนช่วยให้ การเรี ย นการสอนมี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้น และยังช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาความแตกต่างระหว่างบุ ค คล
ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547) อธิบายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจ ใช้เทคนิคการนําเสนอด้วยกราฟิก
ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว
ด้วยวิธีง่าย ๆ สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซ้ํา
ได้ตามที่ต้องการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต้องควบคุมการเรียนด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหา
และฝึกคิดอย่างมีเหตุผล สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการท้าทายผู้เรียน และเสริมแรงให้อยากเรียนต่อ นอกจากนี้ ประมวล บุญหลาย (2542) กล่าวว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี และจาริตา
ประทีปะเสน (2546) กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการให้งานและเนื้อหาตลอดจนแบบทดสอบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสม และนักเรียนสามารถเรียนได้ดี และจันทนา อินทจักร์ (2547) กล่าวว่า
ผลการสอนด้วยเว็บต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเช่นเดียวกับ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นสื่อการสอนจะทําให้บทเรียนน่าสนใจ สนุก ไม่น่าเบื่อ ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นสื่อกลางที่จะทําให้ครู และนักเรียนสามารถเข้าใจตรงกัน ซึ่งตรงกับเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ (2545) ได้ทําการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้วิธีการทดสอบก่อนเรียน
และทดสอบหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน หลังจากเรียนจบบทเรียน ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่เรียนจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบกับ วิชาญ ชื่นเจริญ (2550) ได้วิจัยและพัฒนาผลการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – BOOK) ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผู้เรียนที่ใช้ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – BOOK) ประกอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์หลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่า
ก่อนการใช้นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระสมนึก แสงอรุณ และคณะ (2551) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเกรียงไกร ทองศรี (2553) ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประวัติศาสตร์นครไทย
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ครูควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฉะนั้นควรมีการสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อประเภทนี้ในทุกวิชา และทุกระดับชั้นของโรงเรียน เพราะผู้เรียนสามารถ
ใช้เวลาในการเรียนได้ตามความสามารถและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
2. ครูควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาสังคมศึกษาในทุกระดับชั้น เพราะเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษาส่วนใหญ่เป็นการบรรยายเนื้อหา และต้องใช้การท่องจํา
อาจทําให้เกิดผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ หากเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนการมีกิจกรรมในการเรียนที่เร้าความสนใจของผู้เรียน จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างแม่ยํา
และรวดเร็วกว่าในชั้นเรียน
3. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและจัดอบรมครูผู้สอนทุกสาขาวิชาในการผลิตสื่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะทําให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนได้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้สื่อ
มัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว เสียง และเทคนิคการนําเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ ในการผลิต
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มากขึ้น เพื่อช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน ทําให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียนบทเรียนมากขึ้น
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นางอภิญญา การิกาญจน์
ปีที่วิจัย
2557
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
และก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2
ส 21102 ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือกับเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน ที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับแบบร่วมมือ 4) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับแบบร่วมมือ และ 5) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่นํามาใช้ในการวิจัยคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 2 ห้องเรียน
จํานวนนักเรียน 63 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่ม สําหรับการสุ่มกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ ใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จํานวน 9 แผน เวลา 10 คาบ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 3) แบบวัดการคิด
วิเคราะห์ และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียน เป็นแบบมาตราวัดเจตคติของลิเคิร์ต ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
Two Group Pretest - Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t - test แบบ dependent samples t - test แบบ one samples test และ
t - test แบบ independent samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) กับแบบร่วมมือ ไม่แตกต่างกัน
4. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าแบบร่วมมือ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ
ทั้งภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล
และด้านประโยชน์และความสําคัญต่อการเรียน ไม่แตกต่างกัน
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้พัฒนาให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้กําหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีจุดเน้นในการสร้างคุณภาพผู้เรียน ให้ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนํา
หลักธรรมคําสอนไปใช้ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้ เป็นผู้กระทําความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
รวมทั้งบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม แม้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีความสําคัญดังกล่าว แต่จากรายงานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O - NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 47.12 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดร้อยละ 47.15
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยละ 48.77 สําหรับโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.37
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2555) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในภาพรวมยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งต่ํากว่าร้อยละ 55 ทุกระดับ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2542) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)
เป็นความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง การตีความ การจําแนกแยกแยะ
และการทําความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่งนั้นและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน สําหรับวัชรา เล่าเรียนดี (2547)
กล่าวว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์หมายถึงพฤติกรรมการปฏิบัติที่บ่งบอกถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม โดยบอก อธิบายเหตุผลประกอบเรื่องที่รู้ ระบุความคิดรวบยอด ระบุปัญหา ระบุความเชื่อมโยง
ของความคิดรวบยอดต่าง ๆ และรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ สามารถแจกแจง จําแนกแยกแยะองค์ประกอบ
ส่วนประกอบต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลที่เป็นหลักฐานสําคัญเพื่อนํามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจและประเมินผลเพื่อสรุป
อย่างเหมาะสม ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิด นอกจากนี้เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
(2542) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดเพื่อหาเหตุและหาผลของสิ่งที่ยังไม่ปรากฏกระจ่าง เป็นปัญหา และ
ข้อที่น่าสงสัย กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้รวบรวมผสมผสานการคิดแบบต่าง ๆ เอาไว้ เช่น การคิดแบบตีความ
เป็นการคิดอย่างมีระบบระเบียบ อย่างมีขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้การแสวงหาข้อมูลประกอบการตีความ และนํามา
วิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา คนเราจะเฉลียวฉลาดนั้นต้องประกอบไปด้วย
ความฉลาด 3 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดในการสร้างสรรค์ (Creative intelligence) ความฉลาดในการวิเคราะห์
(Analytical intelligence) และความฉลาดในการปฏิบัติ (Practical intelligence)
เบอร์นิส แมคคาร์ธี ได้นําแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวิด คอล์ปกับบทบาทของสมองในการเรียนรู้
โดยนําวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของเดวิด คอล์ป (David Kolb) ที่กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล
ที่มี 4 แบบ คือ แบบถนัดจินตนาการ ถนัดคิดวิเคราะห์ ถนัดใช้สามัญสํานึก และถนัดปฏิบัติเผชิญสถานการณ์ และ
เทคนิ ค การพั ฒ นาสมองซี ก ซ้ า ยและซี ก ขวามาพั ฒ นาเป็ น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้
เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยนําแนวคิดพัฒนาการสมองซีกซ้ายและซีกขวามาพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความสุขในการทํากิจกรรมการเรียนแต่ละช่วงที่ตนเองถนัดและสนใจ ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมอง โดยผู้เรียน
เริ่มเรียนรู้จากการใช้สมองซีกขวา ต่อด้วยการใช้สมองซีกซ้ายสลับกันเป็นวงกลม จบลงด้วยการใช้สมองซีกขวา
สมองซีกซ้ายทําหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์แยกแยะ การจัดลําดับรายละเอียด เหตุผล การแสดงออก ภาษา
ตัวเลข และจํานวน ส่วนสมองซีกขวาจะทําหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
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ภาพรวม การเคลื่อนไหว รวมถึงมิติความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ออกมาหล่อหลอมรวมกันในการสร้างองค์ความรู้อันเป็นเทคนิคหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกันทั้งโครงสร้างทางสติปัญญา กลไก การเรียนรู้และการทํางาน
ของสมอง ในขณะเรียนรู้ผู้เรียนจะใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดและการลงมือปฏิบัติจนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู้ (ศักดิ์ชัย นิรัญเทวีและไพเราะ พุ่มมั่น, 2543) นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน 4 คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้ายและ
ซีกขวาอย่างสมดุล เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบและความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนแบบที่ 1 (why) ผู้เรียนที่มีจินตนาการเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 2 (what) ผู้เรียนที่
เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์และการเก็บรายละเอียดเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 3 (How) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสามัญสํานึก
หรือประสาทสัมผัส และผู้เรียนแบบที่ 4 (lf) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติ
(สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2550)
การเรียนแบบร่วมมือ (Co – operative learning) เป็นนวัตกรรมการสอนที่เกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและทักษะด้านเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ เป็นการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียน
เป็ น ศู น ย์ก ลาง (student centered) มี วิ ธี ก ารสอนที่ห ลากหลาย ประกอบด้ ว ย การพึ่ง พาและเกื้อ กูล กัน
การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบของสมาชิก การใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
การทํ างานกลุ่ ม ย่ อย และการวิเคราะห์ก ระบวนการกลุ่ม เพื่อการพัฒนาตนเองและส่ง ผลให้งานกลุ่ม สํ าเร็ จ
(ทิศนา แขมมณี, 2551) การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดสภาพทางการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน อาจจัดเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ เช่น จัดเป็นคู่ เป็นกลุ่มเล็ก 3 – 4 คน ขึ้นอยู่กับวิธีการสอน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน โดยแต่ละคนมีโอกาสได้พูด ได้รับฟัง ทํากิจกรรมได้แบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกัน
คนเรียนเก่งได้ช่วยเหลือคนเรียนอ่อน การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหา
การกําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การคิดแบบหลากหลาย และนักเรียนที่เรียนอ่อนก็จะถูกนักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือ
ต่ า งคนต่ า งช่ ว ยเหลื อกั น และเป็ น วิ ธีก ารที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ค วามสามารถและศัก ยภาพของตนเองในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเสนอแนะแนวความคิดรับผิดชอบ พูดคุยชี้แนะสิ่งต่าง ๆ
ร่วมกันภายในกลุ่ม มีรางวัลหรือเป้าหมายในการเรียนเป็นตัวเสริมแรง น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
จากแนวคิดและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
(4 MAT) และแบบร่วมมือว่าสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่อย่างไร สูงกว่าเกณฑ์ค ะแนนเฉลี่ยร้อ ยละ 80 หรือไม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ผลของการวิจัยครั้งนี้ จะนําไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลของครูผู้สอน เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัด
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพื่อเอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าสัง คมศึก ษา 2 ส 21102 ของนัก เรีย น หลัง ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน ที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับแบบร่วมมือ
4. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
กับแบบร่วมมือ
5. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
กับแบบร่วมมือ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอน
การเรียนรู้ 8 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ (สมองซีกขวา) ขั้นที่ 2 ขั้นสะท้อนประสบการณ์ (สมอง
ซีกซ้าย) ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด
(สมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ (สมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน (สมอง
ซีกขวา) ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์ผลงานและการประยุกต์ใช้ (สมองซีกซ้าย) และขั้นที่ 8 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
กับผู้อื่น (สมองซีกขวา)
2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวการจัดการเรียนรู้
แบบสลาวิน (Slavin. 1978) ยึดหลักนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จโดยเท่าเทียมกัน ผู้สอน
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 - 5 คน ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่ต่างกัน
คือ นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยใช้เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT: Team
Games Tournament) และเทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement Division หรือ STAD)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ พระธรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ และการนําไปใช้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
4. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการสืบค้นข้อเท็จจริง สามารถจําแนกแยกแยะ
และการทําความเข้าใจกับองค์ประกอบของสถานการณ์ที่สัมพันธ์กัน เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยคิด
พิจารณา ไตร่ตรอง สามารถระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาและผลจากการเลือกวิธีแก้ปัญหา ซึ่งสามารถ
วัดได้จากแบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. เจตคติต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ
ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ จําแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านประโยชน์และความสําคัญของวิชาต่อผู้เรียน ซึ่งวัดได้จากการแบบวัดเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ซึ่งสามารถวัดได้จากวัดเจตคติต่อการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความเป็นมาจากการที่ เดวิด คอล์ป (David Kolb, 1976 อ้างถึงใน
ศักดิ์ชัย นิรัญทวีและไพเราะ พุ่มมั่น, 2543) เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์สองมิติ คือ การรับรู้
(perception) และการจัดกระบวนข้อมูล (processing) การรับรู้ของบุคคลเกิดได้ 2 ช่องทางได้แก่ จากประสบการณ์
ที่เป็นรูปธรรมหรือประสบการณ์ตรง (Concrete Experience) และผ่านความคิดรวบยอดหรือประสบการณ์ที่เป็น
นามธรรม (Abstract Conceptualization) ส่วนกระบวนการจัดกระทําข้อมูลที่รับรู้นั้นมี 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน
คือ จากการลงมือทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) และจากการสังเกตโดยใช้ความคิดไตร่ตรอง (Reflective
Experimentation) ซึ่งเกิดจากการที่คนเรารับรู้แล้วนําข้อมูลข่าวสารนั้นไปจัดกระบวนการใหม่ตามความถนัด
ของตนเอง เบอร์นิส แม็คคาร์ธี(Mc carthy 1980, อ้างถึงในศักดิ์ชัย นิรัญทวีและไพเราะ พุ่มมั่น 2543) ได้ขยาย
ความคิดของเดวิด คอล์ป ต่อโดยใช้พื้นที่ 4 ส่วนของวงกลมแทนลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ ซึ่งมีสไตล์
การรับรู้และกระบวนการจัดการสิ่งที่ได้รู้แตกต่างกัน ต่อมาแม็คคาร์ธีได้นําแนวคิดดังกล่าวของเดวิด คอล์ป มาประยุกต์
และพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ (4 Types of students)
ที่เรียกว่า 4 MAT หรือการจัดกิจกรรมการเรียนให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระบบการทํางานของสมองซีกซ้าย
และซีกขวา ดังที่สเปอรี่และออนสไตน์ (Sperry and Ornstein, 1972 อ้างถึงในสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2541)
ได้ศึกษาวิจัยพบว่า สมองคนเราแบ่งออกเป็นสองซีก โดยแต่ละซีกมีหน้าที่แตกต่างกัน สมองซีกซ้ายมีหน้าที่ในการ
คิดวิเคราะห์ ศึกษาส่วนย่อย ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนรวมทั้งหมด กระบวนการคิดสมองซีกซ้ายเป็นไปที่ละขั้นตอน
ตามลําดับก่อนหลัง ส่วนสมองซีกขวามีประสิทธิภาพสูงในการมองเห็นและการกะระยะในการสร้างภาพรวม
และพบอีกว่ าถ้าสมองของมนุษย์ทั้งสองส่วนมีโอกาสทํางานร่วมกันในเวลาเดี ยวกันอย่างเหมาะสม จะทํ าให้
พัฒนาการทางสติปัญญาดีขึ้น กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาจะมีทั้งรูปแบบที่ใช้ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ ลําดับขั้นตอนและการคิดอย่างมีเหตุผล
จอห์นสันและจอห์นสัน Johnson and Johnson (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2551) กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะแข่งขัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้
ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ 2) ลักษณะต่างคนต่างเรียน
คือต่างคนต่างรับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่น 3) ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการ
เรียนรู้ คือต่างคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนและต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วย จอห์นสันและจอห์นสัน
ชี้ให้เห็นว่าการจัดการศึกษาปัจจุบันมักส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขัน อาจทําให้ผู้เรียนเคยชินต่อการแข่งขัน
เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการร่วมมือกันแก้ปัญหา นอกจากนี้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2541) กล่าวว่าการเรียน
แบบร่วมมือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกกลุ่ม สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ลงมือทํางานร่วมกัน
กล้าแสดงออก ได้ช่วยเหลือกัน เช่นเด็กเก่งช่วยเด็กเรียนอ่อน ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจเลือกเพราะมี
การร่วมคิด และส่งเสริมทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกัน การทํางานกลุ่ม การสื่อสาร ความเข้าใจ ส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT)
2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102
2. การคิดวิเคราะห์
3. เจตคติตอ่ การเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยในครั้งนี้ ใช้แผนการทดลองแบบ TWo Group Pretest - Posttest Design
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย เป็น นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 1 ภาคเรีย นที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2556 โรงเรีย น
เมืองนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 12 ห้องเรียน รวม 349 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 63 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม โดยวิธีการจับฉลาก สําหรับการสุ่มกลุ่มที่จัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก โดยกําหนด
ให้กลุ่มที่จับฉลากได้หมายเลข 1 จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
จํานวน 33 คน และกลุ่มที่จับฉลากได้หมายเลข 2 ใช้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 แบบ คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 9 แผน
เวลา 10 คาบ จากผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ในภาพรวม
พบว่า อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุด ( = 4.63) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้า นพบว่า สาระสํา คัญ อยู่ใ นระดั บ มากที่สุ ด
( = 4.60) จุดประสงค์การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) สาระการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.73) กระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.56) และกระบวนการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( = 4.44) สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสาระสําคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73) จุดประสงค์การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75) สาระการเรียนรู้
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) กระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) สื่อ/แหล่งเรียนรู้
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) และกระบวนการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67)
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ผ่านการประเมินความสอดคล้องโดย
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.21– 0.75
และมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.33 - 0.92 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .72
3. แบบวัดการคิดวิเคราะห์ ผ่านการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน มีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00
4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่าแบบรวม (Summated Rating Scale)
5 ระดับ ตามวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติของลิเคิร์ต (Likert) ผ่านการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน แบบวัดเจตคติต่อการเรียนอยู่ในเกณฑ์ความสอดคล้องดังกล่าวจํานวน 35 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่
0.67 – 1.00 หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach)
ปรากฏว่าได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ .88
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นก่อนการทดลอง ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21101
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) ทั้งสองกลุ่ม
2. ขั้นดําเนินการทดลอง ผู้วิจัยทําการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT และแบบร่วมมือ จํานวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเรียนสัปดาห์ละ 3 คาบ จํานวน 10 คาบ
คาบละ 50 นาที ในการทดลองได้จัดการเรียนรู้ตามตารางเรียน
3. ขั้นหลังการทดลองผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2
ส 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ พระธรรม โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อน
การทดลองและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Postest) และให้นักเรียนทําแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน วิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ทั้งสองกลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ โดยใช้ t - test แบบ dependent samples
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือกับเกณฑ์ค ะแนนเฉลี่ยร้อ ยละ 80 ใช้ t - test แบบ one
samples test
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ โดยใช้ t - test แบบ independent samples
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ (4 MAT) กับแบบร่วมมือ ไม่แตกต่างกัน
4. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าแบบร่วมมือ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ
ทั้งภาพรวมและรายด้านคือ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล และ
ด้านประโยชน์และความสําคัญต่อการเรียน ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีประเด็นที่นํามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
(4 MAT) และแบบร่วมมือ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้พัฒนาตามหลัก
วิชาการที่ถูกต้อง มีรายละเอียดที่ชัดเจน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เหมาะสมกับวิชา เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน ทั้งผู้วิจัยยังได้ศึกษาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้
แล้วจึงนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
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จากนั้นจึงนําแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 - 2 ไปทดลองนําร่อง (pilot study) เพื่อให้เห็นกระบวนการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ความเหมาะสมกับเวลาและภาษาที่ใช้
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อใช้ในกลุ่มทดลอง จากกระบวนการดังกล่าวจึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ
ไม่แตกต่างกัน
2. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงกว่าที่แบบร่วมมือ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถทําให้ผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้เรียนรู้ตามรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้
ที่ตนเองถนัด และเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนต่อเนื่องเป็นระบบ มีกิจกรรมแต่ละขั้นตอนที่สนองตอบต่อลักษณะ
การเรียนรู้แบบต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ผู้เรียนได้รับ
การกระตุ้นให้ใช้สมองทั้ง 2 ซีกประสานกันอย่างเป็นขั้นตอน ส่งผลให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน
ได้ผ่านขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 ขั้น อย่างมีระบบ ทําให้นักเรียนพัฒนาทุกด้าน และครบทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นดังที่ แม็คคาร์ธี (Mc Carthy 1997, อ้างถึงในศศิธร เถื่อนสว่าง,
2548) กล่าวว่า นักเรียนทุกคนที่ได้ผ่านประสบการณ์ทุกอย่างครบทุกขั้นตอน เป็นการเรียนที่ก้าวตามธรรมชาติ
เด็กได้ใช้สามัญสํานึกและความรู้สึก ได้รับประสบการณ์ ได้เฝ้าจ้องมองดู ได้รับการกระตุ้นและตอบสนองกลับ
นําความรู้ไปพัฒนาความคิด สอดคล้องกับผลการวิจัยของทรงภพ เตชะตานนท์ (2551) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผัง
ความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริวรรณ ตะรุสานนท์ (2542) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยจัดกิจกรรมการสอน
แบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิถีทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามวิธี
ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงว่าจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
พัฒนาการคิดของนักเรียนได้
3. เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับแบบร่วมมือ
ทั้งภาพรวมและรายด้านคือ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล และ
ด้านประโยชน์และความสําคัญต่อการเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
(4 MAT) เป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและคํานึงถึงการทํางานของระบบสมอง เป็นวิธีที่ดําเนินไป
ตามธรรมชาติ ทําให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ (ไผท สิทธิสุนทร, 2543) และเป็นการพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะเก่ง ดี มีสุข โดยลําดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวตามวัฎจักรการเรียนรู้ที่เลียนแบบ
สมองของมนุษย์ สามารถทําให้ผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Learning Style) มีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนและผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันได้
เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ คือ ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะเก่ง ดี และมีความสุข (กิตติคม คาวีรัตน์, 2543)
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4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด
พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น และลงมือกระทําอย่างเท่าเทียม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกคน
ร่วมมือในการทํางานกลุ่ม ทุกคนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน ทําให้เกิดเจตคติที่ดีต่อทางการเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของซูยันโต้ (Suyanto, 1999) ที่ได้ทําวิจัย เรื่อง การเรียนแบบร่วมมือ (STAD) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษาในชนบทประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติต่อการเรียนและบรรยากาศ
ในห้องเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ (STAD) ดีกว่ากลุ่มควบคุม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอภิญญา
การิกาญจน์ (2553) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา ส 30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ส 30201 ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้าน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าแบบปกติ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงว่าจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และแบบร่วมมือ
พัฒนาเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ครูควรนําการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียนได้ดี
อีกรูปแบบหนึ่ง
2. การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายขั้นตอน
ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก ครูผู้สอนต้องควบคุมเวลา และยืดหยุ่น กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม และควรมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี
3. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนในการจัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
(4 MAT) และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้วิธีอื่น ๆ
2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการคิดอย่างอื่น เช่น การคิดสังเคระห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ
จั ดการเรียนรู้ แบบวัฏจั กรการเรียนรู้ (4 MAT) การจัด การเรีย นรู้แ บบร่ ว มมื อ กับ การจัด การเรีย นรู้วิธีอื่น ๆ
ในระดับชั้นอื่น ๆ
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ค ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 3) เปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and
Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) ประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของ
จํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านมะอึ อําเภอธวัชบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2556
จํานวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิธีดําเนินการในลักษณะการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสํารวจความคิดเห็นครู ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 18 แผน มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด เกม เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ จํานวน 35 เกม โดยเกมที่สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ซึ่งประสิทธิภาพ
85.49/82.50 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 40 ข้อ โดยมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.65 และค่าอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.70 ความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.873 แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน จํานวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานพบว่า ระดับการปฏิบัติของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ มีปัญหาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก ซึ่งคณะครูคิดว่าควรหา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หน่วยที่ครูต้องการพัฒนามากที่สุดคือ หน่วยที่ 2
ตัวประกอบของจํานวนนับ
2. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 การเร้าความสนใจ ขั้นที่ 2 การใช้เกมการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 การฝึกทักษะ ขั้นที่ 4 การสรุปและประเมินผล
ซึ่งจากการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือพบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.03/85.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้
3. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ารูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) มีประสิทธิผลทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง
4. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบ
ของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games
and Drills) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)
รวมทั้งยังช่วยในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพพร้อมที่จะดําเนินชีวิตในสังคมในอนาคต โดยสร้างความรู้พื้นฐาน
มีทักษะ และความสามารถต่างๆ สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสาร
กับบุคคลอื่น สามารถทํางานและแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม
มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย คําอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ ที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้กระบวนการให้เหตุผล
ที่สมเหตุสมผล สร้างทฤษฎีบทต่าง ๆ ขึ้น และนําไปใช้อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง เที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบ
แบบแผนเป็นเหตุเป็นผลและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
แบบรูปและความสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและนําไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจ
ตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมายและถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ (กรมวิชาการ, 2545: 1 – 2)
การสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนั้น ครูผู้สอนต้องทําความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้สอนเองและบทบาท
หน้าที่ของผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านมะอึ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า
พฤติกรรมการสอนของครูไม่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน อันสืบเนื่องมาจากการที่ครูยังใช้รูปแบบ
การสอนแบบบรรยาย ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วจึงให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด ใช้สื่อการสอนน้อย นอกจากนั้น
ครูขาดเทคนิควิธี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเตรียมการสอน และเลือกวิธีการสอนที่ไม่เหมาะสมกับ
เนื้อหา และสภาพการเรียนการสอน สําหรับผู้เรียนพบว่า นักเรียนขาด ความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ มีความ
กระตือรือร้นน้อย มองไม่เห็นความสัมพันธ์กับเนื้อหา ด้านหลักสูตร พบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ในวิชาคณิตศาสตร์
เป็นนามธรรมและมีความซับซ้อนยากต่อการเข้าใจเนื้อหาสาระของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังมุ่งเน้นการสอน
ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ยังไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (โรงเรียนบ้านมะอึ, 2556: 13)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จําเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนรู้สําหรับผู้เรียน และครูผู้สอน
ต้องสามารถนํามาใช้ให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ ของนักเรียน เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติฝึกด้วยความเพลิดเพลินและมีความสุขในการฝึก อันจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์หากเป็นนักเรียน
ระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยแห่งการเล่น ก็ควรจะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
เต็มใจ กระตือรือร้นที่จะเรียน เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า เกมเป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้
นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ไม่เบื่อ ได้รับการเสริมแรงในขณะที่เล่นได้ทันที ถ้าเล่นบ่อย ๆ
จะเกิดทักษะ จึงเหมาะกับการนํามาใช้ฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิธีการนี้ยังช่วยสร้างเจตคติที่ดีมีเหตุผล
ในการเรียนรู้ (สุวร กาญจนมยูร และคณะ, 2544: คํานํา) และแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งที่เป็น
ส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมสําหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพิ่มขึ้น การสอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะ เป็นการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง คือ การให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกมาก ๆ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนมีโอกาสนําความรู้ที่เรียนมาแล้ว มาฝึกให้เกิดความเข้าใจ
กว้างขวางยิ่งขึ้น (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2551: 113)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ
(Games and Drills) ซึ่งเป็นการใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการของ
การจัดกิจกรรม อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เพื่อพัฒนาผล
การเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and
Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 การเร้าความสนใจ ขั้นที่ 2 การใช้เกมการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 การฝึกทักษะ ขั้นที่ 4 การสรุปและประเมินผล
2. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน ประกอบด้วย คะแนนพฤติกรรม
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน การเล่นเกม การทําแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน และคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. Games and Drills หมายถึง การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้เกมและแบบฝึกทักษะ
4. Games หมายถึง เกมสถานการณ์ที่มีการแข่งขันหรือความขัดแย้งระหว่างฝ่ายตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป
ซึ่งมีกิจกรรมและวิธีการเล่นอย่างเป็นกระบวนการตามชนิดและประเภทของเกม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน ซึ่งในที่นี้เป็นเกมที่เน้นพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5. Drills หมายถึง การฝึกทักษะของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลังจากจัดกิจกรรมโดยใช้เกมที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จํานวน 18 ชุด โดยเรียงลําดับจากง่ายไปยาก
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด/ทฤษฎีที่นํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and
Drills) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ประกอบด้วย 1) การจัดกิจกรรมโดยใช้เกม 2) การจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยมีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน
4 ขั้นตอน คือ ขั้นเร้าความสนใจ ขั้นใช้เกมการเรียนรู้ ขั้นฝึกทักษะ และขั้นการสรุปและประเมินผล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด /ทฤษฎี และนํ า มากํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ซึ่ ง แสดง
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ (Games and Drills)
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขัน้ ตอน คือ
ขั้นที่ 1 การเร้าความสนใจ
ขั้นที่ 2 การใช้เกมการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 การฝึกทักษะ
ขั้นที่ 4 การสรุปและประเมินผล

1. ผลการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games
and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
วิธีดําเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้แบบแผนการวิจัย
แบบ One Group Pretest – Posttest Design
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกัดศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนปราสาทหิน อําเภอธวัชบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2556
จํานวน 54 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน อําเภอธวัชบุรี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 130 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน อําเภอธวัชบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นชั้นที่ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านมะอึ อําเภอธวัชบุรี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่สอนและเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งตามระยะของการศึกษาดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสํารวจความคิดเห็นครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยดําเนินการโดยนําแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างประเด็นคําถามกับสิ่งที่ประเมิน
นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือวิจัย ขั้นการทดลองภาคสนามตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (α - Coefficient)
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
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ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบ
ของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู้ Games
and Drills กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จํานวน 18 แผน ผู้วิจัยดําเนินการโดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมะอึ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ สาระสําคัญ และเวลาที่ใช้สอน เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการและกรอบ
ที่ศึกษา จํานวน 18 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตรวจสอบความถูกต้อง
ความชัดเจน ความเหมาะสม ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่าค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
2. เกม เรื่ อ ง ตั ว ประกอบของจํ า นวนนั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
จํานวน 1 ชุด จํานวน 35 เกม ผู้วิจั ยดําเนินการโดยศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างเกม ศึกษาคู่มือครู
หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
เพื่อประกอบการสร้างเกมแล้วนําเกมที่สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความสอดคล้องกับแผน
การจัดการเรียนรู้
3. แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 18 เล่ม ผู้วิจัยดําเนินการโดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมะอึ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะสร้างแบบฝึกทักษะ
ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จํานวน 18 ชุด นําแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญผลการประเมินคุณภาพพบว่ามีค่าเท่ากับ 4.83
ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จากนั้นนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีวิธีการ ดังนี้
การทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง ผลการตรวจสอบแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 77.50/75.83 ขั้นการทดลองกลุ่มย่อย
ผลการตรวจสอบแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 78.54/78.50 ขั้นการทดลองภาคสนาม ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ
มีประสิทธิภาพ 85.49/82.50
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ โดยผู้วิจัยดําเนินการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 50 ข้อ จากนั้นนําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อทําการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และความสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีความ
ครอบคลุมตามเนื้อหาจริงหรือไม่ โดยทําการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใช้ได้ ซึ่งพบว่าค่า IOC
ใช้ได้ทั้ง 46 ข้อ จากนั้นนําแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้วไปตรวจสอบคุณภาพ (Try out)
แล้วนํามาหาคุณภาพของแบบทดสอบหาค่าความยาก และค่าอํานาจจําแนกโดยวิธีการของแบรแนน (Brennan)
โดยมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.65 และค่าอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.70 และหาค่าความ
เชื่อมั่นโดยวิธีของโลเวท (Lovett) ซึ่งความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.873
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ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills)
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1. แบบประเมินความพึงพอใจ ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ ผู้วิจัยดําเนินการโดยนําแบบประเมินความพึงพอใจ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง
ประเด็นคําถามกับสิ่งที่ประเมินนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย ขั้นการทดลองภาคสนามตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยใช้
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (α - Coefficient) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81
2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จํานวน 10 ข้อ ผู้วิจัยดําเนินการโดยนําแบบประเมินความพึงพอใจตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างประเด็นคําถามกับสิ่งที่ประเมินนําแบบสอบถาม
ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย
ขั้นการทดลองภาคสนามตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิท ธิ์อัลฟาของครอนบัค ( α - Coefficient)
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่ อ นเรี ย น นํา แบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่อ ง ตัว ประกอบของจํา นวนนับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบกับนักเรียน ก่อนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาความรู้เดิมของนักเรียน
2. ดําเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ
(Games and Drills) จํานวน 1 หน่วย คือ หน่วยที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 8 แผน ดําเนินการทดลองระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่
3 กรกฎาคม 2556
3. ทดสอบหลัง เรีย น นํา แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย น เรื่ อ ง ตัว ประกอบของจํา นวนนับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดเดิม ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. การศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านข้อมูลเชิงปริมาณทําการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ
ทําการประมวลผลและจัดกระทําข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เพื่อพัฒนาผล
การเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนรู้
3. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) ด้วยสถิติทดสอบค่าที (t – test)
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4. การประเมิ น ผลการใช้ รู ปแบบการเรียนรู้โ ดยใช้เ กมร่ว มกับ แบบฝึก ทั ก ษะ (Games and Drills)
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยการประเมินความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานพบว่า ระดับการปฏิบัติของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ ของครูสังกัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน อําเภอธวัชบุรี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีปัญหา จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในระดับมาก ซึ่งคณะครูคิดว่าควรหานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
คณิตศาสตร์ หน่วยที่ครูต้องการพัฒนามากที่สุดคือหน่วยที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ
2. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน
คือขั้นที่ 1 การเร้าความสนใจ ขั้นที่ 2 การใช้เกมการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 การฝึกทักษะ ขั้นที่ 4 การสรุปและประเมินผล
ซึ่งจากการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือพบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.03/85.88 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
จากแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน การเล่นเกม การทําแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบ
หลังเรียนของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เท่ากับ 90.03 จากคะแนน
เต็ม 100 คิดเป็นร้อยละ 90.03 ดังนั้นค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 90.03 ค่าเฉลี่ย
คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 34.35 คิดเป็นร้อยละ 85.88 แสดงว่า ผลจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 85.88 ดังนั้นประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 90.03/85.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้
3. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกม
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) มีประสิทธิผลทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง
4. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบ
ของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games
and Drills) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เ กมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills)
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการศึก ษาและวิเคราะห์ข้อมูล พื้น ฐานพบว่า มีปัญ หาจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนในระดับ มาก
ซึ่งคณะครูคิดว่าควรหานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเร้าความสนใจ
ขั้นที่ 2 การใช้เกมการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 การฝึกทักษะ ขั้นที่ 4 การสรุปและประเมินผล ซึ่งจากการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือพบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.03/85.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
ความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games
and Drills) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีการดําเนินการตามขั้นตอน ได้ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เอกสารที่เกี่ยวข้องการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์เนื้อหา แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
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ความเหมาะสมของกิจกรรมให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขในด้านเนื้อหา ภาษา เวลาที่ใช้ในการสอน และนําเครื่องมือ
ที่ได้ไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ ก่อนที่จะนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จึงทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญญารัตน์ ผ่องนานารถ (2547: 73 - 74) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกม เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า แผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้เกม เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.56/79.03 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
.6978 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ เขียวอ่อน (2551: 106 - 111) ได้ศึกษา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
แบบฝึกทักษะ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้ และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 17 แผน ทําการสอนการแผนละ 1 ชั่วโมง แบบฝึกทักษะประกอบแผน
จํานวน 17 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
มีประสิท ธิภาพเท่า กับ 82.49/85.72 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กําหนด ดัชนีป ระสิท ธิผ ลของแผนการจัดการเรีย นรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 0.7734
และนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม มีความคงทนใน
การเรียนรู้หลังเรียนและหลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) ก่อนเรียน
และหลังเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพิตร กลางท่าไค่ (2544: 89 - 90) ได้ทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และ
ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้เกมกับ
การสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า เกมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละมีประสิทธิภาพ 88.10/75.40 และ
นักเรียนด้วยการใช้เกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความคงทนในการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนปกติ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความพึงพอใจของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบ
ของจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and
Drills) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games
and Drills) เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนในระดับประถมศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของ สก๊อตต์ (Scott. 1970: 124) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทํางานที่จะให้
ผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะคืองานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นจะมีความหมายสําหรับผู้ทํา งานนั้น
ต้องมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได้ โดยใช้กระบวนการทํางานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผล
ในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะดังนี้ คนทํางานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติ
ได้รับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง งานนั้นสามารถทําได้สําเร็จ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญญารัตน์
ผ่องนานารถ (2547: 73 - 74) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกม เรื่อง การหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า แผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.56/79.03 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .6978 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้
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วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ เ กม เรื่อ ง การหาร ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บมาก รวมทั้ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรูญ สุทธิยานุช (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
82.21/79.29 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นโดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.72 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) กับการจัดการเรียนรู้ปกติ
2. ควรมีการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) ในการพัฒนา
เนื้อหาอื่น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ควรมีการสร้างเกมและแบบฝึกทักษะโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนสามารถได้เรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์
4. ในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถนํารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills)
ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอนซ่อมเสริม หรือชุมนุมเพื่อเป็นการฝึกการทํากิจกรรมซ้ํา ๆ
หลาย ๆ ครั้งก็ได้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะมากขึ้น
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ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้วิจัย
นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 2) การจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง โดยการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้และด้านหลักสูตร 4) การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง โดยการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 5) การทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง โดยดําเนินการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
1 ห้องเรียน เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 6) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้
มาปรับปรุง 7) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มทดสอบก่อน หลัง (Pretest - posttest control group design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) จํานวน 2 กลุ่ม เป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้เวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้สถิติ t - test for dependent และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง หลังเรียนโดยใช้สถิติ t - test for independent และ 8) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนามี 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) เตรียมการเรียนรู้ (Preparing) 2) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Overview under Theme) 3) การเรียนรู้เป็นทีม
(Teaming active learning) 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchanging) และ 5) การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project
learning)
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
พบว่า
2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
แห่งศตวรรษที่ 21 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
แห่งศตวรรษที่ 21 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ประการแรก คือ พัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม่เพื่อมุ่งให้เป็นคนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทํางานเป็นกลุ่มได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสํานึกและความภูมิใจความเป็นไทย (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552) ซึ่งการพัฒนาคนไทยยุคใหม่จึงต้องสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21
ความตระหนักนี้จะเห็นได้จากการที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทยและจุดเน้นในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ โดยการกําหนดการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนนาวังศึกษาวิช พบปัญหา
และอุปสรรคทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านทักษะกระบวนการคิด และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่อยู่ในระดับที่ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
(โรงเรียนนาวังศึกษาวิช, 2555) อีกทั้งการจัดการเรียนรู้โดยการมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพื่อทํารายงานนั้น
ส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้วิธีการคัดลอกเนื้อหามาเรียงหรือต่อกัน และขาดการสังเคราะห์เนื้อหาให้เป็นข้อสรุป
หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมถึงสิ่งที่นําเสนอนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่นักเรียนมีความเข้าใจอย่างแท้จริง สังเกตได้จากการซักถาม
นักเรียนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ พบว่าหลาย ๆ ครั้งนักเรียนไม่สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาค้นคว้ามาได้
จากการซักถามเพิ่มเติมพบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้อยู่ยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และการคิดอย่างสร้างสรรค์เท่าที่ควร ซึ่งจากปัญหา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังขาดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ ความริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่ง
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
แห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่พัฒนาขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 หมายถึง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยการบูรณาการแนวคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิด
พื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสรรคนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 217
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้น (POTEP model) คือ 1) ขั้นเตรียมการเรียนรู้
(Preparing) 2) ขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Overview under Theme) 3) ขั้นการเรียนรู้เป็นทีม (Teaming
active learning) 4) ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchanging) และ 5) ขั้นการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project learning)
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ซึ่งมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้น
คือ 1) ขั้นนํา ครูผู้สอนจัดสถานการณ์ให้นักเรียนมีความพร้อมและสนใจที่จะเรียน โดยการสนทนา ซักถาม ให้ดูภาพ
หรือของจริง 2) ขั้นดําเนินการสอน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่กําหนดไว้ กิจกรรมที่ใช้ คือ การอธิบาย การอภิปราย ซักถาม สาธิต และการยกตัวอย่าง และ 3) ขั้นสรุป
ครูผู้สอนและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสาระของรายวิชา ส32101 สังคมศึกษา
ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนที่วัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา การสื่อสาร ความร่วมมือ ความริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม โดยผู้สอนวัดได้จากแบบทดสอบ
วัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวัต กรรมแห่ง ศตวรรษที่ 21 สํา หรับ นัก เรีย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
โดยพิจารณาจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ส 32101 สังคมศึกษา จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 จากแบบวัดทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
อาศัยแนวคิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช้ในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)
ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning) และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 (POTEP Model) ประกอบด้วย
ขั้นการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมการเรียนรู้ (Preparing)
ขั้นที่ 2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Overview under Theme)
ขั้นที่ 3 การเรียนรู้เป็นทีม (Teaming active learning)
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchanging)
ขั้นที่ 5 การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project learning)

