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คำ�นำ�
คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้สร้าง และใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียนและวิชาชีพอย่างจริงจัง องค์ความรู้ที่ได้
จากการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ซึง่ เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรปู การศึกษา นอกจากนี“้ การวิจยั ”ยังเป็นนวัตกรรมสำ�คัญในการสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลผลิตและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่สร้างสรรค์ อันนำ�ไปสู่สังคมฐานแห่งความรู้
(Knowledge – Based Society) ในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะเป็น “สังคมแห่งวิชาชีพครู”
ที่มีการใช้ความรู้โดยมีการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
การจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษา” มีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งให้โอกาสแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีเวทีวิชาการระดับประเทศ
ที่นำ�เสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการต่อการพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น ความพยายามและความตั้งใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เป็นเวที
ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย การนำ�เสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยายและภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ประจำ�ปี 2558 และนิทรรศการทางวิชาชีพ การปาฐกถา การบรรยาย และการเสวนาทีเ่ ป็นประเด็นสำ�คัญของการพัฒนา
วิชาชีพและการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการจัดให้มี “คลินิกวิจัย” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เข้าขอรับคำ�ปรึกษา และคำ�แนะนำ�จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีในทุก ๆ ปีที่ล่วงมา
สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “หนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558”
เล่มนี้ สามารถเอื้อประโยชน์แก่ผู้อ่านในการนำ�ความรู้ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เข็มแข็งและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และยังเป็นแหล่งข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับการศึกษาเรียนรู้ และนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบท และความต้องการที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ และผู้เรียนได้อย่างเป็นผลดียิ่งขึ้นต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาในการเขียนบทความทางวิชาการ
และสรุปย่อผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภาเพื่อจัดพิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งกรุณาให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าในการปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย การเสวนา การให้คำ�แนะนำ�
และคำ�ปรึกษาด้านการวิจัย ขอขอบคุณ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกคน” ที่ตระหนักและเห็นถึงความสำ�คัญ
ของการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาวิชาชีพ ด้วยการส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมคัดสรร
กับคุรุสภาด้วยดีตลอดมา ทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภามาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานในครั้งนี้จนสำ�เร็จลุล่วงด้วยดีอย่างงดงาม
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		 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
		 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
			 นางสาวสุติมา มีแย้ม

หน้า
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166

ภาคผนวก
175
• คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
177
ประจำ�ปี 2558
• คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนำ�เสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
179
ประจำ�ปี 2558		
• คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบทความทางวิชาการและพิจารณาผลงานวิจัย
182
เพื่อจัดทำ�หนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558
ทำ�เนียบนักวิจัย

184

กำ�หนดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558
“การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
จัดโดย
สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 (เวลา 07.00 – 17.00 น.)

07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร/รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1
ห้องประชุมรวม
08.30 – 08.35 น. กล่าวรายงาน
โดย นายกมล ศิริบรรณ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่ง
				
เลขาธิการคุรุสภา
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
08.35 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม
มอบรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” ประจำ�ปี 2558
				
จำ�นวน 14 รางวัล
การปาฐกถาพิเศษ
โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
				
ประธานกรรมการคุรุสภา
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
09.30 – 10.00 น. การบรรยายนำ�
เรื่อง “Partnership in Education”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
10.00 – 11.00 น. การสนทนา
เรื่อง “การทำ�งานประจำ�ให้เป็นงานวิชาการ (R2R): บทบาทครูในศตวรรษที่ 21”
ผู้ร่วมสนทนา 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณไพฑูรย์ สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
		
2. รองศาสตราจารย์ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
ก

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

11.00 – 12.30 น. การเสวนาพิเศษ
เรื่อง “ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษา”
ผู้ร่วมเสวนา 1. นายรังสรรค์ มณีเล็ก สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
		
2. ผู้แทนจากบริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)
		
3. พันตำ�รวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารจังหวัดนนทบุรี
ผู้ดำ�เนินรายการ รองศาสตราจารย์มนตรี แย้มกสิกร มหาวิทยาลัยบูรพา
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้อง BB 207 - 212 ชั้น 2 และห้องวายุภักษ์ ชั้น 5
ห้องประชุมรวม
13.30 – 15.00 น. การเสวนา
เรื่อง “มโนทัศน์ของการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”
ผู้ร่วมเสวนา 1. ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
2. นายชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
ห้องประชุมย่อย คลินิกการให้คำ�ปรึกษาและบริการ จำ�นวน 2 ห้อง
13.30 – 17.00 น. ห้องที่ 1 คลินิกวิจัย: การให้คำ�ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ณ ห้อง BB 403 ชั้น 4
ห้องที่ 2 คลินกิ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ: ให้ค�ำ ปรึกษาและตอบคำ�ถามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ณ ห้อง BB 404 ชั้น 4
13.30 – 15.30 น. การนำ�เสนอผลงานวิจัยของคุรุสภา จำ�นวน 3 เรื่อง
ณ ห้อง BB 402 ชั้น 4
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ณ บริเวณหน้าห้อง BB 401 - 406 ชั้น 4 และบริเวณหน้าห้องวายุภักษ์ ชั้น 5
ห้องประชุมย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำ�นวน 2 ห้อง
15.30 – 17.00 น. ห้องที่ 1 “งานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”
ณ ห้อง BB 401 ชั้น 4
ห้องที่ 2 เรื่อง “e – CLIP - EIS: หุ้นส่วนการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน” (ภาค 1)
		
โดย โครงการวิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
			 เครือข่ายโรงเรียน EIS สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้อง BB 406 ชั้น 4

วันอาทิตย์ 30 สิงหาคม 2558 (เวลา 08.00 – 16.00 น.)

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร/รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

ข

ห้องประชุมรวม
09.00 – 10.30 น. การอภิปรายพิเศษ
เรื่อง “Interdisciplinary learning: สหวิทยาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”
ผู้ร่วมอภิปราย 1. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำ�ลี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกป้อง จันวิทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำ�เนินรายการ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
ห้องประชุมรวม
10.30 – 12.00 น. การเสวนา
เรื่อง “มโนทัศน์ของการออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”
ผู้ร่วมเสวนา 1. นายแพทย์ดนัย วังสตุรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
2. นางสาวศศิธร เขียวกอ		ครูชำ�นาญการ โรงเรียนพญาไท และครูผู้ได้รับ
					การคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร
					The Program to Enhance Thai Science
					and Mathematics teachers’ Global
					Education Profession.
ผู้ดำ�เนินรายการ ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
ห้องประชุมย่อย คลินิกการให้คำ�ปรึกษาและบริการ จำ�นวน 2 ห้อง
10.30 – 12.00 น. ห้องที่ 1 คลินิกวิจัย: การให้คำ�ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ณ ห้อง BB 403 ชั้น 4
ห้องที่ 2 คลินกิ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ: ให้ค�ำ ปรึกษาและตอบคำ�ถามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ณ ห้อง BB 404 ชั้น 4
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้อง BB 207 - 212 ชั้น 2 และห้องวายุภักษ์ ชั้น 5
ห้องประชุมย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำ�นวน 3 ห้อง
13.00 – 14.30 น. ห้องที่ 1 เรื่อง “เติมความโดดเด่นให้แก่นวัตกรรมการศึกษา: ไม่ยากอย่างที่คิด”
ผู้ร่วมเสวนา 1. นายสมควร วรสันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน
				
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำ�ปี 2558
		
2. รองศาสตราจารย์ทิวัตถ์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
		
3. นางวรรณา ช่องดารากุล สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ดำ�เนินรายการ นายถวัลย์ มาศจรัส ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียน
				
แห่งประเทศไทย
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม 3 - 4 ชั้น 4

ค

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

ห้องที่ 2 เรื่อง “การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
ผู้ร่วมเสวนา 1. รองศาสตราจารย์ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		
2. รองศาสตราจารย์อวยพร เรืองตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำ�เนินรายการ รองศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 4
ห้องที่ 3 เรื่อง “e – CLIP - EIS: หุ้นส่วนการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน” (ภาค 2)
		
โดย โครงการวิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
			 เครือข่ายโรงเรียน EIS สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้อง BB 406 ชั้น 4
คลินิกการให้คำ�ปรึกษาและบริการ จำ�นวน 2 ห้อง
ห้องที่ 1 คลินิกวิจัย: การให้คำ�ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ณ ห้อง BB 403 ชั้น 4
ห้องที่ 2 คลินกิ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ: ให้ค�ำ ปรึกษาและตอบคำ�ถามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ณ ห้อง BB 404 ชั้น 4
14.30 – 15.30 น. การประกาศผลรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำ�ปี 2558
ปิดการประชุม
โดย นายกมล ศิริบรรณ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่ง
				
เลขาธิการคุรุสภา
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม 3 – 4 ชั้น 4
15.30 – 16.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ณ บริเวณหน้าห้อง BB 401 - 406 ชั้น 4
หมายเหตุ
1.
		
		
		
		
2.
		
		
3.

วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจและประเมิน
ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำ�ปี 2558 เข้าประเมินผลงานนวัตกรรมของ
สถานศึกษา จำ�นวน 59 แห่ง เพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ”
ประจำ�ปี 2558
ณ บริเวณหน้าห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
รับชมนิทรรศการ “ผลงานวิจัยภาคแผ่นป้าย” “ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
และนิทรรศการทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ บริเวณหน้าห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
กำ�หนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

ง

ตารางการนำ�เสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุม
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น.
ห้องประชุมรวม
เวลา

ห้องประชุม

กิจกรรม

08.35 – 09.30 น. ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 ปาฐกถาพิเศษ
			
โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
				
ประธานกรรมการคุรุสภา
09.30 – 10.00 น. ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 การบรรยายนำ� เรื่อง “Partnership in Education”
			
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
10.00 – 11.00 น. ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 การสนทนา เรื่อง “การทำ�งานประจำ�ให้เป็นงานวิชาการ (R2R):
					 บทบาทครูในศตวรรษที่ 21”
			
ผู้ร่วมสนทนา 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณไพฑูรย์ สินลารัตน์
				
2. รองศาสตราจารย์ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
11.00 – 12.30 น. ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 การเสวนาพิเศษ เรื่อง “ความเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา:
					 กรณีศึกษา”
			
ผู้ร่วมเสวนา 1. นายรังสรรค์ มณีเล็ก
				
2. ผู้แทนจากบริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)
				
3. พันตำ�รวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ
			
ผู้ดำ�เนินรายการ รองศาสตราจารย์มนตรี แย้มกสิกร
13.30 – 15.00 น. ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 การเสวนา เรือ่ ง “มโนทัศน์ของการออกแบบการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู”้
			
ผู้ร่วมเสวนา 1. ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช
				
2. นายชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
ห้องประชุมย่อย
ห้อง BB 402 ชั้น 4 “งานวิจัยของคุรุสภา”
เวลา

ผลงานวิจัย

คณะผู้วิจัย

13.30 – 14.10 น. การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครู
		
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.10 – 14.50 น. การศึกษาผลการดำ�เนินงานและจัดทำ�ข้อเสนอยุทธศาสตร์
		
การพัฒนางานของคุรุสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร

14.50 – 15.30 น. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จ

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

ห้อง BB 401 ชั้น 4 “งานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช 2. รศ.เรณุมาศ มาอุ่น
3. ผศ.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
		
4. นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ 5. นางสาวพรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
เวลา
15.30 – 15.55 น.
		
		
		

ผลงานวิจัย

ผู้นำ�เสนอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรก
กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเชียงคำ�วิทยาคม อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา

นางอชิรญา ป้อเฮือน

15.55 – 16.20 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
		
เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้
		
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา
16.20 – 16.45 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
		
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

นายวิชัย ราชธานี

16.45 – 17.10 น. แนวทางการใช้กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา
นางยศพร จิรพรเจริญ
		
ของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อคุณภาพนักเรียน
			
(งานวิจัยที่ได้รับทุน “มูลนิธิทวี บุณยเกตุ”)
ห้อง BB 406 ชั้น 4 “e – CLIP - EIS: หุ้นส่วนการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน” (ภาค 1)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รศ.มนตรี แย้มกสิกร
2. นาวาตรี พงศ์เทพ จิระโร
เวลา

ผลงานวิจัย

ผู้นำ�เสนอ

15.30 – 16.00 น. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบ e - CLIP กลุม่ สาระคอมพิวเตอร์ นายณรงค์ เถาว์เกตุ
		
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม
16.00 – 16.30 น. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบ e - CLIP กลุม่ สาระคณิตศาสตร์ นางไพวดี ศักยาภินันท์
		
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
16.30 – 17.00 น. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบ e - CLIP กลุม่ สาระคอมพิวเตอร์ นางทัศณีย์ นวลกุ้ง
		
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ห้อง BB 403 ชั้น 4
		

เวลา

		
		
		
13.30 – 17.00 น.
		
		
		
		

คลินิกวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การให้คำ�ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
รศ.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
7. รศ.อวยพร เรืองตระกูล
13. นายผดุงชัย ภู่พัฒน์
รศ.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
8. รศ.จินตนา สรายุทธพิทักษ์
14. นางอุมาพร หล่อสมฤดี
รศ.กล้า ทองขาว
9. รศ.รสสุคนธ์ มกรมณี
15. นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล
รศ.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
10. รศ.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
16. นางวันเพ็ญ ผ่องกาย
รศ.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง 11. ผศ.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
17. นายยืนยง ราชวงษ์
รศ.กานดา พูนลาภทวี
12. ผศ.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

ฉ

ห้องประชุมรวม
เวลา

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.
ห้องประชุม

กิจกรรม

09.00 – 10.30 น. ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 การอภิปรายพิเศษ เรื่อง “Interdisciplinary learning: สหวิทยาการ
				
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้”
			
ผู้ร่วมอภิปราย 1. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำ�ลี
					
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกป้อง จันวิทย์
			
ผู้ดำ�เนินรายการ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์
10.30 – 12.00 น. ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 การเสวนา เรื่อง “มโนทัศน์ของการออกแบบนวัตกรรม
				
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้”
			
ผู้ร่วมเสวนา
1. นายแพทย์ดนัย วังสตุรค
					
2. นางสาวศศิธร เขียวกอ
			
ผู้ดำ�เนินรายการ ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช
ห้องประชุมย่อย
เวลา

ห้องประชุม

กิจกรรม

13.00 – 14.30 น. ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม 3 - 4 การเสวนา เรื่อง “เติมความโดดเด่นให้แก่นวัตกรรมการศึกษา:
			
ชั้น 4		
ไม่ยากอย่างที่คิด”
			
ผู้ร่วมเสวนา
1. นายสมควร วรสันต์
					
2. รองศาสตราจารย์ทิวัตถ์ มณีโชติ
					
3. นางวรรณา ช่องดารากุล
			
ผู้ดำ�เนินรายการ นายถวัลย์ มาศจรัส
13.00 – 14.30 น.		 ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม 2 การเสวนา เรื่อง “การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
			
ชั้น 4
ผู้ร่วมเสวนา
1. รองศาสตราจารย์ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
					
2. รองศาสตราจารย์อวยพร เรืองตระกูล
			
ผู้ดำ�เนินรายการ รองศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ

ช

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

ห้อง BB 406 ชั้น 4 “e – CLIP - EIS: หุ้นส่วนการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน” (ภาค 2)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.มนตรี แย้มกสิกร
2. นาวาตรี พงศ์เทพ จิระโร
เวลา

ผลงานวิจัย

ผู้นำ�เสนอ

13.30 – 14.00 น. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบ e - CLIP กลุม่ สาระคอมพิวเตอร์ นางสาวธัญญชล ทองสา
		
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
14.00 – 14.30 น. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบ e - CLIP กลุม่ สาระคณิตศาสตร์ นายสถาปัตย์ พละทรัพย์
		
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
14.30 – 15.00 น. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบ e-CLIP กลุม่ สาระการงานอาชีพ นางวราพร อนันตวงศ์
		
และเทคโนโลยี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
ห้อง BB 403 ชั้น 4
เวลา
		
		
10.30 – 14.30 น.
		
		
		

คลินิกวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การให้คำ�ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
รศ.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
7. รศ.อวยพร เรืองตระกูล
13. นางอุมาพร หล่อสมฤดี
รศ.ดร.กล้า ทองขาว
8. รศ.จินตนา สรายุทธพิทักษ์
14. นางวันเพ็ญ ผ่องกาย
รศ.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
9. รศ.รสสุคนธ์ มกรมณี
15. นายยืนยง ราชวงษ์
รศ.เรณุมาศ มาอุ่น
10. รศ.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
16. นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ
รศ.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
11. ผศ.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
รศ.กานดา พูนลาภทวี
12. ผศ.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรให้นำ�เสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ
ประจำ�ปี 2558
ที่

ผลงานวิจัย

			

ผู้นำ�เสนอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1
		

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม
เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นางสาวกัลยา ปาสอ

2
		

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางลักษณา ลายคราม

3
		

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ

นางสาวศิรินันท์ วรรัตนกิจ

			
4
		

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายทวีศิลป์ ซื่อสัตย์
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ซ

ที่

ผลงานวิจัย

			
5
		
		
6
		

8
		
9
		
		

นายชาญชัย ไพยารมณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย
และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

			

นายกำ�ธร ดิษธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

การสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด โดยใช้กระบวนการ 9 ขั้น
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

			

นายคาลม แสงแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับ
เทคนิคผังความคิดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอากาศอำ�นวยศึกษา

			

ผู้นำ�เสนอ

นางอภิญญา สุภามณี

ผลงานวิจัยระดับอาชีวศึกษา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำ�แนกสาร
โดยใช้วิธีการสอน แบบสร้างสรรค์ความรู้ สำ�หรับนักเรียนชั้น ปวช. 1
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์

10 การพัฒนาชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 สำ�หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
		 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นายวรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา

11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย
		 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ
		 โดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

นางสาวสุติมา มีแย้ม

ฌ
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บทความ

ทางวิชาการ

สัตตลักษณ์ของคนไทยยุคปฏิรูปและ
สัตตวิธีเพื่อสร้างสัตตลักษณ์ดังกล่าว
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อดีตประธานกรรมการคุรุสภา

นำ�เรื่อง : ปฏิรูปแนวไหนเป็นไปตามแนวทางผู้นำ�ปฏิรูป

กว่าปีมาแล้วทีก่ ารปฏิรปู การศึกษาครัง้ ใหม่ของไทยได้ด�ำ เนินการมา  แม้จะไม่ชดั ว่าเริม่ เมือ่ ไหร่และเริม่ อย่างไร  
แต่ก็เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปประเทศ การศึกษาก็เป็นหนึ่งในนั้น เราจึงอาจกล่าวว่าเราอยู่
ในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ผิดความจริงไปนัก เพียงแต่ยังไม่ชัดว่าเราอยู่ในยุคปฏิรูปการศึกษาครั้งที่เท่าไรแล้วเท่านั้น
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยกันว่าเราปฏิรูปครั้งที่เท่าไรแล้ว แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำ�เนินการปฏิรูป เพราะ
การดำ�เนินการปฏิรูปไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนดจำ�นวนครั้ง ที่จะน่าสนใจกว่าคือใครเป็นคนกำ�หนดแนวทางปฏิรูป
จะน่าสนใจกว่าเพราะผูก้ �ำ หนดแนวทางปฏิรปู ใช้แนวคิดอะไรเป็นฐานในการกำ�หนดแนวปฏิรปู นัน้ จะเป็นประโยชน์กว่า
ในการปฏิรูปครั้งก่อนๆ มักจะมีความพยายามที่จะหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง และส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเชิญ
มานั้นก็เพราะได้เคยท�ำเรื่องนั้นมาหลายครั้งแล้ว และแต่ละครั้งก็จะเลือกหรือเสนอตัวโดยนักการศึกษา (มืออาชีพ)
เข้าไปช่วยกันปฏิรปู ดังตัวอย่างของนักวิชาการทางการศึกษาเด่นๆ ทีผ่ า่ นมา เป็นต้น แต่ในการปฏิรปู ครัง้ นีผ้ มู้ บี ทบาท
ในการปฏิรูปคือ คนที่ได้ลงมือท�ำแต่ไม่ได้ร�่ำเรียนมาทางการศึกษา เป็นนักปฏิบัติทางการศึกษาซึ่งแตกต่างจากนักการ
ศึกษามืออาชีพ  (ได้รับการฝึกฝนมา) จึงมักเรียกคณะปฏิรูปชุดนี้ว่าเป็นชุดที่มีประสบการณ์มากกว่าเป็นชุดของผู้เรียน
มาทางการศึกษา คณะผู้ปฏิรูปชุดใหม่นี้จึงได้เสนอแนวคิดหลายๆ อย่างที่ผิดแผกไปจากแนวคิดที่ผ่านมาอยู่ไม่น้อย  
ส่วนจะได้ผลดีกว่าหรือแย่กว่าที่ผ่านมาเวลาจะพิสูจน์ให้เห็นเอง
ที่เห็นได้ชัดก็คือการมองตัวครูจะเปลี่ยนไป กลุ่มปฏิรูปชุดนี้น่าจะเปิดให้คนไม่ได้เรียนครูมาเป็นครูได้ง่ายขึ้น  
คนไม่ได้เรียนมาทางครูก็เป็นครูได้ มองพลังของครูเปลี่ยนไป ครูไม่ควรมารวมตัวเพื่อตัวเองอะไรมากนัก คนในกลุ่ม
ปฏิรูปชุดนี้จะเน้นการศึกษาเอกชน เน้นการศึกษาทางเลือกมากขึ้น มองว่ากระทรวงศึกษาล้มเหลวสิ้นเปลือง การ
บริหารก็จะปรับเปลีย่ นเน้นกระจายอำ�นาจสูท่ อ้ งถิน่ มากขึน้   โรงเรียนเป็นอิสระ ส่วนบทบาทของการศึกษาทีจ่ ะพัฒนา
ประเทศชาติและสังคมไปทางไหนนัน้ คณะปฏิรปู ชุดนีย้ งั ไม่ได้เสนอประเด็นชัดเจนนัก ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นเรือ่ งท้าทาย
ในทางการศึกษาอย่างมาก

ไม่ว่ากลุ่มไหนปฏิรูปก็ต้องกำ�หนดเป้าหมาย

ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ไม่ว่าผู้นำ�ปฏิรูปชุดไหนก็ตามจะเป็นคนกลุ่มไหนก็ตาม ในการปฏิรูปการศึกษา
คุณสมบัติของเด็กไทยที่เราต้องการเป็นสิ่งสำ�คัญและจำ�เป็นที่เราจะต้องกำ�หนดขึ้นก่อน ไม่เช่นนั้นเราจะรู้ได้อย่างไร
ว่าเราจะจัดการศึกษาให้ไปในแนวไหน (ซึ่งน่าเสียดายที่ปัจจุบันเรายังไม่ได้กำ�หนดสิ่งนี้ให้ชัดเจนพอ)
ในการกำ�หนดเป้าหมายที่กล่าวมานั้นผู้เขียนเห็นว่าในสภาพปัจจุบันเราควรพิจารณาใน 4 แนวทางคือ
1) ข้อเรียกร้องของสังคมไทยต่อการศึกษา  2) ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  3) กับดักทักษะศตวรรษที่  21
ของตะวันตก  4) บทบาทที่ควรจะเป็น
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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1) ข้อเรียกร้องของสังคมไทยต่อการศึกษา  
ในประเด็นนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าสังคมไทยปัจจุบันเรียกร้องให้การศึกษาไทยสร้างคนให้ทันกับโลกและ
แข่งขันกับเขาได้ เมื่อมีประกาศผลการสอบ PISA หรือ TIMMS ก็มีเรื่องทันทีและมีการบ่นว่าครูไทยไม่ได้สอนให้เด็ก
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์เท่าทีค่ วร เช่นเดียวกับเมือ่ จบคุณสมบัตขิ องบัณฑิตหรือผูจ้ บทางการอาชีพทีต่ อ้ งการว่า ทำ�งานได้
ทำ�งานเป็น  
นอกจากนั้นก็ยังต้องการให้การศึกษาสอนให้เด็กเป็นพลเมืองดี พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (Civil Responsibility) มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมอย่างไทย มีสำ�นึกรับผิดชอบ และเสียสละต่อส่วนรวม
นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้วยังหวังให้การจัดการศึกษาได้รับการแก้ไข (ปฏิรูป) ให้มีความเท่าเทียมและ
มีโอกาสเพียงพอต่อทุกคน การกระจายอำ�นาจให้ชุมชนต้องเกิดขึ้น คนไทยรุ่นใหม่ต้องเป็นพลเมืองโลก รู้จักอาเซียน
อย่างดี
การเรียกร้องของสังคมผ่านทางการศึกษา
1. สร้างคนให้ตามทันและแข่งขันกับโลกได้
2. จบแล้วทำ�งานได้  ทำ�งานเป็น
3. คิดเป็น เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ

คุณลักษณะของผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ / วิจารณ์ / พร้อมแข่งขันกับโลกได้ (Critical)
รูจ้ กั สร้าง / รูจ้ กั พัฒนา / ทำ�งานพัฒนาค้าขายเป็น (Innovation)
รู้จักคิด รู้จักรับผิดชอบ / มีความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก (Cultural, Responsibility)
4. คุณธรรมจริยธรรม / ค่านิยมไทย
มีคุณธรรม / จริยธรรม (Ethics)
5. มีความเท่าเทียม มีโอกาสทางสังคม
มีความเป็นผู้นำ� / รับผิดชอบต่อสังคม / ยอมรับการมีส่วนร่วม
/ เข้าใจและนำ�การเปลี่ยนแปลงได้ (Leadership, Change)
6. การกระจายอำ�นาจ ชุมชนมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมกับชุมชน / รับผิดชอบสูง (Community)
7. สร้างคนให้เป็นพลเมืองโลก (global citizen)   เข้าใจเรียนรู้คนต่างวัฒนธรรม / เข้าใจโลก  อยู่ในอาเซียนได้ /
รู้จัก ASEAN อย่างดี
มั่นใจในตัวเอง (Communication)
ภาพประกอบ 1
จากตารางภาพประกอบ 1 ข้างต้น ผู้เขียนได้เสนอไว้ชัดเจนว่า ถ้าเราต้องการให้การศึกษาไทยเป็นไปเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของสังคม เราต้องกำ�หนดคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาของไทยให้สอดคล้องกัน
ให้มีคุณภาพดีที่กว้างขวางมาก นับตั้งแต่คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ รู้จักคิด รู้จักสร้างสิ่งต่างๆ ทำ�งานเป็นตลอดจนอยู่กับ
อาเซียนและโลกยุคใหม่ได้  
2) ความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
จุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนสำ�หรับโลกในอนาคต คือ การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี โลกในอนาคต
จะถูกกำ�หนดโดยเทคโนโลยี (Technologicalization) แล้วหลังจากนั้นเทคโนโลยีก็จะผลักดันให้เกิดการค้าขายกัน
อย่างกว้างขวาง ทั้งค้าขายในเรื่องเทคโนโลยีและการค้า และนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการค้าขายด้วยพร้อมกันไป
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การค้าขายจะควบคู่มากับการแข่งขันและจะนำ�ไปสู่ระบบโลกาภิวัตน์ทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง แม้ระบบ
โลกาภิวัตน์จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากและมีการพูดถึงข้อเสียอยู่มากก็ตาม แต่ระบบการค้าขายในระดับ
นานาชาติก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง มีแต่จะมากขึ้นและยังนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นให้เป็นเมือง (Urbanization)  
ของแต่ละประเทศมากขึ้นด้วย
ระบบเทคโนโลยีและชีวิตเมืองทำ�ให้บุคคลรุ่นใหม่มีลักษณะชีวิตเป็นตัวของตัวเอง (Individualization)
อยู่ด้วยตัวเอง คิดและเชื่อด้วยตนเอง ไม่ยอมและไม่ฟังใคร ต่างคนต่างอยู่มีมากขึ้นทุกที  
ในที่สุดแล้วด้วยความก้าวหน้าทางแพทย์และยาบำ�รุงจะทำ�ให้คนไทยอายุยืนขึ้น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหา
สุดท้ายที่โลกจะก้าวไปสู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติต่าง ๆ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
1. Technologicalization
2. Commercialization

คุณลักษณะของผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Critical)
แข่งขัน ทำ�งานเป็น สร้างงานได้ (Entrepreneur)

3. Globalization
4. Urbanization
5. Individualization
6. Aging society
7. Environment Problems

เข้าใจ เรียนรู้คนต่างวัฒนธรรม เข้าใจโลก (Multicultural)
เรียนรู้สังคม / ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Knowledge, Self-Critical)
มีคุณธรรม / จริยธรรม / เป็นตัวของตัวเอง / รู้จักคิด (Ethics, Change)
เข้าใจชีวิต / เข้าใจพ่อแม่พี่น้องได้ดี (Community)
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมกับชุมชน (Responsibility)
ภาพประกอบ 2

จากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาพร้อมกับทั้งอนาคตที่ยังไม่แน่นอนเท่าที่ควร เราจึงต้องสร้างคนของเราให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้เขียนได้แสดงไว้ในภาพประกอบ 2 ที่เราจะต้องเริ่มสร้างจากการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ได้
เข้าใจโลก มีความรู้ มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของไทยและของโลกด้วยพร้อมกัน
3) กับดักทักษะศตวรรษที่ 21
ได้มีความพยายามของตะวันตกที่จะให้ทั่วโลกเรียนรู้และดำ�เนินตาม เป็นทักษะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การเรียนรูเ้ ทคโนโลยี และตามให้ทนั กับเทคโนโลยีของฝรัง่ และเขายังเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ทจี่ ะตามมากับเทคโนโลยี  
(Products) เพื่อเขาจะได้ขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่โลกส่วนอื่นๆ ได้ดี  (ดูบทความของผู้เขียนเรื่อง “ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 : ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก”*) ซึ่งแนวคิดของกับดักอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนจากการที่ตะวันตกเขาจะ
แบ่งโลกในอนาคตเป็น 2 โลก (ดูภาพประกอบ 3) คือ  1) โลกพัฒนาแล้ว (Developed Countries) จะผลิตสิ่งของ
พวก Creative Work ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ต้องการการค้นคว้า ออกแบบอย่างมีคุณภาพ เพื่อขายได้ทั่วโลก ในขณะที่  
2) โลกด้อยพัฒนา (Less Developed Countries) จะผลิตสินค้าพวกสินค้า Routine Work ที่ทำ�ด้วยมือ ซึ่งจะทำ�ให้
ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาขายของให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาต่อไปอย่างสะดวกและคล่องตัว ประเทศที่กำ�ลังพัฒนา
ก็จะเป็นประเทศผู้ซื้อ (Consumer) ต่อไป ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยพร้อมกันไป
* ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ต้องก้าวให้พน้ กับดักของตะวันตก กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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The Future of 21st Century Work
IN MORE DEVELOPED COUNTRIES
• Research
• Development
• Design
• Marketing and Sales
• Global Supply Chain
Management

Creative
Work

Routine
Work

Routine
Work

DONE BY PEOPLE

DONE BY MACHINES

IN LESS DEVELOPED COUNTRIES
Source : Trilling & Fadel, 21st Century Skills, 2009

ภาพประกอบ 3
ถ้าเราจะปฏิรูปการศึกษาของเรา เราต้องก้าวให้พ้นกับดักของฝรั่งในเรื่องทักษะสำ�หรับศตวรรษที่ 21 นี้ให้ได้  
ซึ่งการดำ�เนินการในเรื่องนี้เราต้องพัฒนาผู้เรียนของเราใหม่ ให้เขาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และสร้าง
ผลงานใหม่ๆ ให้ได้ด้วย รวมถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมบริโภคนิยมของเราเป็นวัฒนธรรมผลผลิตนิยมด้วย
กับดักทักษะศตวรรษที่ 21 ของตะวันตก
1. Computing and ICT Literary
2. Curiosity andImagination
3. Critical Thinking and Problem Solving
4. Production and Innovation
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คุณลักษณะของผู้เรียน
เข้าใจรู้ทันเทคโนโลยี / ใช้อย่างระมัดระวัง /
รู้จักสร้างของเราเอง (Critical, Knowledge)
ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ คิดอะไรใหม่ๆ ให้กับสังคมไทย
(Imagination, Critical)
คิดวิเคราะห์ / สังเคราะห์ / รู้ทันโลก (Critical, Analysis)
รู้จักเลือก / คิด / ซื้อเฉพาะสิ่งที่จำ�เป็นของต่างประเทศ
ต้องรู้จักสร้างผลผลิตใหม่ๆ ของไทย (Innovation)

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

กับดักทักษะศตวรรษที่ 21 ของตะวันตก
5. Communication and Collaboration

คุณลักษณะของผู้เรียน
สื่อสาร / ภาษา / ติดต่อกับคนอื่น (วัฒนธรรมอื่น /
ภูมิปัญญาอื่นได้) (Multicultural, Communication)
6. Corporation and Entrepreneurs
ทำ�งานร่วมกับภูมิภาคอื่นได้โดยเฉพาะการค้าขายร่วมกัน
(Entrepreneur, Ethics)
7. Cross Cultural & Global Awareness
เข้าใจโลกอย่างรู้เท่าทัน / สามารถอยู่กับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้
(Multicultural, Community)
ภาพประกอบ 4
ในภาพประกอบ 4 ข้างต้น ผู้เขียนได้เสนอแนะไว้แล้วว่าทักษะที่ตะวันตกอยากให้โลกทำ�ตามคือ การผลิต
เทคโนโลยีขึ้นตามอย่างเขา หรือใช้ของที่เขาผลิตทำ�ให้เรามีลักษณะบริโภคนิยมสูงขึ้น
คุณลักษณะของเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์สูงพร้อมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์
วิจารณ์สูงด้วย ไม่เชื่ออะไรง่าย มีความเป็นผู้นำ�ไปในอนาคตและต้องเป็นผู้ผลิต (Producer) ด้วย (ดูภาพประกอบ 4)  
เป็นต้น
4) คนไทยที่ควรจะเป็นในอนาคต
ในการเสนอประเด็นคนไทยที่ควรจะเป็นในอนาคตผู้เขียนจะขอมองในเชิงของบริโภคนิยมเป็นหลัก

บริโภคนิยมกับแนวคิดคนไทยในอนาคต
บริโภคนิยม
บริโภค/ตามอย่าง

บริโภค/สร้างสรรค์

1

3

ตามอย่าง

วิเคราะห์
C ritical Mind
สร้างสรรค์
C reative Mind

สร้างสรรค์

ผลิตผล/ตามอย่าง

ผลิตผล/สร้างสรรค์

2

4
ผลิตผลนิยม

ผลิตภาพ
P roductive Mind
รับผิดชอบ
R esponsible Mind

ภาพประกอบ 5

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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การมองคนไทยในอนาคตนัน้ มีวธิ กี ารมองได้หลายแนว แนวทีผ่ เู้ ขียนเห็นว่าสำ�คัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก
คือ การวิเคราะห์ว่าสังคมไทยเป็นสังคมบริโภคนิยม (Consumer Society) คนไทยส่วนใหญ่ชอบที่จะซื้อกับใช้ และ
ใช้ของต่างประเทศเป็นหลัก สอนการคิดประดิษฐ์และสร้างผลผลิตนี้เป็นของไทยเราเองนั้นยังมีน้อยมาก
โดยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าคนไทยในอนาคตควรจะต้องมีลักษณะที่สำ�คัญ คือ ลักษณะ CCPR Model นั่นคือ
คนไทยในอนาคตต้องรูจ้ กั วิเคราะห์วจิ ารณ์ (CriticalMind) สร้างสรรค์ (Creative Mind) มีผลงาน (Productive Mind)
และ ต้องรับผิดชอบ (Responsible Mind)

คุณลักษณะของผู้เรียนหรือคนไทยยุคปฏิรูป 7 ประการ

จากเหตุหลัก 4 ประการคือ ข้อเรียกร้องที่มีต่อการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของโลก และการก้าวให้พ้น
กับดักทักษะสำ�หรับศตวรรษที่ 21 ของตะวันตก บวกกับความทีค่ วรจะเป็นในสังคมไทยเอง นำ�สูก่ ารพัฒนาคุณลักษณะ
ของคนไทยที่ผู้เขียนคิดว่าเราควรพัฒนาขึ้นในอนาคตอย่างน้อย 7 ประการ ซึ่งทั้ง 7 ประการนี้จะสนองตอบต่อ
ข้อเรียกร้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อกับดักของตะวันตกพร้อมกันไป (ดูภาพประกอบ 6, 7)

•
•
•
•
•
•
•

Global / Asean

Culture/
Local wisdom

Urbanization
Participation/
Decentralization

Equality

Computing
Technology
Competition
Consumer
Human
Development
Critical
Individual
CivicPespo

คุณลักษณะ

แนวคิด

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับคุณลักษณะ

Critical Thinking / Analysis / Synthesis
Imagination / Creation / Design
Invention / Innovation / Production
Multiculturalism / Communication / Self-Confidence
Leadership / Entrepreneur / Change
Knowledge / Progress / Excellence
Ethics / Responsibility / Community
ภาพประกอบ 6

เมื่อเราดูแนวโน้มทั้ง 4 ประการและความจำ�เป็นที่จะต้องสร้างคนไทยในอนาคตแล้ว เราจะเห็นความชัดเจน
ของคุณลักษณะของคนไทยหรือเด็กไทยในยุคปฏิรปู เป็น 7 กลุม่ ลักษณะด้วยกัน ดังตารางข้างล่างนี้ (ดูภาพประกอบ 7)
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การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

คุณลักษณะคนไทยที่จำ�เป็นตามการเรียกร้องและควรจะเป็น
• มีความคิดวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
Critical Thinking / Analysis / Synthesis
• มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบใหม่ๆ ได้
Imagination / Creation / Design
• สามารถประดิษฐ์ คิดนวัตกรรม สร้างผลผลิตใหม่ๆ ได้
Invention / Innovation / Production
• รู้จักวัฒนธรรมอื่นๆ สื่อสารกับคนอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ
Multiculturalism / Communication / Self-Confidence
• มีความเป็นผู้นำ� เป็นผู้ประกอบการ และนำ�การเปลี่ยนแปลงได้
Leadership / Entrepreneur / Change
• มีความสามารถทางวิชาการ ก้าวหน้า และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Knowledge / Progress / Excellence
• มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และช่วยเหลือสังคม
Ethics / Responsibility / Community
ภาพประกอบ 7

คุณลักษณะเจ็ดประการที่คาดหวังคืออะไรบ้าง

ข้อที่หนึ่ง เด็กไทยและคนไทยรุ่นใหม่ต้องมีความคิดวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แยกแยะสิง่ ต่างๆ ได้ดี ไม่วา่ เราจะสร้างคนไปเพือ่ แข่งขันกับนานาชาติ ไปทำ�งานในชุมชน สร้างความเท่าเทียม และเพือ่
ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมและกับโลก เราต้องสร้างคนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ แยกแยะและ
หลอมรวมได้ในทีส่ ดุ (Critical Thinking, Analysis and Synthesis) เด็กของเราในอนาคตเขาต้องมีความคิด วิเคราะห์
แยกแยะ และประมวลความคิดหลักๆ ได้ โดยเฉพาะจะเข้าสู่ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ ต้องมีสิ่งนี้เป็นประการแรก
เพื่อเขาจะได้แยกแยะออกว่าจะตกเป็นเหยื่อกับดักของตะวันตกมากน้อยเพียงใด และถ้ามองในสังคมไทยเราเองจะยิ่ง
เห็นชัดเจนว่าสังคมเราเป็นสังคมบริโภคนิยม ถ้าเด็กของเราไม่มีลักษณะอย่างนี้ ก็จะตกเป็นเหยื่อของธุรกิจ การเมือง
และสังคมอย่างมาก  แม้ข้อสอบของ Pisa เองก็ยังเน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นหลักด้วย
ข้อที่สอง เด็กไทยและคนไทยรุ่นใหม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตนาการ และออกแบบใหม่ๆ ได้ดี
เมื่อมี Criticalmind แล้ว กลุ่มที่สองของคุณลักษณะที่จะต้องมีตามมา คือ ต้องมี Creative mind มี Imagination  
ต้อง Dreaming มีการคิดอะไรใหม่ๆ อยูเ่ สมอ คุณลักษณะเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องสร้างให้มขี นึ้ ในตัวเด็กรุน่ ใหม่ทจี่ ะเข้า
สู่ศตวรรษที่ 21  เพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ เขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นตลอดเวลา ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ เขาก็จะไม่สามารถ
พัฒนาอะไรใหม่ๆ ได้ ก็จะตามอย่างคนอื่นๆ ต่อไปอีก การสอนให้เด็กของเรามี Creativity และมี Imagination นั้น
รวมถึงการออกแบบ การแสวงหา และการพัฒนาแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ (Design) อีกด้วย และควรจะเน้นในทุก
ระดับอีกด้วยเช่นกัน
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ข้อที่สาม เด็กไทยและคนไทยรุ่นใหม่ต้องสามารถประดิษฐ์สิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม มีผลผลิตใหม่ๆ เสมอ
ถ้าเพียงแต่มี Imagination Creativity and Design ก็จะไม่พออีก เขาต้องสามารถแปลง Imagination ให้เป็น
Innovation เป็น Productivity ด้วย คือ ต้องเอาความคิดไปพัฒนาสร้างผลงาน (Product) ขึ้นมา คุณสมบัติข้อนี้
ทางตะวันตกเขาเน้นมาก และส่งเสริมมากเช่นกัน  จากความฝันเขาส่งเสริมให้ออกมาให้เป็น Product แล้ว Product
เขาต้องเอามาออกแบบ ทำ�วิจยั ค้นคว้า เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพสูงแล้วก็น�ำ ขายสูโ่ ลกนานาชาติ เราก็ไปซือ้ เขาด้วยความภาคภูมใิ จ
ซื้อแล้วต้องไปเรียนวิธีใช้กับเขาก่อน ซื้อแล้วก็ต้องเรียนอีก
ทักษะของศตวรรษที่ 21 ที่ฝรั่งเขาเสนอมาถ้าวิเคราะห์ดู เขาจะเผยแพร่ทักษะเหล่านี้เพื่อให้คนทั่วโลก
เรียนรู้ของเขา พอคนทั่วโลกรับรู้ทักษะเหล่านี้ดีแล้ว เขาก็จะผลิตสินค้าตามทักษะเหล่านั้น (Product) ออกมาขาย
เมื่อคนรับรู้และเข้าใจทักษะและสิ่งของนี้แล้ว สิ่งที่เขาขายก็จะเข้ากับความเข้าใจของคนในโลกได้ทันที นี่คือกับดัก
ที่อยากจะเน้นอีกครั้งหนึ่ง และคิดว่าเขากำ�ลังจะเปลี่ยนโลกอีกรอบหนึ่ง หลังจากที่เขาได้เปลี่ยนโลกมาครั้งหนึ่งแล้ว
ในสมัยอาณานิคมในสมัยอุตสาหกรรม  
โดยเหตุนี้เราจึงจำ�เป็นต้องให้เด็กของเรานั้นมี Innovation มี Production พร้อมกันไปด้วย เพราะไม่เช่นนั้น
เราจะกลายเป็นผูซ้ อื้ (Consumer) อย่างเดียว เราจะไม่สามารถผลิต สร้างอะไรได้ และยิง่ ในอนาคตถ้าเราเข้าสูอ่ าเซียน
เข้าสูส่ ากล ถ้าเด็กของเราเป็นแต่เพียงผูบ้ ริโภคไม่สร้างอะไรใหม่ๆ (Producer) เลย เด็กเราก็จะกลายเป็นเหยือ่ ของธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจต่างประเทศ สังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมที่บริโภคอย่างเดียว และในท้ายสุดเราจะกลายเป็น
ประเทศที่พึ่งพิงคนอื่นไปตลอด
ข้อทีส่ ี่ เด็กไทยและคนไทยรุน่ ใหม่จะต้องสามารถอยูแ่ ละสือ่ สารกับคนต่างวัฒนธรรมอย่างมัน่ ใจในตนเอง
ไม่วา่ เราจะปฏิรปู ไปในทางบริโภคนิยมก็ตาม (Consumer) หรือผลักดันในสังคมไทยเป็นสังคมผลผลิตก็ตาม (Producer)
สิง่ ทีเ่ ราหนีไม่ได้คอื การทีเ่ ราจะต้องอยูก่ บั คนต่างวัฒนธรรมได้ เพราะโลกยุคใหม่จะเป็นไปในแนวทางนัน้ เราต้องสือ่ สารเป็น
สือ่ สารกับวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันได้ และต้องมีความมัน่ ใจในตัวเอง  (Self-Confidence) ถ้าสือ่ สารกับนานาชาติไม่ได้
จะเป็นปัญหามาก เพราะฉะนัน้ กระบวนการใน 3 ลักษณะนีจ้ ะเป็นส่วนเดียวกัน คือ ความสำ�คัญของภาษาต่างประเทศ
นอกจากภาษาอังกฤษแล้วในขณะเดียวกันเราต้องเรียนรูภ้ าษาอืน่ ๆ ด้วยและถ้าเราไม่เรียนวัฒนธรรม ไม่เรียนความเข้าใจ
ตัวเราควบคู่ไปกับวัฒนธรรมคนอื่นแล้ว เด็กของเราก็จะกลายเป็นเด็กซึ่งขาดความมั่นใจ
ข้อที่ห้า เด็กไทยและคนไทยรุ่นใหม่ในอนาคตต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ�  ผู้ประกอบการ และ
นำ�การเปลี่ยนแปลงได้ คือ ต้องมีลักษณะเป็น Leadership Entrepreneur and Change เด็กรุ่นใหม่ต้องมีความ
เป็นผู้นำ�  ผู้นำ�ในที่นี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ผู้นำ�ในตำ�แหน่ง แต่หมายถึงการดำ�เนินชีวิตที่พร้อมจะร่วมมือกับผู้อื่น
มีบทบาทในการเสนอความคิดเห็น คัดค้าน หรือทำ�ตามเมือ่ เห็นดีดว้ ย ในขณะเดียวกันนีต้ อ้ งมีทกั ษะทางด้านการจัดการ
และมีความสามารถในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้อย่างดี ในการบริหารการจัดการและถ้าบริหารการ
จัดการเชิงธุรกิจได้บ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดี การบริหารการจัดการทางการศึกษาในอนาคต จะต้องนำ�ไปสู่ความสามารถใน
ลักษะของการเป็นผู้นำ�และผู้ตาม ซึ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับเด็กรุ่นใหม่ และจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับครูด้วย ในปัจจุบันนี้
ทั้งอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย พูดถึงบทบาทครูในฐานะที่เป็น Teacher Leadership ครูในฐานะที่เป็นผู้นำ� 
ความหมายของคำ�ว่า ครู คือ Teach and lead พร้อมกันไป ไม่ใช่ครูสมัยก่อนที่คอยแต่เพียงสอนตามที่คนอื่นบอก
ให้สอนมาตลอด  แต่ครูยคุ ใหม่ รุน่ ใหม่ ต้องเน้นการสอนพร้อมกับบทบาททีจ่ ะ lead สังคม lead ผูเ้ รียน lead กิจกรรม
เดินหน้าไปข้างหน้า และการ lead คือ การที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั่นเอง บทบาทของครูที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็น
ผู้จัดการ จัดการเป็น นำ�คนได้ นำ�การเปลี่ยนแปลงได้ กำ�ลังได้รับการส่งเสริมอย่างมากในประเทศตะวันตกที่เขาใช้
คำ�ว่า Teacherpreneur เป็นหลัก
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ข้อทีห่ ก เด็กไทยและคนไทยในอนาคตจะต้องมีความสามารถในทางวิชาการ ความรูโ้ ดยมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ
คนไทยในอนาคตต้องมีความรู้ดี ก้าวหน้า และเป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นเรื่องส�ำคัญเพราะปัจจุบันและอนาคต
วิชาการหรือความรู้ต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเราต้องสอนเด็กให้รู้ และแสวงหาความรู้อย่างสม�่ำเสมอ จึงจะท�ำให้เขาอยู่
ในโลกยุคใหม่ได้ และต้องแสวงหาในเชิงก้าวหน้าและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาการต่างๆ ได้อย่างดี เป้าหมาย
ปลายทางของวิชาการก็คือความเป็นเลิศหรือเป็นเยี่ยมในสาขาที่ศึกษา ซึ่งจะน�ำไปสู่การก้าวหน้าของประเทศและ
วงวิชาการโดยส่วนรวมด้วย
ข้อที่เจ็ด เด็กไทยและคนไทยยุคใหม่ในข้อที่ 7 นี้ ผู้เขียนคิดว่าตัวนี้ฝรั่งไม่ค่อยเน้น ยุโรปไม่ค่อยเน้น คือ
เรื่องจริยธรรม คุณธรรม เรื่องความรับผิดชอบ เรื่องการช่วยเหลือ เรื่องการเสียสละเพื่อสังคม ในศตวรรษที่ 21
ทักษะและกระบวนการเหล่านีฝ้ รัง่ จะไม่เน้นมากนัก ซึง่ ค่อนข้างแปลก แต่อาจจะไม่แปลกเพราะเขาไม่ตอ้ งการตัวนีเ้ ท่าไร
เขาอาจจะอยากให้โลกรับรู้ทักษะที่จะสามารถเข้าใจสินค้าเขา ซื้อสินค้าเขาได้ ใช้สินค้าเขาได้
ปัญหาสำ�คัญคือ การเรียนการสอนในปัจจุบันสามารถสร้างให้ได้คนที่เราต้องการที่จะวิเคราะห์ได้แค่ไหน

ปัญหา : การเรียนรู้ในปัจจุบันเน้นสอนให้จำ�

ในสภาพปัจจุบนั เราจะพบว่าอาจารย์ผสู้ อนทัง้ ในระดับพืน้ ฐานและอุดมศึกษาส่วนใหญ่ บรรยายหรือบอกความรู้
กับผูเ้ รียนเป็นหลัก ผูเ้ รียนเองก็ฟงั จดจำ� ท่องสิง่ ทีค่ รูสอน คุณสมบัตขิ องผูเ้ รียนจึงมีลกั ษณะชัดเจน คือ มีความสามารถ
ในการจด การจำ�  และการท่องไปด้วย คุณลักษณะอย่างที่เราต้องการในยุคใหม่อย่างที่กล่าวมาจึงไม่เกิดขึ้น
อย่างที่เราต้องการ

ปัญหาการเรียนการสอนในปัจจุบัน
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

คุณลักษณะของนักเรียน

กำ�หนดจุดมุ่งหมาย

เข้าชั้นเรียน

อยู่ในระเบียบวินัย

รวบรวมความรู้จากตำ�รา

เตรียมตัวเรียน

เก่งจด

คัดสรรเนื้อหาอย่างดี

ฟัง

เก่งจำ�

เตรียมการบรรยายอย่างดี

จด

เก่งท่อง

วิเคราะห์ให้

ท่อง

เก่งลอกจากครู

ภาพประกอบ 8
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(ต่อ)

ประยุกต์ให้เห็น

จำ�

ไม่คิด

ประเมินผลเอง

ตอบคำ�ถาม

ไม่วิเคราะห์

สอบผู้เรียน

เตรียมสอบ

ฝึกเตรียมสอบตามครู

ให้ผู้เรียนตอบ
ตามที่ครูสอน

ได้คะแนน
ตามที่ครูให้

ไม่ได้ฝึกทักษะ
สำ�หรับโลกยุคใหม่

ภาพประกอบ 8
สภาพการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนเตรียมตัวและเตรียมการ
เพือ่ หาความรูม้ าให้เด็กตลอดเวลา (ดูภาพประกอบ 8) เมือ่ หามาได้ครบสมบูรณ์แล้วก็จะคัดเลือกกลัน่ กรองนำ�เอาสิง่ ทีค่ ดิ
ว่าดีที่สุด (ในความคิดของครู) มาให้เด็กเรียนรู้โดยเตรียมการพูด การบรรยาย (ในปัจจุบันใช้ Power Point เข้าช่วย)
ระหว่างบรรยายก็จะประยุกต์ให้เด็กดูเด็กเห็น เมื่อบรรยายให้ดู ประยุกต์ให้ดูแล้วก็มาถึงการประเมิน ก็ประเมินและ
สอบตามที่ครูบอกและสอนไว้ ซึ่งครูในปัจจุบันจะเน้นการเรียนรู้ในแนวนี้อยู่มากถือได้ว่าเป็นครูที่ดีที่เน้นเนื้อหา
แต่ถือว่าดีในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันและอนาคต
เมื่อครูดำ�เนินการอย่างนี้ พฤติกรรมการเรียนทั่วไปของเด็กก็ คือ เด็กก็ฟัง จด ท่อง และจำ�ให้ได้ เพื่อจะได้ไป
ตอบคำ�ถามทีค่ รูจะถามในการสอบไล่ ซึง่ การสอนในแนวนีจ้ ะทำ�ให้ผเู้ รียนมีพฤติกรรมหลัก คือ คิด ฟัง จด ท่อง จำ� ฯลฯ
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของผู้เรียนใน 10 ปีก่อน ซึ่งไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแรงและเร็วของโลก
ในปัจจุบัน
ลักษณะการสอนนี้แน่นอนที่สุด จะสร้างคุณลักษณะที่สำ�คัญของนักเรียนคือ เก่งจด เก่งท่อง เก่งจำ�  อย่างที่
กล่าวมา แต่การคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ การนำ�ความรู้ วิเคราะห์ความรู้ การรู้จักทำ�งานได้
ความเป็นผู้นำ� และอื่นๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำ�เป็นสำ�หรับเด็กไทยและคนรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก

ลักษณะการสอนใหม่ : ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่คุณลักษณะใหม่ที่ประกอบไปด้วยการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์  
การสร้าง  การผลิตวิชาการใหม่ การฝึกการเป็นผู้นำ� การฝึกการจัดการ การเปลี่ยนแปลง  ความรับผิดชอบ การทำ�งาน
ร่วมกัน อย่างที่กล่าวมาในตอนแรกๆ เราจำ�เป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้ใหม่ด้วยการให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
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ลักษณะการเรียนรู้แบบใหม่ที่ต้องการ
บทบาทใหม่ของครู

เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สร้างคุณลักษณะ
สำ�หรับคนรุ่นใหม่

ช่วยนักเรียนกำ�หนดจุดมุง่ หมาย

รู้วิธีกำ�หนดเป้าหมาย

คิดเป็น

ส่งเสริมให้นกั เรียนหาความรูเ้ อง

วิเคราะห์ / แยกแยะได้

คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์

สอนการคัดสรรเนื้อหาเอง

รู้จักแก้ปัญหา

สร้างผลงาน

แนะให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหา

พิจารณาข้อมูลผลผลิต

มีความมั่นใจในตนเอง

สอนให้วิเคราะห์เป็น

รู้จักประยุกต์ใช้

ฝึกเป็นผู้นำ�

สอนให้ประยุกต์ได้

ฝึกการทำ�งานร่วมกัน

ฝึกเสียสละ อดทน

สอนให้ประเมินผลงาน

ฝึกความรับผิดชอบ

ฝึกตนเอง

ความรู้
ที่เด็กสร้างขึ้นเอง

ฝึกทักษะใหม่ๆ
เป็นหลัก

มีคุณลักษณะ
สำ�หรับโลกยุคใหม่

ภาพประกอบ 9
การเรียนรูแ้ บบใหม่มหี ลักอยูท่ กี่ ารให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง  ฝึกและพัฒนาทักษะทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ อย่าง
สมำ�่ เสมอ โดยการให้ผเู้ รียนก�ำหนดจุดมุง่ หมายด้วยตนเอง หาความรูด้ ว้ ยตนเอง คัดเลือกเนือ้ หาด้วยตนเอง เตรียมสรุป
เนื้อหาเสนอครูและต้องรู้จักวิเคราะห์เนื้อหา ประยุกต์ใช้เนื้อหาและประเมินเป็น

บทบาทครูในการเรียนการสอนจะทำ�อย่างไร

ประการแรกทีเดียวครูก็จะต้องหาความรู้ได้ก่อนด้วยเช่นกัน เพื่อสามารถตอบคำ�ถามของผู้เรียน เสร็จแล้ว
จึงเตรียมในแง่วิธีการ เพื่อให้เด็กได้คิดเอง วางแผนเอง ค้นคว้าเอง สรุปและวิเคราะห์เอง (ดูภาพประกอบ 9) โดย
วิธีการลักษณะนี้ จะทำ�ให้ผู้เรียนได้มีการกำ�หนดเป้าหมาย ฝึกการคิดวิเคราะห์ การแยกแยะข้อมูล รู้จักแก้ปัญหา
รู้จักเลือกคัดสรรข้อมูล ฝึกการประยุกต์ใช้ เป็นต้น ซึ่งการฝึกและลงมือทำ�ในลักษณะนี้บ่อยๆ จะทำ�ให้เด็กหรือผู้เรียน
คิดวิเคราะห์เป็น แยกแยะได้ มัน่ ใจในตนเอง  สร้างผลงานได้ ฝึกความเป็นผูน้ � 
ำ ฝึกการจัดการ ฝึกการทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่
รวมทั้งฝึกความรับผิดชอบไปด้วยพร้อมกัน