ประสิทธิผลของรูปแบบ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีการวิจัย (R) และการพัฒนา
(D) รวมทั้งหมด 8 ขั้นตอน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 6 ห้องเรียน นักเรียน 167 คน
ซึ่งโรงเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละในแต่ละห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
จํานวน 2 ห้องเรียน ซึ่งสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
การสุ่ม แล้วสุ่มห้องเรียนที่ได้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
จํานวน 35 คน กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จํานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ชุดแรกเป็นเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ คู่มือการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดที่สองเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบทดสอบวัด ทัก ษะการเรีย นรู้ แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ศตวรรษที่ 21
และแบบประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ช่ ว งที่ 1 ก่ อ นการใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย นํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ไปวัดกับนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ช่วงที่ 2 ระหว่างการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้ วิจัยสังเกตพฤติกรรม
ประเมินผลการทํากิจกรรม และสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงและแก้ไข
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ช่วงที่ 3 หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ไปวัดกับนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปวัดกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
2. เปรีย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรมแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t - test for dependent)
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t - test for independent)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 องค์ประกอบ คือ หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
มีหลักการ 5 ข้อ คือ 1) นักเรียนเป็นผู้ออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) นักเรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยนําความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ 3) นักเรียนร่วมมือการเรียนเป็นทีมการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับผู้อื่น คิดและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
4) นักเรียนสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การสื่อสารและการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล 5) ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ในสถานการณ์จริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยการร่วม
วางแผน ร่วมดําเนินการ และร่วมนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนสามารถดําเนินการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ด้วยยุทธวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและหลากหลาย แสดงถึงวิธีการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
พร้อมทั้งเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparing) หมายถึง การถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อกระตุ้นยั่วยุ
ให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น การสํารวจความรู้เดิมของนักเรียน และวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน
โดยการยกตัวอย่างประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ และการใช้คําถามแนวทางการสืบค้น KWHL (know:
อะไรที่คิดว่าเรารู้, want: อะไรที่เราต้องการรู้, how: เราจะทําอย่างไร, learning: เรากําลังเรียนรู้อะไร) 2) ขั้นการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน (Overview under Theme) หมายถึง การทบทวนความคิดรวบยอด ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์
ที่มีอยู่เดิมที่สัมพันธ์กับเนื้อหาใหม่เพื่อนําไปสู่เนื้อหาใหม่ โดยให้ทําใบงาน การซักถาม การสนทนาแลกเปลี่ยน
การอภิปราย สื่อการสอน ผังกราฟิก และการสะท้อนความคิด 3) ขั้นการเรียนรู้เป็นทีม (Teaming active learning)
หมายถึง การลงมือปฏิบัติการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เป็นทีมโดยการสร้างทีมการเรียนรู้ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การอภิปราย สรุปองค์ความรู้ และสะท้อนความคิด 4) ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Exchanging) หมายถึง การนําเสนอผลที่ได้จากเรียนรู้ และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
และระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน รวมทั้งประเมินและสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น 5) ขั้นการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน (Project learning) หมายถึง การเลือกและนําเสนอหัวข้อปัญหาหรือประเด็นใหม่ในการเรียนรู้
การดําเนินงานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อค้นพบ และการนําเสนอผลการศึกษา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน และการวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการวัดและประเมินผล
ก่อนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ และภายหลังการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ประเมินประกอบด้วยนักเรียน
เพื่อน และครูผู้สอน
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
แห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยประเมินจากผลทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม และค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีผลสรุปดังนี้
2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
แห่งศตวรรษที่ 21 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
แห่งศตวรรษที่ 21 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (POTEP model) ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นนี้จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพราะยังไม่มีผู้ใดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมาก่อน
จากการสัง เคราะห์ง านวิจัย ที่พัฒ นาทัก ษะการเรีย นรู้แ ละนวัต กรรมแห่ง ศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แ นวคิด
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถนําไปใช้พัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน และขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ซึ่งเริ่มจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และสังเคราะห์สาระขององค์ประกอบต่าง ๆ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีแนวคิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงแนวคิดทฤษฎี
ที่นํามาใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทฤษฎีสรรคนิยม
(Constructivism) ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based
Learning) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐาน
ในการสังเคราะห์สาระต่าง ๆ ขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของจอยซ์และเวลล์ (Joyce; & Weil, 2004) ที่ได้กล่าวถึงข้อควรคํานึงในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ว่าผู้พัฒนาไม่ควรยึดมั่นกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู้ใดเพียงอย่างเดียว
2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (POTEP model) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิผลจริง โดยพิจารณา
จากผลการวิ เคราะห์ ความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยของผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยน และทักษะการเรียนรู้แ ละ
นวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 (POTEP model) มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 (POTEP model) สามารถ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้จริง โดยพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ได้จริง โดยพิจารณาจากทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ตามลําดับ เมื่อทําการวิเคราะห์ต่อไปว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมนั้นส่งผลต่อตัวแปรตามหรือคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างไร ผลการวิเคราะห์พบว่า
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2.1 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอภิปรายผลได้ว่ากลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 (POTEP model) ซึ่งมีหลักการของรูปแบบที่สําคัญ คือ นักเรียนเป็น
ผู้ออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยนําความรู้
และประสบการณ์เดิมมาใช้ นักเรียนร่วมมือการเรียนเป็นทีมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับผู้อื่น
คิดและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง
การสื่อสารและการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากกระบวนการดังกล่าวเป็นการเรียนรู้
ที่นักเรียนมีบทบาทเชิงรุกจึงส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาหรือสาระสําคัญอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทเชิงรุกจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์ที่สอนอย่างลึกซึ้ง
และถูกต้อง เกิดความคงทน และการถ่ายโยงความรู้ได้ดี เนื่องจากการเรียนรู้เชิงรุกทําให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทํากิจกรรม
ที่มีความสนุก ท้าทาย และเร้าใจให้คิดตามอยู่เสมอ มีโอกาสใช้เวลาสร้างความคิดกับงานที่ลงมือกระทํามากขึ้น
สามารถใช้มโนทัศน์ที่สําคัญในการแก้ปัญหา พัฒนาคําตอบของตนเองบูรณาการและพัฒนามโนทัศน์ที่กําลังเรียน
อย่างเป็นระบบ จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของคงรัฐ นวลแปง (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ สําหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีหลักการของ
รูปแบบที่ สํ าคัญ คือ ผู้ เรียนมี บทบาทเชิงรุก โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้
การกําหนดประเด็นที่ศึกษา ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง คัดเลือก ทําความเข้าใจ จนเกิดการตกผลึก
ทางความคิดในเรื่องที่ตนได้ศึกษา อีกทั้งยังเป็นมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีลักษณะของ
การจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
2.2 คะแนนเฉลี่ยของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า นักเรียนกลุ่มทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 (POTEP model) สามารถ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนได้มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ POTEP เน้นการเสริมสร้างให้นักเรียนพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา การสื่อสาร ความร่วมมือ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้น
คือ ขั้น 1 ขั้นเตรียมการเรียนรู้ (Preparing) เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อกระตุ้นยั่วยุให้นักเรียนอยากรู้
อยากเห็น การสํารวจความรู้เดิมของนักเรียน และวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน โดยการยกตัวอย่าง
ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ และการใช้คําถามแนวทางการสืบค้น KWHL (know: อะไรที่คิดว่าเรารู้,
want: อะไรที่เราต้องการรู้, how: เราจะทําอย่างไร, learning: เรากําลังเรียนรู้อะไร) และขั้น 2 ขั้นการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน (Overview under Theme) เป็นการทบทวนความคิดรวบยอด ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์
ที่มีอยู่เดิมที่สัมพันธ์กับเนื้อหาใหม่เพื่อนําไปสู่เนื้อหาใหม่ โดยให้ทําใบงาน ใช้การซักถาม การสนทนาแลกเปลี่ยน
การอภิปราย สื่อการสอน ผังกราฟิก และการสะท้อนความคิด โดยทั้ง 2 ขั้นนี้ จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้
นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณและการแก้ปัญหา เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่ เน้ น กระบวนการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ มุ่ ง เน้นให้ นั ก เรีย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ได้ คิด และวิ เ คราะห์ปั ญ หาที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันด้วยตนเองเพื่อหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับหลักการของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสอดคล้องกับงานวิจัยของศุจิกา เพชรล้วน (2554) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ สร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนขั้น 3 ขั้นการเรียนรู้เป็นทีม (Teaming active learning)
เป็นการลงมือปฏิบัติการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เป็นทีม โดยการสร้างทีมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การอภิปราย สรุปองค์ความรู้ และสะท้อนความคิดและขั้น 4 ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Exchanging) เป็นการนําเสนอผลที่ได้จากเรียนรู้ และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
และระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน รวมทั้งประเมินและสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น โดยทั้ง 2 ขั้นนี้
จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ให้ทํางานเป็นทีม ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติจริง ร่วมกันทํากิจกรรมทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน
เกิดความสนใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารภายในทีมการเรียนรู้
ที่ดีกับเพื่อนในชั้นเรียน ช่วยเหลือเพื่อน นําเสนอผลงานของตนเองหรือของกลุ่มหน้าชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์
อีกทั้งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้ามข้ามสาระวิชา ไปสู่การเรียนรู้ ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง หรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอนแต่ออกแบบการเรียนรู้และอํานวยความสะดวก
(facilitate) ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทํา แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL วิจารณ์ พานิช (2555)
2.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนโดยรวมของ
ความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 4.52 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน
ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน สามารถอภิปรายได้ว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 (POTEP model) นั้น นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยนําความรู้
และประสบการณ์เดิมมาใช้ นักเรียนร่วมมื อการเรียนเป็นทีมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับผู้อื่น
คิดและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง
การสื่อสาร และการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล และครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้
ในสถานการณ์จริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยการร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ และร่วมนําเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (POTEP model)
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาอื่นที่มีธรรมชาติของรายวิชาใกล้เคียงกับรายวิชาสังคมศึกษา
เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น
2. สามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (POTEP model)
ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยการพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมและ
ความสามารถของนักเรียน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาเพื่อตรวจสอบซ้ํา เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการศึกษา
ผลของรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
2. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถหรือทักษะด้านอื่น ๆ แห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนโดยนํากระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
และศึกษาผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นต่อไป
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ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PISCEA Learning model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปญ
ั หา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย
นางรัชกร ประสีระเตสัง
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PISCEA Learning model เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนธารทองพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบ PISCEA Learning model
ที่สังเคราะห์ขึ้น จํานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
4) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา 5) แบบประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6) แบบสอบถามความ พึงพอใจต่อการเรียนด้วย PISCEA Learning model
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการเรียนรู้ PISCEA Learning model ที่พัฒนาขึ้น มีขั้นการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นกําหนดปัญหา
(Problem – Finding) 2) ขั้นการค้นหาความคิด (Idea-Finding) 3) ขั้นการเลือกกลวิธีการแก้ปัญหา (Strategy Finding) 4) ขั้นการร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaborative Practices) และ 5) ขั้นการประเมินผลและการประยุกต์ใช้
(Evaluation & Application)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ PISCEA Learning model ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธารทองพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัด
การเรียนรู้ PISCEA Learning model ในระดับมากที่สุด ( = 4.57)
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem – Solving) เป็นกระบวนการมุ่งหาคําตอบและแก้ปัญหา
รวมถึงการพัฒนาสภาวะที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยการทํางานร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ
การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดลึกและหลากหลายปราศจากการตัดสินความคิดต่าง ๆ ว่าดีหรือไม่ จนถึงระยะหนึ่ง
จึงพิจารณาความคิดเหล่านั้นด้วยการคิดวิจารณญาณเพื่อเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยเชื่อมั่นว่า
ตนเองสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความรอบคอบและสมบูรณ์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นการคิดที่สําคัญที่ต้อง
อาศัยทั้งองค์ประกอบของการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณนับเป็นความสามารถ
ทางสติปัญญาที่ต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ Arbesman; & Puccio
(2001: 176 – 178) กล่าวว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551: online) ที่ระบุว่า การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เป็นการแก้ปัญหาที่ใช้ความคิดสองประการประกอบด้วยการคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อใช้พิจารณาวิธีการแก้ปัญหา
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การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา นับเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เยาวชนในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร
ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์ วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง
รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก และตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นหน้าที่
ของครูโดยตรง (Goldtien. 1949: 233 – 239) ที่ควรฝึกให้นักเรียนสังเกต และหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
รู้จักคิด รู้จักพิสูจน์ หาข้อสรุป และเห็นคุณค่าของการแก้ปัญหา ด้วยการจัดสถานการณ์ที่ยั่วยุให้นักเรียนใช้
กระบวนการแก้ปัญหา แต่ปัจจุบันคนไทยเรากําลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
ที่เปลี่ ยนไป อั นเป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทย ผ่านสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และขาดความสามารถในการ แก้ปัญหา จึงทําให้ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (Learning Skills and Innovation) เป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนในศตวรรษที่ 21 ต้องเรียน
เพราะโลกยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากขึ้น คนที่อ่อนแอในทักษะด้านนี้จะเป็นคนที่
ตามโลกไม่ทัน เป็นคนอ่อนแอ ชีวิตก็จะลําบาก (วิจารณ์ พานิช. 2555: 26)
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน จึงได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียน โดยคํานึงถึงปัญหา สภาพบริบท และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานที่นํามาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยเชื่อว่าการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการคิดตามลําดับ
ขั้นตอนของทฤษฎีที่เหมาะสม จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ สามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒ นารูป แบบการเรีย นรู้ PISCEA Learning model เพื่อ พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5
2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ PISCEA Learning model ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
PISCEA Learning model
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการเรียนรู้ PISCEA Learning model หมายถึง แบบแผนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Treffinger, Isaksen, and Dorvol (2004: 75 - 101)
D’Zurilla (1982: 201 - 274) Puccio (1999: 171 - 178) Weir(1974: 16 - 18) ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
(2537: 12 - 14) รังสรรค์ ลิศในสัตย์ (2551: 19) ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น โดย PISCEA
มาจากอักษรตัวแรกของขั้นตอนที่สังเคราะห์ขึ้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดปัญหา (Problem Finding) เป็นขั้นตอนการสร้างความขัดแย้งทางปัญญา โดยจัด
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความตระหนักในสถานการณ์ปัญหา วิธีการศึกษาในขั้นตอนนี้ คือการระดมสมอง เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดแรงจูงใจภายในที่จะขจัดความขัดแย้งหรือปัญหานั้น
ขั้นที่ 2 การค้นหาความคิด (Idea Finding) เป็นขั้นการไตร่ตรอง จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะ
การคิดแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล การคิดที่เป็นไปได้สําหรับ
การแก้ปัญหา พิจารณาหาแนวทางและคิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมให้ได้มากมายหลาย ๆ วิธี
ขั้นที่ 3 การเลือกกลวิธีในการแก้ปัญหา (Strategy Finding) เป็นการให้นักเรียนระดมสมอง ค้นหาข้อสรุป
และเลือกแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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ขั้นที่ 4 การร่วมมือกันปฏิบัติ (Collaborative practices) เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนฝึก
การทํางานร่วมกันตามลําดับขั้นของวิธีการแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้และร่วมกันจัดทําโครงงานการแก้ปัญหา
ตามแผนงานเพื่อตอบสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ
ขั้นที่ 5 การประเมินผลและการประยุกต์ใช้ (Evaluation & Application) เป็นขั้นการนําเสนอผลที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ มาอธิบายหรือแสดงว่าเป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้และมีประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายวิชาสังคมศึกษา 3 รหัสวิชา
ส 32102 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการแก้ปัญหา 5 ด้าน
โดยการใช้แบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นแบบสถานการณ์ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก
แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบประเมินผลงานความสามารถในการแก้ปัญหา
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ความสามารถด้านความเข้าใจปัญหา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
คําถาม การอภิปราย และบอกสิ่งที่เป็นปัญหาในลักษณะแปลกใหม่ต่างจากที่พบหรือมีอยู่เดิม
3.2 ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ประสาทสัมผัสมากกว่าหนึ่งอย่างในการสืบค้นข้อมูล และการนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการและเหตุผล
ที่มากกว่าหนึ่งแนวคิด
3.3 ความสามารถด้านการนําเสนอวิธีในการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถ
ในการนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่เป็นของตนเองแตกต่างจากที่พบหรือมีอยู่เดิม
3.4 ความสามารถด้านการปฏิบัติ หมายถึง ระดับพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มากกว่าหนึ่งวิธี ตามวิธีและขั้นตอนที่วางไว้ เป็นความสามารถในการดําเนินการแก้ปัญหานําความรู้หรือข้อมูล
สร้างเป็นความรู้ใหม่
3.5 ความสามารถในการประเมินผล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการนําเสนอ
ผลการปฏิบัติกิจกรรม และข้อสรุปการนําผลการปฏิบัติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าหนึ่งวิธี
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก นึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
PISCEA Learning model โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมิน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
PISCEA Learning model เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดระดับสูงที่ผู้วิจัยสังเคราะห์มาจาก
2 ทฤษฎี ได้แก่ Constructivism Theory และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา รายละเอียดดังนี้
1. Constructivism Theory มีแนวคิดหลักว่า (1) บุคคลเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิธีการต่าง ๆ กันโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐาน (2) ความขัดแย้งทางปัญญา
เป็นกลไกหลักที่จูงใจให้นักเรียนอยากเรียน (3) การไตร่ตรอง เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
โครงสร้างทางปัญญาใหม่ จากสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์เป็นขั้น Problem - Finding: P
เป็นขั้นเข้าใจปัญหา ค้นหาปัญหาที่แท้จริง ทําให้มองเห็นความสําคัญของปัญหา และการกําหนดปัญหา
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner ที่เชื่อว่าพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
ขึ้นอยู่กับการจัดสิ่งแวดล้อมของครู การใช้คําถามของครูเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ความต้องการแก้ปัญหา ทําให้นักเรียนต้องการสืบค้น เก็บรวบรวม
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ข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อและอุปกรณ์ การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ เกิดเป็นโครงสร้าง
ทางความคิดในการแก้ปัญหา จากสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์เป็นขั้น Idea - Finding: I เป็นขั้นที่
คิดค้นหาวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมหลาย ๆ ทางด้วยการสืบค้น การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสร้างทางเลือก
ทั้งที่เป็นวิธีปกติและวิธีที่แปลกใหม่
3. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget ที่เชื่อว่าถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหาจะก่อ ให้เกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา ผู้เรียนจะปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่ภาวะสมดุล โดยวิธีดูดซึมข้อมูลใหม่เชื่อมโยงกับ
ความรู้เก่า สามารถที่จะคิดหาเหตุผล ตั้งสมมุติฐาน จนสามารถสร้างความรู้ใหม่ จากสาระสําคัญของทฤษฎีนี้
ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์เป็นขั้น Strategy Finding: S เป็นการค้นหาข้อสรุปจากหลากหลายแนวทางในการแก้ปัญหา
การนําความคิดและเหตุผลมาตัดสินใจเลือกวิธีการว่าวิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget Bruner & Vygotsky ที่เชื่อว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา นักเรียนสร้างความรู้โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น
ได้แ ก่ เด็ก ผู้ใ หญ่ พ่ อแม่ ครู และเพื่อน และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู้
จากสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์เป็นขั้น Collaborative practices: C เป็นการปฏิบัติตามขั้น
ของวิธีการแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ คิดและตัดสินปัญหาและดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง
5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Vygotsky ที่เชื่อว่าการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน ควรเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ตรวจสอบการปฏิบัติ โดยการอธิบายและแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมหรือผลงานของตนเองและ
กลุ่มเพื่อน การสะท้อนผลการเรียนรู้ การตรวจสอบความรู้ของนักเรียน โดยให้เล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นการเสริมต่อ
การเรียนรู้ที่จะเกิดประสิทธิภาพได้ จากสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์เป็นขั้น Evaluation Application:
E&A เป็นการนําเสนอผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติมาอธิบาย หรือแสดงว่าเป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์นําไปประยุกต์ในการดําเนินชีวิต
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการเรียนรู้ PISCEA learning model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปญ
ั หา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1. ทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivism)
2. ทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางสติปญ
ั ญา
2.1 Piaget
2.2 Bruner
2.3 Vygotsky

ขั้นตอน
1. การกําหนดปัญหา Problem Finding: P
2. การค้นหาความคิด Idea Finding: I
3. การเลือกกลวิธีในการแก้ปัญหา
Strategy Finding: S
4 การร่วมมือกันปฏิบัติ
Collaborative Practices: C
5 การประเมินผลและการประยุกต์ใช้
Evaluation & Application: E&A