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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โดยกระบวนการเหล่านีผ้ เู้ รียนจะได้มโี อกาสคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ฝึกการคิดใหม่ แก้ปญ
ั หาใหม่ ฝึกผลิตผลงาน  
ฝึกความมัน่ ใจ  ฝึกความเป็นผูน้ �  
ำ ฝึกการจัดการ ฝึกการทำ�งานร่วมกัน ฝึกความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึง่ เป็นคุณสมบัตทิ เี่ รา
คาดหวังสำ�หรับเด็กรุ่นใหม่ เมื่อฝึกทักษะเหล่านี้บ่อยๆ เด็กก็จะมีทักษะเหล่านี้ติดตัวไป เมื่อจบการศึกษาแล้ว โอกาส
ที่จะได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์ตามที่เราคาดหวังก็มีมากขึ้น

บทบาทใหม่ของครูผู้เอื้อความรู้

วิธีการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนใหม่จากเด็กที่เรียนรู้โดยการฟัง จด จำ�  ท่อง
มาเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเป็นระยะๆ  ซึ่งจะทำ�ให้เด็กได้พัฒนา
ทักษะอย่างรอบด้าน
ในขณะทีผ่ สู้ อนเองก็จะต้องมีทกั ษะการสอนใหม่ คือ  แทนทีจ่ ะพัฒนาทักษะการเตรียมเนือ้ หาให้เด็กทุกอย่าง
ก็เปลี่ยนมาเป็นการสอนให้ผู้เรียนสอนตนเองหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่กระตุ้นหนุนให้เด็ก
หาความรู้ด้วยตนเองอย่างน้อย 7 ประการที่เรียกว่า “สัตตวิธี” ดังตารางข้างล่างนี้ (ดูภาพประกอบ 10)

บทบาทใหม่ของครูผู้เอื้อความรู้
การสอนแบบเดิม
ครู

การสอนแบบใหม่

ผู้ให้ความรู้

1. ครูเป็นผู้กำ�หนดจุดมุ่งหมาย

ครู

ผู้เอื้อความรู้

1. ช่วยให้เด็กกำ�หนด
		 จุดมุ่งหมายได้

ทักษะใหม่ของครู
ครู

สัตตวิธีของการสอน

1. การสอนให้เด็กกำ�หนด
		 จุดหมายได้เอง

2. ครูหาความรู้ให้เด็ก

2. ชี้แนะวิธีหาความรู้ให้เด็ก

2. การสอนให้เด็กหาความรู้ได้เอง

3. ครูเลือกเนื้อหาความรู้มาให้เด็ก

3. แนะให้เด็กเลือกความรู้ได้

3. การสอนให้เด็กคิด
		 กลั่นกรองความรู้ได้

4. ครูประเมินความรูใ้ ห้เป็นตัวอย่าง

4. ช่วยให้เด็กประเมินความรู้ที่ได้

4. การสอนให้เด็กสรุปความรู้ได้

5. ครูอธิบายองค์ความรู้ได้

5. ให้เด็กรูจ้ กั วิเคราะห์ความรูไ้ ด้เอง

5. การสอนให้เด็กวิเคราะห์เป็น

6. ครูอธิบายการใช้ความรู้ให้เด็ก

6. ส่งเสริมให้ประยุกต์ความรู้เป็น

6. การสอนให้เด็กประยุกต์ได้

7. ครูประเมินผลเองคนเดียว

7. ให้เด็กประเมินการเรียนรู้เอง

7. การสอนให้เด็กประเมินได้

ภาพประกอบ 10

สัตตวิธี : 7 ทักษะใหม่ในการสอนของครู

บทบาทของครูผู้เอื้อความรู้ซึ่งเป็นทักษะใหม่ของครูนั้น แทนที่ครูจะเป็นผู้ดำ�เนินการเองทั้งหมด  คือ กำ�หนด
จุดมุ่งหมายให้ หาความรู้ให้ วิเคราะห์ ประเมิน เลือก และประยุกต์ให้ผู้เรียนทั้งหมด แต่บทบาทใหม่ครูทำ�หน้าที่เป็น
ผู้เอื้อหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเรียกว่าเป็นผู้เอื้อความรู้ คือ เอื้อให้เด็กหาความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย
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1. สอนให้เด็กกำ�หนดจุดหมายได้เอง ครูตอ้ งให้เด็กแต่ละคนเสนอจุดมุง่ หมายของตนแล้วซักถามให้เด็กตอบ
และซักถามจนเด็กตัดสินใจและแน่ใจว่าใช่แล้ว จึงกำ�หนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้นั้นเป็นจุดมุ่งหมายในการเรียน
ครั้งนั้น เป็นต้น
2. สอนให้เด็กหาความรู้ได้เอง การหาความรู้เองของครูนั้นง่ายมากแต่เมื่อสอนให้เด็กหาความรู้เอง ครูต้อง
รู้ก่อนแล้วจึงแนะเด็กให้เด็กไปหาตามอีกทีหนึ่งและก็ต้องสอนให้เด็กหาที่ใหม่อีกด้วย ซึ่งต้องดำ�เนินการเป็นขั้นตอน
และแนะไปทีละขั้น
3. สอนให้เด็กกลั่นกรองความรู้ได้ ข้อนี้เป็นทักษะยากขึ้นไปอีกเพราะครูต้องสอนให้เด็กรู้จักแยกแยะ รู้จัก
การคัดเลือกเนื้อหาโดยต้องให้หลักการสำ�คัญในการกลั่นกรองคืออะไร อะไรไม่สำ�คัญ โดยเน้นการถามเป็นหลักอีก
4. สอนให้เด็กสรุปความรู้และนำ�เสนอได้   ข้อนี้ถ้าเป็นปรกติครูก็จะสรุปมาสอนเด็ก แต่นี่เราให้เด็กหา
ความรูเ้ อง เราจึงต้องสอนให้เด็กรูจ้ กั สรุปได้ดว้ ยตนเองซึง่ ทำ�ไม่ได้งา่ ยนัก คงต้องฝึกเด็กโดยการตัง้ คำ�ถามให้เขาคิดเป็นหลัก
และเมื่อเขาคิดแล้ว ครูต้องซักถามจนแน่ใจว่าเป็นความรู้ที่ผู้เรียนหามาเองและสรุปด้วยตนเอง
5. สอนให้เด็กวิเคราะห์ได้ ข้อนี้ก็เป็นกระบวนการที่ยากเช่นกัน ครูต้องให้เด็กได้ฝึกวิเคราะห์บ่อยๆ แล้วครู
ต้องตั้งคำ�ถามเมื่อถามบ่อยๆ เด็กตอบแล้วต้องให้เพื่อนและครูช่วยวิจารณ์ เมื่อทำ�บ่อย ๆ เด็กจะวิเคราะห์ได้ต่อไป
6. สอนให้เด็กประยุกต์ได้ การสอนในแนวนี้ก็คือ การฝึกให้เด็กรู้จักนำ�ความรู้ที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์มา
นำ�ไปใช้ประโยชน์ ผู้เรียนต้องรู้จักว่าแต่ละส่วนของความรู้มีประโยชน์ตรงไหน  อย่างไร
7. สอนให้เด็กประเมินได้ ในชีวติ จริงของเด็ก ต้องประเมินอยูห่ ลายเรือ่ ง บางอย่างเด็กก็ไม่รตู้ วั การฝึกการประเมิน
จึงเป็นเรื่องสำ�คัญ ผู้สอนจะต้องฝึกให้เด็กประเมินสิ่งต่างๆ อยู่บ่อยๆ จึงจะทำ�ให้เด็กเกิดทักษะและสามารถ
ประเมินได้เป็นประจำ�

รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ 7 แบบ

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้นหลายประการซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เป็นการบรรยาย
แต่เน้นการลงมือทำ�ของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งมีแนวทางหลายประการให้อาจารย์ผู้สอนเลือกได้อย่างมากพอ

รูปแบบการเรียนการสอนใหม่
1. Problem-based learning
2. Case-based learning
3. Project-based learning
4. Work-based learning
5. Productivity-based learning
6. Research-based learning
7. Crystal-based learning
ภาพประกอบ 11
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กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 7 ประการมีรายละเอียดเสนอแนะบางประการ ดังนี้
1) การสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน เป็นการสอนทีใ่ ช้ปญ
ั หาเป็นแกนกลางในการเรียนรู้ โดยอาจจะให้ผเู้ รียน
รวบรวมปัญหากันเองหรือผู้สอนยกปัญหาให้เด็กเลือกและตัดสินใจ  แล้วให้ผู้เรียนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นๆ  ซึ่งจะ
หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาเป็นบุคคลหรือเป็นกลุม่ ก็ได้ อาจจะคิดวิธกี ารแก้ปญ
ั หาจากหนังสือหรือการไปศึกษาข้อมูลจริงหรือ
ทำ�การทดลองก็ได้ แล้วแต่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้นั้น เมื่อได้พอแล้วก็ต้องนำ�มาวิเคราะห์ผลอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้อง
หรือไม่ ได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน เพียงไร
2) การสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาเป็นฐาน กรณีศกึ ษาเป็นลักษณะของเนือ้ หาและข้อความทีแ่ สดงเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง่ และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง เหตุการณ์ตา่ งๆ จะนำ�มาใช้เพือ่ ประโยชน์ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้อย่างดี  
ในการเลือกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจึงควรเลือกกรณีที่ใกล้ประสบการณ์ของผู้เรียนให้มากที่สุด ซึ่งจะให้ผู้เรียน
เลือกมาเองโดยครูกระตุ้น หรือหนุนแนะให้เด็กได้เขียนหรือเล่ากรณีของตนเองขึ้นมาก็จะทำ�ให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วย
เมือ่ ศึกษากรณีศกึ ษาแล้วก็จะตัง้ คำ�ถามจากกรณีนนั้ แล้วให้ผเู้ รียนแสวงหาคำ�ตอบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนก็จะเกิดตามมา  
ในการหาความรู้นั้นควรให้เด็กทำ�เป็นกลุ่มเพื่อฝึกการทำ�งานร่วมกันไปด้วย
3) การสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน การสอนในแนวนี้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงการวิจัยคือ แทนที่จะตั้งโจทย์
วิจยั ก็เป็นการทำ�โครงการร่วมกันไปเลยหรือเป็นการเรียนรูท้ งั้ โครงการ  เราจะทำ� โครงการอะไร  แล้วเราจะทำ�โครงการ
นั้นอย่างไร ซึ่งอาจจะเป็นโครงการเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยๆ ใหญ่ขึ้นต่อไป
4) การสอนโดยใช้การทำ�งานเป็นฐาน แนวคิดนี้ก็คือการให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ�งานหรือปฏิบัติจริง ลงมือทำ�
จริงในสิ่งที่เรียนหรือในสิ่งที่อยากรู้ด้วยนั้น ซึ่งอาจจะทำ�ไปทีละขั้นตอนก่อน หรือถ้าพร้อมก็ปฏิบัติงานทีเดียวพร้อม
กับการเรียนรู้ไปเลย เหมือนการศึกษาของไทยสมัยก่อนที่การศึกษาแผนใหม่จะเข้ามาแล้วก็เรียนรู้จากการทำ�งานจริง
เป็นหลัก เมือ่ การศึกษาแบบใหม่เข้ามาการศึกษาเรียนรูข้ องเราก็เรียนจากตำ�ราเป็นหลัก การทำ�งานจึงเป็นส่วนน้อยไป
5) การสอนโดยใช้ผลผลิตเป็นฐาน การสอนแบบนีเ้ น้นทีผ่ ลผลิตหรือผลิตผล (Product) เป็นเป้าหมายของ
การสอนนัน้ ก็คอื ในการเรียนการสอนหรือการเรียนรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่   เราต้องวางเป้าหมายไว้เลยว่าวิชานีจ้ ะให้ผเู้ รียน
กำ�หนดโครงการของตนเองหรือของกลุ่มกันเอง ผลสำ�เร็จหรือเป้าหมายของการสอนในแนวนี้ต้องมีผลงานเสนอ
6) การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน หลักคิดของการสอนแบบนี้ก็คือ การใช้การวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้
นั่นเอง โดยอาจเริ่มต้นด้วยการกำ�หนดโจทย์หรือปัญหาขึ้น แล้วเราก็หาวิธีที่จะแก้ปัญหานั้น ก็คือ การวิจัยนั่นเอง  
ในการหาคำ�ตอบหรือตอบโจทย์วิจัยนั้น ผู้เรียนอาจจะตอบโดยหาความรู้จากหนังสือก็ได้ แต่ถ้าเป็นการวิจัยที่ดีและ
สมบูรณ์แบบต้องให้ผู้ไปดำ�เนินการวิจัยโดยตรงเลย เขาจึงจะได้สัมผัสรับรู้และเห็นคุณค่าของทางการวิจัย
7) เรียนรูโ้ ดยใช้การตกผลึกเป็นฐาน การเรียนรูใ้ นแนวนีเ้ น้นทีก่ ารได้ลงมือปฏิบตั หิ รือจัดทำ�ผลงานอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปถ้าเราเรียนในสถานศึกษาเรามักจะใช้งานเขียนหรือรายงานเป็นผลงานของผู้เรียนที่เขียนขึ้น
แล้วให้เพื่อนช่วยวิเคราะห์วิจารณ์รวมถึงอาจารย์ผู้สอนด้วย เมื่อวิจารณ์แล้วผู้สร้างงานนั้นก็ต้องไปคิดไปวิเคราะห์  
ไปทำ�ความเข้าใจกับงานของตนเองอย่างวิเคราะห์แล้วเขียนขึ้นใหม่แล้วมาให้วิจารณ์กันใหม่ ซึ่งอาจต้องทำ�หลายครั้ง  
(3-4 ครั้ง) จึงจะทำ�ให้ผู้เรียนมีความชัดเจนตกผลึกในงานที่เสนอ
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การประยุกต์หลักสัตตวิธีเข้ากับการสอน 7 แบบ

การเรียนรูใ้ นแต่ละรูปแบบ เราสามารถทำ�การจัดเป็นขัน้ ตอนได้ 7 ขัน้ ตอนเช่นเดียวกัน เมือ่ ผูส้ อนใช้วธิ กี ารไหน
ก็อาจกำ�หนด 7 ขั้นตอนเป็นเบื้องต้นแล้วแทรกขั้นตอนอื่น ๆ เสริมเข้าไปได้ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

การประยุกต์หลักการสอนพื้นฐาน
หลักการสอนพื้นฐาน

การสอนแบบเน้นปัญหา/
เน้นกรณีศึกษา

การสอนแบบเน้นการวิจัย/
เน้นโครงการ/เน้นผลผลิต

การสอนแบบเน้นการมี
งานทำ�/การตกผลึก

1. กำ�หนดจุดมุ่งหมาย
		 ร่วมกับผู้เรียน

1. ร่วมกันกำ�หนดปัญหาหรือ 1. ร่วมกันกำ�หนดโจทย์ที่จะ 1. กำ�หนดเป้าหมายให้ชัด
		 เลือกกรณีศึกษา		 		 วิจัย หรือเป้าหมายของ 		 จะทำ�งานและมีผลงาน
		 โครงการที่ต้องการได้ 		 (Product) อะไร
		
		 จากการเรียน

2. ส่งเสริมผู้เรียน
		 แสวงหาความรู้
		 ตามจุดมุ่งหมาย

2. ศึกษาขั้นตอนที่จะทำ�งาน
2. ร่วมกันศึกษาวิธีการ
2. ร่วมกันหาวิธีแก้ไขแล้ว
		 แสวงหาความรู้ ข้อมูล 		 แก้โจทย์และดำ�เนินการ 		 และวางแผนตามขั้นตอน
		 เพื่อตอบปัญหาในข้อที่ 1 		 แก้โจทย์ วิจยั หรือลงมือทำ� 		 ลงมือทำ�ให้ได้ผลงาน
		
		 โครงการเพื่อให้ตรง
		 กับโจทย์

3. ส่งเสริมและฝึกผู้เรียน
		 คัดกรองข้อมูลได้

3. ศึกษาผลที่ได้ ข้อมูล
3. ให้ผู้เรียนคัดกรอง
		 การแก้ปัญหาหรือข้อมูล 		 โครงการไหน
		 ตอบโจทย์ได้
		 ที่สอดคล้องกับเรื่อง
		 ที่ศึกษา

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง
		 ความรู้ได้ด้วยตนเอง

4. สรุปเป็นข้อเสนอในการ
		 แก้ปัญหา/หรือแนวทาง
		 แก้กรณีศึกษา

3. คัดกรองผลงานที่ได้มา
		 แล้ววิเคราะห์งานหรือ
		 ผลงาน (Product) นั้น

4. สร้างเป็นผลงาน/
4. พัฒนาเป็นข้อค้นพบ
		 ตัวโครงการหรือผลผลิต 		 เนื้อหา
		 จากการศึกษา ทดลอง 		

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตกผลึก 5. ผู้เรียนวิเคราะห์ ตั้งคำ�ถาม 5. ตกผลึกข้อความรู้ที่พบ
		 อย่างละเอียด/ทุกแง่มุม 		 จนแน่ใจว่าตรงตามที่
		 ในความรู้ที่ได้มา
		 ต้องการ
		 ต่อข้อเสนอนั้นทั้ง
		 รายบุคคลและกลุ่ม

5. ตกผลึก (วิเคราะห์/
		 ประเมิน) ในสิ่งที่พบ
		 (หลายครั้ง) และแก้ตาม
		 ที่วิเคราะห์

6. พิจารณาและทดลองถึง
6. คิดวิเคราะห์และหรือ
6. วิเคราะห์และแสวงวิธี
6. สอนให้ผู้เรียนสามารถ
		 รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เป็น 		 ต่างๆ ที่จะนำ�ไปใช้ใน		 		 ทดลองถึงการนำ�ผลไปใช้ 		 การนำ�ไปใช้
		 สภาพแวดล้อมต่างๆ
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
		 ประเมินความรู้ที่ได้มา

7. ประเมินความรู้ คำ�ตอบต่อ 7. ประเมินผลงานและ
		 ปัญหาหรือแก้กรณีศึกษา 		 วิธีการต่างๆ ที่ได้มา
		 ที่ได้และวิธีการที่ได้มา

7. ประเมินการฝึกงาน
		 รวมถึงประเมินผลงาน
		 และวิธีการสุดท้าย

ภาพประกอบ 12
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หลักการสอน 7 ขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่การให้ผเู้ รียนกำ�หนดจุดมุง่ หมายไปจนถึงให้ประเมินเมือ่ นำ�มาใช้กบั รูปแบบ
การสอนทัง้ 7 แบบแล้ว (ดูภาพประกอบ 12) จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันนัน้ ก็คอื เมือ่ ผูส้ อนมีความมุง่ หมายจะใช้รปู แบบ
การสอนใดก็เริ่มกำ�หนดจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้เรียนก่อนแล้วก็ดำ�เนินการเป็นขั้นตอนไปจนถึงขั้นประเมินขั้นสุดท้าย
การเรียนรู้ก็จะสมบูรณ์ครบถ้วนหลายรูปแบบมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ที่คล้ายคลึงกัน เราจึงอาจจัดการสอนโดยนำ�
รูปแบบที่เหมาะสมมาใช้ด้วยกันได้

ปฏิรูปการเรียนรู้ : ลงมือทำ�ทันทีที่โรงเรียน

ความสำ�เร็จของการปฏิรปู การศึกษาหรือปฏิรปู การเรียนรูท้ แี่ ท้จริงคือ  การเปลีย่ นคุณลักษณะผูเ้ รียน  พัฒนา
ให้เป็นผู้เรียนแบบใหม่ที่คิดและสร้างอะไรใหม่ๆ ได้ รับผิดชอบ เป็นตัวของตัวเอง ดังคุณสมบัติ 7 ประการที่กล่าวมา
แต่ต้น จึงต้องเริ่มที่โรงเรียน ที่ชั้นเรียนก่อนเป็นหลักสำ�คัญ (ดูเพิ่มเติมในบทความของผู้เขียนเรื่อง “ปฏิรูปการเรียนรู้ :
ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน”*)
ปฏิรูปการเรียนรู้ : ลงมือทำ�ทันทีที่โรงเรียน
1. ผู้บริหาร (นำ�) ครู ผู้ปกครอง รับรู้ เห็นชอบ ลงมือทำ�
2. มีกลุ่มครูผู้นำ� (Teacher Leaders) ช่วยติดตามแนะนำ�
3. วางแผน / จัดการเรียนรู้ใหม่ร่วมกัน / ทำ�คู่มือ / อ่านแล้วเข้าใจ
4. ให้เด็กปฏิบัติ / เรียนรู้ด้วยตนเอง / ลงมือทำ�ทุกขั้นตอน
5. เน้นการมีผลงาน (Product) ในทุกวิชา / ในทุกคน / ทุกกลุ่ม
6. มากวิชา / มากเวลา / มากชั้นเรียน / ทำ�ทั้งโรงเรียน
7. ห้องเรียนไม่เกิน 30 / ครูคอยให้คำ�ปรึกษา / ทำ�วิจัยในชั้นเรียน /
สรุปบทเรียนเป็นระยะ

โรงเรียนอยากให้เด็กเป็นอย่างไรต้องทำ�อย่างนั้น

ภาพประกอบ 13
เริ่มต้นด้วยการนำ�ของผู้บริหารซึ่งอาจจะนำ�จากความคิดของตนเองหรือนำ�แนวคิดของครูไปใช้ หรือนำ�
คำ�แนะนำ�ของผูป้ กครอง หรือจากข้อมูลทางวิชาการ แล้วหากลุม่ ครูผนู้ �ำ มาช่วยคิดและดำ�เนินการ พร้อมทัง้ ทำ�ความเข้าใจ
ในเรื่องการเรียนรู้ใหม่ (ดูที่พูดถึงมาแล้ว) แล้วสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน หลังจากนั้นจึงวางแผนการดำ�เนินงาน
จัดทำ�คู่มือที่ปฏิบัติได้แล้วเข้าใจตรงกัน
สิ่งสำ�คัญคือ ต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เด็กปฏิบัติลงมือทำ� เน้นการมีผลงาน (Product) ของเด็กทุกคน
ในทุกวิชา โดยต้องจัดทำ�และดำ�เนินการทั้งโรงเรียน หรือในจำ�นวนวิชามากกว่า 90% ขึ้นไป
ทีส่ �ำ คัญคือ ต้องจัดห้องเรียนไม่เกิน 30 คน (40 คนก็ยงั พอได้) ครูเลิกบรรยาย  คอยให้ค�ำ ปรึกษา และวางแผน
ทำ�วิจัยในชั้นเรียน
สุดท้ายครูแต่ละคนต้องสังเกตประเมินเป็นระยะแล้วปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงใหม่ต่อไป
เพียงแต่ผู้บริหารและครูทุกคนในโรงเรียน ร่วมกันคิดว่านักเรียนในโรงเรียนของเราเขาควรจะมีลักษณะ
ของคนรุ่นใหม่อย่างไรที่เอาจริงเอาจัง ก้าวหน้า และนำ�สังคม แล้วคิดนำ�วิธีการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนเพื่อให้ได้ผลอย่างนั้น
แล้วลงมือทำ� เราก็จะเห็นพลังที่จะเปลี่ยนสังคมได้อย่างชัดเจน
* ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558) ปฏิรูปการเรียนรู้ : ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน กรุงเทพฯ : สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
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บทสรุป : สุดท้าย จำ�เป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้

จะเห็นได้ชดั เจนจากทีก่ ล่าวมาแต่ตน้ ว่าการปฏิรปู การเรียนรูน้ นั้ นอกจากจะปรับเปลีย่ นคุณลักษณะของผูเ้ รียน
ให้เขามีลกั ษณะใหม่ทสี่ �ำ คัญและจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวติ สมัยใหม่และดำ�รงสังคมใหม่ให้ทนั และก้าวหน้าไปกับโลกของ
เขาได้แล้ว เราอาจจะกล่าวได้อีกรูปแบบหนึ่งได้ว่าเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การให้เด็กเขามีวัฒนธรรม
อย่างใหม่นั่นเอง
วัฒนธรรมใหม่ที่สำ�คัญคืออะไร วัฒนธรรมเก่าหรือวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เป็นวัฒนธรรมที่เน้น
การรับและเชื่อไปพร้อมกัน เป็นวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งจะมีลักษณะสำ�คัญคือเด็กจะไม่มั่นใจ ไม่แสวงหาข้อมูล
ไม่กระตือรือร้น เป็นต้น ซึ่งมีคุณสมบัติอยู่อย่างน้อย 14 ประการ (ดูภาพประกอบ 14) วัฒนธรรมเหล่านี้เกิดจาก
การเรียนรู้ในวัฒนธรรมของการฟัง จดจำ� ทำ�ตาม อย่างเดียว

จำ�เป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรม
เด็กไทยในวัฒนธรรมการรับ/เชื่อ

เด็กไทยในวัฒนธรรมการสร้าง/ตาม

• เชื่อตามที่ได้ฟัง
• ขาดความมั่นใจ
• ไม่แสวงหาข้อมูล
• ขาดความกระตือรือร้น
• คิดตามแบบเดิม
• เป็นผู้บริโภค
• ทำ�อะไรแต่พอผ่าน
• ไม่อดทน/ไม่ชอบทำ�งานหนัก
• ทำ�งานคนเดียว
• ไม่นึกถึงส่วนรวม
• เอาตัวเองรอด
• ขาดคุณธรรมจริยธรรม
• ไม่สนใจในสันติวิธี
• ขาดอัตลักษณ์ไทย

• รู้จักคิดวิเคราะห์
• มั่นใจในตัวเอง
• แสวงหาความรู้
• กระตือรือร้นในความรู้
• คิดสร้างสรรค์
• เป็นผู้ผลิต
• มุ่งความเป็นเลิศ
• อดทน/ทำ�งานหนัก
• ทำ�งานเป็นทีม
• รับผิดชอบต่อส่วนรวม
• คำ�นึงถึงสังคม
• มีคุณธรรม
• ยึดมั่นในสันติธรรม
• มีความเป็นไทย
ภาพประกอบ 14

วัฒนธรรมใหม่ที่เราจำ�เป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเด็กของเราให้เข้าไปสู่วัฒนธรรมตัวใหม่นั้น เป็นวัฒนธรรมของ
การสร้างหรือคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมา คือ วัฒนธรรมผลิตผลนิยม นั่นเอง ในวัฒนธรรมนี้ผู้เรียนจำ�เป็นต้องรู้จักคิด
วิเคราะห์ มั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู้ เป็นผู้ผลิต เป็นต้น ซึ่งจะตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมการรับ 14 ประการ
ดังกล่าวมาแล้ว (ดูภาพประกอบ 14)
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ของฝาก 7 ประการ

ของฝากในทีน่ เี้ ป็นของฝากกับเพือ่ นครูของเราซึง่ มักจะสอนโดยไม่ได้ตงั้ ใจว่าจะให้มผี ลอะไรโดยตรงแต่เน้นไป
ตามที่เอกสารที่เขามีไว้แล้ว ซึ่งสิ่งที่เน้นหลายครั้งไม่ใช่สิ่งที่น่าจะต้องเน้นให้เกิดขึ้น อย่างลักษณะการสอน 7 ประการ
ที่ผู้เขียนเรียกว่า บาป 7 ประการดังที่จะกล่าวถึงนี้เป็นสิ่งที่ครูไม่ควรเน้นหรือควรเลี่ยง

ของฝาก : ก้าวพ้นบาปเจ็ดประการ
เน้นแต่วิชาการ

ไม่เน้นชีวิตจริง

เน้นแต่เนื้อหา

ไม่เน้นกระบวนการ

เน้นแต่ความจำ�

ไม่เน้นการคิด

เน้นแต่ความคงที่

ไม่เน้นความเปลี่ยนแปลง

เน้นแต่อดีต

ไม่เน้นอนาคต

เน้นแต่ตัวเอง

ไม่เน้นสังคม

เน้นแต่ความง่าย

ไม่เน้นความเป็นเลิศ
ภาพประกอบ 15

เชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านคงทำ�บาปกันบ้างบางประการ หวังว่าอนาคตเราคงจะหลีกเลี่ยงบาป 7 ประการนี้
ด้วยกันทุกคนนะครับ

แนะนำ�เอกสารของผู้เขียน

ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2558) ปฏิรูปการเรียนรู้ : ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน กรุงเทพฯ :
สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2557) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2557) โรงเรียนสร้างสรรค์ : นวทัศน์สู่การปฏิบัติ กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2557) โรงเรียนผลิตภาพ : สัตตทัศน์เพื่อการจัดการ กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2549) การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ กรุงเทพฯ :
สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย: การวิจัยช่วยได้จริงหรือ
โดย ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์*

“คุณภาพ” ปัญหาอมตะของการศึกษาไทย

ต้องยอมรับความจริงว่าระบบการศึกษาไทยประสบปัญหาด้านคุณภาพต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร
ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนและได้รบั การกล่าวถึงมากทีส่ ดุ ก็คอื ปัญหาคุณภาพผลผลิต (Outputs) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้าน
คุณภาพทางวิชาการของผู้เรียน ซึ่งดูได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรในระดับชั้นต่างๆ ที่ยัง
ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ท�ำคะแนนจากการประเมินได้ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นการประเมินระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ หรือการประเมินในระดับนานาชาติก็ตาม เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศผลการ
ประเมินผู้เรียนออกมาต่อสาธารณะคราวใดก็มักจะมีค�ำอธิบายเหตุผลด้วยเสมอว่าที่นักเรียนไทยสอบได้คะแนนต�่ำนั้น
เป็นเพราะเหตุใด แต่ก็หนีไม่พ้นการวิพากษ์วิจารณ์ เบาบ้าง หนักบ้าง แล้วแต่ข้อมูลและมุมมองของผู้วิจารณ์เหล่านั้น
ตัวอย่างการสะท้อนความรู้สึกผ่านสื่อมวลชนที่มีต่อผลการสอบโอเน็ตในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา:
“ช็อก! นร.ไทยตกโอเน็ตยกประเทศ”1
“เรียนหนักคะแนนต�่ำ ทีดีอาร์ไอระบุเด็กไทยสอบโอเน็ตต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50%”2
“มาตรฐานโอเน็ตสะท้อนกึ๋นเด็กไทย”3
เมื่อมีการประกาศผลการสอบ PISA ซึ่งเป็นการสอบประเมินระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนระหว่าง
ประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมทบจากเอเชีย ผลปรากฏว่านักเรียนไทยที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ท�ำคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ แม้จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งท�ำคะแนนได้ดี แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มก็ยังต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของระดับโลกในทุกวิชา4 เฉพาะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมี 5 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม ปรากฏว่าผลการประเมินจากการประกาศครั้งล่าสุด
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ตามหลังเวียดนามและสิงคโปร์ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1)

* ประธานคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปีงบประมาณ. 2558.
1

http://www.thaihealth.or.th/Content/4531 (Retrieved on July 20, 2015).
http://www.thaihealth.or.th/Content/4531 (Retrieved on July 20, 2015).
3
http://www.thaihealth.or.th/Content/4531 (Retrieved on July 20, 2015).
4
http://www.thaihealth.or.th/Content/4531 (Retrieved on July 20, 2015).
2
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ตารางที่ 1: เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ PISA ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ประเทศ

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การอ่าน
(494)*
(501)*
(496)*
สิงคโปร์
573
551
542
เวียดนาม
511
528
508
ไทย
427
444
441
มาเลเซีย
421
420
398
อินโดนีเซีย
375
382
396
หมายเหตุ: *คะแนนเฉลี่ยจากทุกประเทศ **จำ�นวนประเทศที่ใช้เปรียบเทียบ
ที่มา: http://blog.eduzones.com (Retrieved on July 20, 2015).

อันดับโลก
(65)**
2
17
50
52
64

อันดับอาเซียน
(10)**
1
2
3
4
5

คุณภาพของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและที่สังคมคาดหวังมิได้มีเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้าน
วิชาการเท่านัน้ ยังมีดา้ นอืน่ ๆ อีก เช่น พัฒนาการทางกายและจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพลเมือง ความรักชาติ
รักเผ่าพันธุ์ ทักษะสังคมและการสื่อสาร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัว
ตามสภาพของสังคมและสภาวะของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้สะท้อนถึงความเป็น
“คนดี” ซึง่ มีความสำ�คัญและเป็นทีต่ อ้ งการของสังคมไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าความเป็น “คนเก่ง” ทีว่ ดั จากความรูค้ วามสามารถ
ทางวิชาการ   คุณภาพของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของระบบการศึกษาโดยรวม
และเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพของกำ�ลังแรงงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีป่ ระเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก�ำ ลังรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั้น “คุณภาพ” และ “ความพร้อม” ของประชาชน
จะเป็นปัจจัยชี้วัดความสำ�เร็จของการเป็นประชาคม และในขณะเดียวกัน คนที่มีคุณภาพก็จะเป็นปัจจัยเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
ได้มผี ทู้ �ำการศึกษาวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบของคุณภาพการศึกษาและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไว้
ค่อนข้างกว้างขวาง5  และผูเ้ ขียนเองได้ชใี้ ห้เห็นว่าสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม (Multiculture) ของอาเซียนจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
คนไทย6  จากการจัดอันดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของประเทศทีไ่ ม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จ�ำนวน 63 ประเทศ
ของบริษัท Education First ในปี พ.ศ. 2557 โดยการทดสอบผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ปรากฏว่า ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 48 ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีสมรรถนะต�่ำมาก ตามหลังประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
เวียดนาม7 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
5

ตัวอย่าง เช่น สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2533). สมรรถนะของการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร.
บริษัท พริกหวานกราฟฟิก จำ�กัด. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2558). http://thaipublica.org/2015/03/tdri-education/
6
ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์. (2555). “โลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์การศึกษาไทย,” ใน หลักบริหารการศึกษา
(ดร. จักรพรรดิ วะทา เป็นบรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร. บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง จำ�กัด. หน้า 49-66.
7
http://www.ef.co.uk/epi/ (Retrieved on July 21, 2015).
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ตารางที่ 2 สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของประชาชนในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ พ.ศ. 2557
กลุ่มสมรรถนะ
กลุ่มสูงมาก
กลุ่มสูง
กลุ่มปานกลาง
กลุ่มต�่ำ 
กลุ่มต�่ำมาก

จำ�นวนประเทศ
7
11
13
13
19

ประเทศสมาชิกอาเซียน*
ไม่มี
12. มาเลเซีย (59.73)
13. สิงคโปร์ (59.58)
28. อินโดนีเซีย (52.74)
33. เวียดนาม (51.57)
48. ไทย (47.79)
61. กัมพูชา (38.25)

หมายเหตุ: *ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคะแนนเฉลี่ย
ที่มา: http://www.ef.co.uk/epi/ (Retrieved on July 21, 2015).
การทดสอบครั้งนี้ มีประเทศในทวีปเอเชียหลายประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบแล้ว ปรากฏว่า
ประเทศไทยมีคะแนนสูงกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ เพียงประเทศเดียว คือ กัมพูชา เท่านัน้ ซึง่ มีการวิพากษ์วจิ ารณ์
ถึงผลกระทบในเรื่องนี้ทางสื่อมวลชนภาษาต่างประเทศด้วย8  ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบัน การที่ประชาชนใน
ชาติมคี วามรูแ้ ละทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอทีจ่ ะติดต่อสือ่ สารกับต่างประเทศได้
อย่างเหมาะสมย่อมจะส่งผลทำ�ให้ประเทศเสียโอกาสในด้านต่างๆ ทั้งการติดต่อค้าขาย การปกป้องรักษาผลประโยชน์
ของชาติ และการศึกษาค้นคว้าในทางวิชาการ เป็นต้น
ไม่ว่าการทดสอบโดยใช้ดัชนีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index: EPI) โดยบริษัท
Education First ในครัง้ นีจ้ ะเป็นทีย่ อมรับของคนไทยหรือนักการศึกษาไทยหรือไม่กต็ าม แต่ขอ้ มูลทีป่ รากฏก็สะท้อนถึง
“คุณภาพ” การศึกษาของไทยพอสมควร หากจะย้อนไปดูผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากคะแนนโอเน็ตในหลายๆ ปี
ที่ผ่านมา ก็ยังไม่ข้อมูลอะไรที่จะนำ�มาหักล้างผลการทดสอบข้างต้นได้
ปัญหาคุณภาพของระบบการศึกษาไทยมิได้มเี ฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับผลผลิต (Outputs) ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
เท่านัน้ ในส่วนของกระบวนการบริหารจัดการ (Process) และปัจจัยนำ�เข้า (Inputs) ก็มปี ระเด็นทีค่ วรพิจารณาอยูไ่ ม่นอ้ ย
ในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ทำ�การปรับรื้อระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบถอนราก
ถอนโคน เป็นการปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบ โดยเฉพาะการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ กี ารยุบรวมหน่วยงานระดับกรมถึง 3 กรม
รวมกัน และมีการตั้งหน่วยงานระดับกอง คือ เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นกว่า 200 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกและเป็นพี่เลี้ยงของโรงเรียน
แนวคิดใหม่ในการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็คือการกระจายอำ�นาจ
การมีส่วนร่วม และการตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคล จึงเกิดองค์คณะบุคคลต่างๆ ขึ้นในทุกระดับ และโรงเรียนถูกคาดหวัง
ให้เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการทั้งมวล (School-Based Management) ทั้งงานวิชาการ งานบุคลากร
งานงบประมาณ และงานสนับสนุนต่างๆ ไม่ว่าโรงเรียนจะมีขนาดเท่าใด ตั้งอยู่ที่ไหน และมีความพร้อมมากน้อย
8

http://www.nationmultimedia.com/business/Thailand (Retrieved on July 21, 2015).
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เพียงใด งานหลายอย่างโรงเรียนไม่เคยทำ�มาก่อน หรือบางโรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ต้องใช้ระยะเวลา
ในการฝึกฝนเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ (Learner-Centered) หรือแม้กระทั่งการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล
เป็นทีเ่ ข้าใจกันตลอดมาว่า คุณภาพผูเ้ รียนขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง ทัง้ ในและนอกห้องเรียน แต่ทสี่ �ำ คัญทีส่ ดุ
คือ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผลการสอบโอเน็ตที่นักเรียนตกยกประเทศ และการสอบ PISA ที่นักเรียนไทย
อยู่รั้งท้ายของกลุ่มบ่งบอกถึงคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา
ได้ไม่มากก็น้อย
หากใช้คณ
ุ ภาพผูเ้ รียนเป็นตัวชีว้ ดั การปฏิรปู การศึกษาครัง้ นี้ ก็ตอ้ งถือว่าการปฏิรปู การศึกษาของไทยในระยะเวลา
ที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
เวลาผ่านไปแล้วสิบกว่าปี ยังไม่มหี ลักฐานยืนยันได้วา่ การกระจายอ�ำนาจเป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย หน่วยงานในส่วนกลางยังคงมีอ�ำนาจในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียน เช่น การตั้งงบประมาณ
การบรรจุแต่งตั้ง และแม้แต่งานวิชาการ หลายเรื่องยังคงริเริ่มและด�ำเนินการโดยส่วนกลาง โรงเรียนยังมีหน้าที่ “รอ”
และปฏิบัติตามค�ำสั่ง ซึ่งงานเหล่านั้น หลายเรื่องก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ใช้เวลาของครูในห้องเรียนด้วยซ�้ำ
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยได้ทำ�การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าในแต่ละปีการศึกษาครูต้องทิ้งภารกิจด้านการสอนในห้องเรียนไปทำ�อย่าง
อื่นถึง  84 วัน จากวันทำ�การทั้งหมด 200 วัน คิดเป็นร้อยละ 42 ของเวลาที่ครูควรจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละปี9 ในขณะที่การวิจัยของบริษัท McKinsey & Company เมื่อหลายปีมาแล้วเพื่อหาคำ�ตอบว่าประเทศที่มี
ระบบการศึกษาเป็นเลิศนั้นเขาดำ�เนินการอย่างไร การวิจัยดังกล่าวได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนไว้ 3 ข้อ
และ 1 ใน 3 ข้อชี้ให้เห็นว่า “มีทางเดียวเท่านั้นที่จะยกระดับผลการเรียนได้ก็คือ การปรับปรุงคุณภาพการสอน”
(The only way to improve outcomes is to improve instruction)10 สำ�หรับกรณีของประเทศไทย
เมือ่ ครูตอ้ งทิง้ ห้องเรียนไปร่วม 100 วันต่อปี จึงเป็นทีน่ า่ สงสัยว่าครูได้สอนเต็มทีเ่ ต็มเวลาหรือไม่ มีจดั กิจกรรมการเรียน
การสอนชดเชยเวลาทีต่ อ้ งไปปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร เมือ่ คุณภาพการสอน
ส่งผลต่อคุณภาพการเรียน คุณภาพการสอบที่ปรากฏจึงเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการสอนที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ วิธกี ารประเมินผลก็มสี ว่ นทำ�ให้ผรู้ บั การประเมินได้คะแนนแตกต่างกัน ซึง่ มีผตู้ งั้ ข้อสังเกตในเรือ่ งนี้
ว่าครูไทยยังถนัดสอนเนื้อหามากกว่ากระบวนการ และเด็กไทยถนัดการเรียนแบบท่องจำ�มากกว่าการคิดวิเคราะห์ 11
ในขณะที่ข้อสอบโอเน็ตและ PISA เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก สอบเมื่อไรก็ต้องตก ไม่มีปาฏิหาริย์ ปัญหา
การบริหารจัดการระบบการศึกษาไทยที่มีส่วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนจนทำ�ให้ประเทศไทยตกไปอยู่ใน
ดันดับท้ายๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ยังมีอีกหลายประเด็น อาจารย์กลิ่น
สระทองเนียม12 ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็น “สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน” ผู้สนใจหาอ่านเพิ่มเติมได้
9

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. (2558). http://thaipublica.org/2015/03/tdri-education/ (Retrieved on July 23, 2015).
McKinsey & Company (2007). How the World’s Best Performing School Systems Come out on Top.
http://www.mckinseyonsociety.com/ (Retrieved on July 21, 2015).
11
กลิ่น สระทองเนียม. (2556). http://m.dailynews.co.yh/News.do?contentid=62 (Retrieved on July 22, 2015).
12
แหล่งเดียวกัน.
10
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ในส่วนของปัจจัยน�ำเข้า (Inputs) ของระบบการศึกษาก็มีส่วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
(Process) และคุณภาพของผลผลิต (Outputs) เช่นกัน โดยเฉพาะ ตัวป้อน (เด็ก) ที่เปรียบเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผู้สอน (ครู) งบประมาณ ขนาดของโรงเรียน ตลอดจนบริบทของสังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นต้น
หลักคิดในการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทยตลอดระยะเวลาร้อยกว่าปีทผี่ า่ นมา ก็เหมือนกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
คือ ใช้รูปแบบจ�ำลองจากโรงงาน (Factory Model) คือ ผลิตสินค้า (นักเรียน) คราวละมากๆ (Mass Production)
โรงเรียนเป็นหน่วยผลิตย่อย กระจายไปตามแหล่งวัตถุดิบ(เด็ก) หลักสูตร คือ พิมพ์เขียวที่ก�ำหนดคุณลักษณะของ
ผลผลิตที่ต้องการ ครูจึงเปรียบเสมือนคนงาน โดยมีผู้อ�ำนวยการเป็นผู้จัดการโรงงาน (โรงเรียน) ซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพ
ของผลผลิต (ส่วนใหญ่) ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบด้วย ต้องยอมรับความจริงของแผ่นดินอีกประการหนึ่งว่า
ระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล ในปี พ.ศ. 2557 กรมสุขภาพจิต
และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงผลการส�ำรวจระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ คือ 98.59 จุดเท่านั้น13 ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล คือ 100 จุด
ในจ�ำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่ง (48.50%) มีระดับสติปัญญาต�่ำกว่า 100 และร้อยละ 6.5 มีระดับสติปัญญาต�่ำกว่า 70 จุด
ซึง่ ถือว่ามีสติปญ
ั ญาบกพร่อง และตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ควรเกินร้อยละ 2 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 หากเด็กกลุม่ นี้
เป็นตัวแทนของเด็กทุกๆ รุ่น ก็น่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทยว่าคุณภาพและศักยภาพของประชากรจะแข่งขัน
กับนานาชาติได้มากน้อยแค่ไหน
นอกจากนี้ เด็กไทยบางส่วนยังมีปัญหาเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) สุขภาพอนามัย และคุณธรรม
จริยธรรม เช่น สมาธิสั้น อ้วน เตี้ย ฟันผุ ติดสารเสพติด และปัญหามีเพศสัมพันธุ์ก่อนวันอันควร เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้
มีผลโดยตรงต่อความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว การประกอบอาชีพ และการดำ�รงชีวติ อยูใ่ นสังคม การทีจ่ ะเรียน
ให้ประสบความสำ�เร็จ สอบได้คะแนนสูงนัน้ นอกจากครูตอ้ งสอนดีสอนเก่งแล้ว เด็กต้องมีความพร้อมด้วย อย่างน้อยต้อง
มีความสนใจ ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน มีความมุง่ มัน่ รักการอ่าน และรับผิดชอบ แต่กม็ นี กั การศึกษาบางท่านตัง้ ข้อสังเกตว่าเด็กไทย
ส่วนใหญ่ยังขาดคุณลักษณะเหล่านี้ ทำ�ให้เป็นภาระของครูที่จะต้อง “ออกแรง” มากขึ้นเพื่อให้การเรียนการสอน
มีคุณภาพ14
ตารางที่ 3. ระดับสติปัญญาของเด็กไทย จำ�แนกเป็นรายภาค พ.ศ. 2554
ภาค
ระดับสติปัญญาเฉลี่ย
กทม.
104.50
กลาง
101.29
เหนือ
100.11
ใต้
96.85
ตะวันออกเฉียงเหนือ
95.99
ทีม่ า: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2557). http://www.dmh.go.th/downloadportal/strategy/วัยเรียน.pdf
(Retrieved on July 23, 2015).
13
14

http://www.dmh.go.th/downloadportal/strategy/วัยเรียน.pdf (Retrieved on July 23, 2015).
เพชร เหมือนพันธุ์. (2555). http://www.matichon.co.th/newsdetail.php?newid=1355885311 (Retrieved on July 21, 2015).
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ครู หรือผู้สอนมีบทบาทสำ�คัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียน ข้อสรุปจากการวิจยั ของบริษทั McKinsey & Company เกีย่ วกับระบบการศึกษาทีม่ คี วามสำ�เร็จสูง
ใน 25 ประเทศที่ได้กล่าวถึงแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือ “คุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศใดก็ตามจะไม่เกินคุณภาพ
ของครูในประเทศนั้น” (The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers)15
นั่นหมายความว่า ในประเทศที่ระบบการศึกษามีคุณภาพสูงเขามีครูที่มีคุณภาพสูงด้วย ครูที่มีคุณภาพสูงไม่ได้
ลอยมาตามอากาศ แต่ต้องสร้างเอง เริ่มต้นด้วยการสร้างระบบและภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูให้สามารถจูงใจคนเก่ง
คนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้ามาสูอ่ าชีพครู สร้างระบบการฝึกฝนและพัฒนาครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ รวมไปถึงระบบการบริหาร
สนับสนุนและจูงใจให้ครูได้ทำ�งานการสอนอย่างเต็มศักยภาพ ครูคุณภาพหรือครูเก่งต้องเก่งอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ
เก่งเนือ้ หาทีส่ อน เก่งวิธสี อน และเก่งการบริหารจัดการชัน้ เรียนเพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
ของตน เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาสืบค้นในเรื่องที่ได้เรียนมาให้เข้าใจลึกซึ้งและกว้างขวางต่อไป
สำ�หรับประเทศไทย ต้องยอมรับว่าคนทีเ่ ข้ามาสูว่ ชิ าชีพครูไม่ได้อยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ของรุน่ กระบวนการฝึกฝน
และพัฒนาครู ทั้งก่อนประจำ�การและระหว่างประจำ�การก็ไม่แน่ใจว่าเป็นระบบที่มีคุณภาพมากที่สุดหรือยัง เมื่อครูไป
ถึงโรงเรียนแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีระบบบริหารและสนับสนุนให้ครูได้สอนตรงสาขาวิชาที่ได้ฝึกฝนมา ภายใต้การส่งเสริม
และอำ�นวยความสะดวกของฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร แต่ทมี่ ผี ไู้ ด้ตรวจสอบการใช้เวลาของครู
แล้วพบว่า ครูไทยต้องปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียนค่อนข้างมาก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะ
ของการปฏิรปู การศึกษาครัง้ ใหญ่นี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินในวาระและโอกาสต่างๆ
เพิ่มขึ้นรวมกันแล้วประมาณ 2 เท่า16 และเรายังมีผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาพร้อมที่จะเป็นครูอีกจำ�นวนมาก มากกว่า
อัตราที่จะสามารถบรรจุได้หลายเท่าตัว ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถิติจำ�นวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครู
กับจำ�นวนตำ�แหน่งที่มีอยู่ของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละปี
นอกจากนี้ รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
การศึกษาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับงานในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะพิจารณาจากสัดส่วนงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) หรือจำ�นวนเงินที่ระบบการศึกษาได้รับในแต่ละปีก็ตาม
การจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของไทยก็ดเู หมือนว่าจะมากกว่าหลายประเทศในโลก คือ มีเวลาเรียน
ในระดับประถมศึกษา 1,000 ชั่วโมงต่อปี และระดับมัธยมศึกษา 1,200 ชั่วโมงต่อปี ในขณะที่ประเทศที่มีระบบการ
ศึกษาดีที่สุดในโลกอย่างฟินแลนด์ กำ�หนดให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาเรียน 626 ชั่วโมงต่อปี และนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาเรียน 856 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น17
หากพิจารณาโดยภาพรวมๆ แล้ว อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้ทุ่มเททรัพยากรต่างๆ ที่ถือว่าเป็นปัจจัย
น�ำเข้า (Inputs) เพื่อการศึกษาในระดับมาก แต่ได้ผลลัพธ์ (Outputs) ค่อนข้างต�่ำ  ถ้าเป็นการท�ำธุรกิจค้าขาย
ก็ต้องถือว่า “ขาดทุน” ถ้าไม่คิดหาทางออกหรือแก้ไขโดยเร่งด่วนจริงจังก็อาจจะต้องถึงขัน้ “ล้มละลาย” ในที่สุด!!

15

McKinsey & Company (2007). อ้างแล้ว.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. (2558). อ้างแล้ว.
17
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. (2558). อ้างแล้ว.
16
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การวิจัยจะชี้ทางออกได้หรือไม่?

คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ศูนย์กลางของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยตกต�ำ่ อยูท่ กี่ ระบวนการบริหารจัดการ (Process)
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอน รองลงมาก็เป็นเรื่องของทรัพยากร คุณภาพของ
ตัวป้อน หรือตัวเด็กเอง สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยรวม ประเด็นส�ำคัญที่สุดอยู่ที่กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนว่ามี “คุณภาพ” มากน้อยเพียงใด เหมาะสม เพียงพอที่จะท�ำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ครูสอนหรือไม่
นอกจากนี้ กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร (Inputs) ของโรงเรียนเพือ่ อำ�นวยความสะดวกและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของครูจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ในประเด็นนี้มีความสำ�คัญ
อย่างยิ่งสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะโรงเรียนเหล่านั้นมักจะมีความขาดแคลนเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว เช่น มีครู
ไม่ครบชัน้ ไม่ครบวิชา ขาดแรงจูงใจในการทำ�งาน นักเรียนไม่พร้อมทีจ่ ะเรียน ผูป้ กครองยากจน ชุมชนอยูห่ า่ งไกล เป็นต้น
จากการวิเคราะห์คะแนนโอเน็ตในปีที่ผ่านๆ มา อาจกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า:
• นักเรียนในกรุงเทพมหานครหรือในเมืองใหญ่ทำ�คะแนนได้สูงกว่านักเรียนต่างจังหวัดหรือเมืองขนาดเล็ก
• นักเรียนจากโรงเรียนขนาดใหญ่ทำ�คะแนนได้สูงกว่านักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก
• นักเรียนจากโรงเรียนในอำ�เภอเมืองทำ�คะแนนได้สูงกว่านักเรียนจากโรงเรียนในอำ�เภอรอบนอก
• นักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลทำ�คะแนนได้สูงกว่านักเรียนจากโรงเรียนนอกเขตเทศบาล
• นักเรียนจากครอบครัวที่ร�่ำรวยท�ำคะแนนได้สูงกว่านักเรียนจากครอบครัวที่ยากจน
ข้อสรุปข้างต้นหลายข้อไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสัน้ และบางประเด็นก็เป็นเพียง “อาการ” โดยภาพ
รวมของปัญหาเท่านั้น อาจไม่เป็นจริงสำ�หรับนักเรียนทุกคนเสมอไป แต่สิ่งที่ผู้เขียนต้องการเสนอเพื่อลองพิจารณา
กันดูในที่นี้ก็คือ มาตรการหรือแนวทางที่หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตัดสินใจดำ�เนินการ หรือมีดำ�ริที่จะดำ�เนินการโดยมี
เป้าหมายทีจ่ ะยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของผูเ้ รียนให้สงู ขึน้ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มขี อ้ มูลยืนยันถึงผลกระทบ
(Impacts) ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ชัดเจนนั้น เราจะมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดว่าได้เดินมาถูกทาง
หากจะมองย้อนหลังไปในช่วงเวลาประมาณ 10 ปี นับตั้งแต่ได้เริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาไทยเป็นต้นมา จะเห็น
ว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาในมิติต่างๆ ได้เป็นส่วนสำ�คัญของนโยบาย เป้าหมาย และเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือของรัฐบาลมาโดยตลอด จะมีแตกต่างกันไปบ้างก็คือรายละเอียดในเชิงยุทธศาสตร์และวิธี
ดำ�เนินงาน เช่น การพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้โรงเรียน
และนักเรียน การคืนครูให้นกั เรียน การรณรงค์เรือ่ งการอ่าน ไปจนถึงการปรับหลักสูตร การลดจำ�นวนเด็กต่อห้อง และ
การติวเข้มในรายวิชาโดยมีจุดหมายหลักอยู่ที่การยกระดับคุณภาพของนักเรียนเป็นประการสำ�คัญ
เมื่อไปตรวจสอบการปฏิบัติในระดับโรงเรียนและชั้นเรียนจะยิ่งพบกิจกรรมต่างๆ หลากหลายมากยิ่งขึ้นเป็น
ทวีคณ
ู ซึง่ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน โรงเรียนแลครูบาอาจารย์ทงั้ หลายมิได้หยุดนิง่ หากแต่พยายามแสวงหา “ทางออก”
ที่จะช่วยให้ครูสอนได้ดีขึ้น เด็กเรียนได้เก่งขึ้นและสอบได้คะแนนสูงขึ้น ทั้งสิ้น
แต่เพราะเหตุใดนักเรียนไทยจึงยังสอบโอเน็ตตกทั้งประเทศเหมือนเดิม?
กิจกรรมและวิธีการที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็น “กิจกรรมที่ใช่” จริงหรือ?  
Professor John Hattie จากประเทศนิวซีแลนด์ได้ใช้เวลาถึง 15 ปีทำ�การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียน โดยการวิเคราะห์งานวิจยั แบบ Meta Analysis กว่า 800 เรือ่ งและบทความทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
จากทั่วโลกอีกกว่า 50,000 เรื่อง เพื่อทำ�การวิเคราะห์หา “การดำ�เนินงาน” หรือ “ปัจจัย” ที่ส่งผล (Influence)
ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เขาได้เผยแพร่ผลการวิจยั ผ่านสือ่ ต่างๆ รวมทัง้ หนังสือชือ่ Visible Learning for teachers:
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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Maximizing Impact on Learning18 จนเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาทั่วโลกผ่านคำ�หลักว่า
“Visible Learning” ไม่รู้ว่าได้มีผู้รู้แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร ในที่นี้ ผู้เขียนขอใช้คำ�ว่า “การเรียนรู้เชิงประจักษ์”
ไปพลางก่อน
Professor Hattie ได้ระบุกิจกรรมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมด้วยค่าน�้ำหนัก
ของผลกระทบเปรียบเทียบไว้ 138 เรือ่ ง แบ่งออกเป็นกลุม่ ได้หลายกลุม่ ได้แก่กลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับโรงเรียน หลักสูตร นักเรียน
ครู และการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรม (และปัจจัย) เหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนมากบ้าง น้อยบ้าง ทั้งบวกและลบ ข้อมูล
ในตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างกิจกรรมหรือปัจจัยที่ปรากฏในงานวิจัยดังกล่าว
ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้มาจากประเทศใดบ้าง งานวิจัยที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น
งานวิจยั จากประเทศไทย รวมอยูใ่ นกลุม่ ตัวอย่างด้วยหรือไม่ แต่กม็ หี ลายกิจกรรมและปัจจัยตามทีป่ รากฏในตารางที่ 4
สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของหน่วยงานในประเทศไทย บางเรื่องกำ�ลังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะ
ทำ�อย่างไรต่อไป
หากเราจะเริม่ ต้นยกระดับคุณภาพการศึกษากันจริงๆ ก็อาจจะใช้ผลการวิจยั จากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เช่นทีก่ ล่าวถึง
ข้างต้นเป็นกรณีศึกษาประกอบการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อย
มีประเด็นที่น่าสนใจจากตัวอย่างกิจกรรมหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจากตารางที่ 4
หลายประการ เช่น ประการแรก หากถือเอา “ค่าน�้ำหนักที่รับได้” หรือ “Hinge Point” ตามที่ Professor Hattie
ก�ำหนดไว้ จะเห็นว่ากิจกรรมหลายอย่างที่โรงเรียนและครู รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการก�ำลังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
หรือก�ำลังคิดจะด�ำเนินการนั้น คงต้อง “คิดใหม่” เพราะมีค่าผลกระทบต�่ำกว่า 0.40 เริ่มต้นจาก โครงการสองภาษา
การให้การบ้าน การลดจ�ำนวนนักเรียนต่อห้อง ไปจนถึงการสอนคละชั้น และแนวคิดที่จะให้นักเรียนตกซ�้ำชั้น เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสอนคละชัน้ ทีก่ �ำลังปฏิบตั กิ นั อยูใ่ นโรงเรียนขนาดเล็ก เนือ่ งจากมีครูไม่เพียงพอ จึงชวนสงสัยว่าที่
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสอบโอเน็ตได้คะแนนต�่ำเป็นผลมาจากวิธีการสอนดังกล่าวหรือไม่?
ประการทีส่ อง นักเรียนจะเรียนได้ดหี รือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ความคาดหวังในผลการเรียนของตนเป็นประการส�ำคัญ
คือ คาดหวังว่าตัวเองอยากจะได้คะแนนหรือเกรดจากการสอบอย่างไร (อันดับที่ 1) ยิ่งไปกว่านั้น บรรยากาศที่บ้าน
(อันดับที่ 31) ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนค่อนข้างมาก คือ มีคา่ น�้ำหนักของผลกระทบถึง 0.57 ในขณะทีก่ ารใช้เวลา
ดูโทรทัศน์ของนักเรียนแม้จะอยูใ่ นอันดับท้ายๆ (อันดับที่ 137) แต่กส็ ง่ ผลในทางลบ (-0.18) ดังนัน้ นักเรียนทีจ่ ะเรียนได้ดี
ต้องมีแรงขับ (Drive) และความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นต้นทุน การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (n-Achievement) ให้เกิด
ขึ้นในตัวนักเรียนจึงมีความส�ำคัญ ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และความตั้งใจจากหลายฝ่าย รวมทั้งครอบครัวและ
สังคม เหนือสิ่งอื่นใดต้องมีครูที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประสบ
ความส�ำเร็จในการเรียนให้ได้

18
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ตารางที่ 4 กิจกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เรียงล�ำดับตามค่าน�้ำหนักของผลกระทบ
อันดับ
ตัวอย่างกิจกรรมและปัจจัย
ค่าน�้ำหนักของผลกระทบ
1 ผลการเรียนที่คาดหวังของนักเรียน (Self-report Grades)
1.44
4 การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Evaluation)
0.90
12 ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน (Teacher-Student Relationship)
0.72
20 การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Teaching)
0.61
28 การเรียนแบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning)
0.59
31 บรรยากาศที่บ้านนักเรียน (Home Environment)
0.57
36 การติวของเพื่อน (Peer Tutoring)
0.55
41 อิทธิพลของเพื่อน ในโรงเรียน (Peer Influences)
0.53
59 ขนาดของโรงเรียน (School Size)
0.43
73 โครงการสองภาษา (Bilingual Program)
0.37
74 ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร (Principal Leadership)
0.36
88 การให้การบ้านนักเรียน (Homework)
0.29
100 การสอนรายบุคคล (Individualized instruction)
0.23
106 การลดจำ�นวนนักเรียนต่อห้อง (Reducing Class Size)
0.21
112 การเรียนผ่านเวบ (Web-based Learning)
0.18
121 การจัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ (Ability Grouping)
0.12
125 ความรู้ในวิชาที่สอนของครู (Subject Content Knowledge)
0.09
131 การสอนคละชั้น (Multi-grade Teaching)
0.04
136 การให้นักเรียนตกซ�้ำชั้น (Retention)
-0.16
137 เวลาที่นักเรียนใช้ดูโทรทัศน์ (Television)
-0.18
หมายเหตุ: ค่าน�้ำหนักของผลกระทบที่รับได้ (Hinge Point) คือ 0.40
ที่มา: http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-ie/ (Retrieved on July 24, 2015).
ประการที่สาม อิทธิพลของเพื่อนในโรงเรียน และการให้เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring) ในการเรียนนับว่า
มีความสำ�คัญในอันดับต้นๆ ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน (อันดับที่ 41 และ 36) ดีกว่าการให้การบ้าน (อันดับ
ที่ 88) การลดจำ�นวนนักเรียนต่อห้อง (อันดับที่ 106) หรือการจัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ (อันดับที่ 121)
ประการสุดท้าย การวิจัยของ Professor Hattie เป็นเสมือนการส่งสัญญาณให้นักวิจัยและนักการศึกษาไทย
ต้องตรวจสอบทบทวนให้แน่ใจอีกทีว่าสิ่งที่เราเชื่อเราทำ�กันอยู่นั้นจะทำ�ให้คุณภาพการศึกษาไทยดีขึ้นจริงหรือไม่
ในขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืมว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยจะต้องคำ�นึงถึงความท้าทายอย่างน้อย 2 ประการ
ไปพร้อมๆ กัน คือ การแก้ปญ
ั หาจากอดีตและทีก่ �ำ ลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั และการเตรียมสร้างคนไทยรุน่ ใหม่เพือ่ แข่งขัน
กับนานาชาติในวันข้างหน้า โดยต้องไม่ลืมข้อค้นพบจากการวิจัยที่ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า คุณภาพของนักเรียนจะดีขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้นเท่านั้น
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หากจะพิจารณาสภาพการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยโดยรวมๆ แล้ว อาจกล่าวได้ว่าในระดับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศนัน้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพของประชากรได้รับความสำ�คัญใน
ระดับต้นๆ เลยทีเดียว19 มีกลยุทธ์และมาตรการเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษาในระดับต่างๆ ค่อนข้างชัดเจน มีหน่วยงาน
หรือองค์กรทางวิชาการเข้ามาร่วมมือ ทั้งเป็นที่ปรึกษาและร่วมทำ�วิจัยในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่ามีความรับผิดชอบโดยตรงในการวิจัย ต่างก็ได้กำ�หนด
ยุทธศาสตร์และแผนงานการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน รวมทั้งด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่าผลของการ
ดำ�เนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์เหล่านี้ยังลงไปไม่ถึงโรงเรียนและห้องเรียน ซึ่งเป็นที่สร้างคุณภาพการศึกษา
ที่แท้จริง ปรากฏการณ์นักเรียนสอบโอเน็ตตกยกประเทศจึงยังมีให้เห็นดังที่เป็นข่าว
ความพยายามทีจ่ ะใช้การวิจยั เป็น “ตัวช่วย” ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน นัน้ มีมาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การวิจยั เพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารในปัจจุบนั และการแสวงหานวัตกรรมเพือ่ เปิดทางไปสู่
วิธกี ารใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยูท่ ี่ “คุณภาพของนักเรียนนัน่ เอง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการวิจยั ในระดับโรงเรียน
และชั้นเรียนในแต่ละปีเป็นจำ�นวนมาก และคาดว่าคงใช้เวลาและทรัพยากรไปเพื่อการนี้ไม่น้อย แต่ยังมีสิ่งที่เป็นความ
ท้าทายที่บรรดานักวิจัยการศึกษาทั้งหลายจะต้องช่วยกันคิดเพื่อหาทางออกต่อไปก็คือ “คุณภาพ” ของงานวิจัย
จากข้อมูลที่ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมตรวจสอบผลงานวิจัยที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งที่เป็นครูผู้สอน
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารส่งให้คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ในระยะที่ผ่านมา ปรากฏว่า ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพไม่ถึงขั้นที่จะผ่านเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการ
คัดสรรกำ�หนดขึ้น (ดังรายละเอียดในตารางที่ 5)
ในปีงบประมาณ 2554 มีงานวิจัยในชั้นเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินของคณะกรรมการคัดสรรในระดับภูมิภาค
ร้อยละ 23 และร้อยละ 13 ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับชาติ ระหว่างปีงบประมาณ 2555 ถึง 2557 ผลงานวิจัยที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินของคณะกรรมการคัดสรรมีแนวโน้มลดลงทุกปี แม้จะมีจำ�นวนผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มขึ้น
ก็ตาม นั่นหมายถึงการวิจัยยังไม่ตอบโจทย์ตามที่คาดหวังนั่นเอง
ตารางที่ 5: การประเมินผลงานวิจัยเพื่อนำ�เสนอในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ปีงบประมาณ 2554-2557
ปีงบประมาณ
ผลงานวิจัยที่เสนอ
ผ่านเกณฑ์ระดับภูมิภาค ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ
2554
191
44 (23)
25 (13)
2555
395
40 (10)
14 (3.5)
2556
488
56 (11.5)
18 (3.9)
2557
641
58 (9)
23 (3.5)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่เสนอ
ที่มา: คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ปีงบประมาณ 2558
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จึงน่าเป็นห่วงว่าการวิจัยจะช่วยชี้นำ�แนวทางการยกระดับคุณภาพของการศึกษาไทยที่กำ�ลังตกอยู่ในสภาวะ
วิกฤตเช่นในปัจจุบันนี้ได้จริงหรือไม่ ยิ่งถ้ามีความเชื่อว่าคุณภาพของนักเรียนในปัจจุบันจะเติบโตขึ้นเป็นประชากรของ
ชาติและของโลกในอนาคตด้วยแล้ว ก็อดคิดไม่ได้ว่าประเทศไทยจะมีอนาคตเป็นอย่างไร
คงต้องฝากไว้เป็นการบ้านสำ�หรับครู ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและคนไทยทุกคน
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e-CLIP: หุ้นส่วนการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร1

1. บทนำ�

“คุณภาพของระบบการศึกษา ไม่มวี นั จะดีไปกว่าคุณภาพของครูไปได้” เป็นค�ำกล่าวทีส่ ะท้อนถึงบทบาทและ
ความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดของครู สิ่งที่เป็นปัจจัยส�ำคัญสะท้อนความเป็นครูคุณภาพ คือ ประสิทธิภาพการสอนของครู
และสิง่ ทีจ่ ะสะท้อนถึงประสิทธิภาพการสอนของครู คือ การทีค่ รูคนนัน้ ออกแบบการสอนให้นกั เรียนทุกคนได้มโี อกาส
ประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกคน และปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอีกประการหนึ่งคือ ความเป็นผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่
ของครูใหญ่/ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน โดยครูใหญ่/ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี (Michael Barber, 2008-2009)
หากพิจารณาจากระบบการพัฒนาครูสามารถจ�ำแนกได้เป็นการพัฒนาครูก่อนประจ�ำการ (Pre-service
teacher training) และการพัฒนาครูประจ�ำการ (In-service teacher training) ซึ่งการพัฒนาครูประจ�ำการเป็น
บทบาทภาระความรับผิดชอบของสถาบันผลิตครูทมี่ หี ลักสูตร และกระบวนการพัฒนาอยูภ่ ายใต้กรอบเงือ่ นไขการผลิต
และการก�ำกับดูแลคุณภาพทัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ คุรสุ ภา แต่การพัฒนาครูประจ�ำการ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ครูต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นครูยาวนาน โดยเฉลี่ยประมาณ 35 ปี อันเป็นช่วงเวลาที่วิชาการต้องมีความ
เปลี่ยนแปลง สังคมและวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก เทคโนโลยีพัฒนาปรับเปลี่ยนไป
ตามความก้าวหน้าพร้อม ๆ กับหน้าที่และความรับผิดชอบของครูก็สูงขึ้นมากขึ้นโดยล�ำดับ
ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาครูประจ�ำการ จึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามต้องการการออกแบบจัดระบบการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการพัฒนาของครูแต่ละคนให้มากที่สุด แต่จากประวัติศาสตร์การพัฒนาครู
ประจ�ำการของไทย วัฒนธรรมการพัฒนาครูประจ�ำการจะมีลกั ษณะส�ำคัญของการพัฒนาประกอบด้วยการพัฒนาตาม
นโยบายจากส่วนกลาง วิธกี ารพัฒนาจะเป็นการฝึกอบรม ภายหลังการฝึกอบรมการน�ำการเปลีย่ นแปลงสูก่ ารปฏิบตั จิ ะ
ใช้การติดตาม ประเมินผล เป็นเครื่องมือส�ำคัญ

2. ความต้องการระบบการพัฒนาครูประจำ�การที่ตอบสนองการพัฒนาครูรายคน

วัฒนธรรมการพัฒนาครูประจ�ำการทีค่ รูไทยคุน้ ชินกับการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา หรือการพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายสิบปีในประวัติศาสตร์ การพัฒนาครูประจ�ำการของไทย
การพัฒนาครูจึงเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่สุดที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ และการพัฒนาครู
ต่อตนเองมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งวิธีการพัฒนาครูที่ผ่านมามีรูปแบบวิธีการ
1

รองศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ทีห่ ลากหลาย ทัง้ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรระยะยาว การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การสังเกตการณ์การสอน
ของครูที่มีการปฏิบัติที่ดี โครงการโทรทัศน์ครู และอื่น ๆ แต่มีการพัฒนาครูวิธีการหนึ่งที่ใช้หลักการน�ำผลการปฏิบัติ
การสอนจริง ณ ชั้นเรียนมาร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ และถอดบทเรียนเพื่อน�ำความรู้ที่ได้น�ำกลับไปปรับปรุงการสอน
ในครั้งต่อไป
การศึกษาบทเรียน (Lesson study) เป็นกระบวนการพัฒนาครูที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นวิธี
การพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติการใช้วิธีการดังกล่าวในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา
เกาหลีใต้ ไทย อินโดนีเซีย และอื่น ๆ ด้วยกระบวนการของการศึกษาบทเรียนตั้งอยู่บนหลักการของการพัฒนาครู
เป็นรายคน และครูแต่ละคนต้องการการพัฒนาในประเด็นทีแ่ ตกต่างกันตามบริบทและปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงของแต่ละ
โรงเรียน และของครูแต่ละคน ด้วยกระบวนการสะท้อนคิดของทีมศึกษาบทเรียน ผลจากการสะท้อนคิดจะช่วยท�ำให้
ครูทตี่ อ้ งการพัฒนาตนเองได้รบั ข้อมูลย้อนกลับทีเ่ กิดจากผลการปฏิบตั ขิ องตัวครูเอง ซึง่ หากครูทา่ นนัน้ ได้มกี ารกระท�ำ
การพัฒนาด้วยกระบวนการศึกษาบทเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 8 ครั้ง จะท�ำให้ครูได้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การจัดการความรู้ทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครู ท�ำให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้น สุดท้ายจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาโดยรวมได้
หลักการส�ำคัญที่เป็นเงื่อนไขส�ำหรับโรงเรียนในประเทศไทย คือ การก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015
โดยเฉพาะเงือ่ นไขเรือ่ งภาษาอังกฤษ อันเป็นภาษาทางการทีจ่ ะใช้ในกลุม่ ประเทศอาเซียน การเตรียมนักเรียนให้มที กั ษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ขยายฐานการค้นคว้าหา
ข้อมูลให้กว้างขวางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะทางภาษาจ�ำเป็นต้องใช้เวลาและการเรียนรู้
อย่างเป็นธรรมชาติ ซึง่ วิธกี ารท�ำให้นกั เรียนได้มโี อกาสเรียนรูภ้ าษาอังกฤษอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นธรรมชาติ คือ การจัดการเรียน
การสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบูรณาการกับการเรียนรู้ในทุกสาระวิชา (English for Integrated Studies: EIS)
โดยการใช้ภาษาอังกฤษผสมผสานกับภาษาไทยเท่าที่จ�ำเป็น ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสและขยายโอกาส
ให้นักเรียนจ�ำนวนมากมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งจ�ำนวนผู้เรียน และจ�ำนวนชั่วโมงที่มีโอกาสได้
ใช้ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังมากขึ้น
จากหลักการเรือ่ งการพัฒนาครูดว้ ยกระบวนการศึกษาบทเรียน (Lesson study) หลักการการจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บูรณาการกับการเรียน (English for Integrated Studies: EIS) ได้น�ำมาบูรณาการ
เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการการพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจาก
กระบวนการพัฒนาครูตามแนวคิดของการศึกษาบทเรียนจ�ำเป็นต้องอาศัยการสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ของ
สมาชิกภายในทีม (ประกอบด้วย ครู เพือ่ นครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ท่านอื่น ๆ) ซึ่งครูหนึ่งคนควรจะได้รับการปฏิบัติการตามกระบวนการศึกษาบทเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 6-8 ครั้ง
และหาคณะผูท้ ที่ �ำหน้าทีส่ ะท้อนคิดต้องร่วมปฏิบตั กิ บั ครูหลายคน ภาระการเดินทาง ภาระการทีต่ อ้ งมีเวลาทีม่ ากพอที่
จะมาท�ำงานร่วมกับครูทกุ คนได้ ดังนัน้ การหาแนวทางการประหยัดเวลาการเดินทาง และมีความยืดหยุน่ ในการท�ำงาน
สูงมากขึ้นด้วย การน�ำการสื่อสารผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์เข้ามาช่วยจะท�ำให้การปฏิบัติงานตามกระบวนการข้างต้น
มีความสะดวก ยืดหยุ่นมากขึ้น เพียงแต่มีเงื่อนไขที่ทีมงานทุกคนจะต้องมีทักษะรัก และพร้อมที่จะท�ำงานผ่านระบบ
การสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ (Electronic communication)
การน�ำแนวคิดการพัฒนาครูอย่างต่อเนือ่ ง (Continuing teacher development) แนวคิดการศึกษาบทเรียน
(Lesson study) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภาษาอังกฤษเข้ากับการเรียน (English for Integrated
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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Studies) (Lingual Franca) และการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ (Electronic communication) โดยอาศัยเครื่องมือ
ทีส่ ะดวกและพร้อมใช้งานของ Google Apps for Education จึงน�ำแนวคิดทัง้ หมดมาบูรณาการและจัดระบบ เรียกว่า
e-CLIP (Content and Language Integrated Pedagogy via Electronic Communication)
เป้าหมาย
การเรียนรู้
น�ำไปเป็นฐานการ
ออกแบบแผนจัดการ
เรียนรู้รอบใหม่

การออกแบบและ
พัฒนาแผนจัดการ
เรียนรู้
กระบวนการมีส่วนร่วม
และการสะท้อนคิดของ
หุ้นส่วนการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

สรุป-สังเคราะห์
ประเด็นที่ได้เรียนรู้จาก
ทุกขั้นตอน

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
+
การสังเกตการจัดการเรียนรู้
โดยสมาชิกหุ้นส่วนการพัฒนา
สะท้อนคิดจากการ
สังเกตการจัดการ
เรียนรู้

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
(ปรับประยุกต์แนวคิดจากฐานความคิดของการศึกษาบทเรียน)

3. ปรัชญาของรูปแบบ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Direct experience) เป็นการสร้างความรู้ติดตัว (Explicit knowledge)
(Learning at work is a way of improve teaching strategies)

4. ธรรมชาติของรูปแบบ

ครูเป็นปัจจัยตั้งต้นของคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครูจึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ และจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระบบการพัฒนาครูแบบดัง้ เดิมทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มมาอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การฝึกอบรม โดยเริม่ ต้นจากการออกแบบ
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการจ�ำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย มีการก�ำหนดรายละเอียดของกิจกรรม หรือการจัด
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การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับการอบรม และมีการประเมินผล ส่วนการน�ำความรู้สู่การปฏิบัติจะเป็นภาระความรับผิดชอบ
ของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งอาจมีทั้งส่วนที่น�ำไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาอย่างเข้มข้นจริงจัง และอาจมีบางส่วนที่ละเลย
หรือไม่ได้น�ำความรู้ หรือทักษะที่ได้รับไปปฏิบัติเลย

5. กระบวนการพัฒนาครูด้วย e-CLIP

กระบวนการพัฒนาครูด้วย e-CLIP แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อม (Preparation)
1.1 การเตรียมความพร้อมด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบัติการพัฒนาครูด้วยระบบ e-CLIP จะเป็นการท�ำงานร่วมกันผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เครื่องมือที่สะดวกในการใช้งาน และไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ เครื่องมือที่บริการใน Google Apps for Education โดย
ทักษะที่จ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Google Apps for Education ประกอบด้วย
1.1.1 การลงทะเบียนเข้าขอใช้อีเมล์ที่เป็น @gmail.com หรือ อีเมล์ที่ได้รับการลงทะเบียนกับ
Google ให้สามารถเข้าใช้ Google Apps for Education ได้ เพราะหากมีอเี มล์ทเี่ ป็น @gmail.com จะมี Application
หรือรายการที่ให้ใช้จ�ำนวนหนึ่ง แต่บางบริการจะไม่มีใน @gmail.com จะมีเฉพาะใน Google Apps for Education
เท่านั้น การลงทะเบียนเพื่อขอใช้ Google Apps for Education จะต้องด�ำเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่มี Domain
ประเภทสถานศึกษาเท่านั้น หรือ Domain name ของสถาบันการศึกษาที่ลงท้ายด้วย .ac.th เท่านั้น จึงจะของลง
ทะเบียนเข้าใช้ Google Apps for Education กับ Google ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.1.2 ทักษะการใช้เครื่องมือใน Gmail หรือ Google Apps for Education ที่ครูและสมาชิกที่
ร่วมทีมต้องปฏิบัติได้ ประกอบด้วย
(1) ทักษะการสร้างเอกสารด้วย Google doc.
(2) ทักษะการแบ่งปันหรือการแชร์เอกสารทีส่ ร้างขึน้ ด้วย Google doc. (Share document)
(3) ทักษะการ Comment บนเอกสาร (Comment on document)
(4) ทักษะการใช้ Drive (พื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ Google) มีพื้นที่ให้แต่ละ Account ของ
แต่ละอีเมล์ จ�ำนวน 30 GB
(5) ทักษะการถ่ายวีดิทัศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือกล้องวีดิทัศน์
(6) ทักษะการบีบอัดไฟล์วีดิทัศน์ให้มีขนาดเล็กเพียงพอ (Trim video) เพื่อน�ำส่งเข้าระบบ
Google Drive หรือ YouTube
(7) ทักษะการน�ำภาพวีดทิ ศั น์ (Video) (ทีบ่ นั ทึกและเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้ว (บีบอัดไฟล์)
น�ำเข้าสู่ระบบ Google drive หรือน�ำขึ้น (Upload) สู่ระบบ YouTube
(8) ทักษะการสร้าง Site เพือ่ ใช้ส�ำหรับการแสดงผลงานของครู และเพือ่ การสือ่ สารสาธารณะ
รายละเอียดการเรียนรู้ทักษะทั้ง 8 ทักษะ สามารถศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้
1.2 การสร้างหุ้นส่วนการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning partnership: TLP)
การปฏิบัติการตามระบบ e-CLIP เป็นการน�ำหลักการศึกษาบทเรียน หรือ Lesson study หรือหลักการ
เรียนรูจ้ ากงาน (Learning at work) มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการปฏิบตั กิ าร โดยการท�ำงานด้วยการศึกษาบทเรียน
จ�ำเป็นต้องมีหุ้นส่วน (Partnership) การท�ำงานพัฒนาการนัดการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย ครู ผู้อ�ำนวยการ
รองผูอ้ �ำนวยการ หัวหน้าหมวด เพือ่ นครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ หรือ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ ดังแผนภาพ
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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ผู้ปกครอง
ศึกษานิเทศก์
อาจารย์มหาวิทยาลัย
(คณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์)

เพื่อนครู

กรรมการสถานศึกษา

ครู
(ผู้มุ่งมั่นพัฒนา
การจัดการเรียนรู้)

นักวิชาการ
(ที่สนใจการศึกษา)

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าหมวด

แผนภาพ 2 หุ้นส่วนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
1.2.1 วัตถุประสงค์ และบทบาทของหุ้นส่วนการเรียนรู้
วัตถุประสงค์หลักของการเป็นหุน้ ส่วน (Partnership) การเรียนรูร้ ว่ มกัน คือ การมองทีเ่ ป้าหมายสูงสุด
(Goal) ของการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ต้องเริ่มต้นที่ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้เท่านั้น และครู คือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน
มากที่สุด ครูเป็นบุคคลที่มีหน้าที่หลักในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากที่สุด
บทบาทของหุ้นส่วนคนอื่นท�ำอะไร? การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มิใช่หน้าที่ของครูเพียงล�ำพัง
แต่ต้องเป็นความตระหนัก (Awareness) ร่วมกันว่า เป็นบทบาทและหน้าที่ของทุกคน แต่อาจจะมีบทบาทและหน้าที่
ที่แตกต่างกันบ้างตามสถานะ ต�ำแหน่ง และโอกาส
ครู เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด มีโอกาสรับรู้ สัมผัส ถึงความรู้สึกนึกคิด ปฏิกิริยา
พฤติกรรมการแสดงออก รับรู้ ประเมินระดับความสามารถของนักเรียนได้ หากเปรียบครูกับการชกมวย ครูก็คือนัก
มวยที่ต้องใช้ทั้งความสามารถส่วนตัว บวกกับค�ำชี้แนะจากทีมพี่เลี้ยงที่คอยนั่งชมอยู่ข้างเวที แล้วช่วยกันวิเคราะห์หา
จุดอ่อน ช่องโหว่ ค้นหากลยุทธ์ที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ แล้วน�ำผลการวิเคราะห์เหล่านั้นมาเสนอแนะให้นักมวยได้น�ำ
ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งการน�ำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ นักมวยก็ต้องมีพื้นฐานความสามารถของตนเองที่ดีเพียงพอที่
จะท�ำได้ตามที่ทีมพี่เลี้ยงเสนอแนะ รวมถึงต้องมีศิลปะการปฏิบัติบวกกับความสามารถที่มีอยู่ในตนเองรวมเข้าด้วยกัน
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง หากจะเปรียบเทียบครูกับพนักงานขายหน้าร้าน ซึ่งพนักงานขายหน้าร้าน ก็ต้องสัมผัสกับลูกค้า
มากมายหลากหลายความคิด หลากหลายความต้องการ หลากหลายพฤติกรรม ซึง่ พนักงานขายแต่ละคน ย่อมได้รบั การ
ฝึกฝนอบรมถึงการบริการ การขาย การปิดการขาย ตลอดจนแนวนโยบายของร้านหรือห้างมาเป็นอย่างดี แต่แน่นอน
บางครั้ง อาจพบลูกค้าที่เป็นกรณีพิเศษที่มีความต้องการที่ไม่เหมือนคนอื่น พนักงานขายก็จ�ำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าไปให้ได้อย่างดี และให้เหมาะสมทีส่ ดุ แต่หากการบริการหรือการตัดสินใจของพนักงานขายอาจกระท�ำไปในทิศทาง
ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของร้านหรือห้าง ย่อมต้องมีทีมของฝ่ายการตลาด ทีมฝ่ายการขาย เข้ามาร่วมกันหาข้อสรุป
แล้วน�ำแนวทางเหล่านั้นมาฝึกอบรม ชี้แนะให้พนักงานได้น�ำไปปฏิบัติ เพื่อให้การบริการลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ครู ย่อมเปรียบบทบาทได้กับ นักมวย พนักงานขาย หรือนักกีฬา ที่ต้องลงมือปฏิบัติการอยู่ตลอด
เวลา ที่ผ่านมาครูถูกคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ต้องออกแบบการสอนเอง ปฏิบัติการสอน ประเมินผล หากผลออกมา
ไม่เป็นทีพ่ งึ พอใจ ครูกค็ วรต้องปรับปรุงงานของตนเองได้ แต่สภาพของสังคมเปลีย่ นแปลงไปมากเกินกว่าครูเพียงล�ำพัง
จะรับมือได้อีกต่อไป หากเปรียบเทียบกับนักมวย หรือนักกีฬา ในอดีตประสบความส�ำเร็จได้ เพราะมีพรสวรรค์ หรือ
ความสามารถพิเศษติดตัวมา แต่ปัจจุบัน ระบบการจัดการที่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยจัดการ ช่วยท�ำให้สามารถพัฒนานักกีฬา
ให้ก้าวไกลไปถึงระดับโลกได้ ดังนั้น ครูก็เช่นเดียวกัน จ�ำเป็นต้องใช้แนวคิดการเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้ร่วมกันในการ
จัดการกับคุณภาพการศึกษา
บุคคลที่นอกเหนือจากครูจะมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรที่จะช่วยท�ำให้การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาดีขึ้นได้? ต้องไม่ลืมว่า การเรียนรู้ในปัจจุบัน มิได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน ในโรงเรียนเท่านั้น การเรียนรู้ของ
นักเรียนเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ก็มิได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะที่ตัวครูเท่านั้น อาจจะ
เป็นผู้อาวุโสในชุมชน ผู้จัดการธนาคาร พนักงานขายของในห้าง คนขายปลาในตลาดสด ช่างก่อสร้าง แพทย์ พยาบาล
นายกเทศมนตรี สับเหร่อ พระ ทนายความ ช่างซ่อมรถยนต์ บุรษุ ไปรษณีย์ คนท�ำสวน นักธุรกิจ พ่อค้า ฯลฯ นอกจากนัน้
อาจเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ วัด สถานีรถไฟ สนามบิน โรงแรม อนุสาวรีย์ ส่วนสาธารณะ ป่าชายเลน ทะเล
ล�ำคลอง แม่น�้ำ  สระว่ายน�้ำ  ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ธนาคาร ที่ท�ำการไปรษณีย์ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น
แหล่งเรียนรูท้ เี่ ปิดโลกให้เข้าถึงได้งา่ ยมาก คือ โลกอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรูผ้ า่ นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ อุปกรณ์
พกพาต่าง ๆท�ำให้เกิดการเรียนรูแ้ บบทีไ่ หนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ เครือ่ งมืออะไรก็ได้ (Ubiquitous learning: Anywhere,
Anytime, Any device) ดังนั้น เมื่อโอกาสการเรียนรู้มิได้เกิดขึ้นแต่เพียงในชั้นเรียนอีกต่อไป การออกแบบการเรียน
รู้จึงไม่ใช่มุมมองของครูเพียงล�ำพัง บุคคลที่เฝ้าดูอยู่นอกชั้นเรียน ย่อมต้องมองเห็นโอกาสการเรียนรู้ที่ดี และมองเห็น
สิ่งที่นักเรียนควรได้รับโอกาสดี ๆ เช่นนั้น เปรียบเสมือนทีมพี่เลี้ยงของนักมวย ทีมสต๊าฟโค้ชของนักฟุตบอลที่นั่งชมอยู่
ขอบเวที หรือขอบสนาม ย่อมมองเห็นช่องทางทีเ่ ป็นจุดแข็ง จุดอ่อนและโอกาสทีด่ ี ๆ งาม ๆ ทีค่ วรน�ำมาใช้ น�ำมาปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกมนั้นประสบความส�ำเร็จ ครูก็เปรียบเสมือนบุคคลที่ก�ำลังต่อสู้กับความไม่รู้ของนักเรียน ครู คือ ทัพหน้า
ทีต่ อ้ งเผชิญกับกองทัพความไม่รขู้ องนักเรียนหน่วยเหนือ หน่วยสนับสนุน แน่นอนทีส่ ดุ ทัพหน้าย่อมต้องมีบทบาทมาก
ที่สุดที่ต้องวางแผนการแก้ปัญหาตามสภาพจริงที่อยู่ต่อหน้า แต่ก�ำลังใจ มุมมองจากบุคคลที่เกี่ยวข้องย่อมมีประโยชน์
ต่อการพิจารณาออกแบบกลยุทธ์
หากกลับมาพิจารณาบทบาทของบุคคลอืน่ ๆ นอกเหนือจากครู สิง่ ทีท่ กุ คนต้องกระท�ำ คอื ร่วมรับผิดชอบ
ต่อความส�ำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน ร่วมให้ข้อคิดมุมมองด้วยการสะท้อนความคิดจากบทบาท ประสบการณ์
และหลักการที่เหมาะสมต่อการออกแบบการเรียนรู้ ต่อการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ต่อผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
เพื่อช่วยกันท�ำให้การปฏิรูปการเรียนรู้เกิดขึ้นให้ได้ เป้าหมายสุดท้าย คือ คุณภาพของนักเรียน คุณภาพของการศึกษา
1.2.2 บุคคลที่ควรเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ต้องการมุมมองที่หลากหลายจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ามุมมอง
เหล่านัน้ บางครัง้ อาจขัดหรือแย้งกันบ้าง ครูในฐานะผูป้ ฏิบตั ิ ย่อมมีสทิ ธิท์ จี่ ะรับฟังและน�ำไปพิจารณา บูรณาการความคิด
ใช้การคิดวิจารณญาณตัดสิน น�ำสู่การปฏิบัติ หรือปรับแปลงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง อย่างน้อยที่สุดได้
ประโยชน์สองประการ คือ การสร้างความรูส้ กึ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ และ
ประโยชน์ประการที่สอง คือ การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่ใช่ครูไปพร้อม ๆ กัน
เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะการศึกษาจะมิใช่สถานศึกษา และครูเท่านั้นที่จะมีบทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่
เพียงล�ำพัง สังคม ชุมชน ครอบครัว มหาวิทยาลัยต้องโดดเข้ามาร่วมรับผิดชอบอย่างเต็มตัวร่วมกัน
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บุคคลที่ควรเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(1) ครูที่ท�ำหน้าที่ปฏิบัติการสอน
(2) ครูใหญ่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนทุกคน ทุกฝ่าย มีส่วนช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทั้งสิ้น
(3) เพื่อนครู ที่ปฏิบัติการสอนทั้งในโรงเรียนเดียวกัน หรือต่างโรงเรียน
(4) ศึกษานิเทศก์ หรือครูอาวุโสที่ได้รับแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่เสมือนเป็นศึกษานิเทศก์
(5) อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จะต้องเข้า
มาร่วมชี้แนะ และเป็นผู้น�ำทฤษฎีสู่การปฏิบัติให้ได้
(6) หัวหน้าหมวด ที่มีหน้าที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มสาระนั้น ๆ ของโรงเรียน
(7) กรรมการสถานศึกษา
(8) นักวิชาการที่สนใจด้านการศึกษา
(9) ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
1.2.3 กระบวนการสร้างหุ้นส่วนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ล�ำดับขั้นตอนเสนอแนะเพื่อการสร้างหุ้นส่วนการเรียนรู้ ควรมีล�ำดับของกระบวนการ ดังนี้
(1) ความจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (Needs)
ครูเป็นบุคคลที่ต้องน�ำเสนอถึงความจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สะท้อน
ถึงความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากพิจารณาจากภาพรวมของการศึกษาไทยที่ต้องการ
การพัฒนา หากเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการศึกษาเท่านั้น คือ หนทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
และถาวร การพัฒนาต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุด คือ การเรียนรู้ของนักเรียนรายคน
(2) เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ (Visualization)
การเดินทางไปสู่ความส�ำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นที่
การจัดการเรียนรู้เพื่อนักเรียนที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด การจะท�ำเช่นนั้นได้ จ�ำเป็นต้องอาศัยปัญญา (Wisdom)
จากทุกคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องมาร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ นักเรียนทีด่ ที สี่ ดุ ทุกคนมีคณ
ุ ค่า ทุกคนมี
ประสบการณ์ที่สามารถน�ำมาแบ่งปันกันได้
(3) สละเวลาเพียงนิดเพื่อพิชิตเป้าหมายชาติร่วมกัน (Satisfaction)
เงื่อนไขส�ำคัญที่ต้องท�ำให้สมาชิกที่จะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้ร่วมกันต้องรับรู้ คือ
การสละเวลาและการพัฒนาตนเอง โดยท่านทีจ่ ะเข้ามาร่วมเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาจะต้องสละเวลาช่วยสะท้อนความคิด
(Reflective thinking) ต่อเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ของครู
ในแต่ละครั้ง โดยเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง และเงื่อนไขส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสะท้อนคิดจะเป็นการกระท�ำ
ผ่านการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ใน Google Apps for Education นั้น หมายความถึง คนที่จะ
มาท�ำงานตามระบบนี้ต้องปรับตัวเรียนรู้ Google Apps for Education เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการท�ำงานร่วมกัน
ยกเว้นบุคคลที่อาจอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน และพบกันได้ไม่ยาก ไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางไกลก็ไม่จ�ำเป็นต้องใช้การสื่อสาร
ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลได้ตามการนัดหมาย การสนทนาแบบกัลยาณมิตรเพื่อสร้างภาพ
แห่งความพึงพอใจร่วมกัน มองสู่เป้าหมายที่เป็นความจ�ำเป็น และความคาดหวังที่จะประสบความส�ำเร็จร่วมกัน
นับเป็นการพยายามสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานคุณภาพร่วมกัน
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(4) ลงมือปฏิบัติทันที (Action) สิ่งส�ำคัญที่สุดการน�ำกลุ่ม คือ การนัดหมาย การท�ำแผน
ล่วงหน้าเพื่อน�ำสู่การปฏิบัติการพัฒนาการสอนในทันที โดยครูจะต้องนัดหมายขอความร่วมมือจากสมาชิกที่เข้าร่วม
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาการสอนใน 2 ประเด็น คือ 1) การขอความร่วมมือสะท้อนคิดต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูจะ
เป็นผู้ออกแบบ และน�ำส่งให้สมาชิกภายในกลุ่มหุ้นส่วนทุกคน จะส่งโดยเป็นเอกสาร หรือส่งผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
(Share document) 2) การขอความร่วมมือสะท้อนคิดต่อวีดิทัศน์การสอนที่ครูจะเป็นผู้ส่งให้สมาชิกภายในกลุ่ม
หุน้ ส่วนทุกคนผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ โดยกระท�ำได้สองช่องทาง คือ น�ำไปเผยแพร่ในระบบ YouTube หรือน�ำไปฝาก
เก็บในพื้นที่หน่วยความจ�ำของกูลเกิ้ล (Google drive) จากนั้นแบ่งปันวีดิทัน์ (Share video) สิ่งที่สมาชิกภายในกลุ่ม
ต้องท�ำเพียงช่วยสะท้อนความคิดต่อแผนจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติการสอนเท่านั้น
2. การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ (Lesson plan development)
การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมที่จะท�ำให้มีแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมส�ำหรับ
นักเรียนที่จะส่งผลให้นักเรียนได้เกิดพฤติกรรมตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร
การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้จึงมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติการร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มหุ้นส่วนของการพัฒนา
ดังนี้
2.1 ครู ผู้ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนจ�ำเป็นต้องเป็นผู้ด�ำเนินการลงมือปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และเป็นผูล้ งมือเขียนแผนจัดการเรียนรู้ โดยจะต้องเขียนแผนจัดการเรียนรูใ้ ห้มคี วามชัดเจน
สามารถสื่อสารได้ว่า เป้าหมายของการเรียนรู้ (Goals) คืออะไร กระบวนการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนจะท�ำอย่างไร
การวัดผล และการประเมินผลจะท�ำอย่างไร
2.2 หุ้นส่วนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสะท้อนความคิดต่อร่างแผนจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้
ครูทเี่ ป็นต้นตอของการร่างแผนจัดการเรียนรู้ ต้องน�ำเสนอแผนจัดการเรียนรูต้ อ่ สมาชิกหุน้ ส่วนการพัฒนา เพือ่ ให้สมาชิก
ทุกคนมีโอกาสสะท้อนความคิดต่อแผนจัดการเรียนรู้ โดยประเด็นที่ควรจะต้องร่วมกันสะท้อนความคิด อาทิ
2.2.1 เป้าหมายของการเรียนรู้ เป็นเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางอย่างไรบ้าง
สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระนั้น ๆ หรือไม่ เช่น คณิตศาสตร์ มีเป้าหมายการเรียนรู้
เกี่ยวข้องกับ ทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นต้น
2.2.2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีความชัดเจนและเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีว่ ดั ได้ ตรวจสอบ
ได้หรือไม่ วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมกับระยะเวลาหรือไม่ และ/ หรืออาจจะมีประเด็นอื่น ๆ
2.2.3 กระบวนการออกแบบประสบการณ์ทจี่ ะท�ำให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม และบรรลุตามเป้าหมายของการเรียนรู้ได้หรือไม่ ในส่วนของกระบวนการออกแบบประสบการณ์
นับเป็นส่วนที่ส�ำคัญมากที่สุดที่จะส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ดังนั้น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องน�ำ
จุดอ่อนของการจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ ก่อนหน้านีม้ าร่วมปรับปรุง และไม่ท�ำให้เกิดปัญหาซำ�้ รอยเดิม รวมทัง้ จะต้องรักษา
จุดเด่นที่เคยปฏิบัติได้ดีมาก่อนหน้านี้ให้คงไว้ด้วย
2.2.4 การวัดผลการเรียนรู้ วิธกี ารวัดผลมีความเหมาะสม และสอดคล้อง เทีย่ งตรงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการวัด
หรือไม่ ประเด็นที่วัดผล นั้น มีความเชื่อมั่นเพียงใด เครื่องมือที่ใช้วัดผล มีความเชื่อมัน และเที่ยงตรงเพียงใด
2.2.5 การสะท้อนคิด ภาพรวมของแผนจัดการเรียนรู้ มีพฒ
ั นาการของการออกแบบทีต่ งั้ อยูบ่ นฐาน
ของการน�ำประสบการณ์ของการปฏิบัติดี (Good practice) มาใช้ต่อยอดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องเพียงใด
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2.3 การปรับแผนจัดการเรียนรู้ ผลจากการที่หุ้นส่วนของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น
ครูใหญ่ หัวหน้ากลุ่มสาระ ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ ตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อนครู และคนอื่น ๆ
ได้รว่ มกันส่งผลการสะท้อนคิดกลับมาให้ครูผอู้ อกแบบแผนจัดการเรียนรู้ ครูผอู้ อกแบบแผนจัดการเรียนรูจ้ ะเป็นคนทีน่ �ำ
ข้อคิดความเห็นเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อน�ำข้อคิดความเห็นที่เป็นความเห็นร่วมกันชัดเจนมาปรับแผนจัดการเรียนรู้
ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมน�ำสู่การปฏิบัติการในขั้นปฏิบัติการสอนต่อไป
การด�ำเนินการในขั้นการร่วมกันสะท้อนความคิด สมาชิกหุ้นส่วนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อาจจะใช้
การสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทางเลือกให้ใช้ อาทิ
ทางเลือกที่ 1 การใช้วิธีการแบ่งปันเอกสาร (Share document) โดยครูจะเป็นผู้สร้างแผนจัดการเรียนรู้
ด้วย Google document แล้วแบ่งปัน (Share) ผ่านระบบของ Google ที่มีบริการใน Gmail และ Google Apps
for Education (GAFE) จากนั้นสมาชิกหุ้นส่วนทุกคนสามารถสะท้อนความคิดด้วยการใช้ Comment ที่มีบริการอยู่
ในระบบ Google document และเมื่อเปิดการแบ่งปัน (Share document) ไปยังบุคคลเป้าหมาย
ทางเลือกที่ 2 การใช้วิธีการแบ่งปันเอกสารด้วยการน�ำแผนจัดการเรียนรู้ไปน�ำเสนอใน Blog โดยครู
จะต้องสร้าง Blog และเชิญให้สมาชิกที่เป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาฯ มาร่วมกันสะท้อนความคิดผ่าน Blog ที่สร้างขึ้น
แต่วิธีการนี้จะเป็นวิธีการเปิดที่ต้องเผยแพร่แผนจัดการเรียนรู้ฉบับร่างออกทั่วไป ซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนของวิธีการนี้
ทางเลือกที่ 3 การใช้วิธีการน�ำแผนการจัดการเรียนรู้ไปน�ำเสนอใน Site ที่สร้างขึ้นมาร่วมกัน ซึ่งมีบริการ
ของ Gmail และ Google Apps for Education (GAFE)
ทางเลือกที่ 4 การใช้วิธีการส่งแผนจัดการเรียนรู้ไปให้สมาชิกหุ้นส่วนของการพัฒนาผ่านระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ (E-mail)
3. การน�ำแผนจัดการเรียนรู้ฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง (Implementation)
ครูจะน�ำแผนจัดการเรียนรูฉ้ บับปรับปรุงทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของสมาชิกหุน้ ส่วนของการพัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
การสอนในชั้นเรียน โดยครูจะต้องปฏิบัติการสอนให้ได้ตามแผนจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบร่วมกันนั้นให้มีประสิทธิภาพ
สูงที่สุด และกิจกรรมส�ำคัญในขั้นตอนนี้ คือ การสังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้โดยเพื่อนครู (Peer observation)
รวมถึงการร่วมสังเกตการสอนของครูใหญ่ หรือผู้อ�ำนวยการโรงเรียน (หรือผู้บริหารโรงเรียน) ศึกษานิเทศก์ อาจารย์
มหาวิทยาลัย (ในฐานะที่คาดหวังว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนเฉพาะทาง- Didactic) ผู้ปกครองนักเรียน นักวิชาการ
ประเด็นที่สมาชิกหุ้นส่วนร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต้องสะท้อนภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ออกมาให้ได้จะต้องตอบค�ำถาม 5 ประเด็นต่อไปนี้ ประกอบด้วย
3.1 การเรียนรู้ของนักเรียนมีประเด็นใดบ้างที่นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างดี ประสบความส�ำเร็จ
3.2 การเรียนรู้ของนักเรียนมีประเด็นใดบ้างที่นักเรียนยังไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือยังเรียนรู้ไม่ได้
3.3 มีการทิ้งนักเรียนไว้ข้างหลัง โดยที่นักเรียนคนนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามแผน
จัดการเรียนรู้บ้างหรือไม่
3.4 มีการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นจุดเด่นที่ควรรักษาไว้บ้าง
3.5 มีการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ที่การปฏิบัติอยู่ในระดับที่ควรได้รับการพัฒนาบ้าง
กระบวนการสังเกตการสอน อาจกระท�ำได้ 2 ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 การสังเกตการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องเรียน ระหว่างปฏิบัติการสอน โดยผู้ที่
เข้าร่วมสังเกตการสอนจะต้องไม่ไปรบกวนสมาธิ หรือสร้างความวุ่นวายแก่การเรียนการสอน
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ทางเลือกที่ 2 การสังเกตการสอนด้วยการบันทึกวีดิทัศน์ แล้วน�ำเสนอสมาชิกที่ไม่สามารถมาสังเกต
การปฏิบัติการสอนจริง ณ ห้องเรียนได้ โดยใช้การน�ำส่งไฟล์ การบันทึกภาพวีดิทัศน์ได้อย่างน้อย 4 ทางเลือก คือ
1) น�ำส่งไฟล์วีดิทัศน์ ผ่านระบบ YouTube จากนั้นส่ง Link ให้กับสมาชิที่เป็นหุ้นส่วนของ
การพัฒนา
2) น�ำส่งไฟล์วีดิทัศน์ ฝากไว้กับ Google drive แล้วจากนั้นแบ่งปันวีดิทัศน์แก่สมาชิกหุ้นส่วน
การพัฒนา สามารถเปิดวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ของครูได้
3) น�ำส่งไฟล์วีดิทัศน์ ไปวางไว้บน Site ที่ครูสร้างขึ้น
4) น�ำส่งไฟล์วีดิทัศน์ ถึงสมาชิกหุ้นส่วนพัฒนาด้วยระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail)
4. การร่วมกันสะท้อนคิดต่อผลการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูข้ องครู โดยสมาชิกหุน้ ส่วนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูท้ กุ คน จะต้องร่วมกันสรุปบทเรียนทีไ่ ด้เรียนรูร้ ว่ มกันจากการร่วมกันเสนอความคิดต่อการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้
ผลจากการน�ำแผนจัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ โดยจะต้องร่วมกันหาข้อยุติว่า
4.1 มีประเด็นที่ได้เรียนรู้จากผลของการด�ำเนินการครั้งนี้บ้าง
4.2 มีประเด็นใดที่ยังเป็นปัญหาที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้
ในวงรอบต่อไป
4.3 มีประเด็นใดที่เป็นจุดแข็งที่ต้องน�ำไปปฏิบัติอย่างตอเนื่องต่อไปอีก
5. สรุปสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการได้รับข้อมูลจากสมาชิกหุ้นส่วนของการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการท�ำงานร่วมกัน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 และน�ำแบ่งปันให้
สมาชิกหุ้นส่วนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ร่วมเรียนรู้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ติดตัว (Tacit knowledge)
อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ร่วมกัน และพร้อมที่จะเดินหน้าเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง
6. การร่างแผนจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ ต่อไปทีน่ �ำเอาบทเรียนทีไ่ ด้จากการเรียนรูใ้ นวงรอบทีผ่ า่ นมา เป็นฐานคิด
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ที่อยู่บนบริบทที่เป็นจริงของปรากฏการณ์การจัดการเรียนรู้ ณ ห้องเรียนนั้น ๆ
น�ำไปสู่การปฏิบัติการสอนรอบใหม่ต่อไป
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3.

  2.

ก�ำหนดวันที่ เดือน ปี และวิชาที่
จะใช้ e-CLIP ของแต่ละภาคเรียน
จ�ำนวนอย่างน้อย 6 ครั้ง

กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ

ร่องรอย/ ผลงาน

- จัดพิมพ์เอกสารแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
- จะต้องมี link เอกสาร (Google doc)
ของตนเอง (Self-ID Plan) ด้วย Google doc
ในช่อง ID Plan
- Share เอกสาร โดยน�ำ Link ไปวางในระบบ
- แสดงแผนที่คาดว่าจะปฏิบัติ
ฐานข้อมูล e-CLIP ที่ http://www.e-clip.in.th
อย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อภาคเรียน
- ต้อง log in และน�ำไปวาง link ที่เมนูด้านซ้ายมือที่
เขียนว่าผลการด�ำเนินงานในหัวข้อแผนพัฒนาการสอน
ออกแบบและเขียนแผน - ออกแบบและเขียนแผนการ
- ลงมือปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนจัดการ
- จะต้องมี link เอกสาร (Google doc)
จัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ
เรียนรู้อย่างพิถีพิถัน ค�ำนึงถึงการจัดประสบการณ์
แผนจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ
(แผนการสอน)
ภาษาอังกฤษกับการเรียน
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะท�ำให้นักเรียน
ภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอน
การสอน
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์
จ�ำนวน 6 แผน ต่อภาคเรียน (เป็นแผน
- Share แผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการสะท้อนคิด
ไปยังหุ้นส่วนการพัฒนาทุกคน
จากหุ้นส่วนการพัฒนาและน�ำข้อคิด
เหล่านัน้ มาปรับเป็นแผนทีส่ มบูรณ์แล้ว)
- จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ใน Google doc
- Share เอกสารแผนจัดการเรียนรู้ไปยังหุ้นส่วน
การพัฒนาทุกคน เพื่อให้ร่วมกันสะท้อนคิดต่อแผน
จัดการเรียนรู้
ปฏิบัติการใช้แผนจัดการ - ลงมือปฏิบัติการสอนตามก�ำหนด - เตรียมสื่อประกอบการจัดการ เรียนรู้ให้พร้อม
เรียนรู้ และบันทึกวีดิทัศน์ เวลาที่ระบุไว้ใน ID Plan
- ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนจัดการ
การจัดกิจกรรมการเรียน   - เตรียมจัดท�ำสื่อประกอบการสอน เรียนรู้ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ ต้องบันทึก
การสอน
- เตรียมน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อขัดข้อง ปัญหา อุปสรรคไว้เป็นหลักฐาน
มาสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียน - บันทึกวีดิทัศน์ระหว่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้

ขั้นตอน

1. ก�ำหนดแผนพัฒนา
		 การสอน (ID Plan)

ล�ำดับ

ตาราง 1 ล�ำดับขั้นตอนการปฏิบัติการตามระบบ e-CLIP เพื่อการปฏิรูประดับชั้นเรียน
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4.