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
2.1 ความสามารถ
ด้านความเข้าใจปัญหา
2.2 ความสามารถ
ด้านการสืบค้นข้อมูล
2.3 ความสามารถด้านการนําเสนอ
วิธีการในการแก้ปญ
ั หา
2.4 ความสามารถด้านการร่วมมือ
กันปฏิบัติ
2.5 ความสามารถด้านการประเมินผล
และประยุกต์ใช้
3. ความพึงพอใจ
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนธารทองพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จํานวน 6 ห้อง จํานวนนักเรียน
247 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนโรงเรียนธารทองพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการเรียนรู้ PISCEA Learning model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ประกอบด้วย คู่มือรูปแบบการเรียนรู้ PISCEA Learning model และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายวิชา สังคมศึกษา 3 รหัสวิชา ส 32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพ
โดยการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ได้ผลการหาคุณภาพเท่ากับ
4.45 ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ (IOC) ระหว่าง .60 – 1.00
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา 3 รหัสวิชา ส 32102 เรื่อง ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สูตร IOC (กรมวิชาการ. 2545: 83 - 84) ตั้งแต่ .60 - 1.00 และนําแบบทดสอบ
ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 62 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนในภาษาที่ใช้
และตรวจสอบคุณภาพ และวิเคราะห์ค่าความยากง่ายได้ 0.20 - 0.80 และอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.70
2.2 แบบสอบวัด ความสามารถในการแก้ปัญ หา เป็น แบบสถานการณ์ห รือ กรณี ศึ ก ษามีค่า ดัช นี
ความสอดคล้องตั้งแต่ .80 – 1.00 ค่าความยากง่ายได้ตั้งแต่ 0.40 – 0.80 ค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.40 - 0.80
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ได้ข้อสอบ40 ข้อ
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert จํานวน 12 ข้อ มีค่าความตรงเท่ากับ .75 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยแบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ก่อนการทดลอง
2. ดําเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยและครูผู้สอนจัดการเรียนรู้กลุ่มทดลองด้วยรูปแบบการเรียนรู้ PISCEA
Learning model สัปดาห์ละ 1 คาบ (คาบละ 2 ชั่วโมง) ระยะเวลา 8 สัปดาห์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
3. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังการทดลองด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนการทดลอง
4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการทดลอง
โดยการทดสอบค่าที (t - test dependent)
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิต (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียน
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียน โดยใช้ PISCEA
Learning model กับเกณฑ์ร้อยละ 75 (30 คะแนน) และการทดสอบค่า t (t - test dependent)
3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้ว ยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เกณฑ์ค่า เฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจมากที่สุด 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจมาก 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจ
ปานกลาง 1.51 - 2.50 ความพึงพอใจน้อย 1.00 - 1.50 ความพึงพอใจน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 102 - 103)
สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบ PISCEA Learning model ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยขั้นการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นกําหนดปัญหา
(Problem - Finding) 2) ขั้นการค้นหาความคิด (Idea - Finding) 3) ขั้นการเลือกกลวิธีการแก้ปัญหา (Strategy
- Finding) 4) ขั้นการร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaborative Practices) และ 5) ขั้นการประเมินผลและการประยุกต์ใช้
(Evaluation & Application)
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนโดยใช้ PISCEA Learning
model สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยรูปแบบ PISCEA Learning model ในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.57
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ PISCEA Learning model เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้ด้วย PISCEA Learning model เป็นการจัดการเรียนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยการนํา
ประสบการณ์ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเอง และจากการได้รับความรู้จากข้อสนเทศ การอภิปราย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนสามารถขยายโครงสร้างความรู้ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Piaget (1972 อ้างถึงใน
ทิศนา แขมมณี. 2547: 90 - 91) อธิบายว่า กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญาพัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
รับและซึมซับข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม จนเกิดเป็น
ความจําระยะยาว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ PISCEA Learning model เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์ วิจารณ์
และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivism) โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem - solving) ด้วยการกําหนด
สถานการณ์ปัญหา กรณีศึกษาหรือปัญหาปลายเปิด เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา เปลี่ยนบทบาทนักเรียน
จากผู้รับความรู้ เป็นผู้แสวงหาความรู้จากสื่อและเหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทํา
กิจกรรมไตร่ตรองเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหา อันเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวิถีทางและบริบทที่สามารถถ่ายโยงประสบการณ์ส่วนตัวมาทําให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง สู่ ก ารหาข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น จนสามารถสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง สนองความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
นําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ และอาจส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้และถ่ายโยงความรู้ต่าง ๆ
ได้อย่างไม่จํากัดสาขาวิชา
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังใช้ PISCEA Learning
model สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะ
3.1 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการมุ่งหาคําตอบและแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาสภาวะ
ที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยการทํางานร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์
ทําได้โดยให้คิดลึกและหลากหลายที่สุดปราศจากการตัดสินความคิดต่าง ๆ ว่าดีหรือไม่ จนถึงระยะหนึ่ง จึงพิจารณา
ความคิดเหล่านั้นด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหา จนได้วิธีที่ดีที่สุดในการ
แก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและนําไปแก้ปัญหาโดยเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาได้และควบคุมตนเองได้
เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบและสมบูรณ์สอดคล้องกับ Devries (1992: 1 - 2) กล่าวว่า ในการเรียนรู้
นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ นักเรียนจะนําตนเองและควบคุมคนเองในการเรียนรู้ เช่น นักเรียนจะ
เป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกันเองเมื่อเกิดความขัดแย้ง หรือมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน เลือกผู้ร่วมงานได้เอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรียนร่วมกัน
3.2 การเรีย นรู้ ด้ ว ย PISCEA Learning model เน้น ให้ นัก เรี ย นคิด เป็ น กระบวนการ มีขั้น ตอน
แล้วจึงสรุปประเด็น มีการอภิปราย นําเสนอ ซักถาม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกิจกรรมเต็มไปด้วย
ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ไม่เครียด และนักเรียนได้ทราบผลการคิดของตนเองทุกครั้งในการอภิปราย
การนําเสนอ และเมื่อเพื่อน ๆ ซักถาม นักเรียนจึงปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จึงทําให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจ ที่ได้รับการยอมรับ
และมีชื่อเสียง คือ ทฤษฎีความต้องการของ Maslow (พรรณี ช.เจนจิต. 2528: 235 - 236) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ
จะเกิดขึ้น หากมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นต้น ๆ เช่น การได้รับการยอมรับ การได้รับการยกย่อง
การได้รับความรักจากผู้อื่นเสียก่อน ล้วน สายยศ (2542: 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจในขั้นตอนแรก ๆ เป็นเพียง
การยินยอมและเต็มใจทํา ความรู้สึกนี้ในขั้นลึกลงไปอีก จะเป็นการยินยอมและพึงพอใจจนเกิดความสนุกสนาน
และเพลิดเพลิน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PISCEA Learning model เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดระดับสูง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ค่อยคุ้นเคยมาก่อน การอํานวย
ความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ครูต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความรู้เดิม
ของนักเรียน
2. ครูที่จะนําขั้นตอนการจัดกิจกรรม PISCEA Learning model จะต้องตระหนักถึงบทบาทของตนว่า
ครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ครูจึงควรใช้คําถามท้าทายให้นักเรียนวิเคราะห์
การสํารวจ และแสวงหาความรู้
3. องค์ประกอบสําคัญของกิจกรรมของ PISCEA Learning model คือ การสร้างความรู้และการเรียน
โดยการทํางานร่วมกัน โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
4. ครูควรสร้างสิ่งแวดล้อมทางปัญญาให้แก่นักเรียนด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา นําเสนอความคิด
และสามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนํากิจกรรมการเรียนรู้ PISCEA Learning model ไปทดลองใช้ในการศึกษาถึงผลที่มีต่อตัวแปรอื่น ๆ
เช่น ความคงทนในความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ควรนํากิจกรรมการเรียนรู้ PISCEA Learning model ไปทดลองใช้กับระดับชั้นอื่น ๆ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ
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ผลงานวิจัย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย
นางสาวกนกพร สุขสาย
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียน
ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี ที่เรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 - 2556 กลุ่มตัวอย่างเจาะจงเลือกมาใช้
ในการทดลอง คือ นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 32 คน
สํ า หรั บ การประเมิ น ความต้ อ งการจํ า เป็ น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/4 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 จํ า นวน 32 คน และ
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน สําหรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ แบบประเมินความเหมาะสมและแบบประเมินความสอดคล้อง และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผลการพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้คือแบบทดสอบ แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่า IOC ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t - test (Dependent Sample) และเกณฑ์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 80/80
ผลการวิจัย พบว่า
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ มีค่าประสิทธิภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (E1/E2 = 80.82/81.33) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (E1/E2 = 81.65/82.08) หน่วยการเรียนรู้ 3
(E1/E2 = 81.55/82.00) หน่วยการเรียนรู้ 4 (E1/E2 = 81.55/80.30) ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในระดับมากขึ้นไปและสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมากขึ้นไป
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
จากแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2561) แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีพุทธศักราช 2558 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology - ICT) การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันครูต้องให้ตระหนักว่า “กระบวนการเรียนรู้สําคัญกว่าความรู้”
และ “ครูมิใช่ผู้มอบความรู้” แต่เป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและเยาวชน” เป้าหมายของ
การเรียนรู้มิใช่ตัวความรู้อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาลเกินกว่าที่จะมอบให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้
อีกทั้งนักเรียนในศตวรรษใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนแห่งทั้งในสิ่งแวดล้อมและอินเทอร์เน็ต
หากครูยังให้ความสําคัญกับการมอบความรู้เป็นรายวิชาก็จะไม่ทันสถานการณ์โลก ดังนั้นครูต้องพัฒนานักเรียน
ให้ เป็ นผู้ ใ ฝ่เรีย นรู้ ต ลอดชี วิต ในการที่ จะเรี ยนรู้ อ ะไร บ้า งขึ้น อยู่กับ บริบ ทของแต่ล ะคน แต่ ที่ทุก คนควรมี คื อ
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ให้ความสําคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ว่า “...ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจถึง
การพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย ตามเวลา และเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับและมีคุณธรรมสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลกในความเป็นคนไทยเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อดีต ปัจจุบัน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ครูผู้สอนจึงควร
ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการเตรียมความพร้ อ มให้ผู้เรีย นมีทั กษะในการดํารงชีวิตในสั งคมที่มี การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นอกจากนี้
การเรียนการสอนดังกล่าวจะต้องเป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเนื้อหาสาระนั้นต้องเกิดจาก
ความต้องการความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียน และเป็นการเรียนภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน อันจะส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยแท้จริง ซึ่งแนวทางในการจะดําเนินการให้ประสบความสําเร็จ
กับความต้องการ ในการดําเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาที่สําคัญ
และเกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้เรียนอย่างมีความสุข
และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายได้ ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร่วมกับการประยุกต์ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ที่พัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเรียนรู้ร่วมกันให้บรรลุผลสําเร็จที่อาศัยการเรียน
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2. การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ และ
นอกห้องเรียน โดยนํามาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การศึกษาเนื้อหาสาระ การทํางานร่วมกัน การนําเสนอ
ผลงาน การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น
3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี ทักษะการคิด และทักษะการทํางานร่วมกัน
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ 2) ทฤษฏีการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) และ
การเรียนรู้ตามแนวการเชื่อมต่อ (Connectivism) 3) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนร่วมกัน การเรียนรู้แบบโครงงาน 4) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 5) แนวคิดเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 6) แนวคิดเกี่ยวกับชุดฝึก
กรอบแนวคิดการวิจัย
สาระการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551)
1. เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
3. พัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. การสร้างความรู้ใหม่ด้วยโครงงานประวัติศาสตร์
การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในรายวิชาประวัติศาสตร์
1. การบูรณาการเทคนิควิธีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในรายวิชาประวัติศาสตร์
1. การรับรองการกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ความเหมาะสม
1.2 ความสอดคล้อง
2. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ทักษะการเรียนรู้
2.3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แยกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินความต้องการจําเป็น ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่เคยเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554
ส่วนที่ 2 การประเมินความเหมาะสม การประเมินความเหมาะสมของพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
จํานวน 4 ห้องเรียน 135 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แยกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินความต้องการความจําเป็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
ที่เคยเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยในปีการศึกษา 2554 จํานวน 32 คน
ส่วนที่ 2 การประเมินความเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในการศึกษา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ จํานวน 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้วิจัยเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 3 ท่าน โดยกําหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 20 ปี ขึ้นไป
ส่วนที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ผู้วิจัยเลือก
แบบเจาะจง คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 32 คน และนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1.1 แบบประเมินความต้องการจําเป็น ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความต้องการและจําเป็นเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง จํานวน 20 ข้อ และได้ขอรับคําปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและพัฒนา
จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
จากนั้นผู้วิจัยนํ าเครื่องมือไปทดลองใช้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2554 ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จํ า นวน 30 คน และนํ า ไปหาเพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยการคํานวณค่าสัมประสิทธิอัลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach ของแบบประเมิน
ความต้องการจําเป็นฉบับนี้มีค่าเท่ากับ .89 จากนั้นนําแบบประเมินความต้องการจําเป็นไปใช้กลับกลุ่มตัวอย่าง
และคํานวณหาค่าดัชนีความต้องการจําเป็นโดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI modified)
โดยกําหนดให้ค่า PNI modified มีค่าตั้งแต่ .35 ขึ้นไป มีความต้องการจําเป็นสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ในครั้งนี้
1.2 การรั บ รองกระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระเมิ น ความเหมาะสมของการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ความเหมาะสม
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ 2) ความเหมาะสม
ของสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดลอง และ 3) ความเหมาะสมของการใช้ชุดฝึกการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือสําหรับประเมินความเหมาะสมและได้นําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและพัฒนา
การศึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้อหาของแบบประเมิ นความเหมาะสม ของสํานวนภาษาและ
ข้อความ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยแบบประเมินความเหมาะสมทุกข้อมีค่า .50 ขึ้นไป
จากนั้นได้นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
จํานวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
2. การประเมินผลพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และได้หาคุณภาพของแบบทดสอบ
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ จํานวน 3 คน ประเมิน
ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบ จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นว่าข้อสอบมีความเหมาะสมสอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ โดยมีค่า IOC .50 ขึ้นไปทุกข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัย
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จึงนําไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้น ม. 4/1
ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นตามสูตร KR - 20 ของ Kuder - Richardson ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 จากนั้นจึงนําแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2.2 แบบทดสอบการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกิจกรรมการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้
และได้หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน ประเมิน
ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบ จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นว่าข้อสอบมีความเหมาะสมสอดคล้อง โดยมีค่า IOC .50 ขึ้นไปทุกข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงนําไปหา
คุ ณ ภาพของแบบทดสอบ โดยการทดสอบกั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ม. 4/1
ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นตามสูตร KR - 20 ของ Kuder - Richardson ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 จากนั้นจึงนําแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2.3 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้ส ร้างแบบประเมินทั กษะการเรี ยนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้คําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน 28 ข้อ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ขอรับคําปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยนําเครื่องมือ
ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4/1 ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน และได้หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามด้วยสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบราค ได้ค่า Alpha เท่ากับ .91 จากนั้นจึงนําแบบทดสอบไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้คํ าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน 26 ข้อ ซึ่ งผู้ วิจั ยและได้ขอรับ
คําปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ จํานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยนําเครื่องมือไปทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับชั้น ม.4/1 ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน และได้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย
สัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบราค ได้ค่า Alpha เท่ากับ .91 จากนั้นจึงนําแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบราค ได้ค่า Alpha Reliability เท่ากับ .94
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยในระหว่างเดือนมีนาคม 2555 – ตุลาคม 2556 และได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
1. แบบสํารวจความต้องการจําเป็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง
เดือนมีนาคม 2555 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานี ที่เคยเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยในปีการศึกษา 2554 จํานวน 32 คน
2. แบบประเมิ น ความเหมาะสมและความสอดคล้องโดยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อรั บรองการจั ดการเรีย นรู้
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนเมษายน 2555 ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ จํานวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน
3. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 เพื่อประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
ทักษะการคิด และทักษะการทํางานร่วมกัน
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4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2555 และ
ปีการศึกษา 2556
5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2555
และปีการศึกษา 2556
6. การประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในหน่วย
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แต่หน่วยการเรียนรู้ของชุดฝึกการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเก็บคะแนนจากการปฏิบัติ
กิจกรรม เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ และชุดฝึกการประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา2556
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้สถิติในการประมวลผล
การวิจัยดังนี้
1. แบบสํารวจความต้องการจําเป็น ใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และ Modified Priority Needs Index (PNI Modified) โดยกําหนดค่าเฉลี่ยความต้องการ
จําเป็นมีค่าเท่ากับ .35 ขึ้นไป สําหรับการนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. การรับรองการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานออนไลน์ดําเนินการ ดังนี้ 1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Congruence: IOC) 2) ประเมินความเหมาะสมโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (E1/E2) โดยใช้
ค่าร้อยละ
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่มีทดสอบด้วยสถิติ
t - test (Dependent Sample)
5. การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยกําหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการให้คะแนน ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง
น้อยที่สุด
6. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดการแปลค่าระดับคะแนนการทักษะการเรียนรู้
ใช้เกณฑ์ระดับคะแนน ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
พึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์
สรุปได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์มีค่าประสิทธิภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (E1/E2 = 80.82/81.33) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (E1/E2 = 81.65/82.08) หน่วยการเรียนรู้ 3
(E1/E2 = 81.55/ 82.00) หน่วยการเรียนรู้ 4 (E1/E2 = 81.55/80.30) ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในระดับมากขึ้นไปและสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมากขึ้นไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ในรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
มีค่าประสิทธิภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (E1/E2 = 80.82/81.33) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (E1/E2 = 81.65/82.08)
หน่วยการเรียนรู้ 3 (E1/E2 = 81.55/ 82.00) หน่วยการเรียนรู้ 4 (E1/E2 = 81.55/80.30) ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2555: 5 - 27) ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการประยุกต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับสาระในรายวิชาประวัติศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสม โดยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกการประยุกต์ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ สําหรับการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และใช้ร่วมกับ
สื่อการเรียน ได้แ ก่ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น
และกลุ่มตัวอย่างมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะผู้วิจัย
ได้ดําเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ การทดลองใช้ทั้งในแบบเดี่ยว 3 คน แบบกลุ่ม 9 คน และ
แบบภาคสนาม 32 คน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (2553) ได้ทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง ชุดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม Google Applications: กรณีศึกษาเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมออนไลน์การใช้โปรแกรม Google Applications: กรณีศึกษา
เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Google Document มีประสิทธิภาพที่ระดับ 83.33/82.33
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Google Mail มีประสิทธิภาพที่ระดับ 80.33/80.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ที่ตั้งไว้ในสมมุติฐาน และผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555 และวิจารณ์ พานิช, 2555) ที่ได้กล่าวถึงทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือ 3R x 7C โดย 3R ได้แก่ อ่านออก
เขียนได้ และคิดเลขเป็น 7C ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน
การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ
การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งผู้วิจัยได้นํามาสร้างแบบสอบถามให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในรายวิชาประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ที่ได้กล่าวถึง “การศึกษาภควันตภาพ Ubiquitous Education” มิติใหม่
ในสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันและการแบ่งปัน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นํามาศึกษาวิจัยประกอบด้วย
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี ทักษะการคิด/ทักษะการร่วมมือ
ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีค่าเฉลี่ย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังเรียนในระดับมากขึ้นไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ น้ํามนต์ เรืองฤทธิ์ (2553)
ที่ได้ทําการศึกษา การพัฒนารูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์สําหรับโครงการ การศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยน
นักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วย วิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการทํางานร่วมกัน
ของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์สาหรับโครงการ
การศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยน นักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือที่วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น
สามารถพัฒนาทักษะ การสื่อสารและทักษะการทํางานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ได้
3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในรายวิชาประวัติศาสตร์
ผลการความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ การกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ น
รายวิชา ประวัติศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประยูร เทพนวล
และคณะ (2556: บทคัดย่อ) ทําการศึกษา เรื่อง ผลของการใช้ชุดฝึกการทําวิทยานิพนธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และ
ความพึงพอใจ ในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดฝึก
การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 1) ชุดฝึกการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มีประสิทธิภาพ 86.84/89.32 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่กําหนดไว้ 2) นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ใช้ชุดฝึกการทําวิทยานิพนธ์มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากใช้ชุดฝึกการทําวิทยานิพนธ์มีความพึงพอใจต่อชุดฝึก
การทําวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สามารถนําไปใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปใช้ ควรทําความเข้าใจขั้นตอนและเทคนิควิธีการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างชัดเจน
และถูกต้อง จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรพิจารณาลักษณะของ
สาระการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี ทักษะการคิด/ทักษะการร่วมมือ
2. เตรียมความพร้อมในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ที่ได้นําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระพื้นฐานที่ส่งเสริม
ให้ให้ผู้เรียนได้แสวงความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซด์หรือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่หลากหลายทั้งการแสวงหาความรู้
จากชุมชน และเว็บไซต์ต่าง ๆ และการทํางานร่วมกัน การแบ่งปันผลงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งหากโรงเรียน
หรือนักเรียนขาดความพร้อมในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะทําให้เป็นข้อจํากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
3. การปรับบทบาทของผู้สอนประเด็นที่สําคัญ คือ ครูผู้สอนต้องมีความรู้และมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้เวลาในการให้คําปรึกษาแนะนําผู้เรียนและกระตุ้นผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยที่ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ฝึก
(Coach) และเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) โดยที่ทําหน้าที่สนับสนุนผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะนํามาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันและอนาคต
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงงานออนไลน์ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกัน
ในโรงเรี ยนที่มีบริ บทใกล้เคี ยงกั น ทั้งในระดับภู มิภาคในระดั บประเทศ เพื่ อสร้ างเครือข่ายการพัฒนาทั กษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครูกับนักเรียน
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ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะ
สําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
ผู้วิจัย
นายวิชัย กงพลนันท์
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความรู้
และทักษะสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 2) หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3) ศึกษาความรู้
ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4) เปรียบเทียบความรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 5) ศึกษาทักษะของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และ 6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการภายใต้กระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน 2) ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3) สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4) ทดลองใช้และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และ 5) ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย ได้แก่ ผู้เรียนวิชางานเครื่องล่างยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จํานวน 40 คน
จําแนกเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบประเมินทักษะ และแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ E1/E2
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า SMOLA Model มีองค์ประกอบของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง (Simulation)
2) ขั้นจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบ (MIAP) 3) ขั้นจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์(Online)
4) ขั้นฝึกทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการ (Life Skills) และ 5) ขั้นการวัดและประเมินผล (Assessment)
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เท่ากับ 83.87/82.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
3. ความรู้ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.15
4. ความรู้ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับรูปแบบการเรียนการสอน
แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม
5. ทักษะของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
ศตวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความซับซ้อน มีความไม่แน่นอนและมีความเข้าใจยาก
สภาพเช่นนี้จึงมีความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมากมายเพื่อนํามาใช้ในปัจจุบัน และมีความรู้เก่าหลายอย่างที่หมดสภาพใช้งานไม่ได้
ความรู้ใหม่นับว่ามีความจําเป็นและสําคัญต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน การได้มาซึ่งความรู้นั้นมีหลายช่องทางทั้งจาก
ในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้เอง การเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการก้าวข้ามจากสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้
ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจัดเรียนการสอนครูต้องไม่เน้นการสอนเฉพาะในห้องเรียนแต่เน้นการออกแบบการเรียนรู้
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เน้นการสร้างแรงบัลดาลใจแก่ผู้เรียนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2554: 15) และสุทธิพร
จิตต์มิตรภาพ(2553: 1) กล่าวว่า ศตวรรษที่ 21 การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในระยะที่ผ่านมาการศึกษา
ที่ยอมรับกันว่าเป็นการสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของคน ได้แก่ การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
หมายถึงการให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสรับรู้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ของคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ปราศจากข้อจํากัดทั้งระดับสติปัญญา ความสามารถในการรับรู้และอื่น ๆ
อีกทั้งยังหวังว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจํากัดกับเวลาและสถานที่และอีกประการหนึ่ง คือ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ในทุกระดับในลักษณะที่เรียกว่า“Coustructionism”
ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกทักษะให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 27) ดังนั้นการเรียนรู้ในปัจจุบันผู้เรียนควรมีโอกาสเรียนรู้และ
ฝึกทักษะด้วยตนเองอย่างอิสระไม่จําเป็นที่ต้องเรียนรู้เหมือนกันเป็นพิมพ์เดียว (พงศ์เทพ เทพกาญจนา, 2556: 1)
การจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขางานเทคนิคยานยนต์ หมวดวิชาชีพสาขาวิชา จํานวน 26 หน่วยกิต มีรายวิชา
งานเครื่องล่างยานยนต์ ที่ผู้เรียนต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาให้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักการทํางาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง การซ่อม และการบํารุงรักษาเครื่องล่างยานยนต์
ซึ่งได้แก่ ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกและการตั้งศูนย์ล้อของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ คือ รถเก๋ง
รถกระบะ และรถบรรทุก การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ครูผู้สอนต้องมีเทคนิคและ
วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย ตลอดรวมถึงต้องมีสื่อ วัส ดุ และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเพื่อใช้จั ด
การเรียนการสอนจึงสามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องที่เรียนและมีทักษะปฏิบัติงานตรงจุดประสงค์ที่กําหนด
จากประสบการณ์การสอนในรายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ พบว่า การเรียนการสอนในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเครื่องล่างของรถเก๋งและรถกระบะ ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติงานตามจุดประสงค์การสอน
ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติงานกับรถยนต์จริง สําหรับการเรียนการสอนในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเครื่องล่างของรถบรรทุกนั้น ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบบรรยาย แบบถามตอบ
และใช้สื่อการสอน Power point เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากประสบปัญหา คือ ไม่มีรถบรรทุก เครื่องมือ วัสดุฝึก และ
อุปกรณ์ให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกทักษะส่งผลทําให้ผู้เรียนขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดทักษะปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบเครื่องล่างของรถบรรทุก ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง ระบบรองรับน้ําหนัก Air Suspension ระบบรองรับน้ําหนัก
รถบรรทุก ระบบบังคับเลี้ยวรถบรรทุก และเบรกรถบรรทุก
จากสภาพและปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงสนใจสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และส่งผลทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
3. เพื่อศึกษาความรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
4. เพื่อเปรียบเทียนความรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบปกติ
5. เพื่อศึกษาทักษะของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนใช้จัดการเรียนรู้
แบบหลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ (3101 - 2006) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความรู้และทักษะ เรื่อง ระบบรองรับน้ําหนัก Air Suspension ระบบรองรับน้ําหนักรถบรรทุก
ระบบบังคับเลี้ยวรถบรรทุก และเบรกรถบรรทุก
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอน
แบบแบบผสมผสานสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในระหว่างการเรียนการสอนและเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
โดยวัดจากคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างเทียบกับเกณฑ์ 80/80
3. ความรู้ หมายถึง ความจํา ความเข้าใจของผู้เรียนที่ได้รับจากการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ ในหน่วยการสอน 4 เรื่อง คือ ระบบรองรับน้ําหนัก
Air Suspension ระบบรองรับน้ําหนักรถบรรทุก ระบบบังคับเลี้ยวรถบรรทุก และเบรกรถบรรทุก ซึ่งแสดงให้เห็นได้
จากคะแนนการทดสอบภาคทฤษฎี
4. ทักษะ หมายถึง ความสามารถทางกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ในหัวข้อเรื่อง ระบบรองรับน้ําหนัก Air Suspension ระบบรองรับน้ําหนักรถบรรทุก ระบบบังคับเลี้ยวรถบรรทุก
และเบรกรถบรรทุก โดยพิจารณาจากผลของการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน
ตามลําดับขั้นตอน และด้านคุณภาพของผลงาน โดยกําหนดเกณฑ์การวัดทักษะเป็น 4 ระดับ คือ 4, 3, 2, และ 1
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการนําทฤษฎี
การสร้างความรู้และทักษะมาใช้ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน ส่งผลไปสู่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายวิชาชีพ โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง
การเรียนการสอนในชั้นเรียนใช้วิธีสอนแบบ MIAP การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การฝึกทักษะชีวิตจริง
ในสถานประกอบการ และการวัดประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ทฤษฎีการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง เชื่อว่าการจําลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่จัดให้และสิ่งที่ได้รับก็สามารถถ่ายโยง และนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ (Gredler,
1992: 25)
2. ทฤษฎีการเรียนการสอนแบบ MIAP เชื่อว่าคนจะเกิดการเรียนรู้ได้ถ้ามีความสนใจอยากรู้ ได้ข้อมูล
เพียงพอได้ฝึกหัดทํา/ฝึกปฏิบัติ และทราบผลการฝึกหัดนั้น (สุราษฎร์ พรมจันทร์, 2554: 9)
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3. ทฤษฎีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถเอื้ออํานวย
ความสะดวกให้ผู้เรียน ทั้งในเรื่องของเวลา สถานที่ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง จึงเหมาะสําหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน
4. ทฤษฎี ฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต เชื่ อ ว่ า การฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต เป็ น การนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ เ รี ย นไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
กรอบแนวคิดการวิจัย
Simulation