ขั้นตอน

สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้

			

ล�ำดับ

วิธีปฏิบัติ

สะท้อนภาพให้เห็นขั้นตอนส�ำคัญของกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
- น�ำไฟล์วีดิทัศน์ที่อาจมีการตัดต่อ หรือไม่ตัดต่อ
น�ำไปฝากไว้ที่ YouTube
- ด�ำเนินการแชร์ไฟล์วีดิทัศน์ด้วยการน�ำ link มาวางใน
ระบบฐานข้อมูล e-CLIP (http://www.e-clip.in.th)
ในช่องผลการด�ำเนินงานของครูแต่ละคน
- ด�ำเนินการ Share วีดิทัศน์ ไปยังหุ้นส่วนการพัฒนา
ทุกคนด้วยวิธีการส่ง link URL ที่สามารถเข้าถึง
วีดิทัศน์ ที่อยู่ในระบบของ YouTube เพื่อให้ทุกคน
สะท้อนคิด และส่งกลับมายังครูที่เป็นผู้ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฏในวีดิทัศน์นั้น ๆ
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
- เขียนสรุปสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่เป็น
ออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ และ แนวการปฏิบัติดีจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
สิ่งที่ได้รับการสะท้อนคิดมาจาก - จัดพิมพ์ด้วย Google doc แล้ว Share เอกสาร
หุ้นส่วนการพัฒนา
โดยน�ำ link ไปวางในระบบฐานข้อมูล
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสะท้อน (http://www.e-clip.in.th)
คิดของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
อย่างน้อยจ�ำนวน 6 ร่องรอย ใน 1 ภาคเรียน
สะท้อนคิดจากการชมการปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้จากสภาพจริง
ณ ชั้นเรียน หรือชมจากวีดิทัศน์
- สรุปภาพรวมของสิ่งที่ได้เรียนรู้
และจะน�ำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

- บันทึกวีดิทัศน์ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยต้อง
บันทึกให้เห็นกระบวนการ
ที่ส�ำคัญครบถ้วน

กิจกรรม

- link ที่ปรากฏภายใต้ชื่อของครู
ผู้ปฏิบัติการที่เป็นรายงานสิ่งที่ได้
เรียนรู้ อย่างน้อย 6 รายงาน
ต่อภาคเรียน

ร่องรอย/ ผลงาน

5. การสร้างทีมวิจัยเพื่อการติดตามผลการพัฒนาขยายผลโดยเครือข่ายนักวิจัย

การสร้างทีมวิจัยเพื่อการติดตามผลการพัฒนาขยายผลโดยเครือข่ายนักวิจัย มีแนวทางการสร้างทีมวิจัย โดย
การใช้เครือข่ายทีมมหาวิทยาลัยในเขตพืน้ ทีท่ จี่ ดั ฝึกอบรมผูบ้ ริหารต้นแบบ ครูตน้ แบบเพือ่ เป็นวิทยากรแกนน�ำ e-CLIPEIS จ�ำนวน 8 ครั้ง ร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 8 เขต พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัย
มีดังนี้
		
เขตพื้นที่การศึกษา
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
- สพม.9 ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
- สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
- สพม.39 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
- สพม.36 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
- สพม.22 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- สพม.18 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา
- สพม.11 ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- สพม.1 กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
รายชื่อนักวิจัยกลุ่มมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 8 สถาบัน มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
1) รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย หนูแก้ว
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
1) อาจารย์อิศราพร ชัยงาม
2) ดร.แขก บุญมาทัน
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี เส็งศรี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย เส็งศรี
3) รองศาสตราจารย์ บุหงา วชิระศักดิ์มงคล
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
2) อาจารย์สาโรจน์ สะอาดเอี่ยม
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทรจิต
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
4) ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน

44

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
1) ดร.อารีย์ ปรีดีกุล
2) อาจารย์จ�ำเริญ เชื้อประดิษฐ์
7. มหาวิทยาลัยบูรพา
1) ดร.อุทิศ บ�ำรุงชีพ
2) ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี
3) ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
4) ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1) ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
2) อาจารย์ณัฐพล หนูจีนจิตร
3) ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ
4) อาจารย์อัญชลี มั่นคง

6. บทสรุป

การพัฒนาครู เป็นเงือ่ นไขทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ครูจะเป็นตัวตัง้ ต้น
ของคุณภาพการศึกษาของประเทศ   คุณภาพการศึกษาของประเทศ เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพประชากรของประเทศ
การพัฒนาครูทจี่ ะมีความยัง่ ยืน ต่อเนือ่ งมากทีส่ ดุ คือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูร้ ว่ มกันของครู ด้วยการสร้างหุน้ ส่วน
ของการพัฒนาและใช้ปัญญาจากบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายนั้น สะท้อน กลับมาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูข้ องครูให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม จากการใช้รปู แบบ e-CLIP มีขอ้ สังเกตว่า ปัญหาใหญ่
ที่ท้าทายสังคมการศึกษา คือ การสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกัน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยังขาดความศรัทธาในแนวคิดนี้ จึงท�ำให้การสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาจึงเกิดขึ้นได้ไม่เข้มข้นเท่าที่ควร นอกจากนั้น
ปัญหา สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณ์) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูค่อนข้าง
อยู่ในระดับต�่ำมาก แต่ก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีกับกลุ่มครูที่มีอายุน้อย แต่ก็ยังติดกับปัญหาก่อนหน้านี้ คือ วัฒนธรรม
คุณภาพ การสร้างหุน้ ส่วนการพัฒนา ความศรัทธาและเชือ่ มัน่ ในแนวทางการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นหุน้ ส่วนยังจ�ำเป็น
ต้องสร้างให้เกิดขึน้ โดยเร็ว เพราะการพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยัง่ ยืนทีส่ ดุ คือ การใช้ประโยชน์จากหุน้ ส่วนการพัฒนา
วิชาชีพ และ ประเด็นปัญหานี้ ยังต้องการการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะท�ำให้การท�ำงานแบบ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา หยั่งรากลึกลงในระบบวัฒนธรรมของครูไทยให้ได้
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การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
ด้วยการวิจัยศึกษาบทเรียน
(Lesson Study Research): การทำ�งานประจำ�เป็นงานวิจัย
(Routine to Research: R to R)
นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร

อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) เป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูโดยดำ�เนินการวิจัย
ควบคู่กับการดำ�เนินการเรียนการสอนเป็นการทำ�งานประจำ�เป็นงานวิจัย (Routine to Research) ซึ่งการดำ�เนินการ
จัดการเรียนรู้ของครูจำ�เป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการพัฒนาที่ลดการทิ้งห้องเรียนวิธีการหนึ่ง
คือ กระบวนการศึกษาบทเรียน (Lesson study) ซึง่ ครูสามารถนำ�กระบวนการดังกล่าวมาดำ�เนินการอย่างเป็นการวิจยั
เรียกได้ว่า“การวิจัยศึกษาบทเรียน (Lesson Study Research)” กระบวนการดังกล่าวเป็นการดำ�เนินการในเชิงวิจัย
และสามารถนำ�นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่จำ�นวนมากมาประยุกต์ใช้ หรือจะเป็นนวัตกรรมการสอน
ที่ผู้สอนสร้างสรรค์ขึ้นใหม่มาใช้พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู้
ของครูที่ต้องการพัฒนาตนเองได้ การพัฒนาตนเองโดยใช้การวิจัยศึกษาบทเรียน (Lesson Study Research) จึงเป็น
ทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารแสดงออกของครูทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม และส่งผลในเชิงบวกต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
คำ�สำ�คัญ   สมรรถนะการจัดการเรียนรู้, การทำ�งานประจำ�ให้เป็นงานวิจัย, การวิจัยศึกษาบทเรียน

บทนำ�
หลักการและเหตุผล

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดที่จะทำ�ให้การขับเคลื่อน
ให้การปฏิรปู การศึกษาของไทยบรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายทีจ่ ะยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อม
ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่จะพัฒนาสมรรถนะการสอนหรือ
การจัดการเรียนรูข้ องครูจงึ เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญต่อการปฏิรปู การศึกษาและการปฏิรปู การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน อันจะนำ�ไปสู่
ผลกระทบ (Impact) ที่สำ�คัญ คือ ผลการจัดการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ความพยายามในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา มีการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมให้ครูได้พฒ
ั นากระบวนการจัดการเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอนและระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน มีการพัฒนาองค์ความรูม้ าจากการปฏิบตั แิ ละพัฒนาระบบการอบรมครูในรูปแบบต่าง ๆ การสร้าง
องค์ความรู้โดยผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู การจัดกิจกรรมการสนทนา แลกเปลี่ยนและอภิปราย
ในห้องเรียน/ โรงเรียน ผ่านหลักสูตรในเชิงบูรณาการ จัดกิจกรรมเชือ่ มโยง ห้องเรียน/ โรงเรียน สูน่ านาชาติ และเน้นผูเ้ รียน
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เป็นสำ�คัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับความรู้พื้นฐาน ทักษะ และทัศนคติของผู้เรียน เป็นวิธีการแบบ
มุ่งประสบการณ์ของผู้เรียนในชั้นเรียนและเนื้อหาที่ครูสอนนำ�ผู้เรียนไปสู่การบรรลุกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม ผูส้ อนจะเป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวกทางเนือ้ หาสาระ ผูส้ อนมีสว่ นร่วมในการตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
ในบริบทจริงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกิจกรรมการเรียน ผูส้ อนจะคำ�นึงถึงความสามารถพืน้ ฐานของผูเ้ รียน ใช้รปู แบบการพัฒนาครู
จากผลการปฏิบัติการสอนเป็นฐาน โดยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการสะท้อนคิด (Reflective Thinking)
ต่อผลการปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียน (Classroom Based Development) โดยวิธีการให้กลุ่มครู ผู้บริหาร หรือ
ผู้มีหน้าที่ทางการจัดการศึกษา (Peer Coaching) เป็นผู้สะท้อนผลร่วมปรึกษาแนะนำ�การปฏิบัติ โดยใช้การศึกษา
บทเรียน (Lesson Study) โดยดำ�เนินการศึกษาวิจัยควบคู่กับการดำ�เนินการเรียนการสอนหรือเป็นการทำ�งานประจำ�
เป็นงานวิจัย (Routine to Research)
การดำ�เนินการจัดการเรียนรู้ของครูซึ่งถือเป็นงานประจำ�ของครูจำ�เป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยกระบวนการพัฒนาที่ลดการทิ้งห้องเรียน วิธีการหนึ่งคือกระบวนการศึกษาบทเรียน (Lesson study) โดยคุณครู
สามารถนำ�กระบวนการดังกล่าวมาดำ�เนินการอย่างเป็นการวิจยั ทีเ่ รียกได้วา่ “การวิจยั ศึกษาบทเรียน (Lesson Study
Research)” เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวสามารถดำ�เนินการในเชิงวิจัย และสามารถนำ�นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ เช่น การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ (Student Center), การสอนเน้นปัญหาเป็นฐาน (Project
Base Learning), การสอนแบบโครงงาน (Problem Base Learning), การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Base
Learning) หรือนวัตกรรมการสอนอืน่ ๆอีกมากมาย หรือจะเป็นนวัตกรรมการสอนทีผ่ สู้ อนสร้างสรรค์ขนึ้ ใหม่มาใช้พฒ
ั นา
เพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูข้ องครูทตี่ อ้ งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
การพัฒนาตนเองโดยใช้การวิจยั ศึกษาบทเรียน (Lesson Study Research) จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสู่
การแสดงออกของครูที่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจนและส่งผลในเชิงบวกต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนซึง่ พิจารณา
จากการวางแผนการสอน การสังเกตจากการจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียน  และศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ที่ได้เรียนรู้กับครูที่พัฒนาตนเองด้วยรูปแบบการพัฒนาดังกล่าวว่า การเรียนรู้ของนักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
มีโอกาสได้รบั การพัฒนาการเรียนรูไ้ ปสูค่ วามสำ�เร็จ มีแรงบันดาลใจต่อการจัดการเรียนรูข้ องครู การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
การได้รับโอกาสให้พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้า ทักษะการแก้ปัญหาหรือหาข้อสรุปจากข้อคำ�ถามโดยมีการ
ติดตามและประเมินผลครูที่ผ่านการพัฒนาโดยไม่ทิ้งชั้นเรียนและให้ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามสาระและบริบทของแต่ละโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนตามมา
ในส่วนของครูก็สามารถเขียนรายงานในเชิงวิจัยจากการทำ�งานประจำ�  (Routine to Research) ตามแนวคิดของ
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (วิจารณ์ พานิช, 2551) และแนวคิดของการศึกษาบทเรียน (Lesson Study) ของ Takahashi,
Akihiko; McDougal, Thomas (2014) พอสังเขป ดังนี้

แนวคิด ทฤษฎี การวิจัยศึกษาบทเรียน (Lesson Study Research)

การศึกษาบทเรียน (Lesson study) ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาครู การปฏิบัติการสอนเป็นฐานด้วยกระบวนการ Lesson study ตามแนวคิดของ Akihiko
Takahashi (Takahashi, Akihiko; McDougal, Thomas, 2014) เป็นกระบวน การปรับปรุงการเรียนการสอนทีม่ ตี น้ กำ�เนิด
ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ที่มีการปฏิบัติอย่างกว้างขวางในการพัฒนาความเป็น
มืออาชีพของครู

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

49

การศึกษาบทเรียน (Lesson study) เป็นการทำ�งานในกลุ่มเล็ก ๆ ของกลุ่มครูที่ทำ�งานร่วมกันกับคนอื่น
การประชุมเพือ่ หารือเกีย่ วกับการเรียนรู้ จุดประสงค์การวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามบทเรียนในห้องเรียนจริง
(ที่เรียกว่า “การวิจัยบทเรียน”) การสังเกตวิธีคิดของพวกเขาการทำ�งานในการเรียนจริงๆกับนักเรียนแล้วรายงานผล
เพื่อให้ครูคนอื่น ๆ จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาบทเรียน ในประเทศญี่ปุ่น, การศึกษาบทเรียน (Lesson study)
จะดำ�เนินการในระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่ และระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
การศึกษาบทเรียน (Lesson study) ในระดับโรงเรียน เป็นการดำ�เนินการตามจุดมุ่งหมายครอบคลุมทั่ว
ทั้งโรงเรียนโดย “รูปแบบการวิจัย” ซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง (เช่น “มีวัตถุประสงค์สำ�หรับนักเรียนที่จะ
เห็นการเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และชีวิตประจำ�วันของพวกเขา”) หรือระหว่างหลักสูตร (เช่น “สำ�หรับนักเรียนจะ
เห็นได้อย่างชัดเจนทีพ่ วกเขาแสดงความคิดของพวกเขาและการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความคิดของเพือ่ น ๆ ของ
พวกเขา”)
จากการวิจัยบทเรียนหลายระดับชั้นที่แตกต่างกันของคณะทำ�งานที่มีต่อโรงเรียนที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ร่วม
ของวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับโรงเรียน อีกวัตถุประสงค์ร่วมกันในการศึกษาบทเรียนในโรงเรียนคือการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในหลักสูตรการศึกษาของชาติซึ่งจะปรับปรุงทุก 9 ปี หรือมากกว่านั้น
ในระดับท้องถิ่น การศึกษาบทเรียน (Lesson study) ระดับเขตพื้นที่ มักจะใช้สำ�หรับโรงเรียนที่จะแบ่งปัน
การเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ โดยโรงเรียนอาจจะมีการเปิดกว้างที่จะให้มีการวิจัยบทเรียน (Lesson study) ในทุกชั้นปี
ของการประถมศึกษาในระดับพื้นที่และนักการศึกษาจากโรงเรียนอื่น ๆ จะเข้าร่วม
การศึกษาบทเรียน (Lesson study) ระดับชาติ จะดำ�เนินการโดยผู้ที่อาสาสมัคร ผู้ที่มีความกระตือรือร้น
ที่ยังมีประสบการณ์มาก ครูมีความเคารพนับถือ การวิจัยบทเรียน (Lesson study) จะทำ�ในการประชุมที่สำ�คัญ ๆ
วัตถุประสงค์อาจจะมีการสำ�รวจหรือเนื้อหาใหม่ที่จะนำ�เสนอวิธีการใหม่ เนื้อหาใหม่ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การวิจัยบทเรียนระดับชาติมักจะเสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรการศึกษาของชาติ
Akihiko Takahashi ได้กล่าวว่า แม้จะมีความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาของประเทศญีป่ นุ่ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่การปฏิบัติในลักษณะการศึกษาบทเรียน (Lesson study) ดังกล่าวก็ได้รับความนิยมและนำ�ไปใช้
ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน K-12 education and teacher training และเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่ายังมีการนำ�ไปใช้ใน
การศึกษาที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษาในรูปแบบของการพัฒนาคณาจารย์อีกด้วย จากที่กล่าวมาแสดงถึงการยอมรับ
(Lesson study) ในระดับนานาชาติ   ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสำ�หรับสิ่งที่ได้รับการยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มีกำ�เนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับที่ผ่านมาได้แก่ Plan-Do-Check-Act PDCA ที่คิดโดยบุคคลสำ�คัญ
ชาวญี่ปุ่น คือ W. Edwards Deming ซึ่งสอดคล้องและได้รับการยอมรับในนาม วงจร Shewhart (ซึ่งเป็นชื่อผู้ร่วมงาน
ของเดมิง จาก Bell Telephone Laboratories, Walter A. Shewhart).

แนวคิดทฤษฎีการทำ�งานประจำ�เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R)

ตามแนวคิดของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (วิจารณ์ พานิช, 2551) คือ การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความรู้
เพื่อนำ�มาพัฒนางานประจำ� ในขณะเดียวกันก็ทำ�ให้คนทำ�งานประจำ�มีโอกาสคิด ทดลอง ตั้งโจทย์ให้มีความชัดเจนขึ้น
แล้วทำ�การทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล  
งานประจ�ำโดยทั่วไป หมายถึง การท�ำงานที่ท�ำอยู่อย่างสม�่ำเสมอ เป็นปกติ เป็นประจ�ำ มีบางกรณีใช้ค�ำว่า
จ�ำเจ การท�ำงานวิจัยในลักษณะนี้เป็นเรื่องของความต้องการการเปลี่ยนแปลง   ต้องการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
ในทางการศึกษาครูผสู้ อนมีงานประจ�ำคือ การสอนหรือการจัดการเรียนรู้ งานประจ�ำในการปฏิบตั งิ านของครูทสี่ ามารถ
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ประยุกต์มาพัฒนาเป็นงานวิจยั ประกอบด้วย พัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรมการสอน การพัฒนาสือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพในการสอนหรือ แก้ปญ
ั หาการเรียนการสอน แก้ปญ
ั หาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รียน การเน้น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ปัญหาวิจัย (Research Problem) ของการวิจัยศึกษาบทเรียน (Lesson Study Research)
ปัญหาวิจัยที่นำ�ไปสู่การทำ�วิจยั ศึกษาบทเรียนของครูโดยทัว่ ไปเป็นปัญหาของครูทเี่ ห็นว่ากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองที่ทำ�อยู่เป็นประจำ�ไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าที่ควร เช่น ไม่สนุก ไม่น่าเรียน ไม่ทันสมัย หรือผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนส่วนใหญ่จากการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรูเ้ ดิมไม่บรรลุเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่  ครูจงึ มีความต้องการ
พัฒนาตนเองด้วยนวัตกรรมการสอนใหม่ อาจเป็นแผนการสอนที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ครู และนักเรียนของตนเอง
ชื่อเรื่อง (Research Title หรือ Research Topic)
การทำ�วิจัยศึกษาบทเรียนของครูแต่ละคนอาจออกแบบที่แตกต่างกันไปตามตัวแปรที่สนใจ ซึ่งการออกแบบ
ครอบคลุมตัวแปรหลายตัวเนื่องจากสนใจพัฒนาหลายประเด็น ชื่อเรื่องของการวิจัยศึกษาบทเรียน (Lesson Study
Research) จะปรากฏตัวแปรหลายตัว หรือสนใจตัวแปรน้อยก็อาจออกแบบไม่ยากนัก การตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่อง
วิจัย (Research Topic) เป็นการเริ่มต้นวิจัยที่มีความสำ�คัญมาก เนื่องจากผู้วิจัยที่มีความชัดเจนในงานวิจัยของตนเอง
จะสามารถตั้งชื่อเรื่องได้อย่างมีความหมาย ทำ�ให้เห็นช่องทางที่จะดำ�เนินการวิจัยของตัวเองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
ในประเด็นชื่อเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทั่ว ๆ ไป หรือ งานวิจัย R to R หรือ วิจัยศึกษาบทเรียน ใช้หลักการเดียวกัน
แต่ข้อสังเกตจะมีความแตกต่างที่กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือโดยทั่วไปชื่อเรื่องวิจัยควรมีลักษณะดังนี้
1) ชื่อเรื่องควรบอกวิธีวิทยาวิจัย หรือมีคำ�สำ�คัญของวิธีวิจัยประเภทนั้น ๆ ไว้ เช่น  
วิจัยเชิงบรรยาย  การศึกษา......
วิจัยเชิงสำ�รวจ    การสำ�รวจ..........
วิจัยและพัฒนา  การพัฒนา...........
วิจัยเชิงประเมิน  การประเมิน......
วิจัยเชิงสหสัมพันธ์  ความสัมพันธ์ระหว่าง.......
2) ชื่อเรื่องควรบอกตัวแปรในงานวิจัยนั้น อาจเป็นตัวแปรต้น หรือตัวแปรตาม หรือทั้งตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม  
3) ชื่อเรื่องควรบอก กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่สนใจศึกษา หรือประชากร ในประเด็นนี้สำ�หรับ งานวิจัย
R to R ควรระบุชื่อสถาบันสำ�หรับงานวิจัยสถาบัน ส่วนงานวิจัยศึกษาบทเรียน วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควรระบุชั้น
หรือห้องเรียนให้ชัดเจน   
ตัวอย่าง ชื่อเรื่อง
(1) การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในระดับชั้นเรียนด้วยรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้
ผลการปฏิบัติการสอนเป็นฐานและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสาระการเรียนผ่านระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(2) การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูในระดับชัน้ เรียนด้วยรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ผลการ
ปฏิบัติการสอนเป็นฐานและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสาระการเรียน หรือ
(3) การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูในระดับชัน้ เรียนด้วยรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ผลการ
ปฏิบัติการสอนเป็นฐาน หรือ
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(4) การพัฒนาสมรรถนะการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูโดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ
ศึกษาบทเรียน (Lesson Study) ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำ�หรับนักเรียนชั้น ม......โรงเรียน............หรือ
(5) การพัฒนาสมรรถนะการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูโดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ
ศึกษาบทเรียน (Lesson Study) สำ�หรับนักเรียนชั้น ม. ...โรงเรียน...หรือ
(6) การพัฒนาสมรรถนะการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูโดยกระบวนการศึกษาบทเรียน (Lesson Study)
ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำ�หรับนักเรียนชั้น...โรงเรียน.......หรือ
(7) การพัฒนาสมรรถนะการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูโดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ
ศึกษาบทเรียน (Lesson Study) สำ�หรับนักเรียนชั้น....โรงเรียน............
การตั้งคำ�ถามวิจัย (Research Question)
คำ�ถามวิจยั ซึง่ จะเป็นคำ�ถามนำ�ทางให้การวิจยั ไม่หลงประเด็น พบหลาย ๆ แห่ง หลายๆตำ�รา เรียกว่าโจทย์วจิ ยั
การตั้งคำ�ถามชัด หรือมีโจทย์วิจัยชัดจะนำ�ไปสู่การกำ�หนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการวิจัย
ทีแ่ ท้จริง โดยลักษณะคำ�ถามวิจยั ทีส่ �ำ คัญ คือ  เขียนให้เป็นประโยคคำ�ถาม ในประโยคดังกล่าวมีความครอบคลุมตัวแปร
และกลุม่ เป้าหมาย  และสอดคล้องกับชือ่ เรือ่ ง หรือหัวข้อวิจยั สำ�หรับประเด็นนีไ้ ม่วา่ จะเป็นงานวิจยั ทัว่ ๆ ไป หรือ งานวิจยั
R to R หรืองานวิจัยศึกษาบทเรียน ใช้หลักการเดียวกัน
              ตัวอย่าง     
(1) สมรรถนะการจัดการการเรียนรู้ที่พัฒนาได้ตามกระบวนการเป็นอย่างไร?
(2) ประสิทธิผลการวิพากษ์แต่ละวงรอบตามกระบวนการ Lesson Study เป็นอย่างไร?
(3) ความพึงพอใจของผูเ้ รียน และเพือ่ นครู ต่อการสอนของครูตามแผนการจัดการเรียนรูใ้ หม่เป็นอย่างไร?
		
ข้อสังเกต คำ�ถามที่ดีควรเป็นคำ�ถามแบบขยายคำ�ตอบหรือคำ�ถามเปิดมากกว่าคำ�ถามแบบปิดเนื่องจาก
คำ�ถามเปิดจะมีโอกาสสร้างองค์ความรู้ได้ดีกว่าคำ�ถามปิด เช่น ถามว่าอย่างไร เพราะเหตุใด ดีกว่าคำ�ถามว่า ใช่ไหม
เมื่อใด   
การกำ�หนดวัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective)
จากปัญหาวิจยั ทีช่ ดั เจน ทำ�ให้ตงั้ ชือ่ เรือ่ งได้ชดั เจน ตัง้ คำ�ถามวิจยั ชัดเจน การตัง้ วัตถุประสงค์การวิจยั จะง่ายขึน้
วัตถุประสงค์วิจัยที่ดีจะทำ�ให้ผลวิจัย (Output) สามารถตอบคำ�ถามวิจัยได้ทั้งหมด วัตถุประสงค์วิจัยที่ดีควรบอกว่า
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จะทำ�อะไรเพือ่ ให้ตอบคำ�ถามวิจยั ได้   วตั ถุประสงค์ของการวิจยั จึงควรครอบคลุมคำ�ถามวิจยั ทุกคำ�ถาม
แต่ละวัตถุประสงค์ทำ�ให้เกิดผลจากการวิจัย (Output) ที่นำ�ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
สำ�หรับประเด็นนี้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทั่ว ๆ ไป หรือ งานวิจัย R to R หรือการวิจัยศึกษาบทเรียน ใช้หลักการเดียวกัน
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในระดับชั้นเรียน ด้วยรูปแบบ
การพัฒนาครูโดยใช้ผลการปฏิบัติการสอนเป็นฐานโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้                                                            
(1) เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในระดับชั้นเรียน ด้วยรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้
ผลการปฏิบัติการสอนเป็นฐานด้วยกระบวนการ Lesson study
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
		
ข้อสังเกต วัตถุประสงค์การวิจยั มักขึน้ ต้นด้วยคำ�ว่า เพือ่ ........และจะมีความสอดคล้องกับชือ่ เรือ่ ง สอดคล้อง
กับคำ�ถามวิจัย หากทำ�ตามวัตถุประสงค์วิจัยได้ครบผู้วิจัยคาดว่าสามารถตอบคำ�ถามวิจัยได้ครบทุกประเด็น
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          การตั้งสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) เป็นการคาดคะเนคำ�ตอบผลวิจัยอย่างมีเหตุผล งานวิจัยจำ�นวนมากที่
จำ�เป็นต้องตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ แต่อย่างไรก็ตามไม่จำ�เป็นต้องมีสมมติฐานทุกงานวิจัย เช่น งานวิจัยเชิงบรรยาย
งานวิจัยเชิงสำ�รวจ หรืองานวิจัยอนาคต สมมติฐานการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับคำ�ถามวิจัย และมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์วจิ ยั สำ�หรับประเด็นนีไ้ ม่วา่ จะเป็นงานวิจยั ทัว่ ๆ ไป หรือ งานวิจยั R to R หรือการวิจยั บทเรียน ใช้หลักการ
เดียวกัน
ตัวอย่าง
(1) คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
(2) คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด (80%)
ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การเขียนประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั เป็นการระบุสงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์หลังจากทำ�วิจยั แล้วมักเขียนขึน้ ต้นด้วยคำ�ว่า
ทำ�ให้ได้.........ทำ�ให้ทราบ...............ทำ�ให้ได้แนวทาง..............การเขียนโครงการวิจัย หรือโครงร่างวิจัยมักเขียนว่า
คาดว่าจะได้รบั แต่หากเป็นรายงายผลงานวิจยั หลังจากทำ�วิจยั เสร็จแล้วมักเขียนว่า ประโยชน์ทไี่ ด้รบั แต่อย่างไรก็ตาม
มีงานวิจยั หลายเรือ่ งทีม่ ผี ลวิจยั แล้ว แต่ผลวิจยั เป็นเพียงแนวทางทีจ่ ะทำ�ในบางเรือ่ ง น่าจะยังคงคาดว่าจะได้รบั ได้เช่นกัน
ส่วนผลงานวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเวลาเขียนรายงานการวิจยั จบแล้วผลทีไ่ ด้กจ็ ะเป็นประโยชน์ทไี่ ด้รบั เพราะเป็นวิจยั
พัฒนา ผลที่ได้เป็นประโยชน์ที่ได้รับแล้ว การเขียนหัวข้อนี้ในโครงร่างวิจัยจึงเขียนเป็น คาดว่าจะได้รับ แต่ในรายงาน
วิจัยหัวข้อนี้คือประโยชน์ที่ได้รับ บางสถาบันหรือบางหน่วยงานพบมีการเขียนประโยชน์ที่ได้รับ เป็นความสำ�คัญของ
การวิจยั ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดความสับสนได้เนือ่ งจากความสำ�คัญได้เขียนไว้ทขี่ นั้ ตอนความเป็นมาและความสำ�คัญแล้ว ใน
ส่วนนีจ้ งึ ควรเขียนประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการวิจยั จริง ๆ ซึง่ เน้นผลลัพธ์ของการวิจยั (Outcome) ทีส่ อดคล้องกับผลผลิต
หรือผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (Output)
ตัวอย่าง  
(1) ทำ�ให้ครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ด้วยรูปแบบการพัฒนาครู
โดยใช้ผลการปฏิบัติการสอนเป็นฐานด้วยกระบวนการศึกษาบทเรียน Lesson study ลดปัญหาการพัฒนาครู
ด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ต้องละทิ้งห้องเรียน   
(2) ทำ�ให้ทราบความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ที่พัฒนาขึ้น
ตามบริบทของการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้นั้น ๆ นำ�ไปประกอบการปรับปรุงและการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูต่อไป
ข้อสังเกต การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับควรมีจำ�นวนข้อไม่น้อยกว่าวัตถุประสงค์  และควรเขียนได้
มากกว่าจำ�นวนข้อของวัตถุประสงค์ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผลวิจยั อาจส่งผลให้เกิดสิง่ ทีต่ ามมาอืน่ ๆ ได้อกี เช่น ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์
ในวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ สูงขึน้ ไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามควรเขียนประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ได้จริง ๆ เท่านัน้ ไม่ควรอ้างเกินจริง    
ข้อสังเกตอีกประเด็นหนึง่ จากประสบการณ์ทผี่ เู้ ขียนพบเสมอ ๆ คือ เวลาทีเ่ ขียนประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
แต่กลับนำ�วัตถุประสงค์วิจัยมาเขียน และพบว่ามีหลายครั้งที่ผู้วิจัยเขียนวัตถุประสงค์วิจัย แต่อ่านแล้วเป็นประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ
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การกำ�หนดขอบเขตการวิจัย
การกำ�หนดขอบเขตการวิจัยที่ควรเขียนถึงอย่างน้อย 2 เรื่อง
1. ขอบเขตเนื้อหา อาจบอกกรอบของเนื้อหาที่ใช้วัดตัวแปร หรือตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปร หมายถึง สิ่งที่สนใจศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ที่แปรค่าได้ เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่า 1 ค่า โดยค่าของ
ตัวแปรเป็นค่าที่ได้จากการวัด (Measurement) ซึ่งผลการวัดดังกล่าวมีทั้งที่วัดได้เป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
สำ�หรับระดับการวัดตัวแปรนั้นจะเห็นว่าบางตัวแปรวัดค่าเป็นเพียงระดับนามบัญญัติ (Nominal scale)
เท่านั้น เช่น การบรรยายลักษณะว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น ไม่สามารถวัดเป็นค่าตัวเลขได้หรือเป็นตัวเลขที่มีความหมาย
แค่สญ
ั ลักษณ์ ในกรณีตวั แปรเป็นเชิงกระบวนการอาจใช้การวัดในระดับเรียงอันดับ (Ordinal scale) ซึง่ ตัวแปร 2 ชนิดนี้
วัดโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ แต่ตัวแปรบางตัวสามารถใช้แบบวัดเป็นเรื่อง ๆ ได้ ในระดับการวัดที่สูงขึ้น คือ อันตรภาค
(Interval scale) เช่น ตัวแปรความรู้วัดโดยแบบสอบหรือข้อสอบ และระดับมาตราส่วน (Ratio scale) เช่น ตัวแปร
ทักษะวัดโดยแบบวัดทักษะนั้น ๆ โดยวิธีแจงนับมีผลการวัดเป็นค่าร้อยละได้  
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา   
(1) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ด้วยรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ผลการปฏิบัติการสอน
เป็นฐานด้วยกระบวนการ Lesson study  
(2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ที่พัฒนาขึ้น                              
(3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   
2. ขอบเขตประชากร เป็นการกล่าวถึงกลุม่ ทีส่ นใจศึกษาทัง้ หมดว่าประกอบด้วยกลุม่ ใดบ้าง หากเป็นการเขียน
โครงร่างเป็นบทที่ 1,2,3 อาจยังไม่จ�ำเป็นต้องบอกจ�ำนวนและรายละเอียดการสุ่มในส่วนนี้จะท�ำให้ซ�้ำซ้อน (ซึ่งใน
บทที่ 3 ต้องเขียนรายละเอียดอยู่แล้ว) แต่หากเขียนโครงร่างวิจัยที่ไม่ระบุบทอาจเขียนรายละเอียดการสุ่มไว้ในส่วนนี้
หรืออาจเขียนตามแบบฟอร์มของสถาบัน ซึ่งพบได้ สองแบบ คือ แบบโครงร่างที่เป็นสามบท หรือไม่เป็นบทดังกล่าว
ส�ำหรับประเด็นนี้ งานวิจยั R to R ทีเ่ ป็นวิจยั สถาบันอาจระบุชอื่ สถาบัน ส่วนงานวิจยั ศึกษาบทเรียนหรือวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ในชั้นเรียนจะระบุเป็นกลุ่มเป้าหมายตรง ๆ   
การเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการ
การเขียนนิยามศัพท์เป็นการนิยามเชิงปฏิบัติการ สิ่งที่จำ�เป็นต้องเขียนนิยาม คือ การนิยามตัวแปรให้ครบ
ทุกตัว การนิยามศัพท์ไม่ใช่นิยามตามปกติหรือนิยามตามพจนานุกรมที่ทราบกันโดยทั่วไป โดยนิยามเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าวตอนท้ายของนิยามแต่ละตัวมักระบุวิธีวัดตัวแปรนั้นให้ชัดเจน สำ�หรับประเด็นนี้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทั่ว ๆ ไป
หรือ งานวิจัย R to R หรือวิจัยศึกษาบทเรียนก็ใช้หลักการเดียวกัน    
การศึกษาวรรณกรรม  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวรรณกรรม (Review literature) เป็นส่วนของบทที่ สอง ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับตัวแปรและการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปร สำ�หรับ
ประเด็นนีง้ านวิจยั R to R ทีเ่ ป็นงานวิจยั สถาบันใช้หลักการเดียวกันกับงานวิจยั ทัว่ ไปแต่งานวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
อาจไม่จำ�เป็นต้องมีหัวข้อการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เนื่องจากเป็นงานประจำ�เรื่องเล็ก ๆ ที่ครูมีความเชี่ยวชาญและสอน
นักเรียนส่วนใหญ่ได้อยู่แล้ว อาจเป็นเพียงการวิพากษ์หรือความเห็นจากเพื่อนครูในโรงเรียน สำ�หรับงานวิจัยโดยทั่วไป
หรือการวิจัยศึกษาบทเรียนที่ต้องการใช้นวัตกรรมที่มีเจ้าของทฤษฎีอยู่ก่อนแล้ว การศึกษาวรรณกรรมมีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาที่สำ�คัญ คือ
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1) เพื่อทำ�ให้ทราบว่ามีผู้ใดเคยทำ�เรื่องนี้แล้วหรือไม่ เมื่อใด ผลเป็นอย่างไร
2) เพื่อสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
3) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร
4) เพื่อเป็นองค์ความรู้สำ�หรับใช้ในการอภิปรายผลวิจัย
ตัวอย่างแนวคิด ทฤษฎี
(1) แนวคิด ทฤษฎีสมรรถนะการสอนของครู
(2) แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาบทเรียน
(3) แนวคิด ทฤษฎีการประยุกต์ การสอนซึ่งเป็นงานประจำ�ของครูให้เป็นการทำ�วิจัย
การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย
             การนำ�ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากหนึ่งทฤษฎี หรือหลายๆทฤษฎีมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะระบุให้เห็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม หรือรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ไว้อย่างชัดเจน
ในกรอบแนวคิดการวิจัยหนึ่ง ๆ อาจประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีก็ได้สำ�หรับประเด็นนี้ไม่ว่าจะ
เป็นงานวิจัยทั่ว ๆ ไป หรือ งานวิจัย R to R ในส่วนของการวิจัยสถาบัน วิจัยศึกษาบทเรียนใช้หลักการเดียวกัน แต่ใน
ส่วนของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอาจเขียนกรอบแนวคิดง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน หรือบางทีอาจอนุโลมไม่จำ�เป็นต้องระบุ
กำ�หนดวิธีดำ�เนินการวิจัย
การเขียนวิธกี ารวิจยั หรือวิธดี �ำ เนินการวิจยั ควรระบุแบบแผนให้ชดั เจน เช่น เป็นการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) หรือวิธีวิทยาการวิจัยแบบอื่น ๆ จากนั้นจะเป็น
การบรรยายการออกแบบวิจัย
การออกแบบวิจัย ประกอบด้วย การออกแบบการสุ่ม (Sampling Design) เป็นการกล่าวถึง ประชากร และ
กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวัด (Measurement Design) เป็นการกำ�หนดว่าจะวัดตัวแปรอย่างไร ใช้เครื่องมือใด
เช่น กรณีเป็นวิจัยเชิงปริมาณมักใช้แบบสอบ แบบวัดทักษะต่าง ๆ หรืออาจเป็นการวัดเชิงคุณภาพก็จะเป็นแบบสังเกต
แบบบันทึก และกล่าวถึงการหาคุณภาพเครื่องมือ และการออกแบบวิเคราะห์ (Analysis Design) เป็นการกล่าวถึง
การใช้สถิติในส่วนต่างๆของงานวิจัยซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับชนิดของตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร   
(1) การออกแบบสุ่ม (Sampling Design)
สำ�หรับประเด็นนีง้ านวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนไม่ตอ้ งสุม่ เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งแก้ปญ
ั หาให้กบั นักเรียน
ทีม่ ปี ญ
ั หา รวมถึงกรณีงานวิจยั ศึกษาบทเรียนทีเ่ น้นพัฒนาสมรรถนะการสอนของครู แต่การเน้นตัวแปรในส่วนนักเรียน
เช่น พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตา่ งๆ หากประชากรจำ�นวนมากอาจออกแบบการสุม่ เหมือนกับงานวิจยั เชิงวิชาการ
ทั่ว ๆ ไป หรือ งานวิจัย R to R ประเภทงานวิจัยสถาบัน ใช้หลักการเดียวกัน กล่าวคือ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นการกล่าวถึงกลุ่มที่สนใจศึกษาทั้งหมดว่าประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง ในส่วนนี้ให้แจกแจง
รายละเอียด มีตัวเลขยืนยันจำ�นวนชัดเจนว่ากี่กลุ่ม กลุ่มใดกี่คน หากกลุ่มต่าง ๆ มีความซับซ้อนอาจต้องแสดงเป็น
ตารางและเพื่อให้มีความหมายมากขึ้นอาจเขียนเป็นจำ�นวนและค่าร้อยละก็ทำ�ให้ทำ�ความเข้าใจง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม
ในการวิจัยบางเรื่องบางสถานการณ์อาจมีจำ�นวนประชากรมากไม่สามารถทราบจำ�นวนก็เป็นได้    
กลุม่ ตัวอย่าง การเขียนกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ให้ตวั อย่างทีไ่ ด้เป็นตัวแทนของประชากรให้มากทีส่ ดุ ต้องคำ�นึงถึง
และควรกล่าวถึง 2 เรื่อง เริ่มที่ การกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ในส่วนนี้ให้บอกจำ�นวนตัวอย่างที่ได้
มาพร้อมวิธีกำ�หนดขนาด โดยระบุจำ�นวนที่ได้มาว่า จำ�นวนที่ว่านี้ได้มาจากสูตรของใคร เช่น สูตรทาโร่ยามาเน่ หรือ
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ตารางยามาเน่ (Taro yamane) หรือกำ�หนดขนาด โดยตารางเครจซี่แอนมอร์แกน (Krejzie & Morgan) หรือคำ�นวณ
โดยวิธีใด วิธีการกำ�หนดดังกล่าวควรมีเหตุผลเป็นทีน่ ่าเชือ่ ถือและเป็นทีย่ อมรับ ในส่วนของกลุม่ ตัวอย่างประเด็นต่อมา
ให้บอก วิธีการสุ่ม ตามความเหมาะสมกับงานวิจัยนั้น ๆ ซึ่งวิธีสุ่มมีหลากหลายวิธี อาจใช้ความน่าจะเป็นหรือไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น ให้ตัวอย่างมีการกระจายตามลักษณะของประชากรได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนที่ดี     
(2) การออกแบบการวัด (Measurement Design)     
สำ�หรับประเด็นนีง้ านวิจยั R to R ประเภทงานวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนลดขัน้ ตอนบางเรือ่ งให้สะดวกและ
แก้ปญ
ั หาให้นกั เรียนได้เร็วเช่นเรือ่ งการหาคุณภาพทีใ่ ช้เพือ่ นครูชว่ ยตรวจสอบก็เพียงพอ ส่วนงานวิจยั เชิงวิชาการทัว่ ๆ ไป
หรือ งานวิจัย R to R ประเภทงานวิจัยสถาบันใช้หลักการเดียวกัน กล่าวคือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Instrument)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ วัดตัวแปร และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมที่
พัฒนาขึน้ การสร้างเครือ่ งมือจึงจำ�เป็นต้องสร้างให้สอดคล้องกับระดับการวัดของตัวแปรแต่ละชนิด การเขียนบรรยาย
ให้มีรายละเอียดของเครื่องมือ ลักษณะของเครื่องมือ ความหมายของคะแนน การแปลความหมายค่าเฉลี่ย สำ�หรับ
ตัวแปรในการวิจัยนั้นตัวแปรที่เป็นนวัตกรรม เช่น ชุดกิจกรรม แบบฝึก กระบวนการ ขั้นตอน สื่อการสอน เกม วัดโดย
การบรรยายลักษณะ เนือ่ งจากเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ส่วนตัวแปรทีเ่ ป็นทักษะ ความรู้ ความสามารถ ต้องสร้างแบบวัด
หรือเครื่องมือวัด ชนิดเครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบหรือข้อสอบ แบบวัดอื่น ๆ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต   
แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถามฉบับหนึ่ง ๆ อาจประกอบด้วยแบบวัดหลายแบบอยู่ในฉบับเดียวกันก็ได้ สำ�หรับการ
วิจัยศึกษาบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาด้วยกระบวนการ Lesson
study และข้อสอบหรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ อาจมีแบบวัดตัวแปรอื่น ๆ ที่สนใจ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาด้วยกระบวนการ Lesson study การวิพากษ์โดยเพื่อนครูและผู้วิพากษ์
ตามกระบวนการ สำ�หรับข้อสอบหรือแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ หาคุณภาพก่อนนำ�ไปใช้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(content Validity) โดยการวิพากษ์จากเพือ่ นครูและผูว้ พิ ากษ์ตามกระบวนการ หาคุณภาพหลังนำ�ไปใช้โดยการหาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ที่นิยมกันมากโดยสูตรความสอดคล้องภายใน KR-20 และการหาค่าความยาก ( P ) และ
ค่าอำ�นาจจำ�แนก ( r )
(3) การออกแบบวิเคราะห์ (Analysis Design)                     
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยแต่ละครั้งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล 2 ลักษณะคือ เชิงคุณภาพ (Qualitative) และข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative) หากข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการ วิเคราะห์เนื้อหา หรือสรุปเป็นกลุ่มแล้ว
แจงความถี่ หรือที่เรียกว่าการจำ�แนกกลุ่ม สำ�หรับข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพื้นฐานประเภท ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม
และพิสยั ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน มัธยฐาน พิสยั ระหว่างควอร์ไทล์ หรือส่วนเบีย่ งเบนควอร์ไทล์ การศึกษา
ข้อมูลหากต้องสุม่ ตัวอย่างจากประชากรอาจจำ�เป็นต้องใช้สถิตอิ า้ งอิง เช่น การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน หรืออาจใช้สถิติขั้นสูงประเภท การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวอื่น ๆ
สำ�หรับประเด็นนี้งานวิจัย R to R หรือการวิจัยศึกษาบทเรียน หรือประเภทงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ใช้สถิติพื้นฐานเนื่องจากไม่ได้สุ่มตัวอย่าง และเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนงานวิจัยเชิงวิชาการทั่ว ๆ ไป หรือ งานวิจัย
R to R ประเภทงานวิจัยสถาบัน วิจัยศึกษาบทเรียนที่ต้องสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ใช้หลักการเดียวกัน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมด้วยตนเองประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ บรรยายตามกระบวนการ
ทีท่ �ำ จริงๆ ครอบคลุมตัวแปร พฤติกรรมการจัดการเรียนรูใ้ นระดับชัน้ เรียน ด้วยรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ผลการปฏิบตั ิ
การสอนเป็นฐานด้วยกระบวนการ Lesson study 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ และวิพากษ์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 2) การวิพากษ์ซ้อมสอนตามแผนและนำ�มาปรับปรุง 3) การสอนจริงและวิพากษ์การสอน 4) การร่วม
กันสรุปบทเรียนนำ�ผลการในรอบที่ผ่านมาปรับแก้เพื่อพัฒนาในวงรอบต่อไป 5) การเขียนรายงานสรุปบทเรียน เพื่อ
พัฒนาการสอนของตนเอง โดยข้อมูลการวิจยั เป็นทัง้ ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
สำ�หรับประเด็นนี้งานวิจัย R to R และงานวิจัยเชิงวิชาการทั่ว ๆ ไปใช้หลักการเดียวกันกล่าวคือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ควรระบุวา่ เก็บข้อมูลอะไร เมือ่ ใด บอกจุดมุง่ หมาย แหล่งข้อมูล เทคนิคทีใ่ ช้เก็บข้อมูล ขัน้ ตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใครเก็บ เก็บที่ไหน เก็บอย่างไร ใช้เวลานานเท่าใด โดย
เทคนิคการเก็บข้อมูลประกอบด้วย การสอบ บันทึกเหตุการณ์ ศึกษาเอกสาร การสอบถาม การสัมภาษณ์ บันทึกภาพ
สังเกต สังคมมิติ
การนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็นการนำ�เสนอแบบตาราง แผนภูมิ ชนิดต่าง ๆ  ประกอบคำ�บรรยาย
ผลการวิเคราะห์อาจเป็น การสอบครั้งเดียว มาตรประมาณค่า ครั้งเดียว หรือการวัดสองครั้ง (Pre test - Post test)
หรือการศึกษาพัฒนาการ การศึกษาความต้องการจำ�เป็น (Needs Assessment) หรือการนำ�เสนอตารางตามแบบ
ของสถิติแต่ละตัวที่นำ�มาใช้ ซึ่งจะมีรูปแบบเฉพาะ โดยทั่วไปจะเป็นการนำ�เสนอตามลำ�ดับที่เขียนวัตถุประสงค์ไว้
และสอดคล้องกับแบบวัดในแบบสอบถาม ในประเด็นนี้ งานวิจัย R to R และงานวิจัยเชิงวิชาการทั่ว ๆ ไปใช้หลักการ
เดียวกัน สำ�หรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยศึกษาบทเรียนอาจนำ�เสนอ ตารางประกอบคำ�บรรยาย คะแนน
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาได้ ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการวิพากษ์ตาม Lesson
Study ตารางคะแนนร้อยละผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียน เพื่อนครูและผู้วิพากษ์
ตารางเปรียบเทียบ ค่าที (t-test)   
การสรุปผลการวิจัย
การเขียนสรุปผลวิจยั กรณีท�ำ วิจยั เป็นบทการสรุปเป็นส่วนของบทที่ 5 ซึง่ การสรุปผลวิจยั จะเริม่ ด้วยเกริน่ นำ�ที่
ต้องคำ�นึงถึงคำ�ถามวิจยั และวัตถุประสงค์วจิ ยั สมมติฐาน (ถ้ามี) โดยทัว่ ไปสรุปผลวิจยั จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วิจัย สามารถตอบคำ�ถามวิจัยได้ทั้งหมด มีข้อสังเกตว่าสรุปผลวิจัยไม่ต้องลอกบทที่ 1  2  3  4  มาใหม่แต่ให้เป็นการ
สรุปกล่าวคือ บทที่ 1 เน้นเฉพาะประเด็นสำ�คัญ เช่น วัตถุประสงค์การวิจัย และขอบเขตวิจัย ส่วนการสรุปบทที่ 3 เน้น
เรื่อง กลุ่มตัวอย่าง และชนิด จำ�นวนของเครื่องมือที่ใช้วิจัย ส่วนสรุปบทที่ 4 เป็นการสรุปมาจากคำ�บรรยายใต้ตาราง
ซึ่งสอดคล้องกับคำ�ถามวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย และสมมติฐานวิจัย (ถ้ามี) ดังกล่าว สำ�หรับประเด็นนี้งานวิจัย R to R
งานวิจัยศึกษาบทเรียนและงานวิจัยเชิงวิชาการทั่ว ๆ ไปใช้หลักการเดียวกัน  
การอภิปรายผลวิจัย
หลักการอภิปรายผลวิจัยสิ่งแรกที่ต้องคำ�นึง คือ ประเด็นใดที่จะนำ�มาอภิปรายผล ซึ่งโดยทั่วไปประเด็นที่
จำ�เป็นจะต้องนำ�มาอภิปราย คือ ผลวิจัยที่จะต้องตอบตามสมมติฐานเป็นความสำ�คัญลำ�ดับแรก ส่วนประเด็นอื่นๆ
ที่มีองค์ความรู้เกิดขึ้นจากงานวิจัยนอกวัตถุประสงค์ นอกสมมติฐาน อาจจะอภิปรายหรือไม่ก็ได้ โดยหลักการ
อภิปรายผล มีวิธีการกล่าวถึงใน 3 ลักษณะ คือ
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1) ผลที่ได้มามีความสอดคล้องหรือแย้งกับทฤษฎีใดบ้าง
2) ผลที่ได้มามีความสอดคล้องหรือแย้งกับงานวิจัยเรื่องใดบ้าง
3) ผลที่ได้มาผู้วิจัยมีความเห็นว่าอย่างไรในทัศนของผู้วิจัย
การอภิปรายผลประเด็นหนึง่ ๆ อาจทำ�ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือสองลักษณะ หรือทัง้ สามลักษณะได้
แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจยั ทีม่ กี ารอภิปลายผสมผสานทัง้ สามลักษณะข้างต้นจะแสดงถึงความรูแ้ ละการศึกษาค้นคว้า
ของผูว้ จิ ยั โดยเฉพาะลักษณะแรก และลักษณะทีส่ องจะต้องมีการอ้างอิงเอกสารทีพ่ บอยูใ่ นบทที่ 2 และในบรรณานุกรม
ด้วยเสมอ สำ�หรับประเด็นนี้ งานวิจัย R to R ประเภทงานวิจัยสถาบัน และงานวิจัยศึกษาบทเรียนใช้หลักการเดียวกัน
กับงานวิจยั ทัว่ ไป ส่วนประเภทงานวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนทีแ่ ก้ปญ
ั หาได้ส�ำ เร็จตามวัตถุประสงค์อาจจบงานวิจยั โดย
ไม่มีการอภิปรายผล แต่หากการแก้ปัญหาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ควรมีอภิปรายให้เหตุผลเช่นกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) เป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
การสอนของครู โดยดำ�เนินวิจัยควบคู่กับการดำ�เนินการเรียนการสอน เป็นการทำ�งานประจำ�เป็นงานวิจัย (Routine
to Research) ซึ่งการดำ�เนินการจัดการเรียนรู้ของครูจำ�เป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการพัฒนา
ที่ลดการทิ้งห้องเรียนวิธีการหนึ่งคือ กระบวนการศึกษาบทเรียน (Lesson study) โดยซึ่งครูสามารถนำ�กระบวนการ
ดังกล่าวมาดำ�เนินการอย่างเป็นการวิจยั เรียกได้วา่ “การวิจยั ศึกษาบทเรียน (Lesson Study Research)” กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นการดำ�เนินการในเชิงวิจยั และสามารถนำ�นวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ มี่ อี ยูจ่ �ำ นวนมากมายมาประยุกต์ใช้
หรือจะเป็นนวัตกรรมการสอนที่ผู้สอนสร้างสรรค์ขึ้นใหม่มาใช้พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนหรือการจัดการเรียนรูข้ องครูทตี่ อ้ งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งก็ได้ การพัฒนาตนเองโดยใช้การวิจยั ศึกษา
บทเรียน (Lesson Study Research) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะนำ�ไปสู่การแสดงออกของครูที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างชัดเจนและส่งผลในเชิงบวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
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3 มิติ
ศิลปศาสตร์แห่งความสำ�เร็จ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อคว้ารางวัล
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
One School One Innovation ของคุรุสภา
โดย ถวัลย์ มาศจรัส

ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนแห่งประเทศไทย (สพกท.)
THAILAND INSTITUTE FOR THE LITERCY PROMOTION AND DEVELOPMENT (TILPAD.)

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation) ของคุรุสภา เป็นรางวัลการศึกษา
ระดับชาติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด ศิลปศาสตร์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ครู อาจารย์ คณาจารย์ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและศักยภาพของผู้เรียนในทุกช่วงชั้น
ให้เกิดพัฒนาการที่สมบูรณ์ในทุกมิติของชีวิต ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมก้าวไกลสู่สากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย ท่ามกลางวิทยาการที่ก้าวหน้าในทุกเวลานาทีอย่างผู้พร้อมและผู้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
รางวัลการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 นับถึง
ปีพทุ ธศักราช 2558 ก็เป็นการก้าวเข้าสูท่ ศวรรษที่ 2 ของการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู อาจารย์คณาจารย์ ทุกภูมภิ าคของ
ประเทศไทยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาระดับชาติมอบเป็นมรดกภูมิปัญญาแก่ศิษย์และการศึกษาของชาติของ
แผ่นดินให้ปรากฏไว้ในประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศไทยว่า ณ กาลสมัยดังกล่าว คุรุสภา คือประภาคาร
แห่งปัญญา ในการส่งเสริมสนับสนุน ครู อาจารย์ คณาจารย์   รวมพลังปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตนวัตกรรม (One School  One Innovation) ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผูบ้ ริหารการศึกษาไทย
ของครูไทย ของสถานศึกษาไทยหลังจากต้องพึ่งพาสติปัญญาซื้อหานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำ�เข้า
จากความคิดของต่างชาติดว้ ยงบประมาณอันมหาศาลต่อเนือ่ งมาอย่างยาวนานขึน้ เป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์การจัด
การศึกษาของประเทศไทย
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วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต ปัจจัยสำ�คัญอยู่ที่วิทยาการและ
นวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้าวิทยาการ
ใหม่ ๆ ของมวลมนุษยชาติผ่านกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติของแต่ละ
ชนชาติ อนาคตข้างหน้าทีก่ ำ�ลังจะมาถึงพร้อมกับ
ศตวรรษใหม่ ความรูใ้ นระดับพืน้ ฐานเช่นในปัจจุบนั
มิสามารถจะปกป้องคุม้ ครองแผ่นดินถิน่ เกิด หรือ
แม้แต่ประเทศชาติให้ด�ำ รงอยูด่ ว้ ยความปลอดภัย
เหมือนในอดีตได้อีกต่อไป
โลกอนาคต วิทยาการที่ค้นพบใหม่ คือ เครื่องมือสำ�คัญที่จะปกป้องชีวิตตนเอง ครอบครัว ชาติ บ้านเมือง
ของตนให้รอดพ้นจากหายนะทั้งภัยจากธรรมชาติ และภยันตรายร้ายแรงจากการรุกรานของมนุษย์ที่มีศักยภาพและ
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ที่เหนือกว่าผู้อื่นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงพ้นด้วยเหตุนี้ ทุกชีวิต ทุกสังคมในกาลข้างหน้าจะพ้นจาก
ภยันตรายและจากความหายนะดังกล่าวได้นั้น ความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาและจากการเรียนรู้
ผ่านนวัตกรรมการศึกษาที่ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอจะมีส่วนอย่างสำ�คัญในการพัฒนาปัญญาให้ชาญฉลาดรู้เท่าทัน
กระแสการเปลีย่ นแปลงด้วยไหวพริบและสติปญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงอย่างมีสติทรี่ เู้ ท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงของกระแสสังคมผ่านความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ทที่ นั ยุคทันสมัยโดยรูเ้ ท่าทันกลอุบายและกลลวง
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการฝึกฝนจากไหวพริบและปฏิภาณจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยความไม่ประมาท
ศิษย์จะมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องและชาญฉลาดได้ ย่อมเกิดจากการได้มีโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตที่ได้
ศึกษาเรียนรู้กับครูนักคิด นักสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะทำ�ให้ศิษย์ได้กลายเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ เพราะ
ได้ตน้ แบบทีด่ ขี องชีวติ จากครูนกั คิดนักสร้างสรรค์ทบี่ ม่ เพาะให้ศษิ ย์ได้กลายเป็นศิษย์นกั คิดนักสร้างสรรค์เจริญรอยตาม
ครูไปโดยปริยาย

มิติที่ 1
การเตรียมความพร้อม การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation) ของคุรุสภา
“แนวคิดเดิมๆที่เคยนำ�เราไปสู่ความสำ�เร็จในอดีต แต่ ยุคสมัย
ณ กาลปัจจุบนั แนวคิดดังกล่าว จะนำ�เราไปสูค่ วามหายนะด้วยแนวคิด
เดิมของอดีต”
การสร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรมการศึกษา หรือนวัตกรรม
ต่าง ๆ เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด หรือเข้ารับการคัดสรรรางวัลจาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนใด ๆ ก็ตามที สิ่งที่ต้องศึกษาให้
กระจ่างแจ้งเป็นปฐมบทสำ�คัญของความสำ�เร็จ ได้แก่

60

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

1. ศึกษารายละเอียดในประกาศของคณะกรรมการ หรือ หน่วยงานที่จัดให้มีการคัดสรรรางวัลฯ
หรือ ประกวดรางวัล ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้กระจ่างว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับอะไร มีกำ�หนดระยะเวลาในการ
เปิด –ปิดรับ และ ประกาศผลในการคัดสรร หรือในการคัดเลือกผลงานในช่วงเวลาใด
2. ศึกษารายละเอียดของประเภทผลงานต่างๆ ว่า มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างไร อาทิ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ประจำ�ปี 2558 ของคุรสุ ภา กำ�หนดประเภทผลงานหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรมไว้ 8 ด้าน สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถ
ส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง  ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตร
2.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.3 ด้านแหล่งเรียนรู้
2.4 ด้านสิ่งประดิษฐ์ สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา
2.5 ด้านการวัด และการประเมินผล
2.6 ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
2.7 ด้านจิตวิทยา
2.8 ด้านอื่น ๆ ( เป็นผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ที่ไม่มี
ใน 7 ด้าน กรณีดังกล่าวนี้ สถานศึกษาจะต้องระบุการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การศึกษาดังกล่าวเองให้ชดั เจนว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาด้านใดตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละสถานศึกษา)
หมายเหตุ : ในทุก ๆ ด้านของ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะกำ�หนดรายละเอียดไว้ในประกาศฯ (สำ�หรับกรณีนผี้ เู้ ขียนสรุปย่อให้เห็นเฉพาะสาระ
สำ�คัญในภาพรวมไว้กว้าง ๆ เท่านั้น)
3. ศึกษาและวิเคราะห์ ถึงสาเหตุทที่ �ำ ให้ผลงานการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษา 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ให้กระจ่างแจ้งว่าจุดเด่นที่ส่งผลให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาประสบความสำ�เร็จ คืออะไร หรือจุดด้อยที่ส่ง
ผลกระทบอย่างสำ�คัญจนพลาดรางวัลจากการประกวด หรือ จากการคัดสรรให้ได้รับรางวัลคุรุสภา อยู่ตรงไหน
อย่างไร ?
ต่อไปนี้ คือสิ่งที่ส่งผลให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ที่ พลาดโอกาส
มิได้รับรางวัล หรือ ไม่ผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการ ในประเด็นต่างๆ ที่ต้องศึกษาดังนี้
จุดเด่น และ ลักษณะพิเศษของนวัตกรรมการศึกษาฯ
ทีผ่ า่ นการประเมิน และได้รบั รางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม (One School  One Innovation) ที่ผ่าน
การประเมินนั้น ต้องมีจุดเด่น และ ลักษณะพิเศษของ
นวัตกรรม ในภาพรวม ประกอบด้วย*
1. คุณค่าทางวิชาการ อาทิ
1.1 ใช้ทฤษฎี แนวคิดทีห่ ลากหลายเป็นฐานคิด
และออกแบบนวัตกรรม
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1.2 มีการวางกรอบแนวคิดจากหลายทฤษฎี
ที่สอดคล้องกัน
1.3 มีการพัฒนากระบวนการจากหลักสูตร
และทฤษฎี
1.4 มีความหลากหลาย มีการบูรณาการเพือ่
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างเป็นระบบ
1.5 มีการวางแผนขัน้ ตอนการพัฒนานวัตกรรม
อย่างชัดเจน
1.6 ใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนานวัตกรรม
1.7 มีการพัฒนา ปรับปรุงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
1.8 มีกระบวนการคิดที่แปลกใหม่ มีแนวคิดในการพัฒนา มีความเป็นรูปธรรมชัดเจน
2. ประโยชน์ของนวัตกรรม อาทิ
2.1 สามารถนำ�ไปเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการนำ�ไปใช้ได้จริง
2.2 เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริง
2.3   สามารถนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริง
2.4 มีการนำ�ผลผลิตไปพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
2.5 มีประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
2.6 มีประโยชน์ต่อวิชาชีพ
3. ลักษณะของผลงาน อาทิ
3.1 สอดคล้องกับความต้องการ
3.2 เป็นผลงานที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล
3.3 ผลงานมีความโดดเด่น มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ
3.4 ผลงานเป็นที่ประจักษ์  และเป็นที่ยอมรับ
4. การมีส่วนร่วม อาทิ
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชนที่ชัดเจน
5. การนำ�เสนอผลงานตามแบบ นร.1 อาทิ
นำ�เสนอองค์ความรู้ รายละเอียดของกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมได้ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนาของนวัตกรรมและลักษณะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาฯ
ที่ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School  One Innovation) ที่ไม่ผ่าน
การประเมินนั้น มีจุดที่ควรพัฒนาของนวัตกรรม ในภาพรวม ประกอบด้วย*
ข้อสังเกต ของผู้ประเมินต่อไปนี้ คือสิ่งที่ส่งผลให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา “หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม” ที่พลาดโอกาสมิได้รับรางวัล หรือ ไม่ผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการ ในประเด็นต่าง ๆ
ของนวัตกรรมที่ต้องสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อไป ประกอบด้วย
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1. คุณค่าทางวิชาการ อาทิ
1.1 กระบวนการคิดและพัฒนายังไม่มีความหลากหลาย
1.2 ยังขาดการบูรณาการทั้งเนื้อหา และวิธีการที่หลากหลาย
1.3 ขาดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
1.4 สมควรที่จะต้องมีการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
1.5  เพิ่มเติมแนวคิด ทฤษฎีเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา
1.6 การกำ�หนดกรอบแนวคิดของนวัตกรรมของนวัตกรรมการศึกษายังขาดความชัดเจน
2. ประโยชน์ของนวัตกรรม อาทิ
2.1 ควรมีการประยุกต์สู่อาชีพ
2.2 ควรมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการนำ�ไปใช้
3. ลักษณะของผลงาน อาทิ
3.1 ยังไม่มีความโดดเด่น
3.2 ยังไม่มีความแปลกใหม่
3.3 ยังไม่ชัดเจน
3.4 ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ แต่เป็นการประยุกต์จากวิธีการเดิม
3.5 ไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นนวัตกรรมตามประเภทของนวัตกรรมที่ส่งเข้ารับการพิจารณา
4. การมีส่วนร่วม อาทิ
4.1 ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งโรงเรียน
4.2 ขาดการมีส่วนร่วมแบบต่อเนื่อง
4.3 เป็นผลงานนวัตกรรมที่มาจากการคิดค้นของบุคคลเพียงคนเดียว
5. การนำ�เสนอผลงานตามแบบ นร.1 อาทิ
5.1 ควรเสนอรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการที่สมบูรณ์
5.2 กลวิธีการนำ�เสนอต้องสะท้อนให้เห็นวิธีการ ขั้นตอนที่ชัดเจน และน่าสนใจ
5.3 ควรต้องมีการวัด และประเมินผลที่ครอบคลุม
5.4 ต้องมีการแสดงภาพประกอบกิจกรรมที่ชัดเจน
5.5 ปรับกลวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ รายงานนวัตกรรม และการอ้างอิง ให้ถูกต้อง สมบูรณ์
5.6 ควรมีการนำ�เสนอในรูปของสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และให้ผู้ที่สนใจเข้าใจง่ายและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. ต้องสร้างสรรค์ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation) ด้วยการพัฒนา
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา (เพิ่มเติมโดยผู้เขียน)
*( ทีม่ า : ภาพรวมการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาทีส่ ง่ เข้าร่วมการคัดสรรเพือ่ รับรางวัล
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำ�ปี “๒๕๕๘” )
การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้มีความโดดเด่นนั้น ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าค�ำว่า
Innovation โดยนัยแล้ว หมายถึง การท�ำ (สร้างสรรค์) สิง่ ใหม่ให้ปรากฏขึน้ การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่
และทีส่ �ำคัญ ค�ำว่า “create” (สร้างสรรค์) โดยนัยแล้วหมายถึง การท�ำให้เกิดสิง่ ใหม่ทไี่ ม่เคยมีมาก่อนอย่างมีคณ
ุ ค่า
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การลอกเลียนแบบ หรือการผลิตซำ�้ รูปแบบของนวัตกรรมการศึกษาทีม่ มี าก่อน ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์
แต่เป็นการลอกเลียนแบบ และละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
หรือ One School One Innovation นั้น หากท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ มุ่งมั่นรวมพลังความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นหนึง่ เดียวกันโดยถอดรหัสของความคิดเพือ่ เข้าถึงความหมายทีล่ กึ ซึง้ ของคำ�ว่า
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” หรือ One School One Innovation ของคุรุสภา ดังกล่าวได้กระจ่างแจ้งแล้ว
ท่านก็สามารถเข้าถึงรหัสลับ หรือ จุดเด่น  ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
(One School One Innovation) ของคุรุสภา โดยมิได้ยากเย็นแต่อย่างใด
นี่คือมิติที่ 1; ของการเตรียมความพร้อม การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
(One School One Innovation) ของคุรุสภาให้ประสบความสำ�เร็จ

มิติที่ 2
Logical Thinking การคิดและตัดสินใจสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation) ของคุรุสภาอย่างมีตรรกะ
“การแข่งขันใด ๆ ก็ตามที เมื่อผลลัพธ์ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จงอย่าเสียใจหยุดทบทวนด้วยจิตที่สงบเย็น
ครุ่นคำ�นึงแล้วเปลี่ยนวิธีการใหม่ เพราะวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาให้แสงสว่างแก่เรา”
คำ�ว่า “หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” (One School One Innovation) นัน้ บอกความหมาย และ อธิบาย
ความหมายในเกียรติภมู อิ ย่างชัดเจนว่า นีค่ อื ผลิตผลทีเ่ กิดจากพลังแห่งปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ของท่านผูบ้ ริหาร
คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง  และผูม้ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกภูมภิ าค
ของประเทศผ่านมิติต่าง ๆ ของความร่วมมือและความคิดอย่างหลากหลาย
คำ�ว่า Logical Thinking ความหมายทีส่ �ำ คัญ คือ การขบคิด (ก่อนทำ�) อย่างมี ตรรกะซึง่ หมายถึงการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาอย่างเป็นระบบ เป็นการคิดที่มีลำ�ดับขั้นตอนผ่าน
การตรึกตรองอย่างใคร่ครวญ เป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อถือได้
การคิดและตัดสินใจสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม (One School  One Innovation)
ของคุรสุ ภาให้ประสบความสำ�เร็จก็เช่นกัน สถานศึกษาต้องเริม่ ต้นจากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของฝ่ายผูบ้ ริหาร
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนของสถานศึกษาเพื่อระดมพลังปัญญา ความคิด ความเห็น ประเมินความพร้อม
และสรุปในเบือ้ งต้นให้ได้กอ่ นว่า สถานศึกษาของเรา มีนวัตกรรมการศึกษาด้านใดบ้างทีม่ ชี อื่ เสียงโดดเด่นเป็นทีย่ อมรับ
ของผู้ปกครอง ของชุมชน ของสถานศึกษาทั่วไปในเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ หรือคุณภาพการจัดการศึกษา
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สพม.) ในด้านใดบ้าง
ถ้ามี ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องมีชื่อเสียงระดับชาติมาก่อนก็ได้แต่ท่านร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถจะพัฒนา
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ได้เป็นที่ยอมรับได้ เมื่อตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นในหลักคิดดังกล่าว
แล้วสำ�รวจและรวบรวมนวัตกรรมการศึกษาทีค่ ณะครูในสถานศึกษาแต่ละท่านสร้างสรรค์ไว้เพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าผลการนำ�นวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประสบความสำ�เร็จมากน้อย
เพียงใด จากนั้นร่วมกันพิจารณาคัดสรรนวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความสำ�เร็จในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็น “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation) ของสถานศึกษา
เพียงเรื่องเดียว
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ปัจจุบันในสถานศึกษาทุกแห่ง มี นวัตกรรมการศึกษา ที่ผู้บริหาร คณะครู ในแต่ละสาระการเรียนรู้ได้
สร้างสรรค์และพัฒนาไว้เป็นจำ�นวนมากในหลากหลายมิติดังกล่าวนี้ การคิดและตัดสินใจร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
การศึกษาหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม  (One School  One Innovation) ของคุรสุ ภา อย่างมีตรรกะ  ด้วยการร่วมกัน
ขบคิด (ก่อนทำ�) ซึ่งเป็นการคิดที่มีลำ�ดับขั้นตอนผ่านการตรึกตรองอย่างใคร่ครวญ ดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา ปราชญ์ หรือผู้ทรงภูมิปัญญาของชุมชน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญา
ของแต่ละท้องถิ่นฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิด ข้อสังเกต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น
รูปแบบวิธีคิดด้วยการนำ�นวัตกรรมการศึกษาที่เคยมีอยู่แล้วของสถานศึกษามาสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอด
ความคิดอย่างมีตรรกะโดยลำ�ดับความคิดที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบให้กระจ่างชัด สามารถ
นำ�นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดดังกล่าวนี้ คือความหมายที่แท้ของคำ�ว่า Logical
Thinking ; นั่นคือ การคิด (Thinking ) ที่เป็นตรรกะ (Logical )
มิตทิ ี่ 2:Logical Thinking การคิดและตัดสินใจสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม  
(One School One Innovation) ของคุรุสภาอย่างมีตรรกะ คือ หลักคิดสำ�คัญของการคิดและการตัดสินใจในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  (One School One Innovation) ของคุรุสภาอย่างมี
ตรรกะ ให้ประสบความสำ�เร็จได้อย่างมีศักยภาพ
หลักคิด และตรรกะ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  (One School  
One Innovation) ของคุรุสภาให้ประสบความสำ�เร็จจะต้องเกิดจากหลักคิด และตรรกะในเบื้องต้นทั้งในระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ รวมพลังความคิดสร้างสรรค์
ถึงวิธีการในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สะท้อนให้เห็นจุดเด่นของสถานศึกษาและความต้องการ
ของชุมชนในภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
ข้อควรตระหนักอย่างสำ�คัญยิ่งก็คือ นวัตกรรมการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  (One School  
One Innovation) ที่สถานศึกษาพิจารณาส่งเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  (One
School  One Innovation) ของคุรุสภา นั้น ต้องเป็นนวัตกรรมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  (One School  
One Innovation) ของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้มีส่วนร่วมในส่วนใด
ส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดสรรตัดสินใจ พิจารณาให้นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวเป็นหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  
(One School  One Innovation) ของสถานศึกษาโดยมติความเห็นชอบของทุกคนแม้ว่าปฐมบทของการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวจะเริ่มต้นมาจากการสร้างสรรค์ของ ผู้บริหาร หรือ คุณครูท่านใดท่านหนึ่งเพียงคนเดียว
ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน แต่นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวสามารถพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ โดยมีหลักฐาน ประจักษ์พยานให้ปรากฏเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป
กรณีเช่นนี้ แม้จะเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่เกิดมาจากการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาในระยะเริ่มต้นโดยคุณครู
ท่านใดท่านหนึ่งก็ตามทีแต่เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กรรมการศึกษา และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาและ
มีมติร่วมกันด้วยการระดมความคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวจากระดับบุคคล ให้เป็นนวัตกรรม
การศึกษาระดับสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผ่านมติที่ประชุมด้วยการแต่งตั้ง
คณะร่วมพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว นวัตกรรมการศึกษาจากระดับบุคคลดังกล่าวก็เปลี่ยนสถานะ
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เป็นนวัตกรรมการศึกษาระดับสถานศึกษา ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
การศึกษาระดับบุคล เป็น นวัตกรรมการศึกษาระดับสถานศึกษา หรือหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School  
One Innovation) ของสถานศึกษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเสนอพิจารณาเข้ารับการ
คัดสรรเป็น หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม   (One School   One Innovation) ของคุรุสภาได้อย่างสมบูรณ์โดย
ปราศจากข้อท้วงติงว่าทีว่ า่ นวัตกรรมดังกล่าว มิใช่หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม (One School One Innovation) ของ
สถานศึกษา (เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วม อาทิ ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งโรงเรียน, ขาดการมีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่อง,เป็นผลงานนวัตกรรมที่มาจากการคิดค้นของบุคคลเพียงคนเดียว เป็นต้น : ศึกษาเพิ่มเติมได้ในมิติที่ 1;
จุดที่ควรพัฒนาของนวัตกรรม และลักษณะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาฯ ที่ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับ
รางวัล เหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง ข้อ 4 อาทิ
ข้อ 4. การมีส่วนร่วม อาทิ
4.1 ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งโรงเรียน
4.2 ขาดการมีส่วนร่วมแบบต่อเนื่อง
4.3 เป็นผลงานนวัตกรรมที่มาจากการคิดค้นของบุคคลเพียงคนเดียว

มิติที่ 3
C &C กาลอวสานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation) ของคุรุสภา
คำ�ถามและความสงสัย
ในทุกๆปี เมื่อประกาศผลการคัดสรร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา เพื่อเข้ารับรางวัล เหรียญทอง
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง แล้วจะมีรอยยิ้มสุข และรอยยิ้มเหงาเศร้าของเพื่อนครูผสมผสานอยู่ในวันประกาศผล
การคัดสรร รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมการศึกษาของคุรุสภา เสมอมา
คำ�ถามที่ว่า นวัตกรรมการศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการคัดสรร พลาดรางวัลตรงไหนนั้น ณ วันนี้
ท่านสามารถตรวจสอบประเด็นการพลาดจากการได้รับการคัดสรร ในเบื้องต้นได้ในบทความเรื่อง 3 มิติศิลปศาสตร์
แห่งความสำ�เร็จการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพือ่ คว้ารางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดงหนึง่ โรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation ของคุรุสภา ) ได้ใน บทที่ 2 มิติที่ 1 เรื่อง การเตรียมความพร้อม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation) ของคุรุสภา
ในสองหัวข้อได้แก่
จุดเด่น และ ลักษณะพิเศษของนวัตกรรมการศึกษาฯ ทีผ่ า่ นการประเมิน และได้รบั รางวัล เหรียญทอง  เหรียญเงิน
เหรียญทองแดงว่านวัตกรรมการศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการคัดสรร และได้รับการคัดสรรนั้น ว่าเป็นเช่นไร
นอกจากนีต้ อ้ งศึกษาในหัวข้อจุดทีค่ วรพัฒนาของนวัตกรรม และลักษณะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาฯ
ที่ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เพื่อเปรียบเทียบกับจุดเด่นและ
ลักษณะพิเศษของนวัตกรรมการศึกษาฯ ทีผ่ า่ นการประเมิน และได้รบั รางวัล เหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง
ว่ามีความแตกต่างกันเพราะอะไร ซึ่งจะทำ�ให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
จุดเด่นประการหนึ่งของการคัดสรรนวัตกรรมการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One
Innovation) ของคุรสุ ภาก็คอื วิธกี ารประเมินเพือ่ พิจารณาตัดสินนัน้ เป็นระบบอิงเกณฑ์ซงึ่ ผลงานของสถานศึกษาต่างๆ
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ที่ส่งผลงานจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า คุณภาพของผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมการ
คัดสรรนั้น คะแนนที่ได้รับผ่านเกณฑ์การประเมินหรือไม่
การไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation) ของคุรุสภา
นั้น มีหลากหลายมิติ  ที่ชัดๆ อาทิ
• Copyหรือ ดัดแปลง  ตัดต่อ ตกแต่ง ผลงานที่เคยได้รับรางวัลในอดีตว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ในปีปัจจุบัน
• ตัดต่อ ดัดแปลงข้อมูล เปลี่ยนชื่อผลงานในอดีตเป็นชื่อใหม่
• อ้างว่าผลงานที่นำ�เสนอใหม่ในปีปัจจุบัน เป็นนวัตกรรมเดิมที่มีการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดจาก
นวัตกรรรมเดิมจนประสบความสำ�เร็จ
• เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มิได้เกิดจากคำ�ว่า“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครูทุกท่านในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
(หมายเหตุ : สำ�หรับคณะกรรมการสถานศึกษา,  ผูท้ รงคุณวุฒใิ นชุมชน ของสถานศึกษาบางแห่งในบางพืน้ ทีอ่ าจ
จะขาดแคลนผูท้ รงคุณวุฒดิ งั กล่าว ก็มใิ ช่สาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้ผลการประเมินไม่ผา่ นการพิจารณา เหตุที่ “หนึง่ โรงเรียน
หนึง่ นวัตกรรม” ไม่ผา่ นการพิจารณาเท่าทีพ่ บ อาทิ นวัตกรรมทีน่ �ำ เสนอเพือ่ เข้ารับการคัดสรร หรือเข้ารับการพิจารณา
ได้แก่ การนำ�ผลงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการสร้างสรรค์ของผู้ร่วมงานคนใดคนหนึ่ง โดยที่ผู้อื่นมิได้มีร่องรอยของ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานเรื่องนั้นๆ แต่อย่างใด แต่นำ�ไปเสนอเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
(แบบฉุกละหุก)  กรณีเช่นนี้คะแนนที่ได้จะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
• อืน่ ๆ ซึง่ มีไม่มากโดยผูป้ ระเมิน จะพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงได้ทกุ ครัง้ เนือ่ งจากมีการจัดเก็บข้อมูลเดิมไว้ทกุ ปีตงั้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน พิสูจน์ได้แม้แต่การเปลี่ยนภาพประกอบ การตัดต่อ การสลับข้อมูล และอื่นๆ ที่สามารถพิสูจน์ได้
ด้วยหลักฐานเดิมที่มีอยู่ ฯลฯ เป็นต้น
การ Copy & Copy + ดัดแปลง + ตัดต่อพันธุกรรมผลงานของผู้อื่น หรือผลงานเดิมของตนเองนั้นคือ
กาลอวสานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation)
ของคุรุสภา
ข้อควรระมัดระวังในการนำ�แนวคิด ทฤษฎีการสร้างสรรค์ของต่างชาติมาอ้างอิงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม(One School One Innovation) ของคุรุสภา
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation)
ของคุรสุ ภามิได้มขี อ้ ห้ามมิให้น�ำ ทฤษฎีดา้ นการบริหาร ด้านการศึกษา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาจากต่างชาติ
มาใช้ในบริบทการจัดการศึกษาของประเทศไทยแต่อย่างใด
เท่าทีพ่ บ ข้อพึงตระหนักก็คอื การนำ�ทฤษฎีการศึกษาของต่างชาติมาอ้างอิงเราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้วา่ สาระ
สำ�คัญหรือเป้าหมายสูงสุดของทฤษฎีการศึกษาดังกล่าวนัน้ คืออะไร อะไรคือจุดมุง่ หมาย
สำ�คัญสูงสุดของทฤษฎีการศึกษาดังกล่าวถ้าสรุปความหมายผิด จะส่งผลให้การอ้างอิง
ดังกล่าวมีค่าเท่ากับศูนย์ ในทันที ทฤษฎีการบริหาร และการศึกษา ที่นำ�มาอ้างอิง
ประกอบในการอธิบายขยายความในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม  (One School One Innovation) ของคุรุสภา มากจนเป็นที่คุ้นเคย
คือวงจรการบริหารงานแบบ P D C A ต้นคิดโดย Dr. Deming ซึ่งประกอบด้วย P =
Plan (การวางแผน) D = Do (การปฏิบัติตามแผน) C = Check (การตรวจสอบและ
ประเมิน )  A = Action( ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา )
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การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  (One School One Innovation)  ของ
คุรุสภา  ใช้วงจรการบริหารงานแบบ P D C A โดย Dr. Deming น่าจะมากที่สุด เพราะเป็นวงจรที่เข้าใจง่าย ไม่มี
กระบวนการที่ซับซ้อนจนยากแก่การทำ�ความเข้าใจแต่อย่างใด
ส่วนทฤษฏีด้านการศึกษาที่พบจนคุ้นเคยอีกทฤษฏีหนึ่งที่มี
การอ้างอิงบ่อยได้แก่ Constructionism (การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ซึ่งมีกระบวนการที่สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียน
มีความสำ�คัญที่สุด โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ และที่สำ�คัญ คือ ความสามารถใช้เทคโนโลยี
เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูไ้ ด้อย่างคล่องแคล่วซึง่ เป็นสมรรถนะทีจ่ ำ�เป็น
ของคนไทยยุคใหม่
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation)  
ของคุรุสภา ในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการอธิบายให้ทราบว่า นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถรู้จักวิธีการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และใฝ่รู้ได้เป็นอย่างดีแล้ว Constructionism (การเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา) ได้รับการอ้างอิงถึงค่อนข้างบ่อย เพื่อสะท้อนถึงความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นของผู้เรียนซึ่งนับเป็น
เรื่องน่าสนใจ
แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งระมัดระวังมากเป็นพิเศษก็คอื ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จริงตามทฤษฎีทกี่ ล่าวอ้างถึงนัน้ คือหลักฐานร่องรอย
และพยานสำ�คัญของความสำ�เร็จในการสร้างสรรค์ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  (One School One Innovation)  
ของคุรุสภา ที่ต้องแนบหลักฐานที่ปรากฏในเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา
บ่อยครัง้ ทีเดียว ความสำ�เร็จทีอ่ า้ งถึงในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
(One School One Innovation) ของคุรุสภา แต่ร่องรอยความสำ�เร็จที่อ้างอิงถึงกลับไม่ปรากฏในเชิงประจักษ์แต่
อย่างใด ส่งผลให้การสร้างสรรค์หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พลาดรางวัลสำ�คัญ หรือบางกรณีไม่ผ่านการพิจารณา
ไปโดยปริยาย
โดยสรุปในความเป็นจริงแล้วหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School  One Innovation) ของคุรุสภา
ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเหรียญทอง   เหรียญเงิน   เหรียญทองแดง มิใช่รางวัลที่ยากเกินกว่าจะคว้ามาครองได้แต่อย่างใด
เพียงแต่ท่านผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครูที่รวมพลังปัญญาสร้างสรรค์ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
(One School   One Innovation) ของคุรุสภา ต้องศึกษาถึงจุดเด่นของผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆของแต่ละปี  
และทบทวนดูจุดที่พลาดพลั้งของเราว่าคืออะไร จากนั้นรวมพลังปัญญาแก้ไขความผิดพลาดหรือความพลั้งเผลอใน
อดีตเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาสำ�หรับการตั้งต้นอนาคตใหม่กันอีกครั้งก็จะประสบความสำ�เร็จสมประสงค์
ขอให้ทกุ ท่านประสบความสำ�เร็จอย่างงดงาม โดยมิตอ้ งหวาดหวัน่ ว่าในแต่ละปีมผี สู้ ง่ ผลงานเข้ารับการคัดสรร
เป็นจำ�นวนมากแต่อย่างใด
ย้อนกลับไปอ่านทวนบทความที่ผ่านมาอีกครั้งสิครับ การอ่านครั้งนี้ขอให้ทุกท่านอ่านอย่างช้าๆ อย่าเร่งร้อน
อ่านด้วยหัวใจทีใ่ คร่ครวญ มิตอ้ งหวาดหวัน่ ผูใ้ ดว่าผลงานของเขาจะเหนือกว่าเรา แล้วท่านจะพบรหัสลับแห่งความสำ�เร็จ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation) ของคุรุสภา
ทุกท่าน ทุกสถานศึกษาโดยทัดเทียมกัน
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เหตุผลของชัยชนะทีท่ กุ ท่านได้รบั สิทธิทที่ ดั เทียมกัน ; เพราะการพิจารณาคัดสรร หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม  
(One School One Innovation) ของคุรุสภา มิใช่การแข่งขันของผู้ส่งผลงานจากทุกภูมิภาคว่า ฝีมือใคร ความคิดใคร
ใครจะเหนือกว่าใครแต่อย่างใด
ทั้งนี้เพราะความสำ�เร็จของทุกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง นั้น
ทุกท่านมิได้แข่งขันกับผู้ส่งผลงานท่านอื่น ๆ แต่อย่างใด หากแต่ทุกท่านล้วนแข่งขันกับเกณฑ์การพิจารณาของ
นวัตกรรมการศึกษาแต่ละประเภทที่สถานศึกษาของท่านส่งเข้ารับการพิจารณาโดยเสมอกัน
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สรุปย่อ

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการจัดการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำ�วิทยาคม อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา
ผู้วิจัย
นางอชิรญา  ป้อเฮือน
ปีที่วิจัย			 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลายเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงค�ำวิทยาคม อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 43 คนซึง่ ได้มาโดยการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และคูม่ อื การใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว30245 ชีววิทยา 5 เรือ่ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีค่าประสิทธิภาพ 83.51/82.28 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสถิติที (t - dependent test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มี
การสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่
หลากหลาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (х- = 4.48, S.D. = 0.53)

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวความคิดหลัก
ทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ ได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม รู้จักนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำ�รงชีวิตของตนเองและสังคม รวมถึงต้องพัฒนา
จิตวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทเี่ กิดประสิทธิผล ควรมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย ใช้กลวิธที เี่ หมาะสม แต่ละกิจกรรม
แต่ละกลวิธีต้องสอดคล้องกับเนื้อหา ธรรมชาติของวิชา ความสามารถและบริบทของนักเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. 2554: 165)
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย
ส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะใช้รูปแบบการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง โดยใช้วิธีการบรรยายให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งการสอนเนื้อหาโดยการบรรยายให้แก่นักเรียนทั้งห้องในเวลาเท่ากันไม่สามารถท�ำให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เท่ากันทุกคน สอดคล้องกับเอกสารรายงานสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) ปีการศึกษา 2553 - 2554
ของ โรงเรียนเชียงค�ำวิทยาคม ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึง่ กล่าวจึงจุดทีค่ วรพัฒนาของโรงเรียน คือ ครูบางส่วน
ยังต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะครูยังสอนโดยเน้นการบรรยาย มีกลวิธีการสอนและการ
ประเมินผลที่ไม่หลากหลาย ขาดการผลิตสื่อ นวัตกรรม และ การวิเคราะห์ผู้เรียน นอกจากนี้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงค�ำวิทยาคม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว30245 ชีววิทยา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 – 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย 67.46, 66.43
และ 68.37 ตามล�ำดับ ซึ่งมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก�ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 (โรงเรียนเชียงค�ำวิทยาคม. 2556: 18)
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จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนรายวิชา ว30245 ชีววิทยา 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเชียงคำ�วิทยาคม อำ�เภอเชียงคำ�  จังหวัดพะเยา จึงศึกษาปัญหา วิเคราะห์สภาพปัญหา และเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ เพือ่ ทำ�ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูต้ ามจุดมุง่ หมาย มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้
มีความพึงพอใจต่อการเรียน และสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ โดยผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรูท้ มี่ กี ารสอดแทรกกิจกรรมการสอนทีห่ ลากหลาย เรือ่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญมากขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ปลูกฝังให้
เห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการทำ�กิจกรรมอย่างทัว่ ถึง
และเท่าเทียมกัน ได้งานที่มีคุณภาพมากขึ้น เรียนรู้อย่างสนุกสนานตามความสามารถมีอิสระในการคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  และเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรม
การสอนที่หลากหลาย

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นสำ�รวจและค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)
ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  และขั้นประเมิน (Evaluation)
2. กิจกรรมการสอนทีห่ ลากหลาย หมายถึง วิธกี าร และเทคนิคทีห่ ลากหลายเพือ่ ทำ�ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ออกแบบการจัดการเรียนรูต้ ามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูท้ มี่ กี ารสอดแทรกกิจกรรม
การสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การระดมความคิด (Brainstorming) ตั๋วออก (Exit Ticket) เดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Gallery Walk)
รู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้ (Knowledge Want to Know Learning: KWL) สถานการณ์จำ�ลอง (Simulation) การจัดระบบความคิดโดย
ใช้ผงั กราฟฟิก (Graphic Organizer) และการใช้เกมวิทยาศาสตร์ (Scientific games) โดยเน้นการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุม่ สมาชิกในกลุม่
มีความสามารถแตกต่างกัน 5 - 6 คน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน 50 ข้อ
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ หรือสภาพการณ์ทางความคิดของนักเรียนในด้านดีทมี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูต้ ามวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ โดยสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย โดยวัดจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงคำ�วิทยาคม อำ�เภอเชียงคำ� 
จังหวัดพะเยา

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนต้องใช้กระบวนการคิดทางสมอง ได้แก่
การสังเกตการณ์ การจัดประเภท การวัด การอธิบาย การอ้างอิง การกำ�หนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบ การทดลอง
การสังเคราะห์ความรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (ชนิษฐา  กรกำ�แหง. 2551: 43 อ้างอิงจาก Sundand Trowbridge. 1976: 53 - 55)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาได้นำ�รูปแบบการสอนแบบ 5Es มาวิจยั ในประเทศไทย โดยสอดแทรก
คุณลักษณะของการสืบเสาะหาความรูเ้ ข้าไปในขัน้ ต่าง ๆ ของ 5Es และเรียกว่า วัฏจักรการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 5E (5Es Inquiry Cycle)
เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียน (วิไลวรรณ  แสนพาน 2553: 78)
กิจกรรมการสอนที่หลากหลายเป็นกลวิธีที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือการดำ�เนินการ
ทางการสอนใด ๆ เพือ่ ช่วยให้การสอนมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ (ทิศนา  แขมมณี. 2555: 478) จึงอาจกล่าวได้วา่ การจัดการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ทำ�ให้ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้
ที่มีการสอดแทรกกิจกรรม
การสอนที่หลากหลาย
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรก
กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
ใช้แบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อน และหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest
Design) เพื่อนำ�ผลการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังตาราง
กลุ่ม
E

สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

ที่มา: พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 60
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
E แทน กลุ่มทดลอง
X แทน การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำ�วิทยาคม อำ�เภอเชียงคำ�  จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียน
สหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ จำ�นวน 6 ห้องเรียน ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
รวม 232 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องมีความสามารถใกล้เคียงกัน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนเชียงคำ�วิทยาคม อำ�เภอเชียงคำ�  จังหวัดพะเยา ที่เรียนแผน
การเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 43 คน ได้มาโดยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว 30245
ชีววิทยา 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีทั้งหมดจำ�นวน 8 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และกำ�เนิดของชีวิต
ชุดที่ 2 เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ชุดที่ 3 เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom  Monera)
ชุดที่ 4 เรื่อง อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom  Protista)
ชุดที่ 5 เรื่อง อาณาจักรฟังไจ (Kingdom  Fungi)
ชุดที่ 6 เรื่อง อาณาจักรพืช (Kingdom  Plantae)
ชุดที่ 7 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ (Kingdom  Animalia)
ชุดที่ 8 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
หาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้อง แล้วนำ�ไปทดลองใช้
และวิเคราะห์หาประสิทธิภาพรวม ได้ค่า 83.51/82.28 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำ�หรับประเมินผลการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 50 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ นำ�มาทดลองใช้ แล้วตรวจให้คะแนน ข้อที่ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ทำ�ให้ 0 คะแนน นำ�ผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากและค่าอำ�นาจจำ�แนกเป็นรายข้อ
โดยใช้เทคนิค 27 % (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 81) แล้วเลือกข้อสอบเฉพาะข้อสอบที่มีความยากระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่า
อำ�นาจจำ�แนก 0.20 ขึ้นไป จากแบบทดสอบทั้งหมด 80 ข้อ ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำ�นวน 50 ข้อ นำ�แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกตามเกณฑ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหม่ แล้วนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรการหาความเชื่อมั่นของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) สูตร KR - 20 ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 0.85
2) แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินมความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) (ปราณี   ทองคำ�. 2539: 155) นำ�แบบประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – objective Consistency:
IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่าเป็นแบบประเมินที่มีความเหมาะสม (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2540: 117) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.60 ถึง 1.00 มีความเหมาะสมทุกด้าน จำ�นวน 20 ข้อ นำ�ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ให้ นั ก เรี ย นทำ � แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pre - test) โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ จำ�นวน 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
2. ดำ�เนินการทดลองการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่
หลากหลาย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
3. ให้ นั ก เรี ย นทำ � แบบทดสอบหลั ง เรี ย น (Post - test) โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วนำ�คะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/ E2
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยใช้ค่าสถิติที (t – dependent test)
3. นำ�ผลการประเมินด้านความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูท้ มี่ กี ารสอดแทรกกิจกรรมการสอน
ที่หลากหลาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (х-= 4.48, S.D. = 0.53)
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยการจัดการเรียนรูต้ ามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูท้ มี่ กี ารสอดแทรก
กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการนำ�กิจกรรม
การสอนมาใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการสร้างองค์ความรู้
ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ และทักษะทางสังคมมากขึ้น (ประดิษฐ์  เหล่าเนตร์ และณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์. 2555: 10)
ดังตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการทำ�
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการออกแบบสถานการณ์จำ�ลองต่อสถานการณ์ของระบบนิเวศในท้องถิ่น และของประเทศไทย ทำ�ให้นักเรียน
สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ของระบบนิเวศที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพ
อีกทัง้ ได้เสนอแนวทางและวิธกี ารดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การปลูกฝังจิตสำ�นึกของประชากรในชุมชน การควบคุม
ดูแล การอนุรักษ์ การส่งเสริม และการทดแทน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวทำ�ให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นหลักการสำ�คัญของการเรียนทุกรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยเริม่ จากการให้นกั เรียนได้วเิ คราะห์
เนือ้ หาทีเ่ รียนรูก้ บั สมาชิกในกลุม่ ทีค่ รูผสู้ อนจัดขึน้ นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดรวบยอดของตนเองจากความรูป้ ระสบการณ์เดิม นำ�มา
พัฒนาเป็นองค์ความรูท้ ถี่ กู ต้องด้วยการค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมด้วยการทดลองหรือลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ซึง่ การฝึกสร้างองค์ความรู้
ของนักเรียนแต่ละคนนั้น จะทำ�ให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาสาระที่สำ�คัญของเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้น จึงทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธารพิงค์  โนนศรีชัย (2550: 71) ที่ได้ศึกษาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่าด้านการคิดวิเคราะห์มีจำ�นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์
ที่กำ�หนด คือร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของนักเรียนทั้งหมด ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีจำ�นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด
คือ ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของนักเรียนทั้งหมด  สอดคล้องกับผลการวิจัยของปารมี  สัมฤทธิ์สุทธิ์ (2551: 76) ที่ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนงลักษณ์  ทาประโคน (2553: 40) ที่ได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสาวลักษณ์  
หน่อคาสุก (2555: 138 - 140) ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ด้วยกลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียน
กลุม่ ทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของโคลีเบส (Kolebas, L.T. 1972: 4443 - A) ซึ่งได้ทำ�การทดลองกับนักเรียน
เกรด 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจ
ในวิชาวิทยาศาสตร์สงู กว่ากลุม่ นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบเดิมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
เดวิส (Davis, M. 1979: 4164 – A) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยการชี้แนะแนวทางในการค้นพบ
(Guided Inquiry Discovery Approach) กับการสอนแบบครูบอกให้รู้ตามตำ�รา (Expository - Text Approach) ผลการทดลอง
พบว่านักเรียนกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พบว่าในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (х-= 4.48, S.D. = 0.53) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ มีอิสระในการคิดวิเคราะห์
กล้าแสดงความคิดเห็นฝึกการตัดสินใจและแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
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สำ�คัญมากขึ้นอีกทั้งมีการใช้กิจกรรมการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2554: 56) ที่กล่าวไว้ว่าการสอดแทรกกลวิธีการสอนที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมช่วย
ให้เรียนอย่างสนุกสนานเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ ทิศนา  แขมมณี (2555: 383)
ที่กล่าวไว้ว่าการใช้วิธีสอนหลากหลายวิธี นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแล้ว ยังสามารถช่วยให้บทเรียนมีความ
น่าสนใจเพิ่มขึ้น และแรงจูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของนงลักษณ์  ทาประโคน (2553: 40) ที่ได้
ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าแรงจูงใจในการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
วัฏจักรการเรียนรู้ 5E สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
โคลีเบส (Kolebas, L.T. 1972: 4443 - A) ที่ได้ทำ�การทดลองกับนักเรียนเกรด 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ และเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความยืดหยุ่น ไม่มุ่งเน้นคำ�ตอบที่ถูกต้องตามที่ครูผู้สอนต้องการเพียงอย่างเดียว
เพราะนักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ต่างกัน
2. การใช้เวลาดำ�เนินกิจกรรมการรู้แต่ละขั้นตอนครูผู้สอนควรวางแผน และจัดเวลา แต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความถนัดในการเรียนรู้ตามขั้นตอนนั้น ๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและยังตอบสนองความแตกต่าง
ในการเรียนรู้ของนักเรียนได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ในตัวแปรด้านอื่น  ๆ เช่น การคิด
อย่างมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์
2. ควรนำ�การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ซึ่งจะช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้น
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ผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์
และการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา
ผู้วิจัย
นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี
ปีที่วิจัย			 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้
CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา
ดำ�เนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัย เพื่อนำ�มาใช้สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบนักสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยนำ�ร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและนำ�ไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 3 การนำ�รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ โดยศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
จำ�นวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มโดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบกลุม่ เดียววัดสองครัง้ (One Group Pretest – Posttest Design) ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชัว่ โมง เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้าน
การสร้างองค์ความรู้ แบบวัดความมีวินัยในตนเอง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 ประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตขิ นั้ พืน้ ฐาน เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน และ
เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้สถิติ Dependent t - test
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
องค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ และการวัดและประเมินผลของรูปแบบ ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ ประกอบ
ด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจใคร่รู้ (Curiosity) 2) ขั้นทบทวนความรู้ (Reviewing) 3) ขั้นค้นคว้าความรู้ (Exporting)
4) ขั้นวิเคราะห์ความรู้ (Analyzing) 5) ขั้นทีมสร้างสรรค์ความรู้ (Teaming) 6) ขั้นจัดระบบความรู้ (Organizing) และ 7) ขั้นสะท้อน
ผลการเรียนรู้ (Reflecting)
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล พบว่า
2.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้าน
การสร้างองค์ความรู้ และความมีวินัยในตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านการสร้าง
องค์ความรู้ และความมีวินัยในตนเอง หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้าง
การคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เจริญงอกงาม เป็นการพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ จึงต้องสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเข้าสูโ่ ลกยุคศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ให้ความส�ำคัญของ
การคิดโดยก�ำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายว่า เมื่อจบการศึกษาแล้วผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการแก้ปัญหา และ
ก�ำหนดสมรรถนะทีส่ �ำคัญของผูเ้ รียน ข้อที่ 2 ระบุถงึ ความสามารถในการคิดในเรือ่ ง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างความรู้ สารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) การคิดสร้างสรรค์มีความจ�ำเป็นในโลกที่มีการสื่อสารเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงและมีความส�ำคัญ
ในการแก้ปญ
ั หาในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ จะสามารถประสบความส�ำเร็จในโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากความคิดสร้างสรรค์
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จะช่วยให้คนใช้ความคิดจากมุมมองที่แตกต่างออกไป คิดแบบท�ำลายรูปแบบการคิดแบบเดิม ๆ คิดแบบฉีกออกจากกฎเกณฑ์เก่า ๆ
โดยใช้จินตนาการเพื่อก่อให้เกิดความเป็นไปได้ ทั้งนี้การที่เราไม่สามารถคิดหรือเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดใหม่ๆ นั้น
เป็นเพราะเรายึดติดกับสิง่ ทีค่ นุ้ เคยในชีวติ ประจ�ำวันมากเกินไป จนไม่อาจเปลีย่ นมุมมองและวิธกี ารในการมองโลกหรือมองปัญหาในแง่มมุ
ที่แตกต่างได้ (คงรัฐ นวลแปง. 2554) โดยอาศัยความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ อันจะท�ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
หรือต�่ำ  ปัจจัยที่ส�ำคัญคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ความหมายใหม่หรือเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้วยกระบวนการบูรณาการระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่กับสิ่งพบเห็น เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากสภาพแวดล้อมแล้วท�ำให้
ผู้เรียนที่มีการปรับเปลี่ยนความรู้ความคิดให้สอดคล้องกับประสบการณ์มากขึ้น โดยความรู้สร้างขึ้นเกิดจากการน�ำความรู้เดิมเป็นฐาน
แล้วน�ำมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่ได้รับอย่างสัมพันธ์กัน
จากผลการติดตามและประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรียนนาวังศึกษาวิช พบปัญหาและอุปสรรคทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการคิด และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทอี่ ยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
(โรงเรียนนาวังศึกษาวิช. 2556) อีกทัง้ การจัดการเรียนรูโ้ ดยการมอบหมายให้นกั เรียนไปศึกษาค้นคว้าเพือ่ ทำ�รายงานนัน้ ส่วนใหญ่นกั เรียน
จะใช้วิธีการคัดลอกเนื้อหามาเรียงหรือต่อกัน และขาดการสังเคราะห์เนื้อหาให้เป็นข้อสรุปหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมถึงสิ่งที่นำ�เสนอนั้น
ไม่ได้เป็นสิ่งที่นักเรียนมีความเข้าใจอย่างแท้จริง สังเกตได้จากการซักถามนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ พบว่าหลายๆ ครั้งนักเรียนไม่
สามารถตอบคำ�ถามเกีย่ วกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษาค้นคว้ามาได้ จากการซักถามเพิม่ เติมพบว่าสาเหตุนนั้ เกิดจากรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ใี่ ช้อยูย่ งั
ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และการคิดอย่างสร้างสรรค์
เท่าที่ควร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังขาดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และการคิดสร้างสรรค์
จากสภาพและปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไม่ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนานักเรียนให้
มีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน ที่สำ�คัญประกอบด้วย ทฤษฎีตามแนว Constructivism และ Constructionism หลักการเรียนรู้ประกอบด้วย ปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การสะท้อนคิด
(Reflection) และการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์
โดยใช้ CREATOR โมเดล เพือ่ เสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรูข้ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้าง
การคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น โดยการบู ร ณาการแนวคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด พื้ น ฐานการเรี ย นรู้
ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน
ของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ และการวั ด และประเมิ น ผลรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
7 ขั้ น คื อ 1) ขั้ น สร้ า งความสนใจใคร่ รู้ (Curiosity) 2) ขั้ น ทบทวนความรู้ (Reviewing) 3) ขั้ น ค้ น คว้ า ความรู้
(Exporting) 4) ขั้นวิเคราะห์ความรู้ (Analyzing) 5) ขั้นทีมสร้างสรรค์ความรู้ (Teaming) 6) ขั้นจัดระบบความรู้ (Organizing) และ
7) ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสาระของรายวิชา ส32102 สังคมศึกษา ของนักเรียนที่
เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนที่วัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย เพื่อนำ�ไปสู่
แนวคิดใหม่ที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิม ซึ่งวัดได้จากแบบวัดการคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

81

4. ความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประยุกต์ความรู้ ซึ่งวัดได้จากแบบวัดการสร้างองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมตนเองทั้งในด้านอารมณ์และ
ความประพฤติให้เป็นไปตามที่ตนเองมุ่งหวัง และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์อันดีงามของสังคม ซึ่งวัดได้จากแบบวัดความมีวินัย
ในตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
6. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความเชื่อ ความรู้สึก ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบนักสร้างสรรค์ในทางเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งวัดโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
7. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยประเมินจาก
7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้ และ
ความมีวินัยในตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้ และ
ความมีวินัยในตนเอง หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
7.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิด
สร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งอาศัยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่สำ�คัญประกอบด้วย ทฤษฎี
ตามแนว Constructivism และ Constructionism หลักการเรียนรู้ประกอบด้วย ปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) การเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning) การสะท้อนคิด (Reflection) และการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยผู้วิจัยได้มีการผสมผสานแนวคิดต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กรอบแนวคิดการวิจัย

					 ตัวแปรต้น 			
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์
โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้าง
การคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้
ประกอบด้วยขั้นการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจใคร่รู้ (Curiosity)
ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้ (Reviewing)
ขั้นที่ 3 ค้นคว้าความรู้ (Exporting)
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ความรู้ (Analyzing)
ขั้นที่ 5 ทีมสร้างสรรค์ความรู้ (Teaming)
ขั้นที่ 6 จัดระบบความรู้ (Organizing)
ขั้นที่ 7 สะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting)
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ตัวแปรต้น
ประสิทธิผลของรูปแบบ

1.
2.
3.
4.
5.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้
ความมีวินัยในตนเอง
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำ�เภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 6 ห้องเรียน นักเรียน 168 คน ซึ่งโรงเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละ
ในแต่ละห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำ�ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 1 ห้องเรียน
ซึ่งสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ได้กลุ่มทดลองเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำ�นวน 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ชุดแรกเป็นเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดที่สองเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้ แบบวัดความมี
วินัยในตนเอง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
		
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ และความมีวินัยในตนเองของนักเรียน เพื่อนำ�มาใช้ในการกำ�หนดนิยามและองค์ประกอบของ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้และกำ�หนดเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์
		
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นำ�หลักการต่างๆ ในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัด
การเรียนรูแ้ บบนักสร้างสรรค์ จากนัน้ นำ�รูปแบบการจัดการเรียนรูม้ าสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือประกอบรูปแบบการเรียนรูแ้ ละ
มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางด้านการคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้ แบบวัดความมีวินัยในตนเอง และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยทำ�การตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วนำ�ไปทดลองใช้ก่อนนำ�ไปใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จำ�นวน 35 คน แล้วทำ�การ
ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขให้สมบูรณ์
		
ขัน้ ตอนที่ 3 การนำ�รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ปีการศึกษา
2557 จำ�นวน 1 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียน 32 คน ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest – Posttest Design) โดยดำ�เนินการทดลองในชั่วโมงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2557 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง
		
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริม
สร้างการคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรูข้ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา โดยการพิจารณาจาก ค่าคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้ ความมีวินัย
ในตนเอง ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยอาศัยเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้ ความมีวินัยในตนเองและ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้าน
การสร้างองค์ความรู้ และความมีวินัยในตนเอง ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t - test for dependent)
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้าน
การสร้างองค์ความรู้ และความมีวินัยในตนเอง หลังเรียนกับเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t - test for dependent)
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สรุปผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา
1.1 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยหลักการใหญ่ 7 ประการ ดังนี้ 1) หลักการกำ�หนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน 2) หลักการส่งเสริมผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามจุดมุ่งหมายด้วยตนเอง 3) หลักการ
ส่งเสริมและฝึกนักเรียนคัดกรองข้อมูลได้ด้วยตนเอง 4) หลักการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 5) หลักการจัดการเรียนรู้
ให้นกั เรียนสามารถรูจ้ กั ประยุกต์ใช้ความรูเ้ ป็น โดยการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับกระบวนการทำ�งานเป็นทีม 6) หลักการส่งเสริมให้นกั เรียน
ตกผลึกและจัดระบบในความรู้ที่ได้มา และ 7) หลักการส่งเสริมให้นักเรียนประเมินความรู้ที่ได้มาและปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีแรงจูงใจ
ใฝ่เรียนรู้และมีจินตนาการในการเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง เห็นความสำ�คัญและเป้าหมายของการเรียนรู้ 2) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกและประเมินสารสนเทศที่สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 3) เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างชัดเจนในเนื้อหาสาระ หลักการ มโนทัศน์ ความคิดรวบยอด และองค์ความรู้ต่าง ๆ 4) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นหรือองค์ประกอบที่สำ�คัญ และนำ�ไปถักทอเป็นสารสนเทศใหม่ที่มีความหมายทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น 5) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ 6) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทำ�งาน
เป็นทีม เพื่อก่อให้เกิดการช่วยเหลือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 7) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการตั้งคำ�ถาม การสะท้อนผลการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
1.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีขนั้ ตอน 7 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจใคร่รู้ (Curiosity)
ประกอบด้วย การนำ�เข้าสู่บทเรียนเริ่มจากความสนใจของนักเรียนเอง การซักถามปัญหาการร่วมอภิปรายด้วยเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ทีน่ า่ สนใจ 2) ขัน้ ทบทวนความรู้ (Reviewing) ประกอบด้วย การทำ�ใบงาน การซักถาม การสนทนาแลกเปลีย่ น การอภิปราย การใช้วสั ดุ
และสื่อการสอน 3) ขั้นค้นคว้าความรู้ (Exporting) ประกอบด้วย การลงมือศึกษา สังเกต หรือร่วมมือกันสำ�รวจ การศึกษาค้นคว้า
การรวบรวมข้อมูลความรู้ การประเมิน และการคัดเลือกสารสนเทศ 4) ขั้นวิเคราะห์ความรู้ (Analyzing) ประกอบด้วย การนำ�ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นหรือองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ สรุปผล และนำ�เสนอผลทีไ่ ด้ศกึ ษาค้นคว้ามาในรูปแบบ
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น เขียนแผนภูมิ ผังมโนทัศน์ เขียนความเรียง เขียนรายงาน เป็นต้น 5) ขัน้ ทีมสร้างสรรค์ความรู้ (Teaming) ประกอบด้วย
กระบวนการเรียนรู้และทำ�งานร่วมกันเป็นทีม การระดมสมอง การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานด้วยการทำ�โครงงาน (Project)
พร้อมทั้งนำ�เสนอผลงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทีมและในชั้นเรียน 6) ขั้นจัดระบบความรู้ (Organizing) ประกอบด้วย
การสรุปหลักการ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์  และองค์ความรู้ และ 7) ขัน้ สะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflecting) ประกอบด้วย การตัง้ คำ�ถาม
การสะท้อนคิด การประเมินการเรียนรู้ของตนเองและของทีม
1.4 การวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และภายหลังการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบ โดยผูป้ ระเมินประกอบด้วยตัวนักเรียน เพือ่ น และผูส้ อน
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล มีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้ และความมีวนิ ยั ในตนเอง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล มีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านการสร้างองค์ความรู้ และความมีวนิ ยั ในตนเอง
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล
และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
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อภิปรายผลการวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างองค์ความรูข้ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายได้วา่ รูปแบบการจัดการเรียน
รู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สามารถนำ�ไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้านการสร้างองค์ความรู้ ความมีวนิ ยั ในตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมัน่ ใจ
เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน และขั้นตอนแต่ละขั้นตอน
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งเริ่มจากการสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และสังเคราะห์สาระขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีแนวคิดทฤษฎีตามแนว Constructivism และ Constructionism หลักการเรียนรู้ปิรามิด
การเรียนรู้ (Learning Pyramid) การเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active learning) การสะท้อนคิด (Reflection) และการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยโครงงาน
เป็นฐาน เป็นกรอบแนวคิดพืน้ ฐานในการสังเคราะห์สาระต่าง ๆ ขององค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึง่ การดำ�เนินการดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของจอยซ์และเวลล์ (Joyce; & Weil. 2004) ที่ได้กล่าวถึงข้อควรคำ�นึงในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ว่าผู้พัฒนา
ไม่ควรยึดมั่นกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู้ใดเพียงอย่างเดียว และเมื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว ก่อนไปใช้อย่างแพร่หลาย
ต้องมีการวิจยั เพือ่ ทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้สถานการณ์จริง และนำ�ข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข ทัง้ นีก้ ารดำ�เนิน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ดงั กล่าวมีการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดและหลักการพื้นฐานเป็นกรอบในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2551) ที่สรุปไว้ว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จะต้อง
ผ่านการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ โดยคำ�นึงถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องจัด
องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อนำ�ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.1 คะแนนเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกลุม่ ทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งอภิปรายผลได้ว่ากลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR
โมเดล ซึ่งมีหลักการของรูปแบบที่สำ�คัญคือนักเรียนมีบทบาทเชิงรุก โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้
การกำ�หนดประเด็นที่ศึกษา นักเรียนเป็นผู้สืบค้น ค้นคว้าข้อมูลความรู้จากหลายๆ แหล่ง แล้วคัดเลือก ทำ�ความเข้าใจ จนเกิดเป็นผลึก
ทางความคิดในเรื่องที่ตนได้ศึกษา จากการกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาสำ�คัญอย่างลึกซึ้งและ
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลังแรนด์ (Loughran. 1996) ที่กล่าวไว้ว่าการสะท้อนคิดเปรียบเสมือนวิธีการที่ช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความหมายและนำ�ไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งผลดังกล่าวนำ�ไปสู่การทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
2.2 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และคะแนนเฉลีย่ ของความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 จากผลดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล สามารถ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์
โดยใช้ CREATOR โมเดล เน้นให้นักเรียนได้สร้างข้อสรุปหรือองค์ความรู้ของเนื้อหาที่เรียนด้วยตนเอง โดยการกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองซึง่ จากกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ฝกึ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของกาลลาเฮอร์และกาลลาเฮอร์ (Gallaher; & Gallaher. 1994) ทีก่ ล่าวไว้วา่ การจะส่งเสริมให้นกั เรียนมีความ
คิดสร้างสรรค์นั้นควรเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์มากกว่าการเรียนรู้เนื้อหา
2.3 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถด้านการสร้างองค์ความรู้ในกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยของความสามารถด้านการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลดังกล่าวอภิปรายผลได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้
CREATOR โมเดล สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเน้นการใช้ค�ำ ถามหรือ
ข้อปัญหา นำ�สูก่ ารค้นคว้าความรูเ้ พือ่ รวบรวมข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การสรุปหรือตกผลึกเป็นองค์ความรู้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
กี และแลนด์ (Ge; & Land. 2003) ที่พบว่าการใช้คำ�ถามกระตุ้นเตือนหรือชี้นำ�  ช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและระบุ
ปัญหาได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนได้จัดระบบความคิดและแยกแยะปัญหาเป็นขั้นตอนย่อยๆ ได้
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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2.4 คะแนนเฉลี่ยของความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยของความมีวินัยในตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 จากผลดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้วา่ นักเรียนกลุม่ ทดลองทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการเรียนรูแ้ บบนักสร้างสรรค์ โดยใช้
CREATOR โมเดล ซึ่งในขั้นที่ 3 การค้นคว้าความรู้ (Exporting) และขั้นที่ 5 ทีมสร้างสรรค์ความรู้ (Teaming) จะเป็นขั้นการจัดการ
เรียนรูท้ ดี่ �ำ เนินการนอกชัน้ เรียนเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ จากการทำ�กิจกรรมดังกล่าวทำ�ให้นกั เรียนแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเรียนรูข้ องตนเอง
และของทีมตนเอง ซึง่ เป็นกระบวนการส่งเสริมให้นกั เรียนเป็นผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบ และนำ�ไปสูค่ วามมีวนิ ยั ในตนเอง ซึง่ ข้อสรุปดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนเดสและจินนิส (Brandes; & Ginnis. 1986) ที่กล่าวไว้ว่าหากนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ของตนเอง จะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง
2.5 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจ
ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 4.68 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการวัดและประเมินผล และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เช่นกัน สามารถอภิปราย
ได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้นั้นนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตั้งแต่การนำ�เข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความ
สงสัยหรืออาจเริ่มจากความสนใจของนักเรียนเองเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียนกับบทเรียนใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อม
และสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้แก่นักเรียน การมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ ทำ�ให้รับรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ในแต่ละครั้งว่า
ต้องทำ�อะไร รวมถึงทำ�ให้นักเรียนเห็นความสำ�คัญของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง สอดคล้อง
กับ วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข (2557) ที่พบว่า กิจกรรมการร่วมกันคิด และการสะท้อนผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ทำ�ให้นักเรียนเกิด
ความสุขในการเรียนเนื่องจากนักเรียนมีโอกาสเลือกการทำ�งานตามที่ตนเองถนัดและสนใจ มีอิสระในการทำ�งาน การออกมาสะท้อน
ผลการเรียนรู้ ทำ�ให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การนำ�รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างองค์ความรู้ไปใช้ ครูผู้สอนควรมีการศึกษาและทำ�ความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนนำ�ไปใช้ โดยครูผู้สอน
ที่นำ�รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ จะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยเปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้ที่คอยอำ�นวย
ความสะดวก และเป็นผู้คอยชี้แนะการปฏิบัติงานของนักเรียน
2. สามารถนำ�รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนักสร้างสรรค์ โดยใช้ CREATOR โมเดล เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์
และการสร้างองค์ความรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นที่มีธรรมชาติของรายวิชาใกล้เคียงกับรายวิชาสังคมศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาเพื่อตรวจสอบซ�้ำ  เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการศึกษาผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ
2. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ ของนักเรียนโดยนำ�กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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ผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
ปีที่วิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
นายวิชัย  ราชธานี
2556