MIAP

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
Online

- ความรู้ของผู้เรียน
- ทักษะของผู้เรียน
- ความพึงพอใจของผู้เรียน

Life Skills

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัยแบบสองกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลัง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ (3101 2006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 - 2 - 3 - 4 และกลุ่มทวิภาคี 1 - 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา2556 สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จํานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ (3101 2006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่มทวิภาคี 1 - 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จํานวน 40 คน แยกเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม
20 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งมีองค์ประกอบของ
การจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง (Simulation)
2) ขั้นการจัดการเรียนการสอนแบบ (MIAP) 3) ขั้นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online) 4) ขั้นการฝึก
ทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการ (Life Skills) และ 5) ขั้นการวัดและประเมินผล (Assessment)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องระบบรองรับน้ําหนัก Air Suspension ระบบรองรับน้ําหนัก
รถบรรทุก ระบบบังคับเลี้ยวรถบรรทุก และเบรกรถบรรทุก เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ข้อ ผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนําผล
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC = 1 จํานวน 34 ข้อ, IOC = 0.8
จํานวน 4 ข้อ และ IOC = 0.6 จํานวน 2 ข้อ ทําการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อโดยวิเคราะห์
ความยากง่าย (P) และอํานาจจําแนก (D) ผลการตรวจสอบ พบว่า ข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.35 – 0.75
และค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.40 – 0.80
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2.2 แบบฝึกหัด ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มีค่า IOC = 1 จํานวน 33 ข้อ, IOC = 0.8
จํานวน 4 ข้อ และ IOC = 0.6 จํานวน 3 ข้อ และตรวจสอบความยากง่าย (P) และอํานาจจําแนก (D) ของแบบฝึกหัด
โดยใช้สูตรวิทเนย์ และซาเบอร์ส (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) คํานวณได้ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง
0.30 – 0.82 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.22 – 0.77
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
สูตรของครอนบาค (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียนพร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนก่อนเรียน (Pre - test)
2. จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เรียงตามลําดับขั้นการเรียนการสอน
ดังนี้ 1) เรียนแบบสถานการณ์จําลอง 2) เรียนแบบ MIAP 3) เรียนผ่านระบบออนไลน์ 4) ฝึกทักษะชีวิตจริง และ
5) การวัดประเมินผล
3. ประเมินทักษะของผู้เรียนในระหว่างที่ฝึกทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการ
4. ทดสอบหลังเรียนพร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนหลังเรียน (Post - test)
5. ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
6. นําแบบทดสอบ แบบประเมินทักษะ และแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพจาก
คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
2. หาความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน โดยวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เปรียบเทียบความรู้ของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่าที (t - test)
4. หาทักษะของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยทําการวิเคราะห์จาก
แบบประเมินทักษะ
5. หาความพึงพอใจของผู้เรียน โดยทําการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า SMOLA Model มีองค์ประกอบของ
การเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง (Simulation) 2) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียน
เห็นและสัมผัสกับเนื้อหาที่ต้องเรียน ซึ่งการเรียนการสอนอาจใช้ชุดฝึกสถานการณ์จําลอง การศึกษาดูงานหรือ
การฝึกอบรม 2) ขั้นการเรียนการสอนแบบ (MIAP: M) เป็นขั้นของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใช้
วิธีสอนแบบ MIAP มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) ขั้นพยายาม (Progress)
และขั้นสําเร็จผล (Application) 3) ขั้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online: O) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัยผ่านสื่อที่ส่งผ่านไว้ในระบบออนไลน์ 4) ขั้นฝึกทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการ (Life
Skills: L) เป็นขั้นที่ผู้เรียนเข้าฝึกทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสบรรยากาศการทํางาน
ที่แท้จริง และ 5) ขั้นการวัดประเมินผล (Assessment: A) เป็นการวัดประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
2. ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานเท่ า กั บ 83.87/82.75 สู ง กว่ า เกณฑ์
ที่กําหนด 80/80
3. ความรู้ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.15
4. ความรู้ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบปกติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
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5. ทักษะของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
และเมื่อทําการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล พบว่า ผู้เรียนจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีทักษะอยู่ในระดับดีมาก
และผู้เรียนจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีทักษะอยู่ในระดับดี และเมื่อเรียงลําดับทักษะตามหัวข้อเรื่อง พบว่า
ผู้เรียนมีทักษะดีมาก จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องระบบรองรับน้ําหนักรถบรรทุก เรื่องเบรกรถบรรทุก และเรื่องระบบ
บังคับเลี้ยวรถบรรทุก ส่วนเรื่องระบบรองรับน้ําหนัก Air Suspension ผู้เรียนมีทักษะดี
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อแยกเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
การฝึกทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการ การเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน และทักษะที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการพั ฒนารู ปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทําให้ได้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่มีชื่อ
เรียกว่า SMOLA Model ใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
มีองค์ประกอบการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง (Simulation: S)
2) ขั้นการเรียนการสอนแบบ (MIAP: M) 3) ขั้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online: O) 4) ขั้นฝึกทักษะชีวิต
จริงในสถานประกอบการ (Life Skills: L) และ 5) ขั้นการวัดประเมินผล (Assessment: A) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบตามกระบวนการวิจัย และพัฒนา (Research and Development)
ตลอดจนศึกษาแนวคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสานจากนักการศึกษาหลายท่านอาทิ เช่น ทฤษฏีการเรียนการสอน
แบบผสมผสานของเคลเลอร์ Keller กานเย่ Gagne บลูม Bloom เมอร์ริล Merrill คลาร์ก Clark และเพียเจต
Piaget (อ้างถึงใน Jared M. Carman. 2002: 9) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาทฤษฏีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ของมนต์ชัย เทียนทอง (2549: 72) และทฤษฏีการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ ใจทิพย์ ณ สงขลา
(2550: 12) ทําให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และทักษะสําหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษาส่งผลทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อเทียบการการเรียนการสอนแบบปกติสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสายชล จินโจ (2550: 125) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การสอนแบบบรรยายปฏิสัมพันธ์
2) การสอนแบบชี้แนะ 3) การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย และ 4) การสอนแบบ
มีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ชลีนุช คนซื่อ และคณะ (2553: บทคัดย่อ)
ที่ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมในรายวิชาการวิเคราะห์และการออกแบบ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน พบว่ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานทางด้ า นกิ จ กรรม
มีทั้งหมด 5 กิจกรรมซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ มี 3 วิธี ได้แก่ การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า
การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนด้วยการจดบันทึกและการจัดการเรียนการสอนแบบกําหนดงานหรือ
มอบหมายงายส่วนการเรียนการสอนแบบออนไลน์มี 2 วิธี ได้แก่ การเรียนการสอนผ่านเว็บและการเรียนการสอน
โดยนําเสนอเนื้อหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ (2553: 31) ที่พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
พบว่า ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีชื่อเรียกว่า MARCE Model มีองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นจูงใจ
เพื่อให้เตรียมความพร้อม (Motivation) 2) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) 3) ขั้นสะท้อนความรู้ (Reflection of
Knowledge) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction) และ 5) ขั้นวัดผลและประเมินผล (Evaluation)
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2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.87/82.75 ซึ่งสูงกว่าที่กําหนด
80/80 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ วิจัยพั ฒนารู ปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามทฤษฏี แนวคิดและหลักการ
อย่างเป็นระบบมีการศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาของกิจกรรม กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้วางแผนการสอน
อี กทั้งรูปแบบการเรี ย นการสอนผ่ า นการประเมิน คุ ณ ภาพจากผู้เ ชี่ย วชาญ ทั้ง ในด้ า นโครงสร้า ง ด้า นเนื้อ หา
ด้านการใช้ภาษาและความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป นอกจากนี้ได้หาคุณภาพของข้อสอบตามแนวทางของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 42)
โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 - 0.75 และมีค่าจําแนกระหว่าง 0.40 - 0.80 เป็นข้อสอบ
อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานถูกนําไปทดลองใช้งานถึง 3 ครั้ง เพื่อหาข้อบกพร่องและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้งานได้จริง ส่งผลทําให้รูปแบบ
การเรีย นการสอนแบบผสมผสานมี ป ระสิท ธิภ าพสูง กว่ า เกณฑ์ที่กํา หนด 80/80 สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ
สายชล จินโจ (2550: 125) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใช้ และมนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ (2553: 31) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฏีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม พบว่า
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.13/89.91 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ศรีชูศิลป์ (2546: 79) ที่ศึกษา
ผลการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาสื่อโฆษณาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 พบว่า มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.7/92.9
3. ความรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.15 และผู้เรียนมีทักษะอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
หลายวิธี โดยขั้นแรกเป็นการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลองมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนรู้เข้าใจ และได้สัมผัสกับ
สภาพทั่วไปของเนื้อหาที่จะเรียนรู้ ขั้นที่สองเป็นการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ(MIAP) เพื่อจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติงานเบื้องต้น ขั้นที่สามเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพื่อทบทวนเนื้อหาซ้ําอีกครั้งให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น ขั้นสุดท้ายเป็น
การเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการขั้นนี้ผู้เรียนจะปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ
ควบคุมและดูแลของครูฝึกสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด ส่งผลทําให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะดีกว่ารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบปกติ นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ปัจจุบันการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ไม่น่าเบื่อ น่าสนใจ
และผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) ที่กล่าวว่า
การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้สัมผัสกับสภาพความเป็นจริงก่อให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างกาเรียนรู้ในชั้นเรียนกับสภาพความเป็นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนส่งผล
ทําให้ผู้เรียนตื่นเต้น สนใจ สนุกสนานกับการเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะพงษ์ ไสยโสภณ (2550)
ที่พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้น
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยภาพรวมอยู่ในมากที่สุด
และเมื่อแยกเป็นรายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
การฝึกทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการ การเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับจาก
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน และทักษะที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งนี้เนื่องจาก
การเรียนการสอนแบบผสมผสานมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
กล่าวคือการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง การเรียนการสอนในชั้นเรียน การฝึกทักษะชีวิตจริงในสถาน
ประกอบการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และใช้วิธีวัดประเมินผลตามสภาพจริง ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของการเรียนการสอนตลอดจนได้เรียนรู้กับนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ทันสมัย ได้ใช้เครื่องมือ
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เครื่องจักรและอุปกรณ์ของสถานประกอบการเพื่อปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนจึงเป็นการช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจและใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของเนาวนิตย์ สงคราม (2553: บทคัดย่อ) ที่พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สาลินันท์ เทพประสาน และคณะ (2553: บทคัดย่อ) ที่ทําการวิจัยเรื่องแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีระบบสแคฟโฟลด์สนับสนุน พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานบนเครือข่ายเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาและมีประโยชน์มาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน
ดังเห็นได้จากความรู้และทักษะของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้นหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดังนั้นผู้สอนที่ต้องการนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ควรพิจารณารายวิชาที่มีจุดประสงค์การเรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติรวมกัน
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีองค์ประกอบการเรียนการสอนส่วนหนึ่ง คือ ผู้เรียนฝึกทักษะ
ชีวิตจริงในสถานประกอบการ ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีศักยภาพในการประสานงาน วางแผนร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนจึงจะส่งผลให้การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ
3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานจะประสบผลสําเร็จได้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้สอนจะต้องทําความเข้าใจกับผู้บริหารของสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝึก
จึงสามารถขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในส่วนของการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ให้เป็นชุดบทเรียน CAI ที่ใช้งานง่าย เหมาะสมกับระดับการศึกษา
2. ควรเพิ่มคู่มือการฝึกทักษะชีวิตจริงในสถานประกอบการให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตน
ได้ตามรูปแบบที่ได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2
สาขางานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
ผู้วิจัย
นางจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรม
วิถีไทย สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษา หลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน
29 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย 2) แบบวัดผลความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา
วิถีธรรมวิถีไทย ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ
83.59/86.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชาวิถีธรรมวิถีไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย อยู่ในระดับมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทยเป็นวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเนื้อหา
รายวิชาเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับศาสนา ความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและ
สังคม พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญภาวนา หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี และหลักธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่จากการเรียนการสอน
หลายปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิถีธรรมวิถีไทยเป็นวิชาทฤษฎีที่ต้องจดจํา พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่
ไม่สนใจ ไม่ชอบเรียนและเวลาเรียนก็ง่วงนอน ทําให้มีความเบื่อหน่ายในการเรียน ตลอดจนทําให้มีนักศึกษาจํานวนมาก
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
จึงพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยขึ้น เพื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานคอมพิวเตอร์
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา แต่ละคนที่สามารถเลือกเรียนรู้ได้
ตามที่ตนสนใจก่อนหรือหลังก็ได้ อีกทั้งเอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความยึดหยุ่นเหมาะกับนักศึกษา
ระดับ ปวช. ใช้สําหรับประกอบการสอนของครูผู้สอนทุกคน มีรูปภาพแต่ละเรื่องประกอบชัดเจน มีแบบฝึกหัด
มีกิจกรรม มีใบงานให้ทํา และเมื่อเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนแล้ว จะมีแบบทดสอบหลังเรียน แต่ละหน่วยให้นักศึกษา
ประเมินตนเอง ในเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยจึงมีทุกอย่างครบตามที่หลักสูตรกําหนด การเรียน
การสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบตามวัตถุประสงค์
รายวิชา นักศึกษาทุกคนที่เรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย จะได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้นักศึกษาเกิดความสนใจ
ใฝ่เรียนมากขึ้น นักศึกษามีความพึงพอใจและประทับใจ นักศึกษาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้จริง
เช่น เมื่อนักศึกษาไปวัดจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่ออยู่กับผู้ใหญ่จะทําตัวอย่างไร เมื่อมีงานเกี่ยวกับศาสนาจะจัดการอย่างไร
เป็นต้น
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ข้อดีของเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย คือ นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้จะสามารถศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยได้ตลอดเวลา เพราะเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรม
วิถีไทยจะอยู่กับนักศึกษาทุกคน และยังสามารถนําเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยนี้ไปใช้เรียน
นอกสถานที่กับกิจกรรมต่างๆในสังคมได้
จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยเป็นสื่อการสอนที่ทําให้
มี ศั ก ยภาพสามารถตอบสนองความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาได้ เ ป็ น อย่ า งดี การพั ฒ นาเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยให้มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และมีแบบฝึกหัด มีกิจกรรม มีใบงานที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา ช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทย สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
เกี่ยวกับวิถีธรรมวิถีไทยให้นักศึกษาทุกคน นักศึกษาแต่ละคนจะเห็นผลการเรียนหลังจากการเรียนรู้จบแต่ละหน่วย
ดังนั้นการสอนของครูที่ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย เป็นวิธีที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับมาตรฐาน 2.0 ได้ และช่วยพัฒนาการสอนของครูที่สอน
รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ทําให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยรหัส 2000 - 1301
สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรม
วิถีไทย รหัส 2000 - 1301 สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
หลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารใช้ป ระกอบการเรีย นการสอน วิช าวิถีธ รรมวิถีไ ทย
รหัส 2000 - 1301 สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ซึ่งวัดจากคะแนนที่ได้
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
เพื่อวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัว ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก เกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ในด้านปัจจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ ด้านเนื้อหาและด้านผลผลิต ที่วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามแนวทาง
ของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ
4. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน โดยกําหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ซึ่งหาได้จากค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกหัด กิจกรรม
ใบงาน และแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนระหว่างเรียน และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งกําหนดเกณฑ์ไว้ที่ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัด ทํากิจกรรม ทําใบงาน และทํา
แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วยระหว่างเรียนได้ถูกต้องร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80
5. นักศึก ษาระดับ ชั้น ปวช. หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคตาก
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000 - 1301 สําหรับนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่สําคัญมาใช้ในการดําเนินการ
ดังนี้
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เป็นหลักสูตรที่มีจุดหมาย
ของหลักสูตร ให้นักศึกษาเรียนวิชาสามัญทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง ส่งเสริมการทํางานใช้กระบวนการกลุ่มในการทํา
ประโยชน์ต่อชุมชนทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และ
ปรับปรุงการทํางาน ตามหลักสูตรประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ เป็นวิชาบังคับ การสําเร็จการศึกษาต้อง
ทําให้ผู้เรียน เรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามกําหนดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.0 เพื่อพัฒนากําลังคนให้มี
คุณธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ พฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยู่ร่วมกัน เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะ
วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมืองของประเทศและโลกปัจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดํารงรักษาไว้
ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และมีเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบ
อาชีพอิสระ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
หลักสูตรรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000 - 1301 กําหนดจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้เข้าใจประวัติ
ความสําคัญและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสังคม
มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชน มาตรฐานรายวิชาปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการ
ดําเนินชีวิต ใช้ทักษะทางศาสนธรรมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่
ศาสนธรรม คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี
แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยนําเนื้อหาสาระของรายวิชามาเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามที่หลักสูตรกําหนด และเพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับระดับชั้น
ของผู้เรียนและการนําไปใช้ของครูผู้สอน (สมศักดิ์ ตันติวิวัทน์, 2545: 13)
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มีภาคปฏิบัติควรเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
ที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานจริง สามารถทําตามขั้นตอนหรือปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้
ประกอบไปด้วย (1) ขั้นเตรียมการสอน ผู้สอนจะต้องเตรียมสื่อต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ไว้ให้พร้อม
(2) ขั้นสอน ต้องสาธิตพร้อมอธิบาย แนะนําขั้นตอนการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้ผู้เรียนสังเกตการสาธิต
ของครูตลอดเวลา (3) ขั้นปฏิบัติงาน ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูสาธิตและอธิบาย (4) ขั้นวัดและประเมินผล
ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนและผลการปฏิบัติงาน สังเกต ซักถาม ตรวจผลงาน (สุวิทย์ มูลคํา
และอรทัย มูลคํา, 2547: 42 - 45)
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่มี
กิจกรรมหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้
มีลําดับขั้นตอนของกิจกรรมหรือประสบการณ์จากง่ายไปหายากและที่สําคัญผู้เรียนสามารถนําไปปฏิบัติจริงได้
(อํานวย เถาตระกูล, 2541: 64) เพื่อให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียน
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บรรลุตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทยนี้ ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอน
เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ คื อ แนวการจั ด การเรี ย นการสอนจะเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ ใ หม่ และให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้
อํานวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นกระบวนการที่บอกให้ผู้เรียนทราบ
ว่าผลจากการที่ได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ไปแล้วนั้น เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้มีผลต่างหรือเหมือนกันอย่างไร
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ (สําลี รักสุทธี และคณะ, 2544: 113)
ความพึงพอใจเป็นความสุข ความสบายใจ ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึก หรือทัศนคติในทางบวกของบุคคล
ที่มีต่อคุณภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม (จรวยพร สุดสวาท และคณะ, 2545: 13)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน (รุณี ห่อทอง, 2550. ออนไลน์) วิชาวิถีธรรมวิถีไทย
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ประเสริฐ จันทรอุดม, 2545. ออนไลน์) ผู้วิจัยคิดว่าการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยสามารถพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน ทําให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามจุดประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้นําหลักการ ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการดําเนินการจัดทําการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา
วิถีธรรมวิถีไทย มาโดยตลอดจนทําให้นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
สามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000 - 1301 สําหรับ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
ความพึงพอใจของนักศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นกลุ่มเดียว โดยทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือจํานวน 2 แบบโดยศึกษาจากเอกสาร ตําราและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ยึดหลัก
แนวคิดทางการศึกษาในการสร้างเครื่องดังนี้ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย จํานวน
60 ข้อ 2) แบบวัดผลความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย 10 ข้อ โดยแบบเป็น
2 ตอนดังนี้

254 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ”
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคตาก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อกําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 29 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของความแตกต่างระหว่างคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test dependent)
ตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อการเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย หลังจากเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนแล้ว ผู้วิจัยสร้าง
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจจํานวน 10 ข้อ กําหนดระดับคะแนนไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ แล้วนํา
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจไปใช้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
จํานวน 29 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง นําผลการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยตามลําดับ ดังต่อไปนี้
1. กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 29 คน จากนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
2. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างดําเนินการเรียนและทําแบบฝึกหัด ทํากิจกรรม ทําใบงาน ด้วยเอกสารประกอบ
การสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด กิจกรรม ใบงาน จํานวน 10 หน่วยการเรียน
การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ก่อนใช้ได้ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ส่วนระหว่างเรียน
ใช้เอกสารประกอบการสอน ทําแบบฝึกหัด ทํากิจกรรม ทําใบงาน ทําแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วย เสร็จแล้ว
จะทดสอบปลายภาคเรียน (Posttest) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจะเป็นแบบชุดเดียวกัน เริ่มทําการทดลองใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 18 สอนครั้งละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รวมเวลาทั้งหมด 36 ชั่วโมง
3. วัดความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ
4. ตรวจผลการสอบปลายภาคเรียน แล้วนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบ
สมมุติฐาน
5. แปรผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. นําคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 29 คน ไปหาค่าเฉลี่ย ( )
แล้วคิดเป็นค่าร้อยละเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. หาผลต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาแต่ละคน
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 29 คน ที่ใช้เอกสารประกอบ
การสอนด้วยการทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน กับคะแนนทดสอบ
หลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t - test Dependent)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรม
วิถีไทย รหัส 2000 – 1301

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 255
สรุปผลการวิจัย
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.59/86.20
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 ดังนั้นเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการได้วิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย และผลการทดลองใช้และพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน สามารถอภิปรายผลในประเด็นสําคัญ ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย สอดคล้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
(รุณี ห่อทอง, 2550. ออนไลน์) พร้อมศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาสามัญ ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน (สุวิทย์ คํามูล และสุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2550 : 44 )
เพื่อนํามากําหนดเป็นกรอบในการสร้างเอกสารประกอบการสอน นอกจากนี้ก่อนการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน
ได้ตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือตามกระบวนการวิจัย จากนั้นนําเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณ ภาพไปทดลองใช้กับ กลุ่มทดลองกับนักศึ ก ษาระดั บชั้น ปวช. จํ านวน 3 คน ที่ ไม่ ใ ช่ กลุ่ม ตัวอย่าง เพื่อ หา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน พบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย มีประสิทธิภาพ
81.90/83.33 หมายความว่านักศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ
81.90 และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 แสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการสอนวิชา วิถีธรรมวิถีไทย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
คือ 80/80 สอดคล้องกับ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546: 43 - 44) และนําเอกสารประกอบการสอนไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน
พบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย มีประสิทธิภาพ 82.69/84.07 หมายความว่านักศึกษาได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 82.69 และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 84.07 แสดงให้เห็นว่า
เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
สุ ด ท้ า ยนํ า เอกสารประกอบการสอนไปทดลองใช้ จ ริ ง กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวช. 2 สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์
วิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 29 คน พบว่า เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ 83.59/86.20
หมายความว่า นักศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 83.59
และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ
86.20 แสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ
80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าและได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ
โดยมีเนื้อหา รูปภาพ แบบฝึกหัด กิจกรรม ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วยเหมาะสมกับนักศึกษา
ระดับ ชั้น ปวช. 2 สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ โดยได้ดํา เนิน การสร้า งเอกสารประกอบการสอนตามขั้น ตอน
ตามหลักการสร้างเอกสารประกอบการสอนทุกประการ การใช้เอกสารประกอบการสอนของนักศึกษาเริ่มจาก
อ่านคําชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน ศึกษาเนื้อหาสาระแต่ละหน่วยการเรียน ทําแบบฝึกหัด ทํากิจกรรม
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ทําใบงาน ในแต่ละหน่วยการเรียนตามลําดับ ครูผู้สอนจะคอยให้คําแนะนําเพิ่มเติมและตรวจประเมินผลการทํา
แบบฝึกหัด การทํากิจกรรม การทําใบงาน แต่ละหน่วยการเรียนร่วมกับนักศึกษา และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปลายภาคเรียนหลังเรียนจบทุกหน่วยแล้ว ด้วยแบบทดสอบชนิดเลือกตอบจํานวน 60 ข้อ เพื่อนําผล
การสอบมาหาผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ใช้สถิติทดสอบที (t - test Dependent
Samples) (พิส ณุ ฟองศรี, 2550: 165) โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยของนักศึกษา
ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบปรนัย
จํานวน 75 ข้อ นําไปทดสอบกับนักศึกษา จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นําผลการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง เหลือแบบทดสอบที่สมบูรณ์ จํานวน 60 ข้อ จัดทําเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์ นําไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 29 คน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชาวิถีธรรมวิถีไทยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงว่า เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย เป็นเอกสารประกอบการสอนที่สามารถ
นําไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยที่สร้างขึ้น ผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยอาศัยกฎการเรียนรู้ และทฤษฏีพฤติกรรมนิยมของ สกินเนอร์ (Skinner) ซึ่งมีโครงสร้างของบทเรียน
ในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเรียนเนื้อหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว ซึ่งเป็น
ลําดับที่ผู้วิจัยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นลําดับการสอนที่ดี และนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
กําหนดเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนออกเป็น 10 หน่วย เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนนักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ มีแบบฝึกหัด กิจกรรมใบงาน มีแบบทดสอบหลังเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียน
ให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ด้วยตนเอง มีแบบเฉลยหลังหน่วยการเรียนทุกหน่วย ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรพล สาระใต้.
สืบค้นจาก: http://gotoknow.org/blog/bankrang/ 137558 (18ต.ค.2553) ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบการสอน
คือ เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของครู หรือประกอบการเรียนของนักเรียน ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
เอกสารประกอบการสอนควรมีหัวเรื่องจุดประสงค์ เนื้อหาสาระและกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรกําหนด
3. การวัดความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ซึ่งได้กําหนดค่าคะแนนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
แบบ Rating Seale จํานวน 10 ข้อ กําหนดระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจ มีความเหมาะสมทุกข้อ นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจไปสอบถามนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 29 คน หลังจากการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยแล้ว ผลการสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน
วิชาวิถีธรรมวิถีไทยได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 10 หน่วยการเรียน กําหนดเนื้อหาสั้น ๆ มีรูปภาพประกอบสวยงาม
มีแบบฝึกหัด มีกิจกรรม มีใบงาน และมีแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนทุกหน่วย เป็นการสร้างความสนใจและ
แรงจูงใจ กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจเนื้อหา หรือกิจกรรมใดก็สามารถ
ทบทวนบทเรีย นใหม่ ได้ ทัน ที จะทํ าให้นั กศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้า ใจมากขึ้ น ส่ง ผลให้นั กศึ ก ษาที่ ใ ช้ เ อกสาร
ประกอบการสอนวิ ช าวิ ถี ธ รรมวิ ถี ไ ทยแล้ ว มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
กิติมา ปรีดีดิลก (2529. หน้า 321)

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” 257
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ในระหว่างการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยโดยใช้เอกสารประกอบการสอน นักศึกษาที่เรียนและทําแบบฝึกหัด
เสร็จก่อนจะมีเวลาว่าง ดังนั้นครูผู้สอนต้องมีกิจกรรมอื่น ๆ เสริมให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษาคนนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
2. เมื่อนักศึกษาเรียนจากเอกสารประกอบการสอนเสร็จแล้ว ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ได้เรียนผ่านมาจะช่วยให้การเรียนการสอนดียิ่งขึ้น
3. หากนัก ศึก ษามีเ วลาว่า งต้อ งเปิด โอกาสให้นัก ศึก ษาได้ศึก ษาค้น คว้า เพิ่ม เติม จากเอกสารต่า ง ๆ
จากห้องสมุดตามความสามารถของนักศึกษาคนนั้น ๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนําเอกสารประกอบการสอนไปปรับปรุงและพัฒนาสร้างเป็นการเรียนแบบ E - learning เพื่อการเผยแพร่
ต่อไปบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย ผลการใช้การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS)
รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนัก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผู้วิจัย
นางมณีรัตน์ คงใจดี
ปีที่วิจัย
2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามรูปแบบการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model 3) เพื่อศึกษาถึงความตระหนัก
ในการอนุ รักษ์ แ ละดู แ ลสภาพแวดล้อมที่ เป็น แหล่ งเรี ยนรู้ ที่ มีอยู่ ใ นท้ องถิ่ น ของนัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 27 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม ใช้การจัดกิ จกรรมแหล่ งเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 7 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ชี วิ ตกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ผู้วิ จั ย สร้ า งขึ้ น แบบวัด ความตระหนั ก ในการอนุ รั กษ์ แ ละดู แ ล
สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
paired samples t - test ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.68/91.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (80/80)
2. การเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนัก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าคะแนน
ของคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
(STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต
ของทุกคนทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพต่าง ๆ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงแต่
นํามาใช้ในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตที่ดีแต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนและที่สําคัญอย่างยิ่ง
คือความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและ
ดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ. 2544: 1) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545 - 2559) จึงได้มุ่งพัฒนาคนให้เป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนา โดยมุ่งเน้น
พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล การศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization
for Economic Co – (Organization for Economic Co – Operation and Development, OECD) ที่รู้จักกัน
ในชื่อของ PISA (Program for International Students Assessment) พบว่า นักเรียนไทยที่จัดได้ว่ามีความรู้
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงมีเพียง 1 % เท่านั้นเอง (หนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์. 2551: 7) และจากการติดตาม
และประเมินผลระดับชาติ คะแนน NT กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์
เขต 3 ได้คะแนน 36.5 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ํา สาเหตุเนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้
ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น ไม่สามารถที่จะทําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
ครูยังเน้นการเป็นผู้ให้ความรู้มากกว่าที่จะอํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
Krajcik (1993: 53) Slamos (1993: 65 - 67) Yager และTamir (1993: 638 - 640) Layton (1994: 40 - 41)
และ Rye และ Dana (1999) (อ้างถึงใน ณัฐวิทย์ พจนตันติ. 2548: 1) โดยกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ศึกษาที่เกิดวิกฤตินั้น
พบว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน จึงทําให้ดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์
เป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องไกลตัว เนื้อหาที่เรียนในตําราเรียนไม่เป็นปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถ
ผลิตหรือสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังนั้นเพื่อให้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้น นักวิทยาศาสตร์ศึกษา
ที่กล่าวมาข้างต้นทั่วโลกได้ส่งเสริมให้มีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่คํานึงการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
(STS approach) เนื่องจาก STS จะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตลอดชีวิต (Aikenhead. 1994: 4)
NSTA (1993: 4) ได้สรุปลักษณะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ไว้ดังนี้
(1) นักเรียนเป็นผู้ถามคําถามที่ต้องการหาคําตอบตามความสนใจและคําถามนั้นจะเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลต่อ
ท้องถิ่น (2) นักเรียนจะใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเป็นแหล่งข้อมูล (3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลที่
สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง (4) การเรียนรู้เกิดขึ้นต่อเนื่องออกไปนอกเวลาเรียน
นอกชั้นเรียน และนอกโรงเรียน (5) การเรียนรู้เน้นในผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อนักเรียน
แต่ละคน (6) ต้องระลึกเสมอว่าเนื้อหาวิทยาศาสตร์นั้นมีมากกว่าแนวคิดที่นักเรียนเรียนในชั้นเรียน (7) การเรียนรู้
จะเน้นที่ทักษะกระบวนการที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (8) การเรียนรู้จะเน้นความตระหนักในอาชีพ
โดยเฉพาะอาชีพที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9) การเรียนรู้จะให้นักเรียนได้แสดงบทบาทในฐานะพลเมือง
ที่ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน (10) การเรียนรู้จะมีการตรวจสอบวิถีทางที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะ
ส่งผลกระทบในอนาคตและ (11) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างอิสระตามประเด็นที่คนต้องการศึกษาหาคําตอบ
นอกจากแนวคิดการสอนตามรูปแบบ STS แล้วแหล่งเรียนรู้ถือว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการจัดการเรียนรู้
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หน่วยงาน
องค์กรสถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา 24(2)(3) แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 1)
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จากสภาพปัญหาและความสําคัญของรูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
(STS) อีกทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใช้การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความตระหนักของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ที่ เป็น แหล่งเรีย นรู้ และรู ป แบบการจัดการเรียนรู้ ให้ได้แ นวทางและวิธีก ารที่ เ หมาะสมในการจั ดการเรี ย นรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model
3. เพื่อศึกษาถึงความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หมายถึง สถานที่ทางธรรมชาติ บุคลากรและกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ สวนป่าหลังโรงเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ครูและบุคลากรของโรงเรียน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ได้แก่ สวนป่าวัดป่าแก้วโคกกลาง ต.โคกกลาง ป่าธรรมชาติ
หนองดุม ต.โคกกลาง บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่หมู่บ้านและหน่วยงานในท้องถิ่นจัดขึ้น
2. การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม (STS) หมายถึง การนําผลการพัฒนากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสัง คม (STS) ไปจัด การเรีย นรู้ก ลุ่ ม สาระการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ สํา หรั บ นัก เรีย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามขั้นตอนรูปแบบ Q PER SEA Learning Model ของ ณัฐวิทย์ พจนตันติ (2546:
163 - 168) 7 ขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้นตั้งคําถาม (Questioning) เป็นขั้นการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนและให้ผู้เรียนตั้งคําถาม
สิ่งที่สนใจศึกษาจากสถานการณ์/ประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเรียนรู้ การตรวจสอบความรู้เดิมใช้ได้
หลายวิธี เช่น การทําแบบทดสอบ และการอภิปรายร่วมกัน สําหรับสถานการณ์ที่จัดให้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคําถาม
นั้นผู้วิจัยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การทัศนศึกษา การสังเกตสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือในชุมชน การอภิปราย การดู
วีดีทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย เกิดคําถามและอยากค้นหาคําตอบ เมื่อผู้เรียนร่วมกันระดมตั้งคําถาม
โดยบันทึกทุกคําถามไว้แล้วจัดกลุ่มประเภทของคําถามและให้ผู้เรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคลเลือกคําถามที่สนใจ
เพื่อค้นหาความรู้
2.2 ขั้นวางแผนค้นหาคําตอบ (Planning) ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่มหรือทําเป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนการ
สืบค้นหาคําตอบ โดยระบุแหล่งเรียนรู้ วิธีการบันทึกหรือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนําเสนอคําถามที่สนใจ วิธีการค้นหา
คําตอบและแหล่งเรียนรู้ต่อชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและปรับแผนการศึกษาให้เหมาะสมและออกแบบและ
จัดทําเครื่องมือบันทึกหรือเก็บรวบรวมข้อมูล ทําหนังสือเพื่อติดต่อและขออนุญาตจากแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการ
สืบค้นหาความรู้โดยครูคอยให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้และประเมินการปฏิบัติงาน
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2.3 ขั้นค้นหาคําตอบ (Exploring) ครูให้ผู้เรียนค้นหาคําตอบและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการและ
วางแผนที่เตรียมไว้ แล้วสรุปความรู้ที่ได้จากการค้นหาคําตอบโดยครูทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา จัดเตรียมสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดหรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการตาม
ข้อค้นพบใหม่และประเมินการปฏิบัติงานในการค้นหาคําตอบของผู้เรียน
2.4 ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection) ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อสรุปที่ได้กับทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร
ใบความรู้ แ ละแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ค รู แ ละผู้ เ รี ย นจั ด เตรี ย มมาเพื่ อ ขยายความคิ ด และสรุ ป ข้ อ ค้ น พบให้ ชั ด เจนและ
เตรียมการนําเสนอข้อสรุปและสิ่งที่ได้จากการค้นหาคําตอบ โดยครูใช้คําถามกระตุ้นการเรียนรู้และให้คําแนะนํา
รวมทั้งประเมินการวิเคราะห์ข้อค้นพบ เชื่อมโยงความคิดและอํานวยความสะดวกการเตรียมการเพื่อนําเสนอข้อค้นพบ
เชื่อมโยงความคิดและอํานวยความสะดวกการเตรียมการเพื่อนําเสนอข้อค้นพบของผู้เรียน
2.5 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Sharing) ครูให้ผู้เรียนนําเสนอข้อสรุปและสิ่งที่ได้จากการค้นหา
คําตอบแก่เพื่อน ๆ โดยการนําเสนอหน้าชั้นเรียนและ/หรือการจัดนิทรรศการหรือป้ายนิเทศ ผู้เรียนถามปัญหา
ข้อสงสัยกับเสนอและอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน โดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การทํางานและข้อค้นพบ
รวมทั้งประเมินการนําเสนอให้ข้อมูลย้อนกลับและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและประเมินเพื่อน
2.6 ขั้นขยายขอบเขตความรู้และความคิด (Extending) จากข้อสรุป ความรู้ ปัญหา และข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ครูจัดกิจกรรมเสริมทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาจากเอกสาร ใบความรู้
แหล่งข้อมูลเช่น หนังสือพิมพ์ วีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการอภิปรายร่วมกันเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้
และเชื่อมโยงความรู้และความคิด โดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้ตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
อํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ เชื่อมโยงความคิดและการสร้างข้อสรุปจากการเรียนรู้
2.7 ขั้นนําไปปฏิบัติ (Action) ครูให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมไปใช้
ปฏิบัติจริงหรือในสถานการณ์จําลอง มีการนําเสนอความรู้โดยการจัดนิทรรศการที่มีภาพถ่ายแสดงถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น การเผาตอซังข้าว การขุดหน้าดินไปขาย การตัดไม้ทําลายป่า
การจับงูและตุ๊กแกไปขาย จากนั้นแสดงภาพถ่ายผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ในสิ่งที่รับรู้เพื่อดูความตระหนักของนักเรียน
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
NSTA (1993: 4) ได้สรุปลักษณะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ไว้ดังนี้
(1) นักเรียนเป็นผู้ถามคําถามที่ต้องการหาคําตอบตามความสนใจและคําถามนั้นจะเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลต่อท้องถิ่น
(2) นักเรียนจะใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเป็นแหล่งข้อมูล (3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง (4) การเรียนรู้เกิดขึ้นต่อเนื่องออกไปนอกเวลาเรียน นอกชั้นเรียน
และนอกโรงเรียน (5) การเรียนรู้เน้นในผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อนักเรีย นแต่ล ะคน
(6) ต้องระลึกเสมอว่าเนื้อหาวิทยาศาสตร์นั้นมีมากกว่าแนวคิดที่นักเรียนเรียนในชั้นเรียน (7) การเรียนรู้จะเน้นที่ทักษะ
กระบวนการที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (8) การเรียนรู้จะเน้นความตระหนักในอาชีพโดยเฉพาะ
อาชีพที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9) การเรียนรู้จะให้นักเรียนได้แสดงบทบาทในฐานะพลเมืองที่ต้อง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน (10) การเรียนรู้จะมีการตรวจสอบวิถีทางที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบ
ในอนาคต และ (11) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างอิสระตามประเด็นที่คนต้องการศึกษาหาคําตอบ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่นตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA
Learning Model
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์
และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และเรียนอยู่ใน
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
จํานวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 27 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ก่อนว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ต้องเป็นนักเรียนที่ผู้วิจัย
รับผิดชอบสอนอยู่ มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถและมีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ใช้การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA
Learning Model สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 7 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ หน่ ว ยการเรี ย นรู้
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. แบบวัดความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และแบบวัดความตระหนัก
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
2. ดํ า เนิ น การสอนกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง โดยใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้วิ ท ยาศาสตร์
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
3. ทดสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้ว โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. วัดความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
5. นําข้อมูลจากการทดสอบ และจากการวัดความตระหนัก วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
6. วิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสรุปและอภิปรายผลการทดลอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คํานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้
t - test แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test dependent)
3. วิเคราะห์ความตระหนักของนักเรียนที่มีต่อการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในท้องถิ่น โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าความเชื่อมั่น (α)
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.68/91.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (80/80)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning
Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําให้ทราบถึงผลการใช้การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนัก ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็น
สําคัญดังนี้
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.68/91.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (80/80) เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้เตรียมการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
1.1 การเตรียมตัวก่อนสอน
1.1.1 ผู้สอนใช้เวลา 4 สัปดาห์ จัดทําหน่วยการสอน และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้น
จํานวน 7 แผน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ครอบคลุมจุดประสงค์ ความคิดรวมยอด และทักษะที่สําคัญ
1.1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความรู้เดิม ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญก่อนการ
ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ทําให้ผู้สอนทราบพื้นฐานความรู้ของนักเรียน ผู้สอนใช้วิธีการอภิปรายหรือให้สังเกต
จากของจริง และให้นักเรียนรายงานสิ่งที่เข้าใจโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การตอบคําถามหรือการเขียนตอบ
1.1.3 สถานการณ์ปัญหา ผู้สอนจัดเตรียมสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย อยากรู้
อยากหาคําตอบ นักเรียนจะช่วยกันตั้งคําถาม ได้พบว่า นอกจากการใช้รูปภาพที่หลากหลาย หรือวิดีโอที่ครอบคลุม
ความคิดรวบยอดแล้ว การได้เห็นของจริงที่ครูหรือเพื่อนนํามา การออกไปศึกษานอกห้องเรียน การให้เล่นเกมต่าง ๆ
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จะช่วยให้นักเรียนระดมความคิดตั้งคําถามได้มากมายเป็นโอกาสที่ดีที่ครูได้ช่วยชี้แนะ การตั้งคําถามในลักษณะที่ต้องใช้
ความคิดมากกว่าคําถามที่มีคําตอบเดียวตัวอย่างคําถาม เช่น ทําไมเห็ดจึงเกิดมากมายในสวนป่าแห่งนี้ พืชในสวนป่า
มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไร
1.1.4 แหล่งเรียนรู้ ผู้สอนได้เตรียมแหล่งความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อช่วยสนับสนุน
นักเรียนในการค้นคว้า จัดทํามุมหนังสือในห้องโดยรวบรวมจากหนังสือที่นักเรียนอาสานํามาประสานงานกับห้องสมุด
จัดหนังสือที่เกี่ยวข้อง เอกสารเสริมความรู้ ติดป้ายนิเทศต่าง ๆ กิจกรรมการทดลองที่จะเสนอแนะ อุปกรณ์ที่ใช้
เตรียมสถานที่ไปศึกษานอกสถานที่ ซึ่งผู้สอนได้เตรียมแหล่งเรียนรู้ 3 แหล่ง คือ สวนป่าหลังโรงเรียน ส่วนป่าวัดป่า
แก้วโคกกลาง และป่าหนองดุม อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นใกล้ที่อยู่อาศัย
ของนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์
สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 12, 68) นอกจากนี้ผู้สอนได้เชิญผู้รู้
ในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนในขณะที่ออกศึกษาระบบนิเวศนอกโรงเรียน การเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นมาให้ความรู้
แก่นักเรียน ความรู้เหล่านั้นมีการสั่งสมและสืบทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น อาจเป็นความรู้ที่มีการสั่งสมอยู่ภายในตัวบุคคล
ซึ่งกลายเป็นระบบความรู้ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อลูกหลานในท้องถิ่นนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ประสาท เนืองเฉลิม
(2546: 65 - 68)
1.2 ขณะทําการสอน
1.2.1 เปิดโอกาสให้นักเรียนวางแผนค้นคว้าหาคําตอบ ทั้งที่เป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม เช่น นักเรียน
วางแผนค้นหาคําตอบของคําถามที่สนใจ แล้วเสนอแผนงานเป็นรายบุคคลในห้อง หรือให้นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่ม
คําถามที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน และให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สนใจและร่วมกันวางแผนหาคําตอบและนําเสนอแผนงาน
เป็นกลุ่ม การให้โอกาสนักเรียนเลือกวิธีการได้หลากหลายทําให้ได้ทําในสิ่งที่สนใจจริง เช่น เขียนโครงการจัดตั้งกลุ่ม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศในท้องถิ่น เขียนโครงการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น การอนุรักษ์ดิน
การอนุรักษ์น้ํา การอนุรักษ์พลังงาน
1.2.2 เน้นให้นักเรียนลงมือกระทํากิจกรรมสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมให้ทํากิจกรรม
หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและผู้เรียนเกิดความสุข เพลิดเพลิน และมองเห็นความสําคัญ
ของสิ่งที่เรียนรู้
1.2.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกลุ่มในการทํางานเอง ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาความยากง่าย
ของกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทํางานและมีโอกาสประสบความสําเร็จ นอกจากนั้น
นักเรียนได้เรียนรู้การทํางานที่มีผลงานแตกต่างกันจากการเสนอผลงานของกลุ่มอื่น ๆ ด้วย
1.2.4 ผู้สอนทําการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนขณะที่ดําเนินการสอนอยู่ ในเรื่องการวางแผน
การทดลอง การรายงาน การนําเสนอผลงาน และการสร้างแบบจําลองโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์
ประเมินผลงาน ประเมินตนเองและประเมินเพื่อน เช่น ในการสร้างความแข็งแรง การใช้งาน ความประณีต
การตรงต่อเวลา
1.3 หลังการสอน
1.3.1 ผู้สอนบันทึกข้อสังเกตในขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอนไว้ และทบทวนวิธีการสอนที่พัฒนา
ในขณะทําการสอน นําไปปรับใช้การสอนต่อไป เช่น การให้นักเรียนเขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไปเป็นระยะ
ทําให้ครูทราบว่า นักเรียนได้เรียนรู้หรือมีปัญหาอะไรบ้างหรือการให้นักเรียนอาสานําหนังสือมาไว้ที่ห้องเรียน ทําให้มี
หนังสือหลากหลาย และพอเพียงสําหรับการค้นคว้า
1.3.2 จากผลการประเมิน มีนักเรียนบางคน ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ หรือทํางานไม่ได้ตามจุดประสงค์
ผู้สอนได้พบนักเรียนเป็นรายบุคคล อธิบายซักถามให้เข้าใจ พบว่านักเรียนกลุ่มนี้ก็สามารถผ่านเกณฑ์ที่ผู้สอน
กําหนดไว้ได้
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1.3.3 การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning
Model เป็นรูปแบบการสอนที่จะพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนได้
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะดังกล่าว ได้แก่ การซักถามข้อสงสัย วิธีค้นหาความรู้ ทักษะกระบวนการ
การทํางานกลุ่ม การใช้อุปกรณ์ในการทดลอง การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง การร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนพบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน ( = 36.44) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน ( = 16.48)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยจัดกระบวนการเรียนรู้โดย ให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เข้าไปเรียนในป่าธรรมชาติ ได้ฝึกปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
แก้ปัญหาและกระตุ้นการคิด
3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
(STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยรวม
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การใช้ยาฆ่าแมลงมีผลทําให้ระบบนิเวศดิน
น้ํา เสีย สมดุล แสดงว่า นัก เรีย นมีค วามตระหนัก ด้า นความรู้ใ นเรื่อ งการใช้ย าฆ่า แมลงมาก อาจเป็น เพราะ
ในชีวิตประจําวันของนักเรียนพบเห็นการใช้ยาฆ่าแมลงจากผู้ปกครองของตนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและมี
พฤติกรรมการใช้ยาฆ่าแมลงให้เห็น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
(STS) รูปแบบ Q PER SEA Learning Model มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดและทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นผู้บริหารและครูผู้สอนจึงควรจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เช่น การใช้ปัญหา ใช้ข่าว ใช้ตัวอย่างจริงและใช้แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
2. การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม(STS) รูปแบบ Q PER
SEA Learning Model ส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เนื่องจากความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เป็นสิ่งที่ฝึกฝนและพัฒนาได้ ครูและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความตระหนักถึง
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถวัดความตระหนักได้ด้วย ทั้งนี้
สามารถนําเครื่องมือวัดความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ไปพัฒนาต่อและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสังคม (STS) รูปแบบอื่น ๆ กับการสอนรูปแบบ Q PER SEA Learning Model
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของความตระหนัก เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่หลากหลายที่
ทําให้เกิดความตระหนักและเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วย
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน
ตาจงพิทยาสรรค์อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง พอลิเมอร์ 2) พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง พอลิเมอร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง พอลิเมอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 23 คน ซึ่งได้จาก
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาเคมีพื้นฐาน จํานวน 5 แผน 10 ชั่วโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้อ แบบประเมินทักษะของผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลทดสอบหลังเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการประเมิ น ทั ก ษะของผู้เ รี ย นตามศตวรรษที่ 21 พบว่ า นั ก เรีย นส่ว นใหญ่ มี ทัก ษะของผู้ เ รีย น
ตามศตวรรษที่ 21 ในระดับดี
3. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน วิชาเคมีพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการจัด
การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ในระดับมากที่สุด (6 ประเด็น) รองลงมา คือ ระดับมาก (4 ประเด็น) โดยนักเรียนส่วนใหญ่
เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทําให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีความสุขมากขึ้น
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้แบบอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงานอีก การสอนด้วยวิธีนี้ทําให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนได้ดียิ่งขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมากที่สุด
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนดังนี้ (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน), 2547, หน้า 13 - 14)
มาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้
1. จัด เนื้ อ หาสาระและกิจ กรรมให้ส อดคล้อ งกับ ความสนใจและความถนั ด ของผู้เ รีย นโดยคํา นึ ง ถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึก ทัก ษะ กระบวนการคิด การจัด การ การเผชิญ กับ สถานการณ์ และการประยุกต์ค วามรู้ม าใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
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3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทําได้จริง คิดเป็นทําเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ในมาตราที่ 24 นั้นจะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21stCentury Skills Rethinking How
Students Learn) (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2556, หน้า 7 และ 90) ที่มีวิถีการเรียนรู้ใหม่โดยให้ผู้เรียนลงมือ
กระทําเพื่อให้เกิดทักษะ ซึ่งเป้าหมายของทักษะที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็คือ ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการร่วมมือ ทักษะการมีวินัยและในการเรียนที่มีการลงมือกระทํานั้นจะต้องทํางานเป็นทีม เพื่อที่จะร่วมกัน
ไตร่ตรองว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง และต้องการเรียนอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ครูไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สอนเหมือนในอดีต แต่บทบาทของครูเปรียบเสมือนผู้ฝึกสอน (Coach) หรือผู้อํานวยความสะดวก
(Facilitator) ที่จะจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ (Inspire) ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และเรียนจากการลงมือปฏิบัติ (Learning
by Doing) ร่วมกันเป็นทีม เน้นทักษะในการหาความรู้มากกว่าความรู้ และครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning: PBL) ในการเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน นักเรียนจะต้องเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
จากข้อสอบ O – NET 2 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 – 2555 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) พบว่าเนื้อหา เรื่อง พอลิเมอร์ จะถูกนํามาออกข้อสอบไม่ต่ํากว่าปีการศึกษาละ 3 – 4 ข้อ ดังนั้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อให้เกิดการจดจําองค์ความรู้ได้อย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้เอง จึงทําให้ครูเกิดแนวคิดในการพัฒนาการสอน
เรื่อง พอลิเมอร์ ขึ้นมาและเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสอนจึงมีการสอดแทรกการจัด
การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project - Based Learning: PBL) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับพอลิเมอร์ในชุมชน
ที่มีมากและเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชนตาจงนั่นก็คือยางพารา ในหัวข้อที่นักเรียนสนใจเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถมีกระบวนการในการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จากการตั้งคําถามกับครูที่ปรึกษา
ที่เปรียบเสมือนผู้ฝึกสอน (Coach) ให้ชี้แนะแนวทางในการค้นหาให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ต้องการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการจากการศึกษาด้วยตัวของนักเรียนเอง ตลอดจนนําองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาสื่อสารให้เกษตรกร
ชาวสานยางในชุมชนตาจงเกิดความเข้าใจสะท้อนให้เห็นถึงการมีจิตอาสามีและน้ําใจของนักเรียน เป็นการสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่ม และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้จะทําให้นักเรียนสามารถจดจําองค์ความรู้ไว้ในสมอง
ได้ อ ย่ า งยาวนาน เพราะการทํ า โครงงานถื อ เป็ น การลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของกลุ่ ม ลั ท ธิ
ประสบการณ์นิยม ที่เชื่อว่าความรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือปฏิบัติ นอกจากนั้นแล้ววิลเลียมเจมส์ ได้กล่าวไว้ว่า
ประสบการณ์และการปฏิบัติเป็นสิ่งสําคัญในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมถึงจอห์น ดิวอี้ กล่าวไว้ว่า มนุษย์จะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์เท่านั้น (รุจิร์ ภู่สาระ, 2545, หน้า 24) ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนแบบโครงงานจึงสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียน
แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง พอลิเมอร์
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง พอลิเมอร์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง พอลิเมอร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project - Based Learning: PBL) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่ครูไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สอนเหมือนในอดีต แต่บทบาทของครูเปรียบเสมือนผู้ฝึกสอน (Coach)
หรือผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) ที่จะจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ (Inspire) ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและเรียน
จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ร่วมกันเป็นทีม เน้นทักษะในการหาความรู้มากกว่าความรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความจํา ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการ
รวมทั้งสมรรถภาพทางสมอง และมวลประสบการณ์ทั้งปวง ที่นักเรียนได้รับการเรียนการสอน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ด้วยคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2530, หน้า 29)
3. ทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ตามจุดเน้นของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้งคําถาม การค้นหา การสร้างสรรค์ การสื่อสาร
และการมีจิตอาสา/น้ําใจ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project - Based Learning: PBL) หมายถึง การจัดการเรียนรู้หรือจัด
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อค้นพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่
ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูแนะนําและให้คําปรึกษาโดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาเคมีพื้นฐาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบประเมินทักษะของผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดแนวคิด
การเรียนรู้แบบโครงงาน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
รายวิชาเคมีพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
และการตั้งชื่อโครงงาน
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการทําโครงงาน
ขั้นตอนที่ 3 การลงมือทําโครงงาน
ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน
ขั้นตอนที่ 5 การนําเสนอผลงาน
ขั้นตอนที่ 6 การวัดผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน
ทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัด
การเรียนการสอนแบบโครงงาน
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การเรียนการสอนแบบโครงงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 51 คน ซึ่งแต่ละห้องมีลักษณะหรือ
ระดับความรู้ความสามารถในรายวิชาเคมีพื้นฐานใกล้เคียงกัน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนตาจง
พิทยาสรรค์ อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 23 คนโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาเคมีพื้นฐาน จํานวน 5 แผน
10 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้สร้างและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อแบบประเมินทักษะของผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานผู้วิจัยได้สร้างและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัด
การเรียนการสอนแบบโครงงานโดยการทดสอบค่าที (t – test Dependent Sample)
2. ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินทักษะของผู้เรียน
ตามศตวรรษที่ 21
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลทดสอบหลังเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการประเมิน ทัก ษะของผู้เ รีย นตามศตวรรษที่ 21 พบว่า นัก เรีย นส่ว นใหญ่มีทัก ษะของผู้เ รีย น
ตามศตวรรษที่ 21 ในระดับดี
3. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน วิชาเคมีพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีนี้ในระดับมากที่สุด (6 ประเด็น) รองลงมาคือระดับมาก (4 ประเด็น) โดยนักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทําให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีความสุขมากขึ้น สามารถ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้แบบอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานอีก
การสอนด้วยวิธีนี้ทําให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนได้ดียิ่งขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการศึก ษาพบว่า ผลทดสอบหลัง เรีย นโดยวิธีก ารจัด การเรีย นรู้แ บบโครงงานของนัก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบโครงงาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกิจกรรมกลุ่ม
ซึ่งถือเป็นการเรียนแบบร่วมมือโดยการที่นักเรียนตั้งคําถามกับครูที่ปรึกษาที่เปรียบเสมือนผู้ฝึกสอน (Coach)
ให้ชี้แนะแนวทางในการค้นหาให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ต้องการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการจากการศึกษา
ด้วยตัวของนักเรียนเอง ตลอดจนนําองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการทําโครงงานมาสื่อสารให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ในชุมชนตาจงเกิดความเข้าใจสะท้อนให้เห็นถึงการมีจิตอาสามีและน้ําใจของนักเรียน ทําให้กิจกรรมการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวซ้อน ตํามะ
(2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์และชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
กับนัก เรียนที่ไ ด้รับ การจัดการเรีย นรู้ด้วยการใช้ชุดกิจ กรรมวิท ยาศาสตร์แบบสืบ เสาะหาความรู้แ ตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
กับนัก เรียนที่ไ ด้รับ การจัดการเรีย นรู้ด้วยการใช้ชุดกิจ กรรมวิท ยาศาสตร์แบบสืบ เสาะหาความรู้แ ตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
5. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ
หาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สรุปว่าการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะทําให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะของผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 และกระบวนการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ส อนควรจัดการเรีย นการสอนโดยสอดแทรกการทําโครงงานทุก ครั้งที่สอน เพื่อ ให้นัก เรียนเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
2. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานอาจจะใช้การบูรณาการ 2 วิชาร่วมกัน คือ เคมีพื้นฐาน และ
ภาษาไทย เป็นต้น
3. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สําหรับหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ
เช่น สารชีวโมเลกุล ไฟฟ้าเคมี เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาเคมีในระดับชั้นอื่น ๆ
2. หากมีเวลาเพียงพอในการวิจัย ผู้วิจัยควรออกแบบเครื่องมือและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
ตามกระบวนการวิจัย
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ผลงานวิจัย ผลการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย English Discoveries ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
(ปวช.3) วิทยาลัยเทคโนโลยีวศิ วกรรม บริหารธุรกิจ
ผู้วิจัย
นายมานิต ศิรเิ พิ่มพูล
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้ชุดสื่อการสอนมัลติมีเดีย English Discoveries ก่อนและหลังการเรียนการสอน และ 2) ศึกษาเจตคติ
ด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดสื่อการสอนมัลติมีเดีย English Discoveries กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สาขางานการบัญชี จํานวน 22 คน และสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก จํานวน 23 คน รวม 45 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากชุดสื่อการสอนมัลติมีเดีย English Discoveries
แบบประเมินทักษะการพูดจากชุดสื่อการสอนมัล ติมีเดีย English Discoveries และ แบบสอบถามเจตคติ
ด้านทักษะการฟังและการพูดโดยใช้ชุดสื่อการสอนมัลติมีเดีย English Discoveries สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนภายหลังการใช้ชุดสื่อการสอนมัลติมีเดีย English Discoveries
มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น โดยมีผลต่างของคะแนนเพิ่มขึ้น 3.51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.76
2. ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษภายหลังการใช้ชุดสื่อการสอนมัลติมีเดีย English Discoveries โดยรวมดีขึ้น
โดยมีผลต่างของคะแนนลักษณะการพูดอย่างคล่องแคล่ว เพิ่มขึ้น 0.79 คะแนน การพูดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
เพิ่มขึ้น 0.38 คะแนน การพูดออกเสียงชัดเจน เพิ่มขึ้น 0.27 คะแนน และการพูดโดยใช้ภาษากายหรือท่าทางประกอบ
เพิ่มขึ้น 0.18 คะแนน
3. เจตคติด้านทั กษะการฟัง มีเจตคติระดับกลาง และเจตคติด้านทักษะการพูด มีเจตคติระดับกลาง
สําหรับเจตคติโดยรวมด้านทักษะการฟังและการพูด มีเจตคติระดับกลาง
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ผลงานวิจัย รายงานการสร้างหนังสือพัฒนากิจกรรม มหัศจรรย์โครงงานวิทยาศาสตร์ยุคอาเซียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ผู้วิจัย
นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหนังสือพัฒนากิจกรรมมหัศจรรย์โครงงานวิทยาศาสตร์ยุคอาเซียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลการเรียนด้วย
หนังสือพัฒนากิจกรรม มหัศจรรย์โครงงานวิทยาศาสตร์ยุคอาเซียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 40 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แ ก่ หนัง สือ พัฒ นากิจ กรรมมหัศ จรรย์โ ครงงานวิท ยาศาสตร์ยุค อาเซีย น ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 1
จัด ทํา เป็น ชุด และใช้ชื่อ หนัง สือ พัฒ นากิจ กรรมมหัศ จรรย์โ ครงงานวิท ยาศาสตร์ยุค อาเซีย น ภายใน 1 ชุด
ประกอบด้วย 4 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสือพัฒนากิจกรรม
มหัศจรรย์โครงงานวิทยาศาสตร์ยุคอาเซียน แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบสอบถาม
เจตคติต่อการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสือพัฒนากิจกรรมมหัศจรรย์โครงงานวิทยาศาสตร์ยุคอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.75/85.25 เล่มที่ 2 ตามรอยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.25/84.25 เล่มที่ 3 จุดประกายความคิดโครงงานวิทยาศาสตร์พอเพียง
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.75/85.50 เล่มที่ 4 มหัศจรรย์กิจกรรมโครงงานยุคอาเซียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.93/84.75
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสือพัฒนากิจกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .01 การประเมินความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
นักเรียนมีเจตคติต่อการทําโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก
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ผลงานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชน้ําและปูน้ําจืด
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ผู้วิจัย
นางรัชนู บัวพันธ์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชน้ําและปูน้ําจืด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิท ยา
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชน้ําและปูน้ําจืด โดยใช้แ หล่งเรียนรู้ใ นชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน โดยกลุ่มทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน ฯ
กลุ่มควบคุมเรียนด้วยวิธีปกติ จากแหล่งรู้ในชุมชนไม่ใช้เอกสารประกอบการเรียน ฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน ฯ จํานวน 12 เล่ม แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเส้นทางศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในลุ่มน้ําพุง อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 2 ฉบับ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชน้ํา และปูน้ําจืด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.70/85.50
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชน้ําและปูน้ําจืด โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ทักษะการสังเกต มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทักษะการวัด
ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
ทั ก ษะการจั ด กระทํ า และสื่ อ ความหมายข้ อ มู ล ทั ก ษะการลงความคิ ด เห็ น จากข้ อ มู ล ทั ก ษะการพยากรณ์
ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง
และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ตามลําดับ จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชน้ําและปูน้ําจืด โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย
นายไพรัตน์ ลิม้ ปองทรัพย์
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” ตามเกณฑ์
80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” และ 4) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชา
การบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี”
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย
เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ห้องเรียน ผู้เรียน จํานวน 45 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยนวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น และแบบวัด เจตคติ ต่อ การเรีย นวิ ช าการบัญ ชีเ บื้อ งต้น 1 สถิติ ที่ใ ช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. นวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” เรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.32/82.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” เรื่อง สินทรัพย์
หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.8163 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.63
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ของผู้เรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม “เกมปากระป๋อง ท่องบัญชี” หลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติต่อการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม “เกมปากระป๋อง
ท่องบัญชี” สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลงานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นายวิธิวัติ รักษาภักดี
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการใช้
แบบฝึกทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ประเมินความสามารถในการทําโครงงานหลังจาก
ใช้แบบฝึกทักษะการทําโครงงาน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
8 แผน แบบฝึกทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถ
ในการทําโครงงาน และแบบประเมิน ความพึ ง พอใจ สถิ ติที่ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.03/84.43 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ มีความสามารถ
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้วิจัย
นางธัญพร พุ่มพวง
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ระบบนิเวศ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ เป็นบทเรียนที่มีลักษณะการเสนอ
รายละเอียดของเนื้อหาและภาพประกอบโดยรูปแบบการนําเสนอประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เพลงบรรเลง มีการโต้ตอบของบทเรียนกับผู้เรียน สรุปเนื้อหาแต่ละหน่วย โดยมีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ด้านเนื้อหา และสื่อการนําเสนอ มีค่าเท่ากับ 4.48
และ 4.39 ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ผู้เรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบตามแนวคิด
Socioscientific
ผู้วิจัย
นางรัตนพร สอนสมนึก
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบตามแนวคิด
Socioscientific ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 75/75 2) ศึ ก ษาดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ
หมวกความคิดหกใบตามแนวคิด Socioscientific และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบ
ตามแนวคิด Socioscientific กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
จังหวัดสกลนคร จํานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบตามแนวคิด Socioscientific จํานวน 14 แผน 28 ชั่วโมง แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ภูมิศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบตามแนวคิด Socioscientific มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 78.03/85.54
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบ ตามแนวคิด Socioscientific
เท่ากับ 0.53
3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกความคิดหกใบตามแนวคิด Socioscientific
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนภูมิศาสตร์ หลังการเรียนเพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะด้วยวีดิทัศน์ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SKLLS
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานงานทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย
นายรณชิต นราพันธ์
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการฝึกทักษะด้วยวีดิทัศน์ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบ SKLLS เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานงานทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) หาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการฝึกทักษะด้วยวีดิทัศน์ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SKLLS เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานงานทัศนศิลป์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 ที่เป็นนักเรียนพิเศษไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะขั้นพื้นฐานร้อยละ 40 ของวิชาทัศนศิลป์
จํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินคุณภาพ วีดิทัศน์ออนไลน์
เรื่อง พื้นฐานงานทัศนศิลป์ แผนการฝึกทักษะด้วยวีดิทัศน์ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SKLLS แบบทดสอบ
วัดความรู้ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการฝึกทักษะด้วยวีดิทัศน์ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SKLLS เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
งานทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 คําชี้แจง คําอธิบาย จุดประสงค์
การเรียนรู้ ส่วนที่ 2 เนื้อหาวีดิทัศน์การฝึกทักษะผ่านระบบออนไลน์ ส่วนที่ 3 แผนการฝึกทักษะการปฏิบัติ โดยมี
ขั้นตอนรูปแบบการสอนแบบ SKLLS ได้แก่ การกระตุ้นความสนใจให้อยากเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี (Stimulation)
การเรียนรู้โดยแสวงหาการรับความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (Knowledge) การสร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยการลอกเรียนแบบ
(Imitation) การแสดงออกรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ (Learning by Doing) โดยกําหนดระยะเวลาในการฝึกทักษะปฏิบัติ
ผ่านวีดิทัศน์ออนไลน์ (Learning by Doing) การประเมินค่าจากแสดงออกรู้ด้วย
2. การฝึกปฏิบัติแ ละนําเสนอ (Learning from Evaluation) และการทวนซ้ําส่งเสริมความคงทน
(Strengthen Retention)
3. รูปแบบการฝึกทักษะด้วยวีดิทัศน์ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SKLLS เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
งานทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.35/82.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80
โดยรวมนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.94 ซึ่งกําหนดสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 25 ความพึงพอใจต่อ
การฝึกทักษะที่ใช้รูปแบบการฝึกทักษะด้วยวีดิทัศน์ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SKLLS มีค่าเฉลี่ย 4.46
อยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 S สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย
นายวิวฒ
ั น์ เพชรศรี
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 S สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 2) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 S
สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสฤษดิเดช อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาจากการจับสลากห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม จํานวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนละ จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 S สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีคุณภาพประกอบด้วย
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน หลักการสําคัญของรูปแบบ วัตถุประสงค์ กระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
4 ขั้นตอน บรรยากาศองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัย
นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อความสามารถ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ขับขานกังวานเสนาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ก่อนเรียนกับหลังเรียน และกับเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กังวานเสนาะ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ75
3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์กังวานเสนาะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศิลปะ (สาระดนตรี) หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ขับขานกังวานเสนาะ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จํานวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้สาระดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ขับขานกังวานเสนาะ จํานวน 2 แผน แบบประเมินการขับร้อง แบบทดสอบ แบบประเมินกิจกรรม
และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ขับขานกังวานเสนาะ หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 13.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.33
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ขับขานกังวานเสนาะ หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
ที่กําหนดไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ขับขานกังวานเสนาะ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีขับร้อง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
82.93 และมีคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กังวานเสนาะ ในภาพรวมระดับมาก
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ผลงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ผู้วิจัย
นายธีระเดช จิราธนทัต
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
สู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
3) ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
และ 4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 11 คน ครูผู้สอน จํานวน 16 คน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 116 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
สู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน แบบประเมินความเหมาะสม
ของคุณภาพนักเรียน แบบประเมินความเหมาะสมของคุณภาพครู แบบประเมินความเหมาะสมของคุณภาพแหล่งเรียนรู้
แบบประเมิ น ความเหมาะสมของคุณ ภาพกิ จ กรรมการพัฒ นาทัก ษะชีวิต และแบบประเมิน ความเหมาะสม
ของคุณภาพการบริหารจัดการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การดําเนินการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยรวมและทุกด้าน
ได้แก่ (1) ด้านการขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี (2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ (3) ด้านการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร (4) ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะของสถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร และ (5) ด้านการระดมสรรพกําลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ มีปัญหาอยู่ใน ระดับมาก
2. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) การสร้างรูปแบบ (2) การนํารูปแบบไปใช้ และ (3) การประเมินรูปแบบ และมีกิจกรรมการพัฒนา 5 กิจกรรมหลัก
และ 49 กิจกรรมย่อย
3. กิจกรรมในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยรวมและทุกด้าน
ได้แก่ (1) ด้านกิจกรรมการขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี (2) ด้านกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ (3) ด้านกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร (4) ด้านกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะของสถานศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (5) ด้านกิจกรรมระดมสรรพกําลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. ผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบ
4.1 คุณ ภาพนั ก เรีย น ด้ า นทั ก ษะและความสามารถในการใช้เ ครื่อ งมือ เพื่อ การแสวงหาความรู้
ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และด้านคุณลักษณะความเป็นไทยอยู่ในระดับมาก
4.2 คุณภาพครู ด้านการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และด้านความรู้ความเข้าใจในโครงการอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด
4.3 คุณภาพแหล่งเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ทั่วไปและด้านห้องสมุดอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด
4.4 คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านลักษณะกิจกรรมและด้านการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก
4.5 คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านอาคารสถานที่และด้านกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย อยู่ในระดับมาก
4.6 คุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณลักษณะเฉพาะตัวผู้บริหารด้านการบริหารจัดการ และด้านผลงาน
ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย รายงานการใช้การนิเทศเสริมพลัง (Empower Supervision) ในการพัฒนาครูปฐมวัย
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผู้วิจัย
นางนรินทร ชมชื่น
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2) ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3) ประเมินคุณลักษณะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์
ปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ ครู และเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ปีการศึกษา 2555 จําแนกเป็นครูปฐมวัย จํานวน 20 คน และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 จํานวน 492 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการนิเทศเสริมพลัง ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
ของครู แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
และแบบสอบถามความพึงพอใจของครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความรู้ ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ก่อนการนิเทศอยู่ในระดับพอใช้
ส่วนหลังการนิเทศอยู่ในระดับดีมาก โดยความรู้ความเข้าใจของครู เกี่ยวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
หลังการนิเทศ สูงกว่าก่อนการนิเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของครูผู้สอนปฐมวัย พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับดี และรายการที่ครูจัดกิจกรรมได้ดีที่สุด ได้แก่ ครูจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และกิจกรรม
ที่ครูจัดได้น้อยที่สุด ได้แก่ ประเมินพัฒนาการเด็กที่ครอบคลุมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
3. ผลการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งได้แก่ คุณลักษณะตามวัย
ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา หลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
ที่อยู่ในระดับปรับปรุง โดยค่าเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทั้งด้านหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์
และเนื้อหาของโครงการ ฯ ด้านการจัดอบรมและนิเทศติดตามผล และด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรม ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์วิทยพัฒนา) เรื่อง รักความเป็นไทย
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์
ปีที่วิจัย
2557
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมประกอบกิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์วิท ยพัฒนา)
เรื่อง รักความเป็นไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 ห้อง นักเรียน จํานวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์วิทยพัฒนา) เรื่อง รักความเป็นไทย โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์วิทยพัฒนา) โดยใช้ชุดกิจกรรม
เรื่อง รักความเป็นไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์วิทยพัฒนา) เรื่อง รักความเป็นไทย โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.44/83.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ร้อยละ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับพึงพอใจมาก
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ผลงานวิจัย ผลการพัฒนาทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนโมดูล
เรื่อง พื้นฐานการตีฆ้องวงใหญ่ และสื่อวีดีทศั น์การศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่
ผู้วิจัย
นายรณชัย บุญลือ
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนโมดูล เรื่อง พื้นฐานการตีฆ้องวงใหญ่ และสื่อวีดิทัศน์การศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่
2) เปรียบเทียบความรู้ความสามารถและทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง
การใช้บทเรียนโมดูล และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้บทเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน จํานวน 40 คน
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนโมดูล
เรื่อง พื้นฐานการตีฆ้องวงใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สื่อวีดีทัศน์การศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่
แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถในภาคทฤษฎี เรื่อง พื้นฐานการตีฆ้องวงใหญ่ เครื่องมือประเมินความรู้
ความสามารถและทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ตามสภาพจริง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้บทเรียนโมดูล เรื่อง พื้นฐานการตีฆ้องวงใหญ่ และสื่อวีดีทัศน์การศึกษาเรียนรู้
ปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความสามารถในภาคทฤษฎี เรื่อง พื้นฐานการตีฆ้องวงใหญ่ ก่อนเรียนเท่ากับ
11.30 คะแนน หลังเท่ากับ 26.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนคะแนนการสังเกตก่อนเรียนโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 179.09 คะแนนจากคะแนนเต็ม 244 คะแนน หลังเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 231.64 คะแนน
2. คะแนนความรู้ความสามารถในภาคทฤษฎี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนคะแนนการสังเกตหลังเรียนโดยรวมและรายพฤติกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้บทเรียนโมดูล เรื่อง พื้นฐานการตีฆ้องวงใหญ่
และสื่อวีดีทัศน์การศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การสร้างทักษะการป้องกันยาเสพติดโดยใช้บทเรียน D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
ผู้วิจัย
พันตํารวจโทดิฐภัทร บวรชัย
ปีที่วิจัย
2557
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียน D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)
สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) และ 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ทักษะการป้องกันยาเสพติด
ของนั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการเรี ย นบทเรี ย น D.A.R.E. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งการวิ จั ย เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) จํานวน 84 คน ครู จํานวน 2 คน ผู้บริหาร จํานวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียน D.A.R.E. สมุดวางแผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์ครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียน D.A.R.E. เท่ากับ 83.37/89.61 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนบทเรียน D.A.R.E. อยู่ในระดับมาก ครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าเนื้อหา
มีความเหมาะสม กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมทําให้นักเรียนมีส่วนร่วม สื่อการสอนน่า สนใจ
และครูตํารวจ D.A.R.E. มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
2. การใช้ทักษะการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนอยู่ในระดับดี โดยพฤติกรรมการแสดงออกอย่างมั่นใจ
อยู่ในระดับดี ขณะที่การควบคุมตนเองอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
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ผลงานวิจัย ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ชุดลูกเต๋า Multiple Music วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค23102)
เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นายแสงจันทร์ เพริดพราว
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ชุดลูกเต๋า Multiple Music เรื่อง ความน่าจะเป็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) หาดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ชุดลูกเต๋า Multiple Music 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อชุดลูกเต๋ากับนักเรียนที่เรียนปกติ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อชุดลูกเต๋า Multiple Music กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 62 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สื่อชุดลูกเต๋า Multiple Music แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สื่อชุดลูกเต๋า Multiple Music วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค23102) เรื่อง ความน่าจะเป็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนโดยใช้สื่อชุดลูกเต๋า Multiple Music สถิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดลูกเต๋า Multiple Music ที่พัฒนาขึ้นเป็นชุดลูกเต๋าที่ทําด้วยฟิวเจอร์บอร์ด มีวงจร IC Multiple Music
อยู่ภายใน ชุดลูกเต๋ามี 4 ลูก ประกอบด้วยลูกเต๋าใหญ่ที่มีเสียงเพลง 1 ลูก และลูกเต๋าเล็ก 3 ลูก ใช้ประกอบการทดลอง
ในการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ชุดลูกเต๋า Multiple Music เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.62/81.35
2. ดัชนีประสิทธิผลชองสื่อการเรียนรู้ชุดลูกเต๋า Multiple Music เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เท่ากับ .6263
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อชุดลูกเต๋า Multiple Music สูงกว่านักเรียนที่เรียนปกติ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดลูกเต๋า Multiple Music โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รื่องสารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ผู้วิจัย
นางรัตนา หิรัญโรจน์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยการเรียนรู้แ บบ 4 MAT และ 2) ศึก ษาความคิด เห็ น ของนัก เรี ย นที่มีต่อ การจัด การเรี ย นรู้แ บบ 4 MAT
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง สารรอบตัว จํานวน 5 แผน ใช้เวลา 14 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่เรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเทคนิค 3P1M
ผู้วิจัย
นางสาวนารี โอภาโส
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเทคนิค 3P1M และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเทคนิค 3P1M กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเทคนิค 3P1M วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 7 แผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 4 ขั้น ได้แก่ การเตรียมพร้อม (Preparation) การเสนอความรู้ใหม่
(Presentation of New Knowledge) กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process) การวัดและประเมินผล
(Measurement and Evaluation) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
และ 3) แบบวัดทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเทคนิค 3P1M มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเทคนิค 3P1M มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
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ผลงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
ผู้วิจัย
นางนพรัตน์ สุวรรณโณ
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง Vocabularies and Technical Term in Accounting (Accounting Cycle) และ
2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 จํานวน 29 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี
เรื่อง Vocabularies and Technical Term in Accounting (Accounting Cycle) ที่ใช้กระบวนการสอนโดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) คําสั่ง ชิ้นงานภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 3) แบบทดสอบคําศัพท์ทางการบัญชี
4) แบบทดสอบรายหน่วย 5) แบบประเมินชิ้นงาน และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพท์หลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 62.06 มีพัฒนาการที่ดีกว่า
ก่อนเรียน ร้อยละ 68.97 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายหน่วยและการประเมินชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 93.11
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด
เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย
นายประดิษฐ์ รังสรรค์
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้าง
ความคิดรวบยอด เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลัง การใช้ชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้แ บบปฏิบัติก ารคณิต ศาสตร์ใ นการสร้า งความคิด รวบยอดกับ เกณฑ์ และ
3) เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้าง
ความคิดรวบยอดกับการวัดซ้ําจากการวัดครั้งแรก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกําแพงวิทยา
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 จํานวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด เรื่อง ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 8 ชุด ชุดละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 2) แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 8 แผน รวม 16 ชั่วโมง และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอด เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
มี 8 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย คําแนะนําชุดกิจกรรม ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม คําชี้แจง ระยะเวลา สื่อการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคัญ/สาระการเรียนรู้ ภาพประกอบคําถาม บัตรคําถาม ใบกิจกรรม
แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย และเกณฑ์การประเมินผล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นชุดกิจกรรมที่ให้
นัก เรีย นศึก ษาและปฏิบัติกิจ กรรมการเรีย นรู้ด้ว ยตนเองโดยมีค รูค อยให้คํา แนะนํา ชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้
แบบปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในการสร้างความคิดรวบยอดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.93/75.90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนด 75/75
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียนไม่แตกต่างกับการวัดซ้ําหลังจากการวัดครั้งแรก
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ผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ เรื่อง การพึง่ ตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ
ผู้วิจัย
นางสุวิมล ทองอินทร์
ปีที่วิจัย
2557
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ตามรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การพึ่งตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้
ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนลูกเสือ เนตรนารี สามั ญ โดยจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2556
จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญ ตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การพึ่งตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการเรียนรู้ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพเท่ากับ
86.89/82.00
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ
เท่ากับ 0.5437
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้
และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ผู้วิจัย
นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
ในการทํางานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ และการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช.1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 80 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ห้องเรียนละ 40 คน
แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการจับสลากเป็นกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้
และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบแผนการทดลอง
แบบ Randomized Control Group Pretest - Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติ t - test
แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
2. แบบสืบเสาะหาความรู้ มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผู้วิจัย
นางพรรณิภา เห็มสมัคร
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิท ยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จํานวน 15 แผน
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.67/80.28
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.6428
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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ผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนหัวหิน
ผู้วิจัย
นายธนิต พงษ์รอด
ปีที่วิจัย
2557
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 2) ศึกษาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ และ
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จํานวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง จํานวน
เชิงซ้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) แบบฝึกทักษะ เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน จํานวน 7 เล่ม 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดี มีทักษะด้านการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ สูงสุด รองลงมาได้แก่ ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการให้เหตุผล ตามลําดับ
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย ผลการออกกําลังกายโดยใช้แนวการฝึกแบบพลัยโอเมตริก และการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬา
ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บํารุง)
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้วิจัย
นางปริศนา รัตนะ
ปีที่วิจัย
2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก
และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของเด็กปฐมวัย และ 2) เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่
และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ก่อนและหลังการออกกําลังกาย
โดยใช้แนวการฝึกแบบพลัยโอเมตริก และการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬา กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บํารุง) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จํานวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกผลการทดสอบ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ และแบบบันทึกผลการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กและการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าแบบที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมก่อนและหลังการออกกําลังกายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.17 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .29) และ 2.76 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .36) ตามลําดับ
2. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การออกกําลังกายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.71 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .34) และ 2.74 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .44) ตามลําดับ
3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการออกกําลังกายแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลงานวิจัย การสร้างและใช้รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ IDEA D5 NAREE’S MODEL เพื่อพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ความรอบรู้สอู่ าเซียนและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผู้วิจัย
นางนารี คูหาเรืองรอง
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและศึกษาผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ IDEA
D NAREE’S MODEL เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ความรอบรู้สู่อาเซียนและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 และ 2) พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ความรอบรู้สู่อาเซียนและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ แล้วนําไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 50 คน และสอบถามความพึงพอใจ
ต่ อรูป แบบ ฯ ของผู้ ป กครองนั กเรี ยน จํ านวน 375 คน ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา จํ านวน 15 คน และ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้นฐาน จํ านวน 14 คน เครื่อ งมือที่ใ ช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลประกอบด้ว ย
1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ ฯ
3) แบบสํารวจข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียน
4) แบบทดสอบความรอบรู้สู่อาเซียน และ 5)แบบสังเกตทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ IDEA D5 NAREE’ S MODEL มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Desire
ผู้เรียนที่ปรารถนา 2) Design ระบบมีสไตล์ 3) Driven ผู้นําขับเคลื่อน 4) Delight ลูกค้าพอใจ และ 5) Diffuse
เครือข่ายกว้างขวาง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ารูปแบบ ฯ โดยรวม
มีความเหมาะสมระดับมาก
3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O - Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ปีการศึกษา 2555 พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 2554 เท่ากับ +10.45 และปีการศึกษา 2555 มีผู้เรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับนานาชาติ จํานวน 1 รางวัล ระดับประเทศ 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล และนักเรียนสอบ
O - Net ได้ 100 คะแนน จํานวน 3 คน
4. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบ ฯ โดยรวมระดับมากที่สุด
5. ผู้เรียนมีความรอบรู้สู่อาเซียนและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยรวมระดับมาก
5
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ผลงานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP กับวิธีสอนแบบปกติ
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 32101
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย
นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP และวิธีสอนแบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 87 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม กลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP จํานวน 43 คน และกลุ่มควบคุม
สอนแบบปกติ จํานวน 44 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มละ 22 ชั่วโมง โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 32101 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ แบบทดสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
ผลการวิจัยพบว่า
1. สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ มีประสิทธิภาพ 82.43/83.26 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP แตกต่างกับวิธีสอน
แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ผลงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย
นายเดช ยะมงคล
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิต
ข้าวอินทรีย์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ และคะแนนทักษะการปฏิบัติงาน
กับเกณฑ์ 3) เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนตามหลักสูตร 4) ศึกษาความคิดเห็นของชาวนาตัวอย่างที่มีต่อ
หลักสูตร และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตร ผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมจัดทําหลักสูตร แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
และ 2 ปีการศึกษา 2555 จากนั้นจึงนําหลักสูตรไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมิน
ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของชาวนาตัวอย่าง และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่องหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หน่วยการเรียนรู้
ในหลักสูตรมี 3 หน่วย ได้แก่ 1) รู้จักข้าวอินทรีย์ 2) ปลูกและดูแลดี 3) ผลผลิตมีคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
โดยภาพรวม หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และหน่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.28/81.98
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80
2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติงานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ชาวนามีความเห็นว่าโดยภาพรวมหลักสูตรมีคุณภาพในระดับดีมาก และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่แนะนําให้ปลูก คือ พันธุ์หอมนิล และควรปรับปรุงโครงสร้างของดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง
ในโรงเรียนให้มากขึ้น
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลักสูตรในระดับมากที่สุด
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ผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ผู้วิจัย
นายศักดิ์ชัย แก้วกิริยา
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิท ยาลั ยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการสอน
แบบ SQ4R จํานวน 5 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 2 คาบ คาบละ 55 นาที วิธีการสอนมี 6 ขั้น ได้แก่ อ่านอย่างคร่าว ๆ
(Survey) ตั้งคําถาม (Question) อ่านเพื่อจับใจความ (Read) จดบันทึก(Record) เขียนสรุปใจความ ถ้าไม่เข้าใจ
ให้อ่านซ้ํา (Recite) วิจารณ์ (Reflect) และ 2) แบบทดสอบการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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ผลงานวิจัย ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางเรียน ความสามารถในการทําโครงงานและเจตคติต่อการเรียน วิชาโครงงานอาชีพ ง 23102
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง
ผู้วิจัย
นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา
ปีที่วิจัย
2556
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเกณฑ์ 3) ศึกษาความสามารถในการทํา
โครงงานของนักเรียน 4) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เชื่อมโยงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจั ย ประกอบด้ ว ย 1) แผนการจั ด การเรีย นรู้แ บบโครงงานที่เ ชื่อ มโยงปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
วิชาโครงงานอาชีพ ง 23102 จํานวน 8 แผน 36 คาบ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานอาชีพ
3) แบบวัดความสามารถในการทําโครงงาน และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เชื่อมโยง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เชื่อมโยงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เชื่อมโยงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงานที่เชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการลงมือปฏิบัติโครงงานและการเขียนรายงานอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การคิดและการเลือกหัวเรื่อง การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการจัดแสดงผลงาน
อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
4. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม
ระดับมากที่สุด
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ภาคผนวก
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โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557
หลักการและเหตุผล
การวิจัย นอกจากจะเป็น ฐานในการพัฒนางานของผู้ป ระกอบวิชาชีพ ทางการศึก ษาตามที่บัญ ญัติใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 30 แล้ว ยังถือเป็นนวัตกรรมสําคัญที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
และพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์ ทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลผลิตและสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์อันจะนําไปสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในที่สุด ฐานความรู้จากการวิจัยจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาวิชาชีพซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา
คุรุสภาตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิตและการใช้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งจนเป็นที่ยอมรับ และศรัทธาแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ
บุ ค คลทั่ วไป และสังคม การจัดให้ มี ก ารประชุม วิช าการของคุรุส ภา เพื่อ เป็น เวที ท างวิช าการระดับ ประเทศ
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนําเสนอ
และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพ มีคณ
ุ ค่าทางวิชา การและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพครู
พร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
การต่อยอดงานวิจัยที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างแท้จริง
ผลการศึกษาของ Mckinsey & Company (สกศ. 2555: 18) เสนอว่าการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยหรือการทดลองที่เป็นระบบ จะส่งผลต่อการพัฒนาของครูได้จนถึงขั้นดีเลิศ
(Excellent) ซึ่งสอดคล้องกับสรุปผลการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2556 ที่พบว่า การส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้ผลิตงานวิจัยได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ด้านการวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
อย่างใกล้ชิด และสร้างความกระจ่างด้านการวิจัยได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง การได้รับคําแนะนําอย่างใกล้ชิด
ที่ตรงตามสภาพปัญหาวิจัย และความต้องการของผู้ผลิตงานวิจัย ย่อมนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาการสร้างงานวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน การบริ ห ารสถานศึก ษา และการจัด การศึ ก ษาให้ เ ป็น ไปอย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ
และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเป็นกลไกในการสร้างเครือข่ายการวิจัยของ “ประชาคมนักวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู”
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม การจัดประชุมทางวิชาการ
ของคุรุสภา จึงควรได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพ
สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างในการปรับประยุกต์ใ ช้
หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
3. เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้นําเสนอผลงานวิจัยในเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียน
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เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 จํานวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนําเสนอในการประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ไม่น้อยกว่า 300 เรื่อง
1.2 จํานวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ไม่น้อยกว่า 1,500 คน
1.3 หนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557 ที่รวบรวมบทความทางวิชาการ สรุปย่อ
ผลงานวิจัย และสรุปบทคัดย่อผลงานวิจัย ที่ได้รับการคัดสรรจากคุรุสภา า จํานวน 1,500 เล่ม
2. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
การติดตามประเมินผล
1. การเข้าร่วมประชุมวิชาการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
2. การรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งมีเวทีประชุมทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นครูมืออาชีพ
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ทําเนียบนักวิจัย
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ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รบั รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี 2557
“ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค”
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสมสวย พรมหนู