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน จำ�นวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการแก้ปญ
ั หาเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แบบประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีองค์ประกอบสำ�คัญ
4 ประการ คือ 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์  3) กระบวนการจัดการเรียนรู้และ  4) การวัดและประเมินผล พบว่าความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 0.14
ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ
1) ค่าเฉลีย่ โดยรวมของความคิดสร้างสรรค์ทงั้ 3 มิตอิ ยูใ่ นระดับคุณภาพมาก คือ มีคา่ เฉลีย่ 4.18 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
มีค่า 0.12 เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบมิติต่าง ๆ พบว่า มิติที่ 2 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด
ส่วนความคิดสร้างสรรค์ในมิติอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพมาก
2) จำ�นวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพระดับมากที่สุด คือ ในมิติที่ 2 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ มีจำ�นวนสูง
กว่ามิติอื่น ๆ มีจำ�นวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ส่วนมิติที่ 1 ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์มีจำ�นวนคุณภาพระดับมากที่สุด
รองลงมามี จำ�นวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25
3) ในมิติที่ 1 ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เมื่อเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 อยู่ในระดับมาก ส่วนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 2.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.15 อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่า 0.19 และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการเผยแพร่นวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.31
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 ส่วนด้านความพร้อมมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31
2) จำ�นวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยรวมในระดับมากที่สุดมีจำ�นวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.17 และระดับมาก มีจำ�นวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

คุณภาพของการจัดการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้สำ�คัญประการหนึ่ง สำ�หรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพ
ในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ แต่สภาพความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันคือเยาวชนไทยส่วนหนึ่งมีจุดอ่อนที่คิด
ไม่เป็น หรือไม่ยอมทีจ่ ะคิด ขาดจินตนาการและแรงบันดาลใจของตัวเองทำ�ให้ชวี ติ ไม่มเี ป้าหมาย บอกไม่ได้วา่ อนาคตต้องการจะทำ�อะไร
ปล่อยให้กระแสสังคมพัดพาไปอย่างไร้ทิศทาง (เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์ 2546: 7) ระบุว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดของการศึกษาไทย
ในปัจจุบันคือการไม่สามารถทำ�ให้คนคิดเป็น นักศึกษาไทยไม่ใช่คนช่างคิด ไม่ช่างซักถาม ชอบการบอกจด สามารถฟังบรรยายการสอน
ได้ตลอดภาคการศึกษาโดยไม่มคี �ำ ถามแม้แต่ขอ้ เดียว ซึง่ แตกต่างจากนักศึกษาในต่างประเทศไม่วา่ จะเป็นชาวตะวันตกหรือเอเชียบางชาติ
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สถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ได้ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติของไทยเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2554 IMD จัดอันดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 59 ประเทศ พบว่า
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา สมรรถนะด้านการศึกษาในภาพรวมปี พ.ศ. 2554 IMD จัดอันดับด้านการศึกษาให้ประเทศไทย
อยู่ที่อันดับ 51 จากทั้งหมด 59 ประเทศ สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลยังอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพอใจและยังล้าหลังกว่า
หลายประเทศ ทั้งด้านโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีข้อเสนอแนะ
7 ข้อ โดยข้อที่ 2 ได้เสนอแนะยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้น “คุณภาพ” ให้มากขึ้น ทั้งคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพ
ของระบบการศึกษา และข้อที่ 5 ได้เสนอแนะให้ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และ
บุคลากรวิชาชีพทางด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถทำ�การวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจเอกชน (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2554: 2 - 6)
ฮวน เอ็นริเกซ (Juan Enriquez) (อ้างถึงใน ชยุต จุลชาติ 2548: 3) จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ผู้แต่งหนังสือ “As the Future
Catches You” ซึ่งได้รับเชิญให้มาบรรยายในงานสัมมนาทางด้านธุรกิจต้นปี พ.ศ. 2546 ระบุว่าปัญหาเรื่องผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์จาก
ความคิดสร้างสรรค์กเ็ ป็นจุดอ่อนทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของประเทศไทย เอ็นริเกซ ได้ยกจำ�นวนสิทธิบตั รทีจ่ ดทะเบียนโดยคนไทยหรือบริษทั ไทย
ซึ่งมีอยู่เพียง 212 สิทธิบัตรเท่านั้น ไปเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการจดสิทธิบัตรมากกว่า 22,000 สิทธิบัตร ซึ่งหมายความ
ว่าประเทศไทยมีการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เพียง 1 สิทธิบัตรต่อประชากร 340,000 คน และสหรัฐอเมริกาจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
1 สิทธิบัตรต่อประชากร 2,800 คน และเขาเน้นว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนในประเทศจะเป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้เกิดความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจในอนาคต ประเทศที่ขาดการคิดค้นวิจัย หรือการสร้างนวัตกรรมจะตกอยู่ในภาวะยากจนอยู่เสมอไม่ว่าประชาชนในประเทศ
นัน้ จะทำ�งานหนักมากขึน้ เพียงใด และอาจจะสามารถผลิตสินค้าส่งออกได้เป็นจำ�นวนมากขึน้ แต่ประชาชนก็จะมีรายได้ลดลงเมือ่ เทียบ
กับประเทศอื่น ดังนั้นรัฐบาลจะต้องหันมาปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อจะสร้างเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานว่า ปี 2554 จากสถิติการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย เป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่าสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ โดยในจำ�นวนการยืน่ ขอสิทธิบตั รทัง้ หมด 5,773 รายการ และจำ�นวนการได้รบั อนุมตั จิ ดทะเบียน 2,153 รายการ ส่วนใหญ่เป็น
สิทธิบัตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนถึงร้อยละ 66 และ 58 ตามลำ�ดับ ขณะที่สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ยังมีสัดส่วนน้อย
ข้อมูลทีน่ า่ สนใจคือในจำ�นวนการได้รบั จดทะเบียนสิทธิบตั รการประดิษฐ์ในประเทศไทยปี 2554 จำ�นวน 900 รายการนั้น เป็นสิทธิบัตร
ของคนไทยแค่เพียง 49 รายการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนในไทยทั้งหมด ซึ่งนับว่าน้อย
มากทัง้ ในด้านจำ�นวนและสัดส่วน (ข้อมูลปี 2553 พบว่า คนญีป่ นุ่ ได้รบั จดสิทธิบตั รการประดิษฐ์ในประเทศของตนเองจำ�นวน 187,273
รายการ จีนมีจำ�นวน 79,767 รายการ เกาหลีใต้มีจำ�นวน 51,404 รายการ สิงคโปร์ 369 รายการ และมาเลเซียมีจำ�นวน 204 รายการ)
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของคนเป็นสิ่งสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ประเทศที่พัฒนาแล้ว คนจะมี
คุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพในการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชาติแล้วยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนำ�รายได้เข้าสู่ประเทศชาติ และหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนในข้อที่ 3 ในการพัฒนานักเรียน
ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน จากความเป็นมาและความสำ�คัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขึน้ เพือ่ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
นำ�ความรู้มาป้องกันและแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถนำ�ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ให้เป็นรูปธรรมโดยการสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการคิด
ปลูกฝังเจตคติและแรงจูงใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตในการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคตให้สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในประชาคมโลกต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ และด้านความพึงพอใจต่อการจัด
การเรียนรู้
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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นิยามศัพท์เฉพาะ

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบที่สำ�คัญ 4 ประการ คือ
1) หลักการ มีจ�ำ นวน 3 ข้อ คือ 1) เน้นการใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์เป็นการนำ�ปัญหามาใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ โดยการกระตุน้ สร้างแรงจูงใจให้นกั เรียนคิดหาทางแก้ปญ
ั หา  2) ส่งเสริม กระตุน้ สร้างแรงจูงใจให้นกั เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการแก้ปัญหา  และ 3) เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สืบค้น แสวงหาความรู้ บูรณาการองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
เป็นผลงานนวัตกรรม   
2) วัตถุประสงค์ มีจำ�นวน 4 ข้อ คือ  1) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กระบวนการแก้ปัญหา  2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์  3) เพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียน  และ 4) เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะบุคคล
ที่มีความคิดสร้างสรรค์
3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอนสำ�คัญ คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม  2) ขั้นการใช้กระบวนการแก้ปัญหา
มี 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ตระหนักรู้ปัญหาและรวบรวมข้อมูล  ขั้นที่ 2 กำ�หนดหรือระบุปัญหา  ขั้นที่ 3 หาแนวทางการแก้ปัญหา  ขั้นที่ 4
เลือกวิธีการแก้ปัญหา  และขั้นที่ 5 ยอมรับข้อสรุปและดำ�เนินการแก้ปัญหา  และ 3) ขั้นเผยแพร่นวัตกรรม
4) การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ คือ มิติที่ 1 ลักษณะบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์  มิติที่ 2 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์  และมิติที่ 3 ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์
2. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการทางสมองของผูเ้ รียนทีค่ ดิ ได้หลายทิศทาง แปลกใหม่และมีคณ
ุ ค่า
โดยผู้เรียนสามารถออกแบบ ดัดแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสาน ความคิดเดิมให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ
3. นวัตกรรม หมายถึง ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนสร้างหรือผลิตขึ้นจากการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์อาจจะเป็น
สิ่งใหม่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ�นวัตกรรมมา
ใช้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือทำ�ให้การทำ�งานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
4. ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะ หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่ประเมินตามรายการ
ในแบบประเมินตนเองลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามรายการประเมินจำ�นวน 13 รายการ
5. กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมหรือหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูสังเกตและประเมินตามรายการในแบบประเมินกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามรายการประเมินจำ�นวน 7 รายการ
6. ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมนักเรียนสร้างหรือผลิตขึ้นจากการ
จัดการเรียนรูแ้ ละมีคณ
ุ ภาพตามลักษณะผลงานในแบบประเมินผลผลิตความคิดสร้างสรรค์ทผี่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามรายการประเมินจำ�นวน
5 รายการ
7. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านความพร้อมด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการสร้างนวัตกรรม และด้านการเผยแพร่นวัตกรรม จากการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการแก้ปญ
ั หา
เพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจนกระทัง่ ก่อให้เกิดความชืน่ ชอบ ความรูส้ กึ ยอมรับ พึงพอใจ ตามรายการในแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามรายการประเมินจำ�นวน 12 รายการ
8. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ไข่มหัศจรรย์” หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและใช้จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
9. แผนการจัดการเรียนรู้ เรือ่ ง “จุดประกายความคิด เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการแก้ปญ
ั หาเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมและใช้จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้าง
ความรู้จากกระบวนการทำ�งานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจำ�วันและมีความสำ�คัญต่อผู้เรียน
2. ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์
(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบ่งออกได้เป็นขั้น ๆ ดังนี้  ขั้นที่ 1
การค้นพบความจริง (Fact - Finding)  ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem - Finding)  ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea - Finding)  
ขั้นที่ 4 การค้นพบคำ�ตอบ (Solution - Finding)  และขั้นที่ 5 การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance - Finding)
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม
(อารี พันธ์มณี, 2543) บลูม ได้จำ�แนกพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยเป็น 6 ขั้น ดังนี้   1) ความรู้ความจำ�  (Knowledge)  
2) ความเข้าใจ (Comprehension)  3) การประยุกต์ใช้ (Application)  4) การวิเคราะห์ (Analysis)  5) การสังเคราะห์ (Synthesis  
และ 6) การประเมินค่า (Evaluation)
4. ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด
(อารี พันธ์มณี, 2543) กิลฟอร์ด ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองทีค่ ดิ ได้กว้างไกลหลายทิศทาง
หรือเรียกว่า ลักษณะการคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย (Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้วย  1) ความคิดริเริ่ม (Originality)  
2) ความคิดคล่องตัว (Fluency)  3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)  และ 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541) แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) สรุปได้ดังนี้   1) การเรียนรู้เป็น
กระบวนการลงมือกระทำ�  (Active Process) ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล   และ 2) ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง
โดยใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั มาใหม่รว่ มกับข้อมูลหรือความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว รวมทัง้ ประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรูข้ องตนเอง
การนำ�ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ไปใช้ในการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ตรง การลองผิดลองถูก ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา
2) การเรียนรูค้ วรเป็นองค์รวม เน้นสภาพจริงและสิง่ ทีเ่ ป็นจริงในห้องเรียน ผูเ้ รียนจะมีโอกาสสร้างความรูผ้ า่ นประสบการณ์
ความรูข้ องตนเองทีไ่ ม่ได้มาจากการบอกหรือการสอนของครู สรุปว่า ความคิดสร้างสรรค์จดั ว่าเป็นสิง่ สำ�คัญและเป็นสิง่ จำ�เป็นของมนุษย์
ในสังคมปัจจุบนั เพราะสังคมมีความเปลีย่ นแปลง ความเจริญก้าวหน้า ทัง้ ในด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลา
ผลของการคิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทำ�ให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำ�ให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น
และมีความสุขเพิ่มมากขึ้น (อารี พันธ์มณี, 2543) ไอสไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า “จินตนาการสำ�คัญมากกว่าความรู้” จินตนาการเกิดจาก
ความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะนำ�พาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่
เป็นเครื่องมือเพือ่ ให้บรรลุผลตามจินตนาการที่สร้างขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดขัน้ สูงที่จะทำ�ให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ที่จะคิดจินตนาการถึงสิ่งต่าง ๆ หรือวิธีการต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งผลงานที่แปลกใหม่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

-

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
หลักการ
วัตถุประสงค์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล

แผนการจัดการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่ 1
- แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่ 2

ตัวแปรตาม
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
-

ความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ
ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค) ปีการศึกษา
2556 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน จำ�นวน 96 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
1.1 นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ผู้วิจัยนำ�รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัด
การเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม.โดยผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นในแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ข้อมูลที่ได้นำ�มาหา
ค่าเฉลี่ย โดยกำ�หนดค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากกว่า 3.49.และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00.ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ไข่มหัศจรรย์” และ   แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “จุดประกายความคิด
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม” ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คือ แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นในแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ข้อมูลที่ได้นำ�มาหาค่าเฉลี่ย โดยกำ�หนดค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากกว่า 3.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน
1.00 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23
2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ คือ มิติที่ 1 ลักษณะบุคคล
มิติที่ 2 กระบวนการ และมิติที่ 3 ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมิน ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของหัวข้อประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบข้อประเมินด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ว่ามีความสมบูรณ์ ถูกต้องเพียงใด แล้วนำ�
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มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนของแต่ละข้อรายการประเมินด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องขอรายการ
ประเมินแต่ละข้อโดยให้ +1 ว่าถูกต้อง 0 ไม่แน่ใจ และ -1 ไม่ถูกต้อง จากนั้นนำ�ค่าที่ได้มาคำ�นวณและเลือกข้อรายการประเมินที่มี
ค่าดัชนีตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแบบประเมินทั้ง 4 ฉบับ รายการประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00
ทุกข้อ และพิจารณาความตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) แล้วว่าเครื่องมือที่ใช้ให้ผลการวัดสอดคล้องกับลักษณะที่ต้องการ
วัดได้ผลตามตามทฤษฎีของโครงสร้าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นักเรียนประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1
2. ครูประเมินนักเรียนโดยใช้แบบประเมินกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 2
3. ครูประเมินโดยใช้แบบประเมินผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 2
4. นักเรียนประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้หลังเรียนจบตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การประเมินลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำ�ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลความหมาย
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำ�ผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลความหมายโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จำ�แนกตามองค์ประกอบและโดยรวม
		
		
(N=3)
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
			
μ
σ
ระดับ
1. หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
2. วัตถุประสงค์
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้
4. การวัดและประเมินผล
		 รวม

5.00
5.00
4.67
4.67
4.83

0.00
0.00
0.58
0.58
0.14

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งโดยรวมและจำ�แนกตามองค์ประกอบ ทั้ง 4
องค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ
1) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ แสดงไว้ในตาราง 2 และตาราง 3
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนด้านที่ 1 จำ�แนกตามมิติต่าง ๆ และโดยรวม
		
		
(N=96)
ความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ
			
μ
σ
ระดับ
1. ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
2. กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
3. ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์
		 รวม

3.67
4.84
4.04
4.18

0.18
0.28
0.23
0.12

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง 2 ผลที่เกิดกับนักเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า
มิติที่ 2 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นกับนักเรียนในระดับมากที่สุด ส่วนอีก 2 มิติอยู่ในระดับมาก
ตาราง 3 จำ�นวนและร้อยละ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนด้านที่ 1 จำ�แนกตามมิติต่าง ๆ
		
		 (N=96)
ความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ
			
จำ�นวน 		
ร้อยละ
1. ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
		 รวม
2. กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
		 รวม
3. ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
		 รวม

80
16
96 		

83.33
16.67
100.00

78
18
96 		

81.25
18.75
100.00

6
90
96 		

6.25
93.75
100.00

จากตาราง 3 จำ�นวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพระดับมากที่สุด คือ ในมิติที่ 2 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
มีจำ�นวนสูงกว่ามิติอื่น ๆ มีจำ�นวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 81.25 ส่วนมิติที่ 3 ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์มีจำ�นวนคุณภาพระดับมาก
ที่สุดรองลงมามีจำ�นวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25
2) เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านที่ 1 มิติที่ 1 ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและ
หลังเรียน แสดงไว้ในตาราง 4
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน
		
ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
			
ก่อนเรียน
หลังเรียน

μ
2.60
3.67

(N=96)

σ

ระดับ

0.15
0.18

ปานกลาง
มาก

จากตาราง 4 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คือ
หลังเรียนอยู่ในระดับมาก ก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
1) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ แสดงไว้ในตาราง 4 และตาราง 6
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนด้านที่ 2 จำ�แนกรายด้านและโดยรวม
		
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
			
1. ด้านความพร้อม
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3. ด้านการสร้างนวัตกรรม
4. ด้านการเผยแพร่นวัตกรรม
		 รวม

μ

(N=96)
σ  

ระดับ

3.88
4.23
4.26
4.31
4.17

0.31
0.33
0.35
0.33
0.19

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 5 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ตาราง 6 จำ�นวนและร้อยละ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนด้านที่ 2
		

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
		 รวม

จำ�นวน

(N=96)

4
92
96 		

ร้อยละ
4.17
95.83
100.00

จากตาราง 6 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากร้อยละ 95.83 และระดับมากที่สุดร้อยละ 4.17

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด มีองค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ คี่ รบถ้วนสมบูรณ์ และ
สามารถนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด และทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ผู้วิจัยนำ�มาใช้
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
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2. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่ปรากฏว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก สอดคล้องกับ (อารี   พันธ์มณี. 2543: 87 ; อ้างอิงมาจาก
Torrance. 1962: 84 - 103) ที่กล่าวว่ากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส่งผลให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่
ให้กับผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและสามารถทำ�งานร่วมกับกลุ่มอย่างแข็งขัน จึงส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การนำ�รูปแบบการการจัดการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ครูผสู้ อนสามารถนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาอืน่ ๆ ได้
และควรวิเคราะห์บริบทของเนื้อหา ระยะเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและนำ�ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
2. แนวทางและขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการคิดด้านอื่น ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา และการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียน เนื่องจาก STEM Education เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ข้ามกลุม่ สาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังนัน้ ในการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น หากนักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
มาใช้ในการพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ได้ ก็จะเป็นการเพิม่ ศักยภาพของนักเรียนในการสร้างหรือพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ได้หลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ
สูงขึ้น
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาสือ่ เทคโนโลยี เช่น สือ่ ออนไลน์ เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของตนเองได้หลากหลายและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

รายการอ้างอิง

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. “กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์”. (2546, กุมภาพันธ์ 27) มติชน. หน้า 7.
ชยุต  จุลชาติ. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาการคิด สำ�หรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทพาณิชยกรรม ระดับ ปวช.2
โรงเรียนวานิชกรรม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจาก World Competitiveness Yearbook (IMD)
2011. 2554. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 จากเว็บไซต์: http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/
Category/DepOpCenter/2011-Oct-11- SumIMD2011.pdf
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ. สิทธิบัตร (Patent).
สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 จากเว็บไซต์: http://www.sti.or.th/th/images/stories/files/index/Patent.pdf
อารี  พันธ์มณี. คิดอย่างสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพ ฯ: สำ�นักพิมพ์เลิฟ แอนด์ ลิพเพลส, 2543.
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ผลงานวิจัย

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม
เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ผู้วิจัย
นางสาวกัลยา  ปาสอ
ปีที่วิจัย			 2557

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทเี่ น้นให้นกั เรียนยกตัวอย่างและ
ตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง “ความคล้าย” ชุดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทเี่ น้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตัง้ คำ�ถาม เรือ่ ง “ความคล้าย”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 4 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ความคล้าย” สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่าง
และตั้งคำ�ถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.96/80.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและ
ตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและ
ตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

ถึงแม้วา่ วิชาคณิตศาสตร์มคี วามส�ำคัญมาก แต่จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O - net)  ปีการศึกษา 2553
และปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส พบว่าปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลีย่ 25.59 และปีการศึกษา
2554 มีคะแนนเฉลี่ย 34.17 (โรงเรียนนราธิวาส. 2555) ซึ่งจากรายงานผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนนราธิวาสอยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ ำ 
�่ และจากการศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ระดับดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส ปีการศึกษา 2553 – 2554 พบว่า
ปีการศึกษา 2553 คิดเป็นร้อยละ 21.24 และปีการศึกษา 2554 คิดเป็นร้อยละ 27.17 (โรงเรียนนราธิวาส. 2554) ซึ่งยังอยู่ในระดับ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ค23101 ภาคเรียนที่ 1 มีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 4 หน่วย ได้แก่ พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น และ
ความคล้าย แยกตามหน่วยการเรียนรู้ ย้อนหลัง 2 ปี พบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความคล้าย ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 39.02 และในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 36.09 ดังนั้น จึงพบปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำจึงท�ำให้เลือกเรื่อง ความคล้าย เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนนราธิวาส. 2554)
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหา “ความคล้าย” เป็นปัญหา จึงได้ค้นคว้าหาวิธีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง “ความคล้าย” ซึ่งจากการค้นคว้านั้นพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่าง

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
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และตั้งคำ�ถาม ทำ�ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการคิดและการให้เหตุผล เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนรู้จักคิด และช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนได้ ซึ่งการจัดกิจรรมที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่าง เป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้ซึ่งวัดถึงความ
เข้าใจของผู้เรียน ดังคำ�กล่าวของ Thomus Butts (1980: 26) ที่ว่าการที่ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างนั้น สามารถวัดถึง “ความเข้าใจ”
ซึ่งดีกว่า การตั้งโจทย์หรือแบบฝึกหัดในลักษณะ เช่น แบบให้เติม ถูก - ผิด แบบหลายตัวเลือก แบบเติมคำ�ในช่องว่าง และแบบจับคู่
สิ่งที่สัมพันธ์กัน เป็นต้น ซึ่งเป็นการวัดผลเกี่ยวกับ “ความรู้ ความจำ�” แต่ไม่ได้วัดถึง “ความเข้าใจ” นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมที่เน้น
ให้นักเรียนตั้งคำ�ถามก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำ�คัญที่ครูผู้สอนควรนำ�มาใช้ ดังคำ�กล่าวของ ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2538: 67)
ทีก่ ล่าวไว้วา่ ครูควรให้นกั เรียนฝึกหัดตัง้ คำ�ถามเกีย่ วกับเนือ้ หาทีเ่ รียน เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนเข้าใจเนือ้ หาและทำ�ให้สามารถมองเห็นแนวทาง
ในการหาคำ�ตอบของคำ�ถาม
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดทำ�ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม
เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยจัดทำ�เป็นชุดกิจกรรม
จำ�นวน 4 ชุด เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” และศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทเี่ น้นให้นกั เรียนยกตัวอย่างและตัง้ คำ�ถาม เรือ่ ง “ความคล้าย” ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทเี่ น้นให้นกั เรียน
ยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนโดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทเี่ น้นให้นกั เรียนยกตัวอย่าง
และตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่าง หมายถึง กิจกรรมการยกตัวอย่าง (รายบุคคล) ที่นักเรียนเป็นผู้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ครูผู้สอนกำ�หนดและระบุเหตุผลหรือคำ�ตอบด้วยตนเอง
2. กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนตั้งคำ�ถาม หมายถึง กิจกรรมการตั้งคำ�ถาม (รายกลุ่ม) ที่นักเรียนตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่ครู
ผู้สอนกำ�หนดและให้นักเรียนกลุ่มอื่นเป็นผู้ตอบคำ�ถาม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทำ�แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง “ความคล้าย” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยจำ�นวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีเนื้อหาครอบคลุมตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่กำ�หนด
4. ผลการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ น้นให้นกั เรียนยกตัวอย่างและตัง้ คำ�ถาม หมายถึง ผลจากการทำ�แบบประเมินกิจกรรม
การยกตัวอย่าง (รายบุคคล) และแบบประเมินกิจกรรมการตั้งคำ�ถาม (รายกลุ่ม)

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การจัดกิจรรมทีเ่ น้นให้นกั เรียนยกตัวอย่าง เป็นการสะท้อนผลการเรียนรูซ้ งึ่ วัดถึงความเข้าใจของผูเ้ รียนดังที่ Thomus  Butts
(1980: 26) กล่าวไว้ว่า การที่ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างนั้น สามารถวัดถึง “ความเข้าใจ” ซึ่งดีกว่าการตั้งโจทย์หรือแบบฝึกหัดในลักษณะ
เช่น แบบให้เติม ถูก - ผิด แบบหลายตัวเลือก แบบเติมคำ�ในช่องว่าง และแบบจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน เป็นต้น ซึ่งเป็นการวัดผลเกี่ยวกับ
“ความรู้ ความจำ�” แต่ไม่ได้วัดถึง “ความเข้าใจ” และสอดคล้องกับ ยุพิน  พิพิธกุล (2530: 162) กล่าวว่า “ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
ยกตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน เช่น ครูสอนกฎการแยกแฟกเตอร์  a2 - b2  a - b  a + b  เสร็จแล้วครูก็ให้นักเรียน
ยกตัวอย่าง เพื่อแสดงให้เห็นว่า a และ b นั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์ใด ๆ เท่านั้น อาจจะเปลี่ยน a และ b เป็นตัวอื่นได้”
นอกจากการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นให้นกั เรียนยกตัวอย่างดังข้างต้นแล้ว การจัดกิจกรรมที่เน้นให้นกั เรียนตัง้ คำ�ถามก็เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สำ�คัญที่ครูผู้สอนควรนำ�มาใช้ ดังคำ�กล่าวของ ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2538: 67) ที่กล่าวไว้ว่า ครูควรให้นักเรียนฝึกหัด
ตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและทำ�ให้สามารถมองเห็นแนวทางในการหาคำ�ตอบของคำ�ถามและ
สอดคล้องกับ สสวท. (2551: 177) ที่กล่าวไว้ว่าครูควรฝึกให้นักเรียนสร้างคำ�ถามใหม่ โดยอาศัยแนวคิดจากตัวอย่างหรือแบบฝึกหัด
ที่ทำ�เสร็จแล้วและได้คำ�ตอบเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ การคิดตั้งคำ�ถามนำ�มาซึ่งความรู้และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะการ
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ตั้งคำ�ถามเป็นการสร้างปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนา คือ ปุจฉา - วิสัชนา ยิ่งตั้งคำ�ถามก็จะยิ่งได้คำ�ตอบ ยิ่งได้ความรู้และ
มีการถกเถียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มุมมองที่แตกต่าง และสร้างปัญญาเพิ่ม (ทันทรรศ์(นามแฝง), 2549: 33 - 34) และการคิด
ตัง้ คำ�ถามเป็นสิง่ สำ�คัญทีน่ �ำ มาซึง่ การเรียนรู้ เพราะคำ�ถามคือตัวช่วยนำ�ทำ�ให้การตอบสนองของกลุม่ ในการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพและส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของตัวบุคคล (Marquard, 2007)

กรอบแนวคิดการวิจัย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียน
ยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่าง
และตั้งคำ�ถาม
เรื่อง “ความคล้าย”

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียน
ยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียน
ยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนราธิวาส
อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำ�นวน 11 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียนทั้งหมด 416 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนนราธิวาส อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 1 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม
เรื่อง “ความคล้าย” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 4 ชุด และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง “ความคล้าย” ผู้วิจัยได้สร้าง
และหาคุณภาพโดยการตรวจสอบความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญและนำ�ไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ซึ่งจากผลการทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.96/80.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
		
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กอ่ นเรียนและ
หลังเรียน เรื่อง “ความคล้าย” เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 20 ข้อ ผ่านการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนำ�ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร
IOC (ประภาพรรณ  เส็งวงศ์. 2551: 69) ได้ค่า IOC ของข้อสอบตั้งแต่ 0.60 - 1.00 ทุกข้อ การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อ
โดยวิเคราะห์ความยากง่าย (P) และอำ�นาจจำ�แนก (D) ของข้อสอบโดยใช้เทคนิค 50% ผลการทดสอบพบว่าข้อสอบมีค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.42 - 0.67 และค่าอำ�นาจจำ�แนกตั้งแต่ 0.28 - 0.56 จำ�นวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.80
สำ�หรับแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียน
ยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท
(Likert) จำ�นวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ความคล้าย” ของกลุ่มตัวอย่าง
2. ดำ�เนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนยกตัวอย่าง (รายบุคคล) และตั้งคำ�ถาม (รายกลุ่ม)
ลงในแบบประเมินกิจกรรมการยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถามในชุดกิจกรรมตามเงื่อนไขที่ผู้วิจัยกำ�หนดให้ในแต่ละคาบและตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์การให้คะแนน
3. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ความคล้าย” โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียน
ยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย”
4. นำ�ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทเี่ น้นให้นกั เรียนยกตัวอย่างและตัง้ คำ�ถาม เรือ่ ง “ความคล้าย”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทเี่ น้นให้นกั เรียน
ยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการทดสอบค่าที (t - test)
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียน
ยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิเคราะห์
ค่าความพึงพอใจ

สรุปผลการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.96/80.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและ
ตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและ
ตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.96/80.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่าง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น ทำ�ให้นักเรียนได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นจากการยกตัวอย่างที่กำ�หนดให้ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดแนวคิดด้วยตนเอง และการ
ที่ผู้วิจัยได้นำ�กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่าง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนสามารถเกิดความรู้ ความเข้าใจและ
มีความระมัดระวัง รอบคอบมีเหตุผล และทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ง่ายขึ้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนตั้งคำ�ถาม เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถตั้งคำ�ถามและนำ�เสนอในรูปแบบที่หลากหลาย กิจกรรม
นี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทแทนครูผู้สอน นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น พูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันภายในกลุม่ กิจกรรมทีเ่ น้นให้นกั เรียนตัง้ คำ�ถาม เป็นกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียน
ทำ�ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ส่งผลให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและ
ตั้งค�ำถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวรัตน์  ศุภสินธุ์ (2525) ได้ศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีที่ 1 เรื่อง เซตและระบบจ�ำนวน โดยการสอนที่เน้นการยกตัวอย่างค้าน กับการสอนปกติ ซึ่งได้ท�ำการทดลองกับนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่เรียนจากการสอนที่เน้นการยกตัวอย่างค้าน
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มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่านิสติ ทีเ่ รียนจากการสอนปกติ และ ไพศาล  จรรยา (2547) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสดงข้อความเป็นเท็จโดยการยกตัวอย่างค้าน
ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ของโรงเรียนสายน�้ำผึ้ง แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 2 ห้องเรียน รวม 80 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนทีเ่ น้นการแสดงว่าข้อความเป็นเท็จโดยการยกตัวอย่างค้าน สูงกว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
สุริเยส สุขแสวง (2548) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุรนิ ทร์ กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน 82 คน เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
41 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหา และนักเรียนกลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหามีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้
คือ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนสอบทั้งฉบับ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหามีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหามีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างจากนักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่าง
และตั้งคำ�ถาม เรื่อง “ความคล้าย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจพบว่าสื่อการเรียนรู้ มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและให้
ความสนใจกับสื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยนำ�ไปใช้ ซึ่งกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ให้เป็น
รูปธรรมสามารถเข้าใจได้ง่าย แสดงให้เห็นว่าสื่อที่นำ�ไปใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ สุดใจ เหง้าสีไพร
(2549) ที่กล่าวว่า สื่อสามารถทำ�สิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น สิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม สื่อการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ครูควรใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถามที่นำ�เสนอ ไปปรับใช้สำ�หรับการสอนคณิตศาสตร์
เรื่อง “ความคล้าย” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ครูควรให้นักเรียนยกตัวอย่างและตั้งคำ�ถามโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำ�วัน เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยง
เนื้อหากับชีวิตประจำ�วันได้
3. ครูควรใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีวิธีการที่หลากหลายและประหยัดเวลา แทนการเขียนกระดานดำ� 
4. ครูควรจัดบรรยากาศในชัน้ เรียนให้เป็นกันเอง โดยเปิดโอกาสให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นในเนือ้ หาทีเ่ รียน ให้นกั เรียน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่องานทีท่ �ำ เองหรืองานของเพือ่ นในชัน้ เรียนหรืองานกลุม่ โดยใช้ค�ำ ถามกระตุน้ ให้นกั เรียนคิด และแสดง
เหตุผล
5. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชดุ กิจกรรมทีเ่ น้นให้นกั เรียนยกตัวอย่างและตัง้ คำ�ถาม ครูตอ้ งคำ�นึงถึงความเหมาะสม
ของเนือ้ หา ความยากง่ายของเนือ้ หา เวลาและรูปแบบของกิจกรรม อีกทัง้ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัยวุฒแิ ละวุฒภิ าวะของนักเรียน
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ผลงานวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นางลักษณา  ลายคราม
ปีที่วิจัย			 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 0.5   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) อำ�เภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 1 ห้องได้มาโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบสุม่ อย่างง่าย (Sample Random Sampling)
หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน รูปแบบของการวิจัย คือ แบบที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังเรียน (One - group
Pretest - Posttest Design) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2, แผนจัดการเรียนรู,้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เท่ากับ 86.48/84.34 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7031
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้ค่าสถิติที (t) เท่ากับ 27.577 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจอย่างยิง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.62

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำ�หนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิด
ความรู้ต่าง ๆ อย่างมีความสมดุล โดยกำ�หนดให้นักเรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เป็นกลุม่ สาระหลักที่จำ�เป็นสำ�หรับนักเรียนทุกคน โดยมีสาระการเรียนรู้ทตี่ ้องเรียนรู้ ดังนี้ จำ�นวนและการดำ�เนินการ การวัด เรขาคณิต
พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น และทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เป็นกลุม่ สาระการเรียนรูท้ มี่ บี ทบาทสำ�คัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทำ�ให้มนุษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์คดิ อย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาและนำ�ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
ธรรมชาติของคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นภาษาสากล เป็นวิชาที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน
และเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ โครงสร้างของคณิตศาสตร์ยังประกอบด้วย คำ�อนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบทหรือกฎ
โครงสร้างของคณิตศาสตร์ในรูปที่สมบูรณ์แล้วนั้นเริ่มจากธรรมชาติ โดยพิจารณาจากปัญหาต่าง ๆ ของเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา
จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ แล้วสรุปในรูปนามธรรม สร้างแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์ของเนื้อหานั้น ๆ จากนั้นจึงใช้ตรรกศาสตร์
สรุปออกมาเป็นทฤษฎีบทหรือกฎ แล้วนำ�ทฤษฎีบทเหล่านั้นไปประยุกต์ในธรรมชาติต่อไป ด้วยวิธีการดังกล่าวทำ�ให้เราเข้าใจธรรมชาติ
ได้ดียิ่งขึ้น ค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ตลอดจนการค้นพบวิทยาการใหม่ ๆ ด้วยธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์นั่นเองทำ�ให้
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอันจะนำ�พาไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านบุคคล สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (ปิยรัตน์  จาตุรันตบุตร. 2549)
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การศึกษาเกีย่ วกับทฤษฎีบทต่าง ๆ ทางด้านฟิสกิ ส์ คณิตศาสตร์ เป็นการศึกษาเพือ่ พิสจู น์ทฤษฎีบทและเป็นการศึกษาเพือ่ นำ�
ทฤษฏีบทเหล่านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยในส่วนของการศึกษาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบท นอกจากเป็นการพิสูจน์เพื่อให้มีความเข้าใจใน
ทฤษฎีบทอย่างถ่องแท้แล้ว อาจเป็นการศึกษาเพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานแนวความคิดเพือ่ การค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างทฤษฏีใหม่
ส่วนการศึกษาเพื่อนำ�ทฤษฎีบทไปใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการศึกษาหลังจากการศึกษาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบทโดยการนำ�ทฤษฎีบท
ไปใช้ในการหาคำ�ตอบ การให้เหตุผล การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยอาจใช้ทฤษฎีบทร่วมกับแนวคิดหรือวิธกี ารอืน่ แก้ปญ
ั หา จะเห็นได้วา่
การศึกษาเกีย่ วกับทฤษฎีบทเป็นการศึกษาทีต่ อ้ งอาศัยขัน้ ตอนการเรียนรูท้ ชี่ ดั เจน สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และต้องใช้สอื่ ทีม่ คี วามสอดคล้อง
กับเนื้อหา ทำ�ให้นักเรียนมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการแก้ปัญหาได้
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นทฤษฎีบทที่มีความสำ�คัญบทหนึ่งในเรขาคณิต สาระของบทนี้นักเรียนจะได้ทราบถึงสมบัติของรูป
สามเหลีย่ มมุมฉากตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับทัง้ ในแง่ของความสัมพันธ์ของความยาวของด้านและพืน้ ทีข่ องรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
บนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จึงทำ�ให้นักเรียนสามารถนำ�ไปใช้เป็นพื้นฐานทางการเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่า เช่น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นำ�ไปใช้ในเรื่องของพื้นที่และปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น เรื่องตรีโกณมิติ และสามารถนำ�ไปใช้ใน
การคำ�นวณหาความยาวของด้านทีเ่ หลือของรูปสามเหลีย่ มซึง่ เป็นประโยชน์ในด้านการก่อสร้าง การเขียนแบบ การสร้างสิง่ ประดิษฐ์ตา่ ง ๆ
และการคำ�นวณระยะทาง เป็นต้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – net) ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ในปีการศึกษา 2555 พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) มีคะแนนเฉลีย่ ในกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เท่ากับ 26.97 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 26.95 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) มีคา่ ใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ แต่เมือ่ พิจารณาคะแนนเฉลีย่ ตามสาระการเรียนรู้
พบว่ามีสาระการเรียนรูส้ ามสาระการเรียนรูท้ มี่ คี ะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ กว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ คือ สาระที่ 1 จ�ำนวนและการด�ำเนินการ
สาระที่ 2 การวัด และสาระที่ 3 เรขาคณิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
20.00, 34.96 และ 32.93 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 23.49, 36.45 และ 33.17 ซึ่งสถาบันการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ได้เสนอแนะว่าควรเร่งพัฒนาสาระการเรียนรูท้ งั้ 3 สาระการเรียนรูด้ งั กล่าว (สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.
2555) นอกจากนี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2553 – 2555 พบว่าคะแนนเฉลี่ยในสาระที่ 3 เรขาคณิต มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำที่สุด
ทั้ง 3 ปีการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.42, ร้อยละ 42.37 และร้อยละ 58.77 ตามล�ำดับ
สาเหตุทผี่ ลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ในสาระที่ 3 เรขาคณิต ตำ�่ ทีส่ ดุ เนือ่ งมาจากสาเหตุหลายประการประกอบกัน  
สาเหตุประการแรก อาจมาจากธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่มีโครงสร้างแสดงความเป็นเหตุเป็นผล มีการสื่อสารความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ และมีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นการคิดค�ำนวณ ความคิดรวบยอด จึงยากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ประการที่สอง ในเรื่อง
ของการน�ำไปใช้ซงึ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาโจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ นับเป็นปัญหาการเรียนการสอนทีส่ �ำคัญ นักเรียนส่วนใหญ่จะพัฒนาได้ดใี น
ทักษะการคิดค�ำนวณ แต่เมือ่ พบโจทย์ปญ
ั หามักจะมีปญ
ั หาในเรือ่ งทักษะการอ่าน ท�ำความเข้าใจโจทย์ การวิเคราะห์โจทย์ รวมถึงการหา
รูปแบบในการแก้ปญ
ั หา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555) และสาเหตุประการสุดท้าย ซึง่ เป็นสาเหตุส�ำคัญ คือ
วิธีสอน ผู้สอนส่วนใหญ่ยังใช้วิธีสอนแบบบรรยาย ไม่เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้พัฒนาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและผู้สอนยังใช้สื่อการเรียนการสอนไม่มากนัก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ดังนั้นวิธีสอนและสื่อการเรียนการสอน
ที่ผู้สอนใช้นับว่ามีส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก�ำหนด
ชุดกิจกรรมการสอน (Instructional Package) เป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่ง ภายในชุดกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้ใช้กระบวนการคิดศึกษาค้นคว้า ได้ลงมือปฏิบัติทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถความสนใจ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีก่ �ำ หนดไว้ (ศศิธร  มงคลทอง. 2548) ชุดกิจกรรมเป็นสือ่ การสอนทีม่ แี นวคิดในการสร้างคือยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ สร้างแรงจูงใจ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติมากที่สุด (ฉลองรัตน์  พารีสอน และคณะ. 2553)
โดยชุดกิจกรรมมีแนวคิดพืน้ ฐานทีน่ �ำ มาสร้างชุดกิจกรรมประกอบด้วยแนวคิดหลัก 5 หลักการ คือ แนวคิดที่ 1 แนวคิดตามหลักจิตวิทยา
เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจัดให้นักเรียนมีอิสระตามความสามารถและอัตราการเรียนของแต่ละคน แนวคิดที่ 2 แนวคิด
ที่เปลี่ยนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นนักเรียนศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สื่อที่ตรงตามเนื้อหา โดยมีครูเป็นผู้แนะนำ�  แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่จะจัดระบบการผลิต การใช้สื่อการสอนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนจากการใช้สื่อเพื่อช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ แนวคิดที่ 4
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แนวคิดทีจ่ ะสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล้อม โดยนำ�สือ่ การสอนมาใช้รว่ มกับ
กระบวนการกลุ่มในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวคิดที่ 5 แนวคิดที่ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาจัดสภาพการเรียน
การสอน เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสภาพการณ์ให้นกั เรียนได้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และมีผลย้อนกลับทันที
ว่าตอบถูกหรือตอบผิด มีการเสริมแรงทำ�ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและความต้องการที่จะเรียนรู้ต่อไป (เอมอร  จรัสพันธ์. 2550)
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) จะมุ่งให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หารวมทัง้ ได้ความรูต้ ามศาสตร์
ในสาขาที่ศึกษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทำ�งานที่ต้องอาศัยความเข้าใจทักษะการแก้ปัญหา
เป็นหลัก (มัณฑรา   ธรรมบุศย์. 2545) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีลักษณะสำ�คัญคือ นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความต้องการ
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถภาพตามที่ต้องการ
โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ (ยุรวัฒน์  คล้ายมงคล. 2545)
จากเหตุผลและความสำ�คัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ นำ�ผลการวิจยั ไปใช้พฒ
ั นานักเรียนให้บรรลุถงึ ขีดความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของตนตามเจตนารมณ์
ที่หลักสูตรกำ�หนด

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 0.5
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน สำ�หรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 หมายถึง ชุดการสอน (Instructional Package) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพือ่ ใช้จดั การเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรมย่อย 5 ชุด ดังนี้
ชุดกิจกรรมย่อยที่ 1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ชุดกิจกรรมย่อยที่ 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชุดกิจกรรมย่อยที่ 3 การนำ�ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้
ชุดกิจกรรมย่อยที่ 4 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชุดกิจกรรมย่อยที่ 5 การนำ�บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง วิธีการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความต้องการในการศึกษาค้นคว้า โดยครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1  เชื่อมโยงปัญหาและระบุปัญหา
ขั้นที่ 2  กำ�หนดแนวทางที่เป็นไปได้
ขั้นที่ 3  ดำ�เนินการศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 4  สังเคราะห์ความรู้
ขั้นที่ 5  สรุปและประเมินค่าของคำ�ตอบ
ขั้นที่ 6  นำ�เสนอและประเมินผลงาน
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3. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เมื่อนำ�ไปใช้แล้วทำ�ให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำ�หนดตาม
เกณฑ์ 80/80 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทำ�แบบสะท้อนความรู้และแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมย่อย
ทั้ง 5 ชุด
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
4. ค่าดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ค่าทีแ่ สดงอัตราการเรียนรูท้ กี่ า้ วหน้าขึน้ หลังจากทีน่ กั เรียนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิเคราะห์จาก
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทำ�ได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับร้อยละของคะแนนเต็ม
5. แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมย่อย หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมย่อย
ประกอบด้วย
แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมย่อยที่ 1 เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมย่อยที่ 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมย่อยที่ 3 เรื่อง การนำ�ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้
แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมย่อยที่ 4 เรื่อง บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมย่อยที่ 5 เรื่อง การนำ�บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้
ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 5 ชุด มีจำ�นวนชุดละ 10 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ
7. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จำ�นวน 13 แผ่น
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งเป็นคะแนนที่นักเรียนทำ�ได้
จากการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
9. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติทดี่ ีของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน วัดด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) กำ�หนดค่าเป็น 5 ระดับจำ�นวน 17 ข้อ

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ชุดการสอน หมายถึง สื่อประกอบการเรียนการสอนที่นักเรียนเรียนด้วยตนเอง เป็นการใช้สื่อหลายชนิดร่วมกัน
ชุดการสอนแต่ละชุด ประกอบด้วย เนือ้ หาสาระ คำ�ชีแ้ จง ใบงาน ใบความรู้ วัสดุอปุ กรณ์ เครือ่ งมือหรือสือ่ ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับกิจกรรมต่าง ๆ
รวมทั้งแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำ�ดับขั้นตอนที่จัดเอาไว้ เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจจัดเอาไว้เป็นชุด ๆ บรรจุในกล่อง ซองหรือกระเป๋า
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเป็นการเรียนรูท้ เี่ ริม่ ต้นด้วยการใช้ปญ
ั หาเป็นเครือ่ งกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้
และมีเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า
การวางแผนแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อน ทำ�ให้นักเรียนมีความเข้าใจในปัญหาอย่างชัดเจนจนกระทั่งนักเรียน
เกิดความรู้ใหม่โดยมีครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎี
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
และหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
			

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำ�หรับนักเรียน
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
		

แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังเรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 4 ห้อง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 1 ห้อง ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน เนื่องจากการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนเป็นแบบคละความสามารถของนักเรียนทุกห้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานสำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำ�นวนทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรม ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ชุดกิจกรรมที่ 2  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชุดกิจกรรมที่ 3  การนำ�ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้
ชุดกิจกรรมที่ 4  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชุดกิจกรรมที่ 5  การนำ�บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้
2. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำ�นวน 13 แผ่น
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน
30 ข้อ ซึ่งใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ จำ�นวน 17 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทำ�การทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ใช้เวลาในการทดสอบจำ�นวน 1 ชั่วโมง
2. ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามแผนจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจำ�นวน 13 แผน ใช้เวลา 13 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest) และทดสอบหลังเรียน (Posttest)
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3. หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามแผนจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยทำ�การทดสอบหลังการเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
4. ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำ�แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเสร็จสิ้น
การจัดการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สูตรประสิทธิภาพ E1/ E2 และใช้เกณฑ์ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล E.I. และใช้เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 0.5
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติทดสอบ t – test แบบ Dependent
sample t - test หลังจากทำ�การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย

สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 86.48/84.34 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7031
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยได้ค่าสถิติที (t) เท่ากับ 27.577 ทั้งนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้นำ�ประเด็นสำ�คัญมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 86.48/84.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.703
มีค่าสูงกว่า 0.50 เป็นไปตามเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพสามารถนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ เนื่องมาจากชุด
กิจกรรมทีส่ ร้างขึน้ ได้ผา่ นขัน้ ตอนการสร้างอย่างมีระบบ เริม่ ตัง้ แต่ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษา ค้นคว้า เอกสาร ตำ�ราและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเริม่ จาก
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
(ชุมชนวัดธรรมจักร) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เทคนิค วิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักและวิธีการวัดผลประเมิน
ผลวิชาคณิตศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอน หลักการและวิธีการในการสร้างชุดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
แล้วจึงดำ�เนินการสร้างชุดกิจกรรมโดยมีการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงนำ�ชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยนำ�ไปทดลองใช้อย่างเป็นระบบทั้งนี้ได้ท�ำ การทดลองใช้ 3 ครั้ง และทำ�การหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมทุกครั้งเพื่อหาบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำ�ไปทดลองใช้ในครั้งต่อไป จนกระทั่งได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ แล้วจึงนำ�มาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลองรัตน์ พารีสอนและคณะ (2553) จึงทำ�ให้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
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2. ผลจากการทดลองใช้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เนือ่ งมาจากชุดกิจกรรมเป็นสือ่ การเรียนรูท้ มี่ เี นือ้ หาสาระในชุดกิจกรรม ได้แก่ เนือ้ หาในหน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ งทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึง่ ได้
เรียบเรียงตามแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำ�ให้นกั เรียนทราบเนือ้ หาทีถ่ กู ต้อง
ชัดเจน เอื้อต่อการค้นพบคำ�ตอบของปัญหา ใบงานในชุดกิจกรรมแต่ละชุดออกแบบให้นักเรียนได้ดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งจะมีสถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้ อันนำ�ไปสู่การศึกษาค้นคว้า การอภิปรายเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ นักเรียนเห็นจุดหมายของการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนแบบฝึกในชุดกิจกรรมแต่ละชุดเป็นส่วน
ที่เตรียมไว้เพื่อให้นักเรียนนำ�ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติใบงานมาใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา
สาระที่เรียนมากขึ้น ลักษณะของบทเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ Delisle, R. (1997)
ทีก่ ล่าวว่า บทเรียนทีป่ ระกอบด้วยเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมกับวัยของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากเนือ้ หาหรือสาระการเรียนรูใ้ นบทเรียนนัน้
และนักเรียนมีโอกาสได้เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระนั้นตามลำ�ดับ จะทำ�ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Besena, G.M., Fries M., and Kilibarda, V. (2001) ที่ได้นำ�รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้กับ
นักเรียนฝึกหัดครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ จากการวิจัยพบว่า จากที่นักเรียนไม่ชอบวิชาเรขาคณิตตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษา โดยมีแนวคิดว่าทุกคำ�ถามต้องมีคำ�ตอบเพียงคำ�ตอบเดียว แต่เมื่อเรียนเรขาคณิตโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนจะ
ไม่ได้รับการแนะนำ�แนวคิดการเรียนเหมือนเดิม ทำ�ให้ต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาเอง ซึ่งทำ�ให้เกิดความคับข้องใจในระดับสูงในการหา
คำ�ตอบของปัญหา แต่ถ้านักเรียนสามารถแก้ปัญหานั้นได้สำ�เร็จจะทำ�ให้นักเรียนเกิดการรู้แจ้ง (Epiphany) ซึ่งจะเกิดการประสบ
ผลสำ�เร็จ การเป็นเจ้าของผลงาน (Ownership) และการให้อ�ำ นาจแก่นกั เรียนในการเรียน เป็นดัชนีบง่ บอกถึงการได้ก�ำ ไรและประโยชน์
จากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และข้อมูลจากการวิจัยยังพบอีกว่านักเรียนได้ปรับเจตคติและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง เรขาคณิต
ในทางทีด่ ขี นึ้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของฉลองรัตน์  พารีสอนและคณะ (2553) ทีศ่ กึ ษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยชุดกิจกรรมด้วยวิธกี ารสอนแบบ SSCS เรือ่ ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส พบว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง เนื่องมาจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้เรียนรูท้ ลี ะน้อย ๆ ตามลำ�ดับขัน้ ตามความสามารถ นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน
ระหว่างนักเรียนด้วยกันเองทำ�ให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก มีกระบวนการทำ�งานแบบกลุ่มสัมพันธ์ มีการระดมความคิดในการ
แก้ปัญหาและเป็นการขยายความเข้าใจของตนเอง นอกจากนี้ นักเรียนยังทราบผลการเรียนรู้เป็นระยะ โดยที่นักเรียนจะทราบผลทันที
ว่าตอบถูกหรือตอบผิด มีการเสริมแรงทำ�ให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ และไม่ท้อถอยแม้ในบางครั้งจะตอบผิดก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการและแนวคิดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (เอมอร  จรัสพันธ์. 2550) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิรดา  เอี่ยมมา
(2555) ที่พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD
เรือ่ ง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส  และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชรินทร์  โลราช (2556) ทีศ่ กึ ษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ทศนิยม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องใช้กับนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการอ่านตามเกณฑ์
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นครูควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการเตรียมสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ในการค้นคว้า
อย่างครบถ้วน และต้องควบคุมปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหาในการเรียน
3. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความต้องการเรียนรู้
ต้องการค้นหาคำ�ตอบ สามารถสร้างความตื่นตัว ทำ�ให้การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย ครูต้องมีทักษะการใช้คำ�ถาม
และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในเรื่องอื่น หรือในระดับชั้นอื่น
เช่น การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ปู แบบอืน่ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะ (Inquiry Method) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K - W - D - L) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL)
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การสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด โดยใช้กระบวนการ 9 ขั้น
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายชาญชัย  ไพยารมณ์
2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนารูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนา
ความสามารถทางการคิด   2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถ
ทางการคิด   3) ศึกษาผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนา
ความสามารถทางการคิด   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2556 โรงเรียน แม่ออนวิทยาลัย
อำ�เภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียน
และแบบประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขัน้ ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ t - test
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขัน้ ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กำ�หนดไว้
2. นักเรียน มีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนา
ความสามารถทางการคิดอยู่ในระดับ มากที่สุด

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

จากผลของการปฏิรปู การศึกษาในระดับชาติทผี่ า่ นมา พบว่า ประสบความล้มเหลวในหลายเรือ่ ง เป็นต้นว่า เรือ่ งคุณภาพของ
การศึกษา เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และเรื่องการวางแผนและการบริหารจัดการ
ท�ำให้คณ
ุ ภาพการเรียนของนักเรียน คุณภาพการสอนของครู คุณภาพของโรงเรียน และคุณภาพของชุมชนของสถาบันการศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาต�่ำลง ทั้งนี้ผลโดยรวมก็คือความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนต�่ำลง เมื่อเทียบกับนานาประเทศ
ในระดับเดียวกัน ผลจากการส�ำรวจพบว่า ความสุขของคนไทย คือ การไม่ตอ้ งคิด (Weiner, 2008) คนไทยมีขดี ความสามารถทางการคิด
ในเรื่องที่มีความซับซ้อนได้ไม่มากนัก การขาดทักษะการคิดเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่งในสังคมไทย คนไทยไม่ได้ถูกฝึกให้คิดเป็น
คนที่คิดไม่เป็น คิดไม่ถูกต้อง คิดแก้ปัญหาไม่ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความสามารถในการคิด การขาดทักษะการคิดของคนไทย
สะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมดังนี้ คือ ขาดความสามารถในการจับประเด็น ขาดความสามารถในการคิดให้คมชัด ตีความข้อมูลทีไ่ ด้รบั มา
ไม่ถูกต้อง และเกิดข้อสรุปที่ผิดพลาดไม่สมเหตุสมผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน โดยคำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นฝึกฝนทักษะสำ�คัญ คือ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ภาระงานที่สำ�คัญยิ่งและมีคุณค่าต่อความเป็นครูมืออาชีพในยุคของการปฏิรูป
การเรียนรู้ ก็คือ การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอันเป็นจุดมุ่งหมายสำ�คัญของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านมา ยังคงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการเรียนแบบท่องจ�ำ
มากกว่าการสอนให้คดิ จึงส่งผลให้ผเู้ รียนขาดการได้รบั การฝึกฝน “วิธคี ดิ ” เช่น ไม่รจู้ กั ตัง้ ค�ำถาม ไม่คดิ สงสัย ไม่กล้าคิดแตกต่างเท่าทีค่ วร
เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการยอมรับกลัวถูกดูหมิ่นความคิด ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้เพราะการทดสอบความรู้ที่เรียนมามักจะ
เป็นลักษณะปรนัยมากกว่าอัตนัย ท�ำให้ผเู้ รียนไม่ถกู ก�ำหนดให้เกิดความคิดทีค่ มชัดผ่านการเขียน ขาดกระบวนการบริหารความคิด ไม่มี
กระบวนการคิดที่ชัดเจนเป็นระบบหรือคิดอย่างรอบคอบ ผู้เรียนท�ำงานตามค�ำสั่งของผู้สอน ใช้ทักษะการฟังและท่องจ�ำ ตอบค�ำถามที่
ผู้สอนเป็นผู้ก�ำหนดปัญหามาให้และการทดสอบเนื้อหาที่อ่านจากต�ำรา และต้องพึ่งพาผู้สอนในแบบเดิม ๆ ส่งผลให้ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O - Net) ของนักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยส่วนใหญ่ ได้คะแนนเฉลีย่ ในทุกกลุม่ สาระการเรียนรูต้ ำ�่ กว่าค่าเฉลีย่ ในระดับชาติ
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ส่วนในด้านทักษะการคิดจากผลการประเมินภายในสถานศึกษา พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดอยู่ในระดับที่จะต้องได้รับ
การพัฒนา การพัฒนาความสามารถทางการคิดเป็นการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นดังนั้นการส่งเสริมความสามารถทางการคิดที่ควรน�ำมาประยุกต์ใช้ คือ การใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการคิดทั้งที่บ้านและโรงเรียน ใช้เทคนิคที่ส่งเสริมการคิดและการใช้
ชุดฝึกพัฒนาความสามารถทางการคิดโดยเฉพาะ
รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิดเป็นกระบวนเรียนรู้
เพื่อมุ่งแสวงหาความรู้ (Knowledge Approach) เป็นการแสวงหาความรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการเรียน
(How to learn) โดยเกิดจากความร่วมมือของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาและความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อสร้างให้
เกิดชุมชนใฝ่รู้ (Community of Enquiry) ทั้งในระดับห้องเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน โดยใช้ รูปแบบการสอนกระบวนการ
9 ขั้น เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ที่ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น (กรมวิชาการ, 2542) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดของผู้เรียน มุ่งสอนให้เด็กได้รู้ถึงกระบวนเรียนรู้ว่าจะเรียนอย่างไร (How to learn) มากกว่าการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้โดยไม่ได้รับการพัฒนาการคิดหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
และคิดได้ตลอดแนว มีการจัดระเบียบความคิด ใช้เหตุและผลในการอ้างอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู สื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นำ�เสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ กำ�หนดเป้าหมาย คาดการณ์ และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิดให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนา
ความสามารถทางการคิด

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นฝึกฝนทักษะส�ำคัญ คือ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็นท�ำเป็น ใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
จึงเป็นภาระงานที่ส�ำคัญยิ่ง และมีคุณค่าต่อความเป็นครูมืออาชีพในยุคของการปฏิรูปการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิด ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน มีดังนี้  1) ทฤษฎีกระบวนการทางสมอง
ในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) เป็นทฤษฎีที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์
การทำ�งานของสมองมนุษย์มีความคล้ายคลึงกับการทำ�งานของเครื่องคอมพิวเตอร์   2) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple
Intelligences) ผูบ้ กุ เบิกทฤษฎีนี้ คือ การ์ดเนอร์ (Gardner) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปี ค.ศ. 1983 เขาได้เขียนหนังสือชือ่ “Frames
of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แนวคิดของเขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดเกี่ยวกับ “เชาวน์ปัญญา” เป็นอย่างมาก และกลายเป็นทฤษฎีที่กำ�ลังมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
ในปัจจุบัน   3) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) วีก็อทสกี้ (Vygotsky) นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย ที่ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในสมัยเดียวกับ เพียเจต์ (Piaget) ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการ และวิธกี ารของบุคคลในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจจากประสบการณ์ รวมทัง้ โครงสร้างทางปัญญา และ
ความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ามาสัมพันธ์กับโลกของตนเอง 4) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)
เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism) การเรียนรูท้ ดี่ ี เกิดจากการสร้างพลังความรูใ้ นตนเอง และด้วยตนเอง
ของผูเ้ รียน หากผูเ้ รียนมีโอกาสได้สร้างความคิด และนำ�ความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชนิ้ งานโดยอาศัยสือ่ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
จะทำ�ให้เห็นความคิดนัน้ เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน และเมือ่ ผูเ้ รียนสร้างสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ขึน้ มาในโลก ก็หมายถึง การสร้างความรูข้ นึ้ ในตนเองนัน่ เอง
112 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ 9 ขั้น เป็นการดำ�เนินการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลำ�ดับขั้นตอน
หรือที่เรียกว่า ทำ�งานเป็น โดยผู้เรียนจะต้องรู้จักการวางแผนการทำ�งานการทำ�งานตามแผนและประเมินผลสรุป ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็น
รูปธรรม และต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการทำ�งานติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำ�วันทั้งปัจจุบันและอนาคต การสอนที่เน้น
กระบวนการ เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยม และทักษะในการปฏิบัติของเนื้อหาวิธีสอนเป็นการสอน
โดยอาศัยกระบวนการของศาสตร์นั้นเป็นหลัก แต่การสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด รู้จักทำ�  รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักพัฒนา กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอแนะ ให้ใช้ทกั ษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีจ่ ะใช้ฝกึ ผูเ้ รียนให้รจู้ กั คิดเป็น ทำ�เป็นและ
แก้ปัญหาได้
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะนำ�นักเรียนเข้าสู่การแก้ปัญหาที่ท้าทาย และสร้างชิ้นงานได้สำ�เร็จ
ด้วยตนเอง โครงงานมีสว่ นทีจ่ ะมาช่วยสร้างสภาวะการเรียนรูภ้ ายในชัน้ เรียน จะเกิดขึน้ ได้ในหลายกลุม่ สาระการเรียนรู้ ในหลายเนือ้ หา
และในหลายระดับช่วงชัน้ โครงงาน จะเกิดขึน้ บนความท้าทายจากคำ�ถามทีไ่ ม่สามารถตอบได้จากการท่องจำ� โครงงานจะสร้างบทบาท
หลากหลายขึ้นในตัวนักเรียนเป็นผู้ที่แก้ปัญหา คนที่ตัดสินใจ นักค้นคว้า และนักวิจัย โครงงานจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะ
เจาะจงทางการศึกษา ไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกหรือเพิ่มเติมลงไปในหลักสูตรเนื้อหาที่แท้จริง
จากหลักการทฤษฎีทไี่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้น�ำ เอาหลักการทฤษฎี การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน (Constructionism) มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง และพัฒนารูปแบบการสอนโดยมีขั้นตอนตามกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการ 9 ขั้น

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น
การสร้างสรรค์โครงงาน
พัฒนาความสามารถทางการคิด
โดยใช้กระบวนการ 9 ขั้น

ตัวแปรตาม
1. ความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ
2. ความพึงพอใจของนักเรียน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแม่ออนวิทยา
อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 74 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิดให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กำ�หนดไว้
2. แบบประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียน ดำ�เนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบวิธีการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เป็นรูปแบบวิธกี ารประเมินทีผ่ า่ นกระบวนการหาประสิทธิภาพมาแล้ว
3. แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงาน
พัฒนาความสามารถทางการคิด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ข้อคำ�ถามจำ�นวน 10 ข้อ ดำ�เนินการโดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง และนำ�มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence)  มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา” 113

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียน ด้วยแบบประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียน กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 74 คน
2. ดำ�เนินการสอนโดยใช้รปู แบบการสอนกระบวนการ 9 ขัน้ ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด
จำ�นวน 9 ชุด สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556
ในระหว่างการสอนและหลังสิ้นสุดการสอนด้วยรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดทั้ง 9 ชุด ผู้สอนได้ดำ�เนินการประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียน ตามรูปแบบวิธีการประเมิน ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. หลังสิน้ สุดการสอนด้วยรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขัน้ ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด
ทั้ง 9 ชุด ผู้สอนได้ดำ�เนินการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่สอนโดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์
โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยใช้ร้อยละ (Percentage)
2. ประเมินทักษะทางการคิดของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนา
ความสามารถทางการคิด โดยใช้ร้อยละ (Percentage)  
3. ประเมิ น ความพึ ง พอใจ ของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นรู ป แบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้ น ในการสร้ า งสรรค์
โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. ได้รปู แบบการสอนกระบวนการ 9 ขัน้ ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิดมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  
80.73/81.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กำ�หนดไว้ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ 9 กิจกรรม โดยใช้คำ�ที่เป็นวลีคล้องจอง
ต่อเนื่องกันตามกิจกรรม 9 ชุด ดังนี้
1) ฝึกค้นหาปัญหา
2)   นำ�มาวิเคราะห์ด้วยเหตุผล
3)   ค้นหาทางเลือกอย่างหลากหลาย
4)   เลือกทางเลือกด้วยจุดหมายเดียวกัน
5)   กำ�หนดขั้นตอนดำ�เนินการ
6)   เริ่มปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ
7) ให้ทุกฝ่ายร่วมประเมินผลการปฏิบัติ
8) กำ�จัดจุดอ่อนที่เป็นปัญหา
9) นำ�พาสู่ความภาคภูมิใจ
2. ผูเ้ รียนมีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีผลการพัฒนา
ความสามารถทางการคิด เพิ่มขึ้นโดยภาพรวมร้อยละ 4.06
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนา
ความสามารถทางการคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (х-= 4.63 และ S.D.= 0.36) ซึ่งค่าดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจ
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อภิปรายผลการวิจัย

1. รูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิดเป็นกระบวนเรียนรู้
เพือ่ มุง่ แสวงหาความรู้ (Knowledge Approach) ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูถ้ งึ วิธกี ารเรียน (How to learn) เมือ่ ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้
วิธีการเรียนของตนเองแล้ว ก็จะมุ่งแสวงหาความรู้ ตามวิธีการที่ตนเองชอบและสนใจ จะส่งผลให้เกิดทักษะการคิด สอดคล้องและ
เป็นไปตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ คือ
ศาสตราจารย์ซมี วั ร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)
แนวความคิดของทฤษฎีนี้ คือ การเรียนรูท้ ดี่ ี เกิดจากการสร้างพลังความรูใ้ นตนเองและด้วยตนเองของผูเ้ รียน หากผูเ้ รียนมีโอกาสได้สร้าง
ความคิดและนำ�ความคิดของตนเอง ไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทำ�ให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก ก็หมายถึง การสร้างความรู้ขึ้นในตนเองนั่นเอง
2. ผูเ้ รียนมีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีผลการพัฒนา
ความสามารถทางการคิด เพิ่มขึ้นโดยภาพรวมร้อยละ 4.06 เนื่องมาจากรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงาน
พัฒนาความสามารถทางการคิด ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์โครงงาน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการทำ�งานที่มีการค้นคว้าและการใช้ความรู้
ในชีวติ จริงโดยมีตวั ผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ การเรียนรูด้ ว้ ยโครงงานจะถูกขับเคลือ่ นโดยมีค�ำ ถามกำ�หนดกรอบ
การเรียนรู้ที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับทักษะการคิดขั้นสูงเข้าสู่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง การออกแบบ
โครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 1998) งานวิจัยเกี่ยวกับสมองได้ให้
ความสำ�คัญกับกิจกรรมการเรียนรูใ้ นลักษณะนี้ ศักยภาพในการรับรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ของนักเรียนจะถูกยกระดับขึน้ เมือ่ ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรม
การแก้ปัญหาที่มีความหมาย และเมื่อนักเรียนได้รับความช่วยเหลือให้เข้าใจว่าความรู้กับทักษะเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วยเหตุใด เมื่อไหร่
และอย่างไร (Bransford, Brown, & Conking, 2000, p. 23)
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น ในการสร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความ
สามารถทางการคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (х-= 4.63 และ S.D.= 0.36) เป็นผลมาจากรูปแบบการสอนกระบวนการ 9 ขั้น
สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถทางการคิด เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างไม่จำ�กัด
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสื่อที่ทันสมัย เหมาะกับผู้เรียนยุคปัจจุบัน ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ในการทำ�โครงงาน
จึงทำ�ให้ผู้เรียนมีความสุขและชื่นชอบในรูปแบบการเรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการศึกษาความเหมาะสมในด้านเวลา ที่ใช้ในการทำ�กิจกรรมแต่ละกิจกรรม ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากความสามารถของนักเรียนแตกต่างกันในการทำ�กิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีการแบ่งห้องเรียน
ตามความสามารถของผู้เรียน
2. ควรมีการศึกษาความเหมาะสมในการกำ�หนดจำ�นวนคนต่อกลุ่มที่ทำ�โครงงาน เนื่องจากความสามารถของนักเรียน
แตกต่างกัน ในความสามารถทางการคิด และทำ�โครงงาน โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีการแบ่งห้องเรียนตามความสามารถของผู้เรียน
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ผลงานวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำ�แนกสาร โดยใช้วิธีการสอน
แบบสร้างสรรค์ความรู้ สำ�หรับนักเรียน ปวช.1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ผู้วิจัย
นางนงค์นุช  เวชประสิทธิ์
ปีที่วิจัย			 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีที่ 1 ( ปวช. 1) คณะบริหารธุรกิจทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์
ความรู้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น ปวช. 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จำ�นวน 23 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง การจำ�แนกสาร มีค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.87 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การจำ�แนกสาร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที
(t – dependent test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์ความรู้ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน  
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
คิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผู้สอนต้องจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำ�นวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าว
ครูผสู้ อนจึงจำ�เป็นต้องเปลีย่ นบทบาทจากการทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อน ผูใ้ ห้ความรูจ้ ดั การสอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งความรูส้ อนแบบการท่องจำ�
ยึดตำ�รา และแบบฝึกหัดเป็นหลัก มาเป็นบทบาทของผูอ้ �ำ นวยความสะดวกส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากประสบการณ์จริง
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จะยึดแนวการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญที่ดำ�เนินการตามแนวการสร้างองค์ความรู้หรือทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547: 45) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเองโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาคิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะ
มีการเชือ่ มโยงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว โดยผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยเหลือ มีการตรวจสอบความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถ
กระทำ�ได้ทั้งการตรวจสอบกันเองระหว่างกลุ่มหรือผู้สอนช่วยเหลือในการตรวจสอบความรู้ใหม่
แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มสร้างสรรค์ความรู้ (ไสว   ฟักขาว. 2544: 152 - 155) ที่เชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ภายในจิต จากการพยายามทำ�ความเข้าใจ (Make sense) หรือสร้างความหมาย (Construct Meaning) กับเหตุการณ์ ประสบการณ์
หรือสารสนเทศต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้เดิม ความเชื่อและความคาดหวังของตนในการแปลความหมายและทำ�ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ
ดังนัน้ ความรูไ้ ม่ใช่ความจริงแท้ (Reality) แต่ความรูเ้ ป็นเพียงสิง่ ทีส่ มเหตุสมผลและเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ขณะนัน้ (Best Concurrent Knowledge)
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey)  เสนอว่า  ผู้เรียนต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการกระทำ� (Learningby doing) และผู้เรียนต้องมีการ
ทำ�ความเข้าใจ ความรู้ใหม่โดยต้องอาศัยประสบการณ์เดิมที่สั่งสมมาเป็นพี้นฐานการเรียนรู้เป็นความพยายามเชิงสังคม จากแนวคิดนี้
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จึงเป็นที่มาของแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเน้นความสำ�คัญของการสร้าง
ความรู้โดยกลุ่มคนในสังคม (Social Construction of Knowledge)
การตัดสินใจนับว่ามีความสำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินชีวิตของบุคคล การทำ�กิจกรรมทุกอย่างจะต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้น
หากการตัดสินใจผิดพลาดก็อาจมีผลถึงอนาคตของตนและผู้ที่อยู่ในวงจรแห่งการตัดสินใจทั้งในทางบวกและทางลบ แต่เป็นเรื่องที่
น่าเสียดายมากทีก่ ระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีโอกาสคิดและฝึกตัดสินใจน้อยมาก (ธนศักดิ  ์ ศรีพทิ กั ษ์พาณิชย. 2549: 3)
จากรายงานการวิจัยของ ซุลลิแวน (Sullivan. 1976)  ลาสกิน (Laskin. 1980) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า คือ “เทคนิค
ในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว”
ผู้วิจัยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ปวช. 1 จ�ำนวน 6 ห้อง พบว่า นักเรียนขาดทักษะการคิดไม่กล้าตัดสินใจ เชื่อมโยงความคิด
ไม่เป็น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต�่ำกว่าเกณฑ์ (คือ ต�่ำกว่า 50 เปอร์เซนต์) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบสรรค์สร้างความรู้ เพื่อแก้ปัญหาการเรียน ท�ำให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น กล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยท�ำการทดลองกับนักเรียนชั้น ปวช. 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง การจ�ำแนกสาร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชัน้ ปวช. 1
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์ความรู้ หมายถึง กระบวนการเรียนรูท้ ผี่ สู้ อนจัดสถานการณ์ให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูใ้ หม่
ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู้ สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว โดยผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยเหลือมีการตรวจสอบความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถกระทำ�ได้ทั้ง
การตรวจสอบกันเองระหว่างกลุ่ม หรือผู้สอนช่วยเหลือในการตรวจสอบความรู้ใหม่
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึง่ วัดได้จากการตอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำ�แนกสาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการเลือกกระทำ�หรือไม่กระทำ�พฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยใช้การพิจารณาไตร่ตรองถึงเหตุผล อย่างละเอียดรอบคอบ และใช้พื้นฐานจากการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
เป็นทางเลือก โดยใช้ความรูเ้ ดิมและประสบการณ์เดิมเข้าไปตัดสินใจแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ ซึง่ วัดได้จากการตอบแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้น ปวช.1 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดำ�เนินแนวทางการสร้างความรู้ (Constructivism)
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
2547: 45) โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เองจากสถานการณ์ที่กำ�หนดให้ และการมีปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้สอนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ (สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2544: 7)
ในชีวิตประจำ�วันทุกคนต้องพบกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ การตัดสินใจที่ดีต้องเป็นการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่   1) การระบุปัญหา   2) การกำ�หนดจุดมุ่งหมาย   3) การตั้งสมมติฐาน   4) การวิเคราะห์  
5) การเลือกทางที่ดีที่สุด  6) การเลือกทางเลือกโดยใช้ความรู้เดิมทางวิทยาศาสตร์ (สุชาดา ทองอยู่. 2551)
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีคอนสตัคติวิซึม การเรียนรู้แบบร่วมมือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3 ส่วน คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์ความรู้ เรือ่ ง การจำ�แนกสาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การจำ�แนกสาร และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
2. ความสามารถในการตัดสินใจ
อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้น ปวช.1 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน
6 ห้องเรียน รวม 181คน โดยแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนคละความสามารถกัน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น ปวช. 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 มีจ�ำนวนนักเรียน 23 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเนือ่ งจากนักเรียนชัน้ ปวช.1 สาขาการตลาดมีผลการทดสอบตำ�่ สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำ�แนกสาร ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องได้ค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.87 และนำ�ไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำ�
ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน เรื่อง การจำ�แนกสาร เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 20 ข้อ ผ่านการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญทางการวัดและประเมินผล แล้วนำ�ไปทดลองใช้เพื่อหาความยากง่าย
ของแบบทดสอบโดยใช้เทคนิค 27 % ของจุง เตห์ฟาน คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ขึ้นไป จาก 40 ข้อ
คัดไว้ 20 ข้อ แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.02 – 0.77 จากนั้นนำ�ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มใหม่เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
ได้เท่ากับ 0.85 สำ�หรับแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบอิงเกณฑ์รูบริคส์
(Scoring Rubrics) โดยแบ่งระดับการให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 3, 2, และ 1 ซึง่ หมายถึง ดี พอใช้ และควรปรับปรุง นำ�แบบทดสอบเสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผูเ้ ชีย่ วชาญ จากนัน้ นำ�ไปทดสอบกับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ หาค่าความเชือ่ มัน่ ได้เท่ากับ
0.96 แล้วจึงนำ�แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทผี่ า่ นการแก้ไขแล้วไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2. ดำ�เนินการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นเวลา 8 สัปดาห์ รวม 12 คาบ
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามกำ�หนดแล้ว ทำ�การทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ แล้วนำ�คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และหาค่าความเหมาะสมสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยใช้ค่าสถิติที (t–dependent test)
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติที (t – dependent test)

สรุปผลการวิจัย

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์ความรูม้ คี วามสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจจะเนื่องมาจากนักเรียนทุกคน ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วม
ในการเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันแสวงหาคำ�ตอบ และวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นชุดกิจกรรมที่มี
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวตลอดเวลา และมีวิธีการเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริง โดยนำ�
ความรูเ้ ดิมมาผสมผสานกับความรูใ้ หม่ เพือ่ ให้เกิดเป็นความรูข้ องผูเ้ รียนเอง ปัจจัยเหล่านีไ้ ด้สง่ ผลทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชาดา  ทองอยู่ (2551) ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรม
สร้างสรรค์ความรู้จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีการความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ ซึ่งป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนต้องแสวงหา
ความรู้และสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง มีการชี้แจงการปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ จึงทำ�ให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ความแข็งแกร่ง และความเจริญงอกงามในความรูจ้ งึ เกิดขึน้ อีกทัง้ เมือ่ ผูเ้ รียนได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์
กับคนอื่น ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ ๆ แล้วนำ�ความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยง ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความคงทนในการเรียนรู้ มีการคิด
ที่ชัดเจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลกับแนวความคิดของตัวเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับสุวัฒน์   นิยมค้า (2531: 25 - 126)
ที่กล่าวว่า ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้นคว้าความรู้นั้น
ด้วยตนเองมากกว่าการบอกความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนโดยตรง ซึง่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทำ�ให้ผเู้ รียนได้มกี ารพัฒนาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ในเนื้อหา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ ควรนำ�ไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเอง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ให้สูงขึ้นได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้กับนักเรียนในรายวิชาอื่น ๆ และนักเรียน
ในระดับชั้นต่าง ๆ
2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้กับตัวแปรตามอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์  ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
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ผลงานวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศ่าสตร์ขั้นพื้นฐาน
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย
นายทวีศิลป์  ซื่อสัตย์
ปีที่วิจัย			 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
จำ�นวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) กำ�หนดหน่วยเป็นห้องเรียน แล้วจับสลากมา 1 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4  ความเชือ่ มัน่ 0.78 และ แบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความเชื่อมั่น 0.81
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.03/82.31 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐานชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก (х-= 4.54, = 0.19)

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐาน ขอบเขต ธรรมชาติ ข้อจ�ำกัดของวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักในบทบาท หน้าที่ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ แต่จากการศึกษา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปรากฏว่า ปีการศึกษา 2555 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 72.36
ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก�ำหนด คือ ร้อยละ 75.00 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านครูผู้สอนพบว่า ครูไม่ได้มุ่งพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ไม่ได้น�ำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนรูย้ งั ไม่เป็นระบบ กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เหมาะสม ส�ำหรับด้านผูเ้ รียน พบว่า ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนวิทยาศาสตร์ เนือ่ งจากผูเ้ รียนเรียนจากหนังสือเรียน และหนังสือของส�ำนักพิมพ์ตา่ ง ๆ ทีจ่ �ำหน่ายโดยทัว่ ๆ ไป
ผู้เรียนขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ และทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ จึงท�ำให้การเรียนการสอนไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สำ�หรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทเี่ ป็นกระบวนการไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู้ โดยผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูท้ กุ ขัน้ ตอน ผูเ้ รียนจะได้ท�ำ กิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยผู้สอนมีบทบาท ในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะนำ�  ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และจะต้องจัดให้สอดคล้องกับปรัชญา เป้าหมายการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์ และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จำ�เป็นที่ต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพราะจะเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาความรู้หรือหา
คำ�ตอบสำ�หรับปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูผู้สอนจำ�เป็นต้องฝึกจนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.
2546: 1) สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ควรได้ฝึก 8 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจำ�แนกประเภท
ทักษะการคำ�นวณ ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำ�และสื่อความหมายของ
ข้อมูล และทักษะการพยากรณ์ และวรรณทิพา  รอดแรงค้า และพิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2551: 6) กล่าวไว้ว่า ทักษะกระบวนการทาง

122 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

วิทยาศาสตร์เป็นพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการฝึกฝนความนึกคิดอย่างมีระบบ ทัง้ คิดพืน้ ฐานและคิดขัน้ สูง ในการแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ ๆ ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาความคิดขัน้ สูงหรือคิดวิเคราะห์ได้ ถ้าต้องการให้คนคิดเป็น คิดเก่ง
คิดรอบครอบและแก้ปัญหาเป็น ต้องให้นักเรียนได้รับรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เห็นว่าควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำ�คัญ
ชุดกิจกรรม เป็นชุดการเรียนการสอนทีค่ รูสร้างขึน้ เป็นชุดของวัสดุทางการสอนที่รวบรวมไว้อย่างมีระบบ เพื่อจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้เป็นสื่อที่ผลิตขึ้นสำ�หรับผู้สอนให้ใช้กับผู้เรียนทั้งห้องเรียนหรือรายบุคคล (อารีย์  
เสนาชัย. 2551: 3 - 4) และการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้กับผู้เรียน เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นวิธีการที่ประมวลเนื้อหา ประสบการณ์ แนวคิด วิธีการ กิจกรรมและสื่อได้อย่างสอดคล้องกัน
ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้ (จุฑามาศ  เรือนก๋า. 2553: 3) และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์
สิงเค้า (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ซึง่ ประกอบด้วยชุดกิจกรรม หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 การดำ�รงชีวติ ของพืช หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2
การดำ�รงชีวิตของสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสุริยะและพลังงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเกิดดินและดินในท้องถิ่น แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้จะประกอบด้วยชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต
ทักษะการจำ�แนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการคำ�นวณ ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา ทักษะ
การจัดกระทำ�และสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และทักษะการพยากรณ์
2. ประสิทธิภาพ 80/80 หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีคุณภาพดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการทำ�แบบฝึกระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการทำ�แบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอย่าง
เป็นระบบทีใ่ ช้แสวงหาความรูต้ ามวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจำ�แนกประเภท
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา ทักษะการคำ�นวณ ทักษะการจัดกระทำ�และสื่อความหมาย
ของข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการพยากรณ์ ซึง่ วัดด้วยแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 หมายถึง ความรูส้ กึ ความคิดเห็น
หรือความรู้สึกเอนเอียงด้านจิตใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้คะแนนจากที่นักเรียน
ตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำ�รงชีวิตของพืช 2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การดำ�รงชีวติ ของสัตว์  3) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 ระบบสุรยิ ะและพลังงานแสง  และ 4) หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 การเกิดดินและดินในท้องถิน่
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2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน หมายถึง ความสามารถทีเ่ กิดจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 8 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำ�แนกประเภท
ทักษะการวัด ทักษะการคำ�นวณ ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำ�และสื่อความ
หมายข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และทักษะการพยากรณ์

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หน่วยอิงมาตรฐาน

ตัวแปรตาม
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 7 ห้องเรียน รวม 218 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องมีความสามารถใกล้เคียงกัน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2554 จำ�นวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) กำ�หนด
หน่วยเป็นห้องเรียน แล้วจับสลากมา 1 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำ�นวน 80 ข้อ ผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนำ�ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC (สมนึก  ภัททิยธนี. 2553: 220) ได้ค่า IOC ของข้อสอบตั้งแต่ .60 - 1.00
ทุกข้อ การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ความยากง่าย (P) และอำ�นาจจำ�แนก (r) ของข้อสอบโดยใช้เทคนิค 50%
ผลการทดสอบพบว่าข้อสอบมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่าอำ�นาจจำ�แนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จำ�นวน 80 ข้อ และค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.78
2. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จำ�นวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานก่อนการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 (pre - test) ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของแต่ละคนไว้
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ใช้เวลาในการทดลอง 32 ชั่วโมง
3. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 (post - test)  ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม ตรวจผลการทดสอบและเก็บคะแนนของ
แต่ละคนไว้
4. วัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5. นำ�ผลการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานและความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาวิเคราะห์ทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน คำ�นวณโดยใช้สูตร E1/E2 (อนุวัติ   คูณแก้ว. 2554:
163 - 164)
2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน
โดยใช้สถิติ t–test  แบบ dependent (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 112)
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (х-) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 124 - 126)

สรุปผลการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.03/82.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก (х-= 4.54, = 0.19)

อภิปรายผลการวิจัย

1. ชุดกิจกรรม หน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.03/82.31 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 กำ�หนดไว้
ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ ตามกระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
โดยเริ่มตั้งแต่ศกึ ษาหลักสูตร ศึกษาวิธกี ารสร้างชุดกิจกรรม การเลือกและวิเคราะห์เนือ้ หา การกำ�หนดหน่วยการเรียน หัวเรือ่ ง กิจกรรม
ที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนได้ครบทั้งกระบวนการ สอดคล้องกับขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมของ สุวิทย์   มูลคำ�  และ
อรทัย  มูลคำ� (2551: 51) ที่ได้สรุปหลักในการผลิตชุดกิจกรรมว่า ต้องมีกำ�หนดเรื่องเพื่อทำ�ชุดกิจกรรม กำ�หนดหัวเรื่อง จัดแบ่งหน่วย
การสอนเป็นหัวข้อย่อย ๆ กำ�หนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ กำ�หนดจุดประสงค์การสอน กำ�หนดกิจกรรมการเรียน กำ�หนดแบบ
ประเมินผล เลือกและผลิตสือ่ การสอน สร้างข้อทดสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมทัง้ เฉลย และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม นอกจากนี้
ได้นำ�ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน พิจารณารูปแบบ รูปเล่ม เนื้อหา สื่อ รูปภาพ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ขนาดตัวอักษร เวลา และภาษา และนำ�มาปรับปรุงแก้ไข และนำ�ไปทดลองใช้กับนักเรียนรายบุคล นักเรียนกลุ่มเล็ก และทดลอง
ภาคสนาม แล้วนำ�ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นจึงนำ�ไปทดลองใช้จริง ในปีการศึกษา 2557 และการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของวิโรจน์   แสนคำ�ภา (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างการ
ใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ของ สสวท. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย
ส่วนหนึ่งพบว่าชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.53/81.78
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เป็นการจัดประสบการณ์เน้นให้นกั เรียน
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การแสวงหาความรู้ด้วยการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงทำ�ให้นักเรียนมีความตื่นเต้น กระตือรือร้น
ที่จะเรียน และมีความสนุกสนานในการเรียนชุดกิจกรรมแต่ละชุด นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ทำ�ให้มีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม
มีความรักสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ทันที เมื่อจบในแต่ละหน่วย
ครูผสู้ อนจะทดสอบหลังเรียน แล้วแจ้งผลความสำ�เร็จในการทำ�กิจกรรมการเรียนให้นกั เรียนทราบทุกครัง้ นักเรียนก็จะเกิดความภาคภูมใิ จ
ยินดีแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเอง ซึ่งเป็นการจูงใจให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน และการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
มีขั้นตอนที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนในการเรียนรู้ กล่าวคือ มีการประเมินก่อนเรียน ในขณะปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนมีการสร้างผลงาน
ชิน้ งาน มีการประเมินหลังเรียนในแต่ละหน่วย ทำ�ให้นกั เรียนทราบผล ซึง่ ช่วยให้นกั เรียนเกิดความกระตือรือร้นทีจ่ ะวัดผลความรูข้ องตนเอง
และมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น รวมทั้งมีความตั้งใจในการทำ�แบบทดสอบอย่างดี และการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ แสงศรี  ศิลาอ่อน (2553: 85) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายกรด - เบส สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสมทรง  หางสลัด (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรือ่ ง สารในชีวติ ประจำ�วัน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรม
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วิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก (х-= 4.54, S.D. =
0.19) ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนที่เรียนด้วยใช้ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐานจะมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตามขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสม โดยให้นกั เรียนได้เรียนตามความถนัด และความสนใจของตนเอง ได้แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ส่งเสริมความสามารถ
รายบุคคล ส่งเสริมการทำ�งานกลุ่ม การสร้างชิ้นงานและผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ
และทำ�ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การเรียนรู้เป็นอิสระ เร้าความสนใจ ไม่ทำ�ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
นลินี   อินดีคา (2551: บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวสำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง สารรอบตัว อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. จากการศึกษาพบว่าการเรียนด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลทำ�ให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น ดังนั้น ควรจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป
2. ในการที่ครูจะนำ�ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้สอน ควรศึกษารายละเอียด เนื้อหา
จุดประสงค์ และขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพกับผู้เรียน
3. ในการนำ�ชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้กบั นักเรียนระดับชัน้ อืน่ ๆ ครูผสู้ อนควรวางแผน
การจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่อง เหมาะสมกับเวลา ศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีการกำ�หนดทักษะ
เฉพาะทักษะ เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในทักษะนั้นมากขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมหน่วยอิงมาตรฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นนวัตกรรมทีท่ นั สมัยและสามารถนำ�มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
3. ควรศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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ผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
ปีที่วิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ
นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์วิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/5 ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
จำ�นวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ และชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ t - test
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

การศึกษาเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนาประเทศและช่วยแก้ปญ
ั หาทางสังคม เพราะเป็นกระบวนการทีท่ �ำ ให้มนุษย์สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดำ�เนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข (กรมวิชาการ. 2545: 1) ดังพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำ�คัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ
ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพือ่ ให้เป็นพลเมืองดีมคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ” (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2540: 3) เนือ่ งจากวิชาคณิตศาสตร์มบี ทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำ�ให้มนุษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป็นระบบระเบียบ แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำ�ให้สามารถคาดการณ์ วางแผน
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
2546: 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำ�หนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
สามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมควรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ คิดเป็น ทำ�เป็น และ
เกิดการใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ งรวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและสือ่ การเรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ มีความรอบรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (กระทรวง ศึกษาธิการ. 2546: 11 - 12)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำ�หรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มักจะมีปัญหาว่านักเรียนมีระดับความรู้
แตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดความยุ่งยากในการสอน และการเตรียมการสอนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในด้านความสนใจ
ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้ผู้วิจัยที่ได้รับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำ�นวน 6 ห้องเรียน ไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
จึงต้องเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มลี กั ษณะทีน่ า่ สนใจ ท้าทาย และสัมพันธ์กบั เนือ้ หาในบทเรียนโดยกระตุน้ ให้นกั เรียนได้มสี ว่ นร่วม
ในการเรียน ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาวิธกี ารจัดกิจกรรม และเทคนิคการสอน และพบว่าวิธกี ารสอนทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาความแตกต่างรายบุคคล
ของนักเรียนได้ดีวิธีหนึ่งโดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีครูทำ�หน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้คำ�ปรึกษา และคอยกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ ก็คอื การสอนโดยใช้ชดุ กิจกรรมแบบปฏิบตั กิ าร ดังทีส่ นุ สิ า  แก้วกระจ่าง (2553: 17) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม
ว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่กำ�ลังศึกษา เนื่องจากการใช้ชุดกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น ฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รู้จักทำ�งานร่วมกัน และผู้เรียนยังได้รู้จักวิธีการศึกษาด้วยตนเอง
โดยการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีจ่ ดั เตรียมไว้ในชุดกิจกรรมนัน้ นอกจากนีย้ งั สร้างความพร้อม ความมัน่ ใจแก่ผสู้ อนและสามารถแก้ปญั หาการขาดครู
อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักการศึกษาหลายท่านที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
โดยใช้ชดุ กิจกรรม และพบว่าหลังจากการเรียนโดยใช้ชดุ กิจกรรมสามารถทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึน้
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
128 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจนำ�วิธีการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักเรียนจากการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ ซึ่งประเมินได้จากการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจด้านการคิดคำ�นวณ ด้านทักษะการคิดก่อนและหลังจากสิ้นสุด
การเรียนการสอน ดังนี้คือ
1.1 ความรูด้ า้ นการคิดคำ�นวณ หมายถึง ความสามารถในการจำ�เกีย่ วกับข้อเท็จจริง คำ�ศัพท์ค�ำ นิยาม และใช้กระบวนการคิด
การคำ�นวณตามขั้นตอนที่เคยเรียนรู้มา
1.2 ความเข้าใจด้านการคิดคำ�นวณ หมายถึง ความสามารถในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกฎทางคณิตศาสตร์
การสรุปอ้างอิง โครงสร้างคณิตศาสตร์ และความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาเพื่อการคิดคำ�นวณที่ถูกต้อง
1.3 ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในด้านการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ไม่มีในแบบฝึกหัดแต่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหา
ที่เรียน การค้นหาความสัมพันธ์ และการสรุปอย่างมีเหตุผล
2. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ หมายถึง ชุดการเรียนหรือชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยนวัตกรรม
ทางการศึกษา ได้แก่ สื่อ อุปกรณ์ และการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อค้นหาวิธีการ
กระบวนการ แนวคิดทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์ตรงและสามารถสรุปได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ ครูเป็นเพียงผูค้ อยให้คำ�แนะนำ� ให้ความสะดวก
และจัดสื่อไว้สำ�หรับการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งชุดกิจกรรมมีส่วนประกอบดังนี้
2.1 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เป็นส่วนประกอบที่อธิบายรายละเอียดการใช้ชุดกิจกรรม
2.2 ชื่อเรื่องชุดกิจกรรม บอกชื่อเรื่องที่จะเรียนในชุดกิจกรรม
2.3 คำ�ชี้แจง อธิบายจุดมุ่งหมายของชุดกิจกรรมและลักษณะของชุดกิจกรรม
2.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมจบลง
2.5 เวลาที่ใช้ เป็นส่วนที่บอกเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำ�กิจกรรม
2.6 สาระการเรียนรู้ เป็นส่วนที่อธิบายความรู้กับนักเรียน
2.7 สื่อการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ระบุวัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำ�กิจกรรม
2.8 กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนที่กำ�หนดให้นักเรียนปฏิบัติ
2.9 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนที่นักเรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองจากการทำ�กิจกรรม

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

นิรมล  ศตวุฒิ (เกษม  คันธตระกูล. 2547: 9; อ้างอิงจาก นิรมล  ศตวุฒิ. 2526: 141) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบเรียนด้วยตนเอง ย่อมอยู่บนรากฐานปรัชญา ดังต่อไปนี้
1) ความเชื่อในเรื่องความจำ�เป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความสามารถความต้องการที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
2) ความเชื่อในสิทธิของผู้เรียนว่าจะต้องได้รับโอกาสหลาย ๆ ทาง เพื่อเรียนรู้เนื้อหาและทักษะต่าง ๆ ได้มีโอกาส
จะรูล้ ว่ งหน้าว่าเขาต้องทำ�อะไร ได้รบั การพิจารณาตัดสินผลการเรียนด้วยวิธใี ด ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนและการประเมินผลตนเอง
ได้มีโอกาสใช้เวลาในการเรียนได้อย่างเพียงพอจนสามารถประสบความสำ�เร็จในการเรียน เพื่อจะได้ไม่ผิดหวัง และได้รับการสนับสนุน
ในด้านกำ�ลังใจให้เรียนได้จนบรรลุความสำ�เร็จ
3) ความเชื่อในเรื่องความจำ�เป็นที่จะต้องค้นพบด้วยตนเอง และรู้จักตนเองโดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้มีทางเลือก
หลากหลาย จนกระทั่งผู้เรียนแต่ละคนตระหนักถึงความสนใจของตนเอง ความสามารถพิเศษของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์
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4) ความเชื่อในเรื่องคุณค่าของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเรียนรู้ในวิชาใดก็ตามนักเรียนควรได้รับการสนับสนุนให้เห็นความสำ�คัญ
ของการนำ�เนื้อหาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม ได้พัฒนาความคิดความรู้สึก และความเป็นมนุษย์ ความเชื่อในเรื่องระเบียบวินัย
ในตนเอง ความรับผิดชอบการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม
จากการศึกษาจิตวิทยาที่นำ�มาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการข้างต้น ซึ่งสรุปได้ว่าการดำ�เนินกิจกรรมการเรียน
การสอนนัน้ ต้องยึดผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ คือ ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรม โดยมีครูท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวก ให้ค�ำ แนะนำ� 
และให้การเสริมแรงผู้เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจนำ�ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการมาช่วยใน
การเปลีย่ นพฤติกรรมการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วยส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและช่วยเร้าความสนใจ
ของนักเรียนต่อสิ่งที่กำ�ลังศึกษาได้มากขึ้น ทำ�ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ในการสร้างชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการนั้น สุวิทย์   มูลคำ�  และอรทัย  มูลคำ�  (2551: 53 - 54) ได้สรุปขั้นตอนการสร้างชุด
กิจกรรมแบบปฏิบัติการไว้ดังนี้
1) กำ�หนดเรือ่ งเพือ่ ทำ�ชุดกิจกรรม อาจกำ�หนดตามเรือ่ งในหลักสูตรหรือกำ�หนดเรือ่ งใหม่ขนึ้ มาก็ได้การจัดแบ่งเรือ่ งย่อยจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใช้ชุดกิจกรรมนั้น ๆ การแบ่งเนื้อเรื่องเพื่อทำ�ชุดกิจกรรมในแต่ละระดับย่อมไม่เหมือนกัน
2) กำ�หนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์ อาจกำ�หนดเป็นวิชาหรือบูรณาการแบบสหวิทยาการได้ตามความเหมาะสม
3) จัดเป็นหน่วยการสอน จะแบ่งเป็นกี่หน่วย แต่ละหน่วยจะใช้เวลาเท่าไรนั้นควรพิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและระดับ
ชั้นผู้เรียน
4) กำ�หนดหัวเรือ่ ง จัดแบ่งหน่วยการสอนเป็นหัวข้อย่อย ๆ เพือ่ สะดวกต่อการเรียนรูแ้ ต่ละหน่วยควรประกอบด้วยหัวข้อย่อย
หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ประมาณ 4 - 6 หัวข้อ
5) กำ�หนดความคิดรวบยอดหรือหลักการจะต้องกำ�หนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด หรือสามารถสรุป
หลักการ แนวคิดอะไร รวมไปถึงการจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่อและส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วย
6) กำ�หนดจุดประสงค์การสอนทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมรวมทั้งการกำ�หนดเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ไว้ให้ชัดเจน
7) กำ�หนดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อการสอน
8) กำ�หนดแบบประเมินผลโดย ต้องออกแบบประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์
(การวัดผลที่ยึดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในวัตถุประสงค์โดยไม่มีการนำ�ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าหลังจาก
ผ่านกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
9) เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ผู้สอนใช้ถือเป็นสื่อการสอนทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนในแต่ละ
หัวเรื่องเรียบร้อยแล้ว ควรจัดสื่อการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็นหมวดหมู่ในกล่อง/แฟ้มที่เตรียมไว้ ก่อนนำ�ไปหาประสิทธิภาพเพื่อหา
ความตรง ความเที่ยงก่อนนำ�ไปใช้ เราเรียกสื่อการสอนแบบนี้ว่า ชุดกิจกรรม
10) สร้างข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างข้อสอบเพื่อทดสอบก่อนและหลังเรียน ควรสร้างให้
ครอบคลุมเนื้อหากิจกรรมที่กำ�หนดให้เกิดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นสำ�คัญ ข้อสอบไม่ควรมากเกินไปแต่
ควรเน้นกรอบความรู้สำ�คัญในประเด็นหลักมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย หรือถามเพื่อความจำ�เพียงอย่างเดียว เมื่อสร้างเสร็จแล้วควร
ทำ�เฉลยไว้ให้พร้อมกันส่งไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
11) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เมือ่ สร้างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องนำ�ชุดกิจกรรมไปทดสอบโดยวิธกี ารต่าง ๆ
ก่อนนำ�ไปใช้จริง เช่น ทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา เป็นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการแสดงให้เห็นถึงผลดีในการนำ�มาใช้การจัดการเรียนการสอน เช่น วิลสัน
(พรศรี   ดาวรุ่งสวรรค์. 2548: 36; อ้างอิงจาก Wilson. 1996: 416) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนของครู เพื่อแก้ปัญหาในการเรียน
ของเด็กเรียนช้าด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการบวก การลบ ผลการศึกษาพบว่าครูผู้สอนยอมรับว่าการใช้ชุดการสอนมีผลดีมากกว่า
การสอนตามปกติอนั เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ครูสามารถแก้ปญั หาการสอนทีอ่ ยูใ่ นหลักสูตรสำ�หรับเด็กเรียนช้า ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อารีย์  แสงเดือน (2547: 51 - 52) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ 1 เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังได้
รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัย
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ของนิติกาญจน์   ไกรสิทธิพัฒน์ (2553: บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำ�นวณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าทักษะการคิดคำ�นวณของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลงานวิจยั ข้างต้นสรุปได้วา่ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบตั กิ ารทำ�ให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ เศษส่วน เส้นขนาน ทักษะการคิดคำ�นวณความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การสอนด้วยชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้รูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำ�นวน 6 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำ�นวน 36 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ
2. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. อธิบายวิธีการจัดการเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
2. นักเรียนทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ ก่อนเรียนแล้ว
นำ�คะแนนที่ได้นั้นเป็นคะแนนก่อนการทดลอง
3. ดำ�เนินการสอนโดยใช้ชดุ กิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบตั กิ าร ซึง่ ผูว้ จิ ยั เป็นผูส้ อนเอง โดยใช้เวลา 5 คาบ คาบละ 60 นาที
ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6 วัน
4. เมือ่ เสร็จสิน้ การทดลอง ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ตัวประกอบ
ของจำ�นวนนับ แล้วนำ�คะแนนที่ได้นั้นเป็นคะแนนหลังการทดลอง
5. นำ�คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าสถิตพิ นื้ ฐานของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กอ่ นและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับก่อนและหลังการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการโดยใช้สถิติ t - test แบบ Dependent
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สรุปผลการวิจัย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติ เรื่อง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย

นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ สูงขึน้ หลังเรียน
โดยใช้ชดุ กิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบตั กิ ารอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบตั กิ าร
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ตัวประกอบของจำ�นวนนับ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สงู ขึน้ ได้
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นต้องให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม  ดังที่ สุนิสา  
แก้วกระจ่าง (2553: 17) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่กำ�ลังศึกษา เนื่องจาก
การใช้ชุดกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รู้จักทำ�งานร่วมกัน และ
ผูเ้ รียนยังได้รจู้ กั วิธกี ารศึกษาด้วยตนเอง โดยการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีจ่ ดั เตรียมไว้ในชุดกิจกรรมนัน้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิลสัน
(พรศรี  ดาวรุง่ สวรรค์. 2548: 36; อ้างอิงจาก Wilson. 1996: 416)  กาญจนา  ศรีเกือ้ (2547: บทคัดย่อ)  อารีย  ์ แสงเดือน (2547: 51 - 52)  
สนฤดี  ศรีสวัสดิ์ (2551: 129 - 131)  นิตกิ าญจน์  ไกรสิทธิพฒ
ั น์ (2553: บทคัดย่อ)  และสุนสิ า  แก้วกระจ่าง (2553: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกันว่าหลังจากการเรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมสามารถทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนควรนำ�วิธีการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ
ไปใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. ควรมีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่เพือ่ นครู ในเรือ่ งการสร้างชุดกิจกรรมแบบปฏิบตั กิ ารเพือ่ นำ�ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ
3. ครูต้องเตรียมความพร้อมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบทเรียนก่อน โดยการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เตรียมใบความรู้
พร้อมศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเพื่อสามารถให้คำ�แนะนำ�นักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
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รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย

การพัฒนาชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 สำ�หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ผู้วิจัย
นายวรวุฒิ  เจริญวุฒิวิทยา
ปีที่วิจัย			 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 สำ�หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังการเรียน
โดยใช้ชุดการสอน ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดการสอนประกอบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคยานยนต์ ห้อง SA.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำ�นวน 46 คน ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ งานวิจยั เป็นการทดลองแบบ One - Group
Pretest - Posttest เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดการสอนประกอบด้วย แบบฝึกทักษะใบงานประกอบการเรียนรู้สำ�หรับนักศึกษา
ที่ผู้วิจัยพัฒนาและเรียบเรียงขึ้น คู่มือครูพร้อมเฉลย แผนการจัดการเรียนการสอน และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ
ทั้งสิ้น 3 หน่วย รวมจำ�นวน 70 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.75
มีค่าอำ�นาจจำ�แนกอยู่ระหว่าง 0.806 ถึง 0.955 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่า 0.904 ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบ
ประเมินจำ�นวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.846 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความพึงพอใจโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนด้วยการทดสอบแบบที (t – test for dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.99 /80.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้ผ่านการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .01  
3. ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับกระบวนการคิดและวิธกี ารเชิงเหตุผล มีบทบาทสำ�คัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์
ทำ�ให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ทำ�ให้สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ และแก้ปัญหาเป็นอย่างมีหลักการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน
อีกทั้งคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการศึกษาศาสตร์ความรู้แขนงอื่น ๆ ดังเช่น วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ ตลอดจนเทคโนโลยีของศาสตร์ต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 25) ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงเป็นตัวช่วยพัฒนา
ชีวติ มนุษย์ให้มคี วามสมบูรณ์ทงั้ ในด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาบุคคลให้เป็นทรัพยากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและศักยภาพนัน้ จึงจำ�เป็น
อย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นความสำ�คัญในลำ�ดับต้น ๆ เพื่อพัฒนาให้บุคคลมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้ได้กับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์
แคลคูลสั จัดเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญและจำ�เป็น สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ประกอบการอธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ของธรรมชาติ ในรูปของการวิเคราะห์ คำ�นวณและอธิบายค่า แสดงออกมาให้เป็นรูปธรรม ทัง้ นีก้ ารเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา
ได้จดั ให้มีการเรียนการสอนแคลคูลัสควบคูไ่ ปกับวิชาชีพด้านช่างอุตสาหกรรม การอธิบายและแก้ปญ
ั หาปรากฏการณ์ ตลอดจนเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมนั้น ต้องใช้แคลคูลัสเป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้ ดังนั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรชีพ
ชัน้ สูงพุทธศักราช 2546 จึงได้บรรจุวชิ าแคลคูลสั ในหลักสูตรสาขาช่างอุตสาหกรรม  โดยกำ�หนดอยูใ่ นหมวดวิชาสามัญทัว่ ไป ใช้ชอื่ วิชาว่า
“แคลคูลัส 1” รหัส 3000 - 1525 จำ�นวน 3 หน่วยกิต 3 คาบต่อสัปดาห์ มีการกำ�หนดจุดประสงค์ตามสาขาวิชาของผู้เรียน ให้ผู้ที่สำ�เร็จ
การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาวิชาเอกนั้น ๆ จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์ ไปใช้ประกอบวิชาชีพ วิชาแคลคูลัส 1 จึงมีความสำ�คัญต่อการเรียนในสาขาช่างอุตสาหกรรม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกทีผ่ า่ นมาพบว่าอยูใ่ นระดับตำ 
�่ ดังจะเห็นได้จากผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2556
ของนักศึกษาจ�ำนวน 650 คน มีคะแนนเฉลี่ย 48.21% ซึ่งคิดเป็นคะแนนที่ต�่ำ  ส่งผลให้เกิดปัญหาการเรียนการสอนต่อยอดใน
วิชาชีพเฉพาะสาขาในระดับชั้นปี 2 ดังการให้ข้อมูลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 และคณาจารย์สาขาช่าง
อุตสาหกรรมที่พบว่า ความรู้ในเรื่องแคลคูลัสของนักศึกษาส่วนใหญ่อ่อนมาก ไม่สามารถน�ำไปประยุกต์หาอนุพันธ์ และปริพันธ์ของ
ค่าต่าง ๆ ของวิชาชีพเฉพาะ ดังเช่น การหาปริพันธ์ของงานภายในระบบลูกสูบของวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ การหา
อนุพันธ์และปริพันธ์ของเส้นแรงแม่เหล็กกรณีการเกิดสนาม แม่เหล็กผ่านตัวน�ำต่าง ๆ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และ
การหาอนุกรมลาปาส ฟูเรียส์ในวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาสาขาไฟฟ้าก�ำลัง เป็นต้น ตลอดจนนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งสาขาวิศวกรรมและการอุตสาหกรรม นักศึกษาเหล่านี้มักมีปัญหาเกี่ยวกับการน�ำแคลคูลัสไปศึกษา
ต่อในระดับสูงขึน้ ต้องมีการปรับพืน้ ฐานหรือการจัดการเรียนซ่อมเสริมตามแนวทางการแก้ไขของสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ จากการสอบถาม
ความคิดเห็นครูผู้สอนร่วม ตลอดจนส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม พบว่า สาเหตุของปัญหาเหล่านี้มีหลายประการ
ทั้งในเรื่องความไม่เอื้ออ�ำนวยของหลักสูตร ที่จัดให้มีการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของวิชาแคลคูลัสเพียง 2 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 และ 2 ด้วยต้องการเน้นในรายวิชาตามสาขาวิชาชีพเป็นหลัก
ท�ำให้นกั ศึกษาขาดความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ ะใช้ในการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ งการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
แคลคูลสั 1 ส�ำหรับวิศวกรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานของฉลอง  สวัสดี และณรงค์ศกั ดิ  ์ โยธา (2554, หน้า 67)
ที่พบว่าความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์มีผลต่อผลการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ส�ำหรับวิศวกร อีกทั้งในเรื่องของเอกสารต�ำราประกอบ
การเรียนรายวิชาแคลคูลัส ซึ่งผู้แต่งมักรวบรวมและเรียบเรียงมาจากเอกสาร ต�ำราเรียนที่ใช้กันในระดับอุดมศึกษาเป็นของคณาจารย์
ในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง   ลักษณะของเนื้อหาเน้นในรูปแบบการนิยามอ้างอิงทฤษฎีซึ่งนักศึกษาที่มีพื้นฐานอ่อนยากต่อการ
ท�ำความเข้าใจ แบบฝึกหัดท้ายบทที่ใช้ประกอบนั้นมีความยาก อีกทั้งไม่มีการจัดล�ำดับความยากง่ายไม่เหมาะกับสภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสายอาชีวะ นักศึกษาจึงรู้สึกท้อเมื่อท�ำแบบฝึกหัดไม่ได้ ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ภาระหนักจึงตกอยู่กับครูผู้สอนที่ต้องพยายาม
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน
เมือ่ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะสร้างชุดการสอนวิชาแคลคูลสั 1 ในรูปแบบของเอกสารประกอบ
การสอนพร้อมแบบฝึกทักษะใบงาน ให้มีลักษณะตามองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และรูปแบบการเรียน
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพดังแนวคิดของปรีชา  เนาว์เย็นผล (2537, หน้า 81 - 82) ลักษณะเนื้อหาแบบฝึกทักษะ ใบงานมีความ
ครอบคลุมเนือ้ หา โจทย์แบบฝึกเน้นรูปแบบทีง่ ่ายต่อการทำ�ความเข้าใจ มีการจัดลำ�ดับเนือ้ หาจากง่ายไปยากและสอดคล้องกับแนวทาง
การเรียนรู้ โดยเริ่มจากการทำ�ตามแบบได้จนถึงข้อประยุกต์ ลักษณะของโจทย์มีหลากหลายนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทบทวนบ่อย ๆ
นอกเวลาเรียน ตัวอย่างมีความหลากหลายจนช่วยให้นักศึกษาเห็นรูปแบบ มีโอกาสได้เลือกใช้วิธีการต่าง ๆ มาแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
จนเกิดเป็นทักษะในการแก้ปญ
ั หา ทำ�ให้ได้แบบฝึกหัดรายวิชาแคลคูลสั 1 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักวิชาการ สามารถปรับเปลีย่ นเจตคติ
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สูงขึ้น อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับผู้เรียน
อย่างสูงสุดตามความต้องการของหลักสูตร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 สำ�หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ชุดการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนการสอนแคลคูลัส 1 ที่ผู้วิจัยเรียบเรียงและพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ประกอบ
การเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 1 สำ�หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
แผนการสอน คู่มือครู แบบฝึกทักษะ ใบงาน ซึ่งยึดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2546 จำ�นวน 3 หน่วย ได้แก่ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรู้แคลคูลัส 1 ซึ่งวัดได้จากการทำ�แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัย จำ�นวน 70 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความรู้ความจำ�  
ความเข้าใจ  ทักษะการคิดคำ�นวณ  และความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง คุณภาพของชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยให้นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้จนสามารถทำ�แบบฝึกและแบบทดสอบหลังเรียนได้ผ่านเกณฑ์มาตฐาน 80/80 โดยที่
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ จากการทำ�แบบฝึกหัดหรือใบงานระหว่างเรียนของผูเ้ รียนทัง้ หมด คิดเป็น
80 เปอร์เซ็นต์
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ จากการทำ�แบบทดสอบหลังเรียนของผูเ้ รียนทัง้ หมดคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์
4. ความพึงพอใจต่อชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อชุดการสอน
ประกอบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาและเรียบเรียงขึ้น ในแบบฝึกหัดและแบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประมาณค่า 10 ระดับ จำ�นวน 10 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาชุดการสอนประกอบการเรียนรู้ วิชาแคลคูลัส 1 สำ�หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารงานวิจยั และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง นำ�มาสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ของงานวิจยั ดังนี้ คือ ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง 2546) หมวดวิชาสามัญทัว่ ไป
รายวิชาแคลคูลัส 1 (กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 35 - 42) ทั้งในส่วนของมาตรฐานรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา
ตามฐานสมรรถนะและคำ�อธิบายรายวิชาเพือ่ ใช้ในการกำ�หนดขอบเขตของเนือ้ หา เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจน
การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการสร้างและการพัฒนาชุดการสอน จากแนวคิดของ สุวทิ ย์  มูลคำ�
และสุนนั ทา  สุนทรประเสิรฐ (2550, หน้า 41 – 48) ประกอบไปด้วยการสร้างและพัฒนาแผนการสอน  แบบฝึกทักษะ ใบงาน  และคูม่ อื ครู  
ใช้หลักการสอนตามทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (อัมพร  ม้าคะนอง, 2546, หน้า 2) ประกอบ ด้วยกฎหรือหลัก 4 ข้อ คือ กฎของ
ภาวะสมดุล (the dynamic principle) กฎความหลากหลายของการรับรู้ (the perceptual variability principle) กฎความหลากหลาย
ทางคณิตศาสตร์ (the mathematical variability principle) กฎการสร้าง (the  constructivist principle) ประกอบกับแนวคิดการสอน
คณิตศาสตร์ที่เน้นแนวทางการแก้ปัญหาโจทย์ 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya, 1985, P.16 - 27) ประกอบด้วย การทำ�ความเข้าใจปัญหา
การวางแผนแก้ปัญหา การดำ�เนินการตามแผนและการตรวจสอบผล ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ตามหลักการของชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2539, หน้า 494 - 500) และกรมวิชาการ (2545, หน้า 63 - 64) ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ
จากเอกสาร และตำ�ราเรียนที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลตามทฤษฎีการสร้างข้อสอบของบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542, หน้า 72 - 90)
และล้วน สายยศ และอังคณา   สายยศ (2539, หน้า 196 - 198)   บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ์ (2527, หน้า 37 - 44) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาแคลคูลสั 1 ทัง้ ในด้านความรูค้ วามจำ� ความเข้าใจทักษะการคิดคำ�นวณ
และความสามารถในการแก้ปัญหา