2

นายชลิต ล้วนศิริ

3

นายอภิชาติ เนินพรหม

4

นายอํานาจ ทองแสน

5

นางเบ็ญจพร ภิรมย์

6

นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์

7

นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น

8

นางไพรประนอม ประดับเพชร

9

นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
เลขที่ 588/1 ถนนทางรถไฟตะวันตก
ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
เลขที่ 297 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
เลขที่ 138 หมู่ 8 ถนนอาภากร
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 86000
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โรงเรียนพยุห์วิทยา
เลขที่ 56 หมู่ 8 ตําบลพยุห์
อําเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม
เลขที่ 129 หมู่ 1 ตําบลบ้านโคก
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น
40150
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เลขที่ 17 หมู่ 20 ตําบลเวียง
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โรงเรียนบ้านนาแก
ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ 36150
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
เลขที่ 15 ถนนมาลัยแมน
ตําบลท่าพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

10

นายทวีศิลป์ ซื่อสัตย์

11

นายวรวัฒน์ บุญดี

12

นางสาวสุนันท์ พุทธภูมิ

13

นายศุภกร การสมบัติ

14

นายสุลายมาน บากา

15

นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย

16

นางพจนี ศิริวรรณ

17

นางฐปะนีย์ บุราไกร

18

นางสาวสุวิชา กุฎีศรี

19

นางสาวจันทนา อินทจักร์

20

นางอภิญญา การิกาญจน์

21

นางสุดาจิต ป้านภูมิ

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
หมู่ 1 ตําบลสิชล อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 35000
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
เลขที่ 120 หมู่ 4 ตําบลพลูตาหลวง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตําบลสะบารัง
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โรงเรียนวัดสลุด
เลขที่ 2 หมู่ 10 ตําบลบางแก้ว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
เลขที่ 168 หมู่ 5 ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โรงเรียนบ้านหนองสนม
หมู่ 12 ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
เลขที่ 500 หมู่ 1 ตําบลปลวกแดง
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
เลขที่ 207 หมู่ 10 ตําบลหนองหาร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เลขที่ 120 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โรงเรียนบ้านมะอึ
หมู่ 8 ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

22

นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

23

นางรัชกร ประสีระเตสัง

24

นางสาวกนกพร สุขสาย

25

นายวิชัย กงพลนันท์

26

นางจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล

27

นางมณีรัตน์ คงใจดี

28

นายจําลอง อบอุ่น

29

นายมานิต ศิรเิ พิ่มพูล

30

นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ

31

นางรัชนู บัวพันธ์

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
เลขที่ 55 หมู่ 13 ตําบลนาเหล่า
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
เลขที่ 704 หมู่ 1 ถนนศักดิ์มโน
ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เลขที่ 1046 ถนนสนามบิน
ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000
วิทยาลัยเทคนิคตาก
เลขที่ 195 หมู่ 3 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี
ตําบลป่ามะม่วง อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 63000
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
หมู่ 1 ตําบลโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์ 32140
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
เลขที่ 111 หมู่ 12 ตําบลตาจง
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศกรรมบริหารธุรกิจ
เลขที่ 89 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ
ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
เลขที่ 219 หมู่ 1 ตําบลทุ่งเสลี่ยม
อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
เลขที่ 237 หมู่ 4 ตําบลนาซํา
อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
67120
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

32

นายไพรัตน์ ลิม้ ปองทรัพย์

33

นายวิธิวัติ รักษาภักดี

34

นางธัญพร พุ่มพวง

35

นางรัตนพร สอนสมนึก

36

นายรณชิต นราพันธ์

37

นายวิวัฒน์ เพชรศรี

38

นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ

39

นายธีระเดช จิราธนทัต

40

นางนรินทร ชมชื่น

41

นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์

สถานทีต่ ิดต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
เลขที่ 2 ถนนมหาราช
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ตําบลท่าตูม อําเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ 32120
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เลขที่ 323 ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เลขที่ 84 หมู่ 2 ตําบลขมิ้น
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
47220
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
เลขที่ 69/2 ซอยอิสระภาพ 39
ถนนอิสระภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนสฤษดิเดช
เลขที่ 2/4 ถนนเทศบาล 1
ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
เลขที่ 118 ถนนเลียบคลองชลประทาน
ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
เลขที่ 430 หมู่ 14 ตําบลบ้านตาด
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์
ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
เลขที่ 8 ถนนจิตรเพลิน
ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

42

นายรณชัย บุญลือ

43

พันตํารวจโทดิฐภัทร บวรชัย

44

นายแสงจันทร์ เพริดพราว

45

นางรัตนา หิรัญโรจน์

46

นางสาวนารี โอภาโส

47

นางนพรัตน์ สุวรรณโณ

48

นายประดิษฐ์ รังสรรค์

49

นางสุวิมล ทองอินทร์

50

นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์

51

นางพรรณิภา เห็มสมัคร

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
เลขที่ 53 ซอย 69 แยก 3 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 ตําบลสามพราน
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
หมู่ 1 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
เลขที่ 445/5 ตําบลพระปฐมเจดีย์
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
73000
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
เลขที่ 259 หมู่ 4 ตําบลโพรงจระเข้
อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 90000
โรงเรียนกําแพงวิทยา
เลขที่ 145 หมู่ 1 ถนนละงู - ทุ่งหว้า
ตําบลกําแพง อําเภอละงู
จังหวัดสตูล 91110
โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
เลขที่ 220 หมู่ 10 ถนนนิตโย
ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี 41130
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
เลขที่ 80/90 หมู่ 3 ถนนสุขมุ วิท
ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร
หมู่ 2 ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

52

นายธนิต พงษ์รอด

53

นางปริศนา รัตนะ

54

นางนารี คูหาเรืองรอง

55

นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา

56

นายเดช ยะมงคล

57

นายศักดิ์ชัย แก้วกิริยา

58

นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา

สถานทีต่ ิดต่อ
โรงเรียนหัวหิน
เลขที่ 184 ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บํารุง)
เลขที่ 1 ตําบลบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90250
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
เลขที่ 111 หมู่ 18 ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เลขที่ 51 ซอยสุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เลขที่ 186 หมู่ 8 ถนนโชตนา
ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนนโพธาราม
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โรงเรียนโยธินบํารุง
เลขที่ 283 หมู่ 1 ตําบลปากพูน
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

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

ประธานกรรมการคุรุสภา
เลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา

บรรณาธิการและอํานวยการผลิต
ดร.วิลาวัลย์ 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

เจ้าของและผูผ้ ลิต
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
ขอขอบคุณ
คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
คณะอนุกรรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจําการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจําปี 2557
คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557
คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบทความทางวิชาการและพิจารณาผลงานวิจัย
เพื่อจัดทําหนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี 2557
พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