กรอบแนวคิดการวิจัย

การเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ต่อการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ตัวแปรต้น 			
การเรียนการสอนโดยใช้ชุด
การสอนวิชาแคลคูลัส 1

ตัวแปรตาม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1
ของนักศึกษา
2. ความพึงพอใจต่อชุดการสอน วิชาแคลคูลัส 1
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
เป็นงานวิจัยลักษณะกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One group, pretest - posttest design) ด้วยรูปแบบการประเมิน
ตามตารางแบบแผนการใช้ชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1
สอบก่อน

ตัวแปรอิสระ

สอบหลัง

O1

X

O2

เมื่อ

O1
แทน
การทดสอบก่อนการทดลอง (pretest)
X
แทน
การสอนโดยใช้ชุดการสอน
O2
แทน
การทดสอบหลังการทดลอง (posttest)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขาช่างอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี จำ�นวน 621 คน
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ห้อง SA.1/1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำ�นวน 46 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 รหัส 3000 -1525 สำ�หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ประกอบด้วยเนือ้ หาการเรียน 3 หน่วย คือ ลิมติ และความต่อเนือ่ งของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ และปริพนั ธ์ ซึง่ ทัง้ 3 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย
เอกสาร 3 ชุด คือ
1.1 แผนการสอน รายวิชาแคลคูลัส 1 รหัส 3000 – 1525 จำ�นวน 8 แผน มีเนื้อหาและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 หมวดวิชาสามัญ แต่ละแผนประกอบด้วย ชื่อหน่วย
จำ�นวนชั่วโมง จุดปะสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และบันทึกหลัง
การสอน
1.2 เอกสารประกอบการเรียนรูส้ �ำ หรับนักศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เนือ้ หาวิชา คำ�อธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แคลคูลัส 1 จากหนังสือและตำ�ราเรียนวิชาแคลคูลัสต่าง ๆ เช่น แคลคูลัส 1 (ศักดา กิ่งโก้, 2547, หน้า 4 - 85)
Theroy and Problems of Differentail and Integral Calculus.( Ayres, Frank Jr. 1972, p. 9 - 103)  จัดลำ�ดับเนื้อหาตามรูปแบบ
ที่กำ�หนดดังนี้ คือ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ประกอบการเรียนรู้สูตรประกอบ แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดทบทวน ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพเบือ้ งต้นจากผูเ้ ชีย่ วชาญและนำ�มาทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขจำ�นวน 3 ครัง้ กับนักศึกษา เก่ง  ปานกลาง และอ่อน
ครั้งที่ 1 กับนักศึกษา 3 คน ครั้งที่ 2 จำ�นวน 9 คน และทดลองครั้งที่ 3 เป็นการทดสอบภาคสนามกับนักศึกษาจำ�นวน 40 คน
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่ามีประสิทธิภาพ 80.15/79.26
ผู้วิจัยนำ�มาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและเพื่อนครูแล้วนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำ�วิจัย
1.3 เอกสารประกอบการเรียนรูส้ �ำ หรับครูผสู้ อน ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรูส้ �ำ หรับครูผสู้ อน
ควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการเรียนรู้สำ�หรับนักศึกษา โดยเพิ่มเติมในส่วนของการเฉลยแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดทบทวน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำ�หน่วยการเรียนรู้ และเฉลยแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำ�หน่วยการเรียนรู้
2. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ซึ่งวัดตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมทีก่ �ำ หนดไว้ในหลักสูตร ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 5 ตัวเลือก ครอบคลุมเนือ้ หา เรือ่ ง ลิมติ   ฟังก์ชนั
และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน   อนุพันธ์ของฟังก์ชันและปริพันธ์ จำ�นวนทั้งสิ้น 70 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.75 มีค่าอำ�นาจจำ�แนกอยู่ระหว่าง 0.806 ถึง 0.955
โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่า 0.904
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างแบบสอบถามของบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542, หน้า 107 - 112) จำ�นวน 10 ข้อ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความตรงเชิงสภาพและความตรงเชิงเนื้อหา มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การตรวจสอบและให้คะแนนตั้งแต่ มีความพึงพอใจต่อข้อนั้น ๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุด จนถึงมีความพึงพอใจ
ต่อข้อนั้น ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.846
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประชุมชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่าง มีความเข้าใจหลักการและวัตถุประสงค์การเรียนการสอนประกอบชุดการสอนวิชา
แคลคูลัส 1
2. นำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนที่ได้
เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (pretest)
3. ดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ห้อง SA.1/1 จำ�นวน 46 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตลอดทั้งภาคเรียน จำ�นวน 54 คาบ ซึ่งในระหว่างเรียนจะทำ�การสอบ
เก็บคะแนนที่ได้จากการทำ�แบบฝึกทักษะ ใบงานในแต่ละหน่วยการเรียนย่อย ในทุกแบบฝึกทักษะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการวิเคราะห์
ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน
4. เมื่อเรียนจบการเรียนตามกระบวนการตามขั้นตอนการใช้ชุดการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนแล้ว นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจะทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามหน่วยการเรียนรู้อีกครั้ง บันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนนการทดสอบหลังเรียน (posttest)
และใช้เป็นข้อมูลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน
5. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในคาบสุดท้าย ให้นักศึกษาทำ�แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอน
วิชาแคลคูลัส 1
6. นำ�คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยใช้สถิติการทดสอบแบบที
(t - test for dependent) ตลอดจนวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้วยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ตามสูตรของ
กรมวิชาการ (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 63 – 64)
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 โดยใช้การทดสอบแบบที
(t – test dependent)

สรุปผลการวิจัย
ดังตาราง

1. ชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.99 /80.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แสดงข้อมูล

จำ�นวนนักศึกษา
(คน)

คะแนนเฉลี่ย
ระหว่างเรียน
(155 คะแนน)

คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน
(70 คะแนน)

ร้อยละของคะแนน
กระบวนการ (E1)

ร้อยละของคะแนน
ผลลัพธ์ (E2)

46

127.09

56.58

81.99

80.83
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้ผ่านการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .01 แสดงข้อมูลดังตาราง
การทดสอบ

N

X-

SD

t

ก่อนเรียน
หลังเรียน

46
46

31.02
56.57

8.20
3.37

**19.64

** P < .01
3. ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดการสอน
วิชาแคลคูลัส 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 แสดงข้อมูลดังตาราง
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย
แบบฝึกหัดครอบคลุมเนื้อหาวิชาแคลคูลัส
ตัวอย่างโจทย์แสดงวิธีทำ�ง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจ
เนื้อหาเรียงลำ�ดับข้อจากง่ายไปยาก
มีจำ�นวนข้อหลากหลายเพียงพอต่อการฝึกทำ� 
เมื่อทำ�แบบฝึกหัดในชุดการสอนแล้วทำ�ให้มีความเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งขึ้น
เมื่อผ่านการทำ�โจทย์ข้อง่ายแล้วทำ�ให้สามารถแก้โจทย์
ปัญหาที่ยากขึ้นได้ด้วยตนเอง
โจทย์ตัวอย่างแสดงการแก้ปัญหาได้ชัดเจน เป็นขั้นตอน
ใบงานนี้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานอ่อน
ชุดการสอนเหมาะสมที่จะใช้ประกอบการเรียน
วิชาแคลคูลัส
รวม

х-

SD

ระดับความพึงพอใจ

4.73
4.43
4.57
4.53
4.28
4.54

0.35
0.43
0.37
0.41
0.55
0.46

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.26

0.62

มาก

4.39
4.57
4.52

0.25
0.51
0.45

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.48

0.62

มาก

อภิปรายผลการวิจัย

1. จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 มีประสิทธิภาพ 81.99/80.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถทำ�แบบฝึกท้ายชุดการสอนแต่ละหน่วยผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 81.99 และจำ�นวนนักศึกษาสามารถทำ�แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนจากจำ�นวนข้อ 70 ข้อ
คิดเป็นคะแนนร้อยละ 80.83 แสดงว่าชุดการสอนแคลคูลัส 1 สำ�หรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
ที่ผู้วิจัยเรียบเรียงและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการเพียงพอที่จะนำ�ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของจิตสาวดี   ฉายศิริพันธ์ (2549, หน้า 68) ซึ่งได้ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี 2 พบว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 81.59/86.06 และงานวิจัยของฉวีวรรณ
ศรสังข์ทอง (2541, หน้า 80) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าชุดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 94.01/88.67 ซึง่ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในการพัฒนาชุดการสอนนี้
ผู้วิจัยดำ�เนินการสร้างอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนวิธีการสร้าง มีการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาการเรียนรู้ จุดประสงค์ และกระบวนการ
เรียนรู้ มีการกำ�หนดเกณฑ์ประสิทธิภาพและวิธกี ารประเมินทีย่ ดึ ถือความสอดคล้องกับเนือ้ หาและจุดประสงค์ในการเรียนซึง่ เป็นไปตาม
แนวคิดของกฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ (2538, หน้า 11) ทีว่ า่ องค์ประกอบตามกระบวนการสร้างชุดการสอนเหล่านี้ ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพ
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ในการเรียนได้ นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั มีการวางแผนศึกษาขัน้ ตอนการใช้ชดุ การสอน มีการนำ�หลักจิตวิทยาการเรียนรูแ้ ละจิตวิทยาพัฒนาการ
มาเป็นแนวทางการสร้างชุดการสอน มีการตรวจสอบคุณภาพชุดการสอนทัง้ ในด้านความตรงเชิงสภาพ ความตรงเชิงเนือ้ หา การใช้ภาษา
ตามคำ�เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ชุดการสอนผ่านการทดลองใช้กับนักศึกษาที่มีความสามารถทั้งเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน ในอัตราส่วน 1:1 และ 1:10 แล้วนำ�ไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง ทำ�ให้ทราบถึงข้อบกพร่องของ
ชุดการสอน มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน จึงเป็นปัจจัยให้ชดุ การสอนวิชา
แคลคูลัส 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาและเรียบเรียงขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2. จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุด
การสอนวิชาแคลคูลัส 1 พบว่า คะแนนทดสอบหลังการใช้ชุดการสอนประกอบการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
ด้วยค่าสถิตทิ ี (t - test) เท่ากับ 19.641 แสดงว่าชุดการสอนนีช้ ว่ ยเพิม่ ทักษะความเข้าใจให้นกั ศึกษาเรียนแคลคูลสั 1 ได้เข้าใจมากยิง่ ขึน้
สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์   เสาวะพาน (2546, หน้า 68) ซึ่งได้พัฒนาชุดการสอนเรื่องเซตและการให้เหตุผล พบว่านักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนรู้ประกอบชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และอิทธิพงษ์  ดุสติ พันธ์ (2538, หน้า 65) พบว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งโจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณภาพ
ของชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่มี
องค์ประกอบแผนการสอนประกอบไปด้วย ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง จุดประสงค์ เนือ้ หารายวิชา กระบวนการเรียนรู้ มีการก�ำหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพและวิธีการประเมินที่ยึดถือความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ทางการเรียน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่ง
ส�ำคัญทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการเรียนได้ประกอบการยกตัวอย่าง จ�ำนวนแบบฝึกหัดและแบบฝึกเสริมทักษะในชุดการสอน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นภายใต้การค�ำนึงถึงความสามารถของนักศึกษาที่ว่า นักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน นักศึกษาที่มี
ความถนัดสูงและมีพนื้ ความรูม้ าอย่างดีจะเรียนรูไ้ ด้เร็ว นักศึกษาทีม่ คี วามถนัดต�่ำและมีพนื้ ความรูไ้ ม่เพียงพอก็จะเรียนได้ชา้ ไม่ทนั เพือ่ น
และแบบฝึกทักษะในชุดการสอนนี้มีลักษณะที่ตอบสนองต่อความสามารถ ผู้เรียนสามารถเลือกท�ำได้ตามศักยภาพของตนเอง
โดยทุกคนไม่จ�ำเป็นต้องท�ำได้เหมือนกัน จึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้อย่างมีประสบการณ์และได้ปฏิบัติจริง
เกิดการเรียนรูไ้ ด้เต็มศักยภาพ เต็มความสามารถ นอกจากนีย้ งั มีจ�ำนวนข้อของแบบฝึกหัดทีม่ ากพอทัง้ ในรูปของแบบฝึกหัดและแบบฝึก
เสริมทักษะ นักศึกษาจึงได้ฝึกท�ำโจทย์แคลคูลัสเป็นประจ�ำ ยังให้เกิดทักษะและน�ำไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีดังงานวิจัยของ
ด�ำรง  มัธยมนันท์ (2539, หน้า 269) ที่พบว่า การฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์มาก ๆ และฝึกเป็นประจ�ำ จะท�ำให้สามารถแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยทีส่ นับสนุนว่าชุดการสอนวิชาแคลคูลสั 1 ช่วยให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ด้านความพึงพอใจต่อชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะการสร้างและพัฒนาชุดการสอนนี้ ผู้วิจัย
คำ�นึงถึงความสามารถของผู้เรียนและธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลัก นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากตัวอย่างและฝึกทำ�โจทย์
ด้วยตนเองประกอบการแนะนำ�ของครู  ลักษณะโจทย์เรียงลำ�ดับจากง่ายไปหายากทำ�ให้งา่ ยต่อการเรียนรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจ โดยนักศึกษา
มีความพึงพอใจในเรื่องตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย ตัวอย่างในแบบฝึกง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจ ใบงานนี้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มี
พืน้ ฐานอ่อน เมือ่ ผ่านการทำ�แบบฝึกหัดแล้ว ทำ�ให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ คุณลักษณะเหล่านีส้ อดคล้องกับแนวทางการสอนคณิตศาสตร์
ทีว่ า่ นักศึกษาจะมีความเข้าใจในเนือ้ หาได้ดี ควรจัดลำ�ดับเนือ้ หาจากง่ายไปยาก โจทย์ตอ้ งไม่ยากจนเกินไป เพราะอาจทำ�ให้นกั ศึกษาเกิด
ความท้อถอย มีการยกตัวอย่างจนผู้เรียนเห็นรูปแบบจนสามารถปฏิบัติได้เอง (ยุพิน  พิพิธกุล, 2546, หน้า 2) ทำ�ให้นักศึกษาสามารถ
ทำ�ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเป็นเหตุผลที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่อใบงานประกอบการเรียนอย่างมากที่สุดนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ชุดการสอนวิชาแคลคูลัส 1 เป็นชุดการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาและเรียบเรียงขึ้นตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพเป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  จึงเหมาะสำ�หรับที่ครูที่รับผิดชอบในการสอนวิชาแคลคูลัส 1 จะนำ�ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนทักษะด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ทำ�ให้การเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
2. การนำ�ชุดการสอนนี้ไปใช้ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องศึกษาแผนการสอนพร้อมคู่มือครูประกอบอย่างละเอียด
เพื่อให้การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนเป็นไปตามขั้นตอนทั้งนี้ครูผู้สอน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาและวิจัยเรื่องของการสร้างบทเรียนช่วยสอน นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับแคลคูลัส 1 เพื่อสร้าง
ทางเลือกสำ�หรับผูเ้ รียนและผูส้ อนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรูท้ างวิชาการ
มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ประกอบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเอกสารประกอบ
การเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาต่อไป

รายการอ้างอิง

กรมวิชาการ. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
กรมอาชีวศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546).
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, (2545).
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.
กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2551.
กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์. “แนวคิดการหาประสิทธิภาพบทเรียน CAI”. วารสารวิชาการ, 5(3) : 11-14.
กรุงเทพ ฯ: พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
จิตสาวดี  ฉายศิรพิ ันธ์. แบบฝึกทักษะทีม่ ปี ระสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร์เพิม่ เติม เรือ่ ง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. สงขลา: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมบูรณ์ กุลกันยา, 2549.
ฉลอง  สวัสดี และณรงค์ศกั ดิ  ์ โยธา. การศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาแคลคูลสั 1 สำ�หรับวิศวกร ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2554.
ฉวีวรรณ  ศรสังข์ทอง. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมประถมศึกษาปีที่ 5. 		
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการประถมศึกษา. กรุงเทพ ฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, 2541.
ชัยยงค์  พรหมวงศ์. “ชุดการสอนระดับประถมศึกษา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการสอนระดับประถมศึกษา.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
ดำ�รง  มัธยมนันท์. แนวคิดใหม่การสอนชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์เจริญผล, 2539.
บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. การทดสอบแบบอิงเกณฑ์แนวคิดและวิธีการ. กรุงเทพ ฯ: โอเดียนสโตร์ จำ�กัด, 2527.
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. เทคนิคการสร้างและเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำ�หรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพ ฯ: B&B Publishing, 2542.
ปรีชา  เนาว์เย็นผล. การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์. วารสารคณิตศาสตร์, 23 (6), 62-74, 2537.
ยุพิน  พิพิธกุล. การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพ ฯ: บพิธการพิมพ์, 2546.
ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพ ฯ: สุวีริยาสาส์น, 2539.
วราภรณ์  เสาวพาน. การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตและการให้เหตุผล สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาการมัธยมศึกษา. กรุงเทพ ฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.  
ศักดา  กิ่งโก้. แคลคูลัส 1. กรุงเทพ ฯ: สำ�นักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2547.
สุวทิ ย์  มูลคำ� และสุนนั ทา  สุนทรประเสริฐ. การพัฒนาผลงานทางวิชาการสูก่ ารเลือ่ นวิทยฐานะ. กรุงเทพ ฯ: บริษทั ดวงกมลสมัย, 2550.
อัมพร  ม้าคะนอง. คณิตศาสตร์: การสอนและการเรียนรู้. กรุงเทพ ฯ: สำ�นักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
อิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์. การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการประถมศึกษา. กรุงเทพ ฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538.
Ayres, Frank Jr. Theroy and Problems of Differentail and Integral Calculus. McGrawHill, Inc., 1972. Polya, G.
How to solve it. New York: Doubleday & Company, 1985.
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา” 141

ผลงานวิจัย

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอากาศอำ�นวยศึกษา
ผู้วิจัย
นายคาลม  แสงแก้ว
ปีที่วิจัย			 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) บูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด (Mind Map) วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้แผนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน บูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอากาศอำ�นวยศึกษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำ�นวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน บูรณาการร่วมกับเทคนิค
ผังความคิดวิชาประวัตศิ าสตร์ ส 31104 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับเทคนิค
ผังความคิด (Mind Map) วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.95/83.16
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom) ร่วมกับเทคนิคผังความคิด (Mind Map) วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาค
ของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (The Globalization) วัฒนาการ
ความก้าวหน้าทุก ๆ มิติ เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำ�รงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง การศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนทำ�งานที่ใช้ความรู้ (Knowledge worker) และเป็นบุคคล
พร้อมเรียนรู้ (learning person) ดังนัน้ การจัดการเรียนรูต้ อ้ งเน้นทีอ่ งค์ความรู้ ทักษะความเชีย่ วชาญ และสมรรถนะทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน เพือ่ ใช้
ในการดำ�รงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากการสังเกตและสอบถามจากครูที่สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนให้ความสำ�คัญต่อวิชาประวัติศาสตร์น้อยลงขาดทักษะการคิด ขาดทักษะการสังเคราะห์ความรู้
ไม่สามารถสรุปองค์ความรูแ้ ละต่อยอดองค์ความรูข้ องตนเองได้ ขาดทักษะการทำ�งานเป็นทีม นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยูใ่ นเกณฑ์
ปานกลางถึงพอใช้  นอกจากนีข้ อ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารสอนวิชาประวัตศิ าสตร์ พบว่า รูปแบบการสอน
ส่วนใหญ่เป็นแบบบรรยายและจดบันทึก นักเรียนรับข้อมูลอย่างเดียว หรือมีเพียงการอ่านใบความรูแ้ ล้วทำ�ใบงานหรือแบบฝึกหัด ซึง่ ตรงข้ามกับ
เป้าหมายการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 3R ได้แก่อ่านออก (Reading) เขียนได้ (W) Riting และคิดเลขเป็น
(A) Rithmetics และ 7C ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking & problem
solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity & innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
(Cross - cultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำ�งานเป็นทีม และภาวะผู้นำ�  (Collaboration, teamwork &
leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, information & media literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Computing & ICT literacy) ทักษะด้านอาชีพ (Career & Self - Reliance) และ
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing Skill) (วิจารณ์  พานิช. 2555.)
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ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยังไม่
สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 3R และ 7C อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำ�ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำ�วัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนห้องเรียนกลับด้าน โดยเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการสอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากครูเป็นผู้สอนในห้องเรียน นักเรียนกลับไปทำ�การบ้านส่ง เปลี่ยนเป็นนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองผ่าน “เทคโนโลยี” ที่ครูจัดหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียนและมาทำ�  “กิจกรรม” ในชั้นเรียนโดยมีครูคอยให้คำ�แนะนำ�แทน
ซึง่ สิง่ ทีเ่ ป็นหัวใจสำ�คัญของเทคนิคห้องเรียนกลับด้านคือการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทีท่ นั สมัยและการให้นกั เรียนได้มโี อกาสเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมซึง่ ทัง้ สองส่วนนีจ้ ะกระตุน้ ให้เกิดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ย่างเต็มทีแ่ ละการสอนรูปแบบผังความคิดเป็นรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นและให้ความสำ�คัญกับการจัดหมวดหมู่โครงสร้างทางความคิดของผู้เรียนโดยใช้แผนภาพในลักษณะ
ต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนมองเห็นภาพความสัมพันธ์และเชือ่ มโยงความรูต้ า่ ง ๆ ได้อย่างมีระบบระเบียบมากขึน้ และเป็นสิง่ ที่
จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถจัดระบบระเบียบความรูใ้ หม่และนำ�ไปสูก่ ลยุทธ์ในการทำ�ให้เกิดความจำ�ในระยะยาว และเกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมหรือความสามารถของผู้เรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากความสำ�คัญและเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์สนใจที่จะนำ�รูปแบบการจัดกิจการเรียนรู้
รูปแบบห้องเรียนกลับด้านมาบูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผังความคิดในวิชาประวัติศาสตร์ ส 31104
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2 รูปแบบนีม้ คี วามเหมาะสมสอดคล้องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
และปัญหาที่พบอันจะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดรวมถึงพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและช่วยทักษะ 3R และ 7C เพื่อใช้ในการ
ดำ�รงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิค
ผังความคิดวิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค
ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิดวิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. รูปแบบวิธกี ารสอนทีห่ อ้ งเรียนกลับด้าน หมายถึง รูปแบบวิธกี ารสอนทีใ่ ห้นกั เรียนค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองนอกชัน้ เรียน
หรือที่บ้าน ก่อนเข้าชั้นเรียนและมาทำ�กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนโดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือและชี้แนะ
2. ผังความคิด หมายถึง แผนภูมิการจดบันทึกเนื้อหาสาระที่ศึกษาค้นคว้ามาแสดงความสัมพันธ์ของสารหรือความคิดเห็น
ต่าง ๆ ในเห็นโครงสร้างรวมเชื่อมโยงสรุปความสัมพันธ์ของเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง และเนื้อหาย่อย ให้เป็นรูปธรรมซึ่งเกิดจาก
การวิเคราะห์เนื้อหาว่ามีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเพื่อจะได้ศึกษาและทำ�ความเข้าใจได้ง่าย
3. แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด วิชาประวัตศิ าสตร์ ส 31104
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หมายถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนำ�รูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการกับเทคนิคผังความคิดมี 4 ขัน้ ประกอบด้วย ขัน้ กำ�หนดปัญหา ขัน้ เก็บรวบรวมข้อมูล ขัน้ การจัดระบบข้อมูล
และขั้นสรุปและประเมินผล
4. ประสิทธิภาพของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิดวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ส 31104 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 หมายถึง ผลทีไ่ ด้จากการทดลองใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
บูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิดวิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยกำ�หนดซึ่งในครั้งนี้ใช้เกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง จำ�นวนร้อยละของคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้า ทำ�ใบงานทำ�แบบฝึกหัด
และแบบทดสอบประจำ�แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง จำ�นวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์ หมายถึง คะแนนความรูค้ วามสามารถทีน่ กั เรียนทำ�ได้จากการทำ�แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดตามหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอากาศอำ�นวยศึกษา
ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน
1. ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน
วิจารณ์   พานิช (2555). กล่าวถึงห้องเรียนกลับด้านว่า เป็นการเรียนรู้ที่ครูจะเน้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการ
ไม่ใช่ท่องจำ�  หัวใจ คือ ครูเน้นทำ�หน้าที่ช่วยแนะนำ�การเรียนของเด็ก ไม่ใช่ทำ�หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธ์
กับนักเรียนทั้งชั้นเป็นมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคน
ฮอนรี เอสทีน โอจาลโว และชานนอล ดอยนี (Holly Epstein Ojalvo and Shannon Doyne. 2011) อ้างถึงใน
(วิจารณ์ พานิช, 2555.) กล่าวว่า ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการกลับทางของการเรียนการสอนทีไ่ ม่เน้นเนือ้ หาทีม่ าก แต่เน้นการพัฒนาทักษะ
และการลงมือปฏิบัติในโครงงานที่ผู้เรียนสนใจและชื่นชอบ โดยที่คุณครูทำ�หน้าที่เป็นผู้แนะนำ� เป็นที่ปรึกษา และเพื่อนร่วมงาน
สุรศักดิ์   ปาเฮ (2556). กล่าวว่า ห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบของการสอนโดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้าน
ที่ได้รับ ผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวีดิทัศน์นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบค้น
หาความรู้ที่ได้รับร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นโดยมีครูช่วยเหลือชี้แนะ
สรุปได้ว่า ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการกลับทางของการเรียนการสอนที่ไม่เน้นเนื้อหามาก แต่เน้นการพัฒนาทักษะ
และการลงมือปฏิบัติในโครงการที่ผู้สนใจชื่นชอบ โดยที่ครูทำ�หน้าที่เป็นผู้แนะนำ�  เป็นที่ปรึกษา และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งเป็นผู้จุด
ประกายทางความคิดโดยการตั้งคำ�ถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิด
2. ความสำ�คัญของห้องเรียนกลับด้าน
โจนาทาน เบิร์กแมน และอารอน แซมส์ (Jonathan Bergmann and Aaron Sams. 2012) อ้างถึงใน (วิจารณ์  
พานิช, 2555) ได้กล่าวถึงความสำ�คัญของห้องเรียนกลับด้านดังนี้
1. เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครูจากบรรยากาศหน้าชั้นหรือเป็นครูสอนไปเป็นครูฝึก
2. เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียกว่าเป็นการนำ�โลกของโรงเรียนเข้าสู่โลก
ของนักเรียน คือ โลกดิจิทัล
3. ช่วยเด็กที่มีกิจกรรมมาก บางคนเป็นนักกีฬาต้องขาดเรียนไปแข่งขัน แทบทุกคนมีงานเทศกาลที่ตนต้องเข้าไป
ช่วยจัดการ มีบทสอนด้วยวีดิทัศน์อยู่บนอินเตอร์เน็ตช่วยให้เด็กเหล่านี้เรียนไว้ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการ
ฝึกเด็กให้รู้จักจัดการเวลาของตน
4. ช่วยเด็กเรียนอ่อนในห้องเรียน ปกติเด็กเหล่านี้จะถูกทอดทิ้ง แต่ในห้องเรียนกลับด้าน เด็กเหล่านี้จะได้รับการ
เอาใจใส่ของครูมากที่สุด คือ ครูเอาใจใส่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดโดยอัตโนมัติ
5. ช่วยเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของตน เพราะเด็กสามารถฟัง
วีดิทัศน์บางบทเรียนแบบก้าวกระโดดก็มี
6. ช่วยให้เด็กสามารถหยุด และกรอกลับดูซ�้ำได้ ท�ำให้เด็กจัดเวลาเรียนตามตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได้
แบ่งเวลาดูวีดิทัศน์เป็นช่วง ๆ ได้ เล่นสนุกด้วยการดูวีดิทัศน์ความเร็วคูณสองก็ได้
7. ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพิ่มขึ้น การกลับทางห้องเรียนยังคงเรียนแบบนักเรียนมาโรงเรียนและ
นักเรียนสัมผัสครู ห้องเรียนกลับด้านเป็นการใช้พลังทัง้ ของระบบออนไลน์และระบบพบหน้า ช่วยเปลีย่ นหรือเพิม่ บทบาทของครูให้เป็น
ทั้งพี่เลี้ยง (mentor) เพื่อนบ้าน (neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ (expert)
8. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้วิชาหรือเนื้อหาแต่ต้องกระตุ้นแรงบัลดาลใจ
(inspire) ให้กำ�ลังใจ รับฟัง และช่วยส่งเสริมให้เด็กฝันถึงอนาคตของตน
9. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเรียนกันเอง เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักเรียนจากเรียนเพื่อทำ�ตามคำ�สั่งครู
เป็นเรียนเพื่อตนเอง เพื่อการเรียนรู้ของตนไม่ใช่เพื่อนคนอื่น
10. ช่วยให้ครูเห็นคุณค่าของความแตกต่างจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน เพือ่ นนักเรียนด้วยกันก็เห็นและช่วยเหลือกัน
ด้วยจุดแข็งของแต่ละคน
11. เป็นการเปลี่ยนการจัดการห้องเรียนปัญหาที่พบบ่อยในชั้นเรียนหายไปเอง ได้แก่ ปัญหาเด็กเบื่อเรียน ก่อกวน
การเรียน หรือหลบไปนั่งใช้สมาร์ทโฟนแชทกับเพื่อน รวมทั้งสิ่งไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียน
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3. ลักษณะของห้องเรียนกลับด้าน
ลักษณะของห้องเรียนกลับด้าน Holly Epstein Ojalvo และShannon Doyne (2011) กล่าวว่าห้องเรียนกลับด้าน
เป็นการกลับทางของการเรียนการสอนทีไ่ ม่เน้นเนือ้ หาทีม่ าก แต่เน้นการพัฒนาทักษะและการลงมือปฏิบตั ใิ นโครงการทีน่ กั เรียนสนใจและ
ชื่นชอบ โดยที่ครูทำ�หน้าที่เป็นผู้แนะนำ� เป็นที่ปรึกษา และเพื่อนร่วมงาน Jonathan  Bergmann and Aaron Sams (2011) กล่าวว่า
ห้องเรียนกลับด้าน บทบาทของครูเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง คือ ไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้แต่ทำ�บทบาทไปในทางเป็นคอมพิวเตอร์
ครูเปรียบเหมือนโค้ชหรือเป็นผูจ้ ดุ ประกายทางความคิดโดยการตัง้ คำ�ถามเพือ่ ยุแหย่ให้เด็กคิดสร้างความสนุกสนานในการเรียน และเป็น
ผู้อำ�นวยความสะดวกในการเรียน และวิจารณ์  พานิช (2555) กล่าวถึงห้องเรียนกลับด้านว่า เป็นการเรียนรู้ที่ครูจะเน้นช่วยให้นักเรียน
เข้าใจหลักการไม่ใช่ท่องจำ� หัวใจคือครูเน้นทำ�หน้าที่ช่วยแนะนำ�การเรียนของเด็กไม่ใช่ทำ�หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ครูเปลี่ยนจากบทบาท
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้น เป็นมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคนซึ่งลักษณะของห้องเรียนกลับด้าน สามารถเปรียบเทียบการเรียน
แบบเดิม (Traditional Classroom) ได้ดังภาพประกอบ 1
ห้องเรียนแบบเดิม (Traditional Classroom)
กิจกรรม warm - up 5 นาที
ทบทวนการบ้านของคืนก่อน 20 นาที
บรรยายเนื้อวิชาใหม่ 30 - 45 นาที
กิจกรรมเรียนรู้ที่ครูหมอบหมาย
หรือ นักเรียนคิดเอง หรือ lab 20 - 35 นาที

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
กิจกรรม warm - up 5 นาที
ถาม - ตอบ เรื่องวีดิทัศน์ 10 นาที
กิจกรรมเรียนรู้ที่ครูหมอบหมาย
หรือนักเรียนคิดเอง หรือ lab 75 นาที

ภาพประกอบ  1 การเปรียบเทียบการเรียนแบบเดิม (Traditional Classroom)
กับห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
แนวคิดเกี่ยวกับผังความคิด
1. แนวคิดเกี่ยวกับผังความคิด
ผังความคิด เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ครูผู้สอนนิยมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้ในการระดมสมอง
ขณะทำ�กิจกรรมกลุม่ ของผูเ้ รียน และในการสรุปบทเรียนทัง้ รายกลุม่ และรายบุคคล เนือ่ งจากเกิดความสนุกสนานแก่ผเู้ รียนในการเขียน
สิง่ ทีต่ นเรียนรูอ้ ย่างอิสระ มีการจัดกลุม่ และเรียงลำ�ดับความสำ�คัญผ่านเส้นแขนงต่าง ๆ จากจุดกึง่ กลาง เพือ่ ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดรวบยอดย่อย ๆ และความคิดรวมทัง้ หมดในกระดาษเพียงแผ่นเดียว นอกจากนี้ Mind Map ยังสามารถนำ�มาใช้ในการวางแผนงาน
ทั้งของครูและการทำ�โครงงานของนักเรียน หรือการเตรียมงานเช่นการเตรียมการสอนของครู การวางแผนเพื่อเขียนเรียงความของ
นักเรียน เอกสารฉบับนี้จึงขอนำ�เสนอเทคนิคการทำ�  Mind Map ในการจับประเด็น/หัวข้อย่อยต่าง ๆ โดยการทดลองทำ�ในแผ่นแรก
ให้ครอบคลุมทั้งหมดก่อนแล้วจึงนำ�มาจัดระเบียบความคิดใหม่ในแผ่นที่ 2 ซึ่งจะทำ�ให้ Mind Map ที่ได้มีความกระชับน่าสนใจและ
ครอบคลุมตรงตามหัวข้อหลักที่นำ�เสนอ
2. ความหมายของผังความคิด
ผังความคิด เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่า
การบันทึกที่เราคุ้นเคย โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างการคิดของมนุษย์ที่บางช่วง
สมองจะกระโดดออกนอกทางขณะที่กำ�ลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การทำ�ให้สมองได้คิดได้ทำ�งานตามธรรมชาตินั้นมีลักษณะเหมือนต้นไม้
ที่แตกกิ่งก้านออกไปเรื่อย ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) Mind Map คือ การใช้สมองจดบันทึกถ้าต้องการทำ�ให้สมองโยงใยใช้ข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ควรจะจัดรูปแบบการบรรจุข้อมูลให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ โดยการจัดในลักษณะ “จับใส่กล่อง” หรือ
“หยอดหลุม” ซึ่งจะเป็นไปตามที่ว่าถ้าหากสมองทำ�งานขั้นตอนกับคำ�สำ�คัญในการเชื่อมโยงและประสานรวมกันแล้วความสัมพันธ์
ของการจดบันทึก และคำ�ของเราก็ควรจะได้รบั การจัดในรูปแบบเดียวกันแทนทีจ่ ะเป็นแบบ “เส้นตรง” อย่างทีเ่ คยทำ�กันมาผังความคิด
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เป็นการนำ�เอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด การเขียนผังความคิด นั้นเกิดจากการใช้ทักษะทั้งหมดของสมอง
หรือเป็นการทำ�งานร่วมกันของสมองทั้ง 2 ซีก คือสองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งสมองซีกซ้ายจะทำ�หน้าที่ใน การวิเคราะห์ คำ�  ภาษา
สัญลักษณ์ ระบบ ลำ�ดับ ความเป็นเหตุผล ตรรกวิทยาส่วนสมองซีกขวาจะทำ�หน้าที่ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม
ศิลปะ จังหวะ โดยมีแถบเส้นประสาทคอร์ปัสคอโลซั่มเป็นเสมือนสะพานเชื่อม
Mind Map คือ เทคนิคการจดบันทึกที่พัฒนาขึ้นจากความรู้เรื่องสมอง และความทรงจำ�ของมนุษย์ ผังความคิด คือ
การนำ�ทฤษฎีเกีย่ วกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการคิด วิเคราะห์ คำ� ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ลำ�ดับ คำ�นวณความเป็นเหตุเป็นผล
ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ โดยกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ผังความคิด ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
3. ความเป็นมาของผังความคิด
โทนี  บูซาน (Tony Buzan) เป็นชาวอังกฤษ เป็นผู้ได้ริเริ่มพยายามนำ�เอาความรู้เรื่องสมองมาปรับใช้กับการเรียนรู้
ของเขา โดยพัฒนาการจากการจดบันทึกแบบเดิมที่จดบันทึกเป็นตัวอักษรเป็นบรรทัด ๆ เป็นแถว ๆ ใช้ปากกาหรือดินสอสีเดียว
มาเป็นการบันทึกด้วยคำ�ภาพสัญลักษณ์แบบแผ่เป็นรัศมีออกรอบ ๆ ศูนย์กลาง เหมือนกับการแตกแขนงของกิง่ ไม้โดยใช้สสี นั ต่อมาเขาก็พบว่า
วิธีที่เขาใช้นั้นสามารถนำ�ไปใช้กับกิจกรรมอื่นในชีวิตส่วนตัว เช่น ใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การช่วยจำ� การแก้ปัญหา การนำ�เสนอ
การเขียนหนังสือ ซึ่งโทนี   บูซาน ได้เขียนหนังสือ Use you Head (ใช้หัวคิด) และ Get Ahead (ใช้หัวลุย) ร่วมกับแวนด้า นอร์ธ
(Vanda North) และนายธัญญา  ผลอนันต์ ผู้แปลเป็นฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นผู้ที่นำ�แนวคิดวิธีการนำ�เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยในประเทศ
วันเฉลิม  อุดมทวี (2556) ได้ทำ�การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ การคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน พบว่า การพัฒนาความสามารถเชิงบูรณาการ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.30 และ
นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.92
สุดารัตน์  สำ�ราญ (2555) ได้ทำ�การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับเทคนิคผังความคิด สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พบว่าการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา
ร่วมกับผังความคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยร้อยละ 72.46 มีจำ�นวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำ�นวน 25 คน
งานวิจัยในต่างประเทศ
เจอร์มยี ์ (Jeremy F. Strayer. 2007) ได้ท�ำ การศึกษาผลของการใช้หอ้ งเรียนกลับทางต่อการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อม โดยเปรียบเทียบ
กับกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบดั้งเดิมและห้องเรียนกลับทางที่ใช้ระบบการสอนอัจฉริยะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบดั้งเดิมและห้องเรียนกลับทางที่ใช้ระบบการสอนอัจฉริยะ และการศึกษาความพึงพอใจการ
ใช้หอ้ งเรียนกลับทางทีใ่ ช้ระบบการสอนอัจฉริยะ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยการใช้หอ้ งเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทีส่ งู ขึน้ และมีความพึงพอใจในการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง ด้วยความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ และการเรียนแบบดัง้ เดิม
ผู้เรียนไม่ได้มีประสบการณ์เน้นการจำ�มากกว่า แต่การเรียนแบบห้องเรียนกลับทางผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น มีการนำ�เสนอผลงาน
ของตนเอง และมีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น
คารา (Cara A. Marlowe. 2012) ได้ทำ�การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการลดความเครียดของผู้เรียนโดยการใช้
ห้องเรียนกลับทาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้ห้องเรียนกลับทาง และการศึกษาการลด
ความเครียดของผู้เรียนจากการใช้ห้องเรียนกลับทาง ผลการวิจัยพบว่าผลของการใช้ห้องเรียนกลับทาง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
อย่างมีนยั สำ�คัญ ซึง่ เกิดจากการดูวดี ทิ ศั น์บรรยายนอกชัน้ เรียน และสามารถส่งงานได้เสร็จตามระยะเวลาทีผ่ สู้ อนกำ�หนด อีกทัง้ การเรียน
แบบห้องเรียนกลับทางยังเป็นการลดความเครียดจากการเรียน เนื่องจากผู้เรียนสามารถศึกษาวิดีโอนอกชั้นเรียน ทำ�ให้บรรยากาศ
ในชั้นเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นประโยชน์และมีความน่าสนใจมากขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สร้างแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
บูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด
วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. ประสิทธิภาพของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค
ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด
วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด
วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอากาศอำ�นวยศึกษา สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำ�นวน 9 ห้อง รวม 348 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอากาศอำ�นวยศึกษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำ�นวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิดวิชาประวัติศาสตร์
ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมและนำ�ไปใช้ได้ในระดับมาก (3.51)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัยเลือกตอบ 4ตัวเลือก มีค่า IOC สูงกว่า 0.5 ค่าความยากระหว่าง
0.20 - 0.77 ค่าอำ�นาจจำ�แนกอยู่ระหว่าง 0.24 - 0.84 ค่าความเชื่อมั่น 0.85
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำ�แต่ละหน่วยการเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จำ�นวน 3 หน่วยการเรียนรู้
2. ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการ
ร่วมกับเทคนิคผังความคิดวิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมือ่ สิน้ สุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ อ้ งเรียน
กลับด้านร่วมกับเทคนิคผังความคิด วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด
วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หาค่า E1/E2 ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิดวิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการหาค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
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สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับ
เทคนิคผังความคิด (Mind Map) วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.95/83.16
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับเทคนิคผังความคิด (Mind Map) วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด
วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีค่าประสิทธิภาพ 83.95/83.16 สูงกว่าที่กำ�หนดไว้
80/80 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด วิชาประวัตศิ าสตร์
ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำ�อย่างเป็นระบบ มีการออกแบบการเรียนรู้
และเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยศึกษาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้และแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งเป็นการพลิกการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจากเดิม กล่าวคือ 1) จากการเรียนสอนตามสิง่ ทีค่ รูก�ำ หนดทัง้ หมดไปสูก่ ารเรียนการสอนตามสิง่ ทีค่ รูและนักเรียนร่วมกัน
กำ�หนด   2) จากการสอนที่กลัวว่านักเรียนจะไม่เข้าใจไปสู่การสอนที่มุ่งสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ 3) จากการสอนที่ครูมุ่งเน้นให้ข้อมูล
ไปสู่การสอนที่ครูมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ 4) จากการที่ครูสอนให้เด็กต้องตอบคำ�ถามได้ไปสู่การสอนที่มุ่งให้นักเรียนตั้งคำ�ถามเป็น
5) จากการสอนที่ครูมุ่งเน้นให้นักเรียนทำ�ไปสู่การสอนที่มุ่งให้ครู - นักเรียนร่วมกันทำ� 6) จากการสอนที่มุ่งทดสอบความรู้ไปสู่การสอน
ทีม่ งุ่ ประเมินความคิด - เข้าใจ 7) จากการสอนทีด่ เู ฉพาะความสามารถด้านวิชาไปสูก่ ารสอนทีม่ องดูความสำ�เร็จรอบด้าน 8) จากการสอน
ที่ครูมุ่งเน้นที่การให้เกรดไปสู่การสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงของนักเรียนและเทคนิคผังความคิด เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิด
เพือ่ ให้เห็นภาพความคิดทีห่ ลากหลายและชัดเจนเป็นการนำ�เอาทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดการทำ�งานร่วมกัน
ของสมองทั้ง 2 ซีก คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสร้างแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำ�ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
การบูรณาการเทคนิคห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคผังความคิดนักเรียนจึงเกิดทักษะในการเรียนรู้อีกทั้งแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ผา่ นการประเมินความถูกต้องเหมาะสมแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญส่งผลให้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ทคนิค
ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิดวิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจารณ์  พานิช (2555) ที่กล่าวถึงความสำ�คัญของห้องเรียนกลับด้านไว้
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด วิชาประวัติศาสตร์ ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึน้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวันเฉลิม อุดมทวี (2556) และ
เจอร์มี (Jeremy F. Strayer. 2007) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านเปิดโอกาส
ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ นอกห้องเรียนด้วยวิธตี นถนัดทีส่ ดุ ทำ�ให้นกั เรียนรูส้ กึ มีอสิ ระและรูส้ กึ ว่าการเรียนเป็น
เรือ่ งของตนเองเป็นความรับผิดชอบของตนเองได้ฝกึ ทักษะ พอเข้าห้องเรียนนักเรียนได้เข้ากลุม่ นำ�เสนออภิปรายองค์ความรูท้ ไี่ ด้สบื ค้นมา
ซึง่ เป็นการทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอของวิจารณ์  พานิช (2555) กล่าวถึงห้องเรียนกลับด้าน
ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ครูจะเน้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการไม่ใช่ท่องจำ�หัวใจคือครูเน้นทำ�หน้าที่ช่วยแนะนำ�การเรียนของเด็กไม่ใช่
ทำ�หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้นเป็นมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคน และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของวันเฉลิม อุดมทวี (2556) เมือ่ บูรณาการกับเทคนิคผังความคิดทีเ่ ป็นวิธกี ารเรียนรูแ้ ละกลยุทธ์เพือ่ ช่วยให้เกิดการเชือ่ มโยง
สิง่ ทีเ่ รียนใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างความรูเ้ ดิมทีผ่ เู้ รียนมีอยู่ ทำ�ให้เกิดการจัดระบบข้อมูลของสิง่ ทีเ่ รียนช่วยเอือ้ ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนา
ทางสติปัญญาให้แก่นักเรียน ผังความคิดเป็นตัวสื่อความคิดออกมาเป็นภาพให้เห็นและเข้าใจง่าย ซึ่งลักษณะของผังความคิดนั้น
มีการจัดลำ�ดับความคิดจัดหมวดหมูใ่ นเรือ่ งทีส่ ร้างมีความสัมพันธ์มคี วามต่อเนือ่ งมีล�ำ ดับขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนทำ�ให้มคี วามเข้าใจเนือ้ หาดีขนึ้
เพราะผูเ้ รียนได้มองเห็นภาพรวมของเนือ้ หาทีเ่ รียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมง่ายต่อการจดจำ�และทำ�ความเข้าใจจึงนำ�ให้กจิ กรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนไม่เกิดความเบือ่ หน่าย มีความสนุกสนานมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิง่ ขึน้ ลักษณะดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการส่งเสริม
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนนำ�แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิด วิชาประวัติศาสตร์
ส 31104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมและจัดเตรียมเอกสารใบงานให้เข้าใจชัดเจน
2. ในการให้นักเรียนไปศึกษานอกห้องเรียนโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน ครูแนะนำ�เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าไปศึกษานักเรียนจะมีประเด็นและเป้าหมายในการศึกษามากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรนำ�เทคนิคห้องเรียนกลับด้านไปพัฒนาความรับผิดชอบและพฤติกรรมการเรียนรู้

รายการอ้างอิง
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วันเฉลิม  อุดมทวี. การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ผลงานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นายกำ�ธร  ดิษธรรม
ปีที่วิจัย			 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ   3) ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ของผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จำ�นวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2 (ศ22102) เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าที (t - test) ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า
1. กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรือ่ ง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.17/82.67 (E1/E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80
2. ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ระดับพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ จำ�นวน 30 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 81.94 ระดับความคิดสร้างสรรค์
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุ
ธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เป็นวิชาที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และการดำ�เนินชีวิตในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้ต้องผสมผสานสาระ
ทัง้ ทางด้านเนือ้ หาและด้านทักษะกระบวนการ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี ามถูกต้องและเหมาะสมให้แก่นกั เรียน
สอดคล้องกับ นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ (2545) กล่าวไว้วา่ การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นนักเรียนเป็นสำ�คัญซึง่ เกิดขึน้ จากพืน้ ฐานความเชือ่ ทีว่ า่
การจัดการศึกษามีเป้าหมายสำ�คัญที่สุด คือ การจัดให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
ของแต่ละคน บนความแตกต่างของนักเรียน ทัง้ ด้านความต้องการและความสนใจ ทักษะพืน้ ฐานอันเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีใ่ ช้ในการเรียนรู้
อันได้แก่ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญาและการแสดงออกของการเรียนรู้
ที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งวิจารณ์   พานิช (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะที่จำ�เป็นในการเรียนรู้และฝึกฝน คือ 1) ทักษะใน
การค้นคว้าหาความรู้   2) ทักษะในการสื่อสาร การนำ�เสนอ และการทำ�งานเป็นทีม 3) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CCPR Model ที่ ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2557) ได้ให้ความหมาย คือ 1) การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind)
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ในสังคมบริโภคนิยมนักเรียนมีความคิดวิเคราะห์  มีความเข้าใจ เรียนรู้ และเข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเหยือ่ ของการโฆษณาชวนเชือ่ ทัง้ เศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมก็ตาม   2) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) มีความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตนเองและสังคม  
3) การมีผลผลิต (Productive Mind) การนำ�ความคิดไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  4) การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind)
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก จากแนวคิดในการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ นำ�ไปสู่
การพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity - based Learning) ซึง่ วิรยิ ะ  ฤาชัยพาณิชย์ (2557) กล่าวไว้วา่
การเรียนแบบใหม่ต้องการให้เด็กคิด เน้นให้นักเรียนค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง สร้างทักษะในการเรียนรู้ สามารถนำ�เสนอการเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลายแยกแยะข้อมูลได้  ประกอบด้วยกระบวนการ 8 ขัน้ ตอน ในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาทัศนศิลป์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ประสบปัญหาการแสดงออกทางด้านกระบวนการคิด และความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนของครู
ยังคงใช้รปู แบบการสอนแบบเดิม ๆ ทีเ่ คยปฏิบตั กิ นั มา หรือสอนตามประสบการณ์ของผู้สอน ไม่ได้ยดึ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การจัดกิจกรรม
การเรียนรูข้ าดการส่งเสริมการใช้ความคิดและจินตนาการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชาญ จรุวงศ์รงั สี (2551) กล่าวไว้วา่ กิจกรรมศิลปะ
ในระดับประถมศึกษาทีค่ รูจดั กิจกรรมยังซ�ำ้ ซาก ครูขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมจินตนาการยังไม่มากเท่าทีค่ วร นอกจากนีย้ งั พบอีกว่า เมือ่ นักเรียนพบปัญหาในการปฏิบตั งิ านศิลปะ นักเรียนก็มกั จะมีการแก้ไข
ปัญหาในแนวทางเดิม ๆ เมื่อผู้เรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะรู้สึกว่าศิลปะเป็นเรื่องยาก
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์   ผู้วิจัยมีความสนใจการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity - based Learning) เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการเรียนของนักเรียนและเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาการแสดงออกทางด้านกระบวนการคิด และความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ สร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรือ่ ง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
3. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจาก
วัสดุธรรมชาติ

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ เรือ่ ง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ประกอบด้วย
กระบวนการ 8 ขั้นตอน คือ 1) สร้างแรงบันดาลใจ  2) เปิดโอกาสให้ค้นหา 3) การสอนมักจะทำ�เมื่อมีคำ�ถาม 4) นักเรียนมีโอกาส
หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง 5) ใช้เกมส์ให้มีส่วนในการเรียนรู้ 6) แบ่งกลุ่มทำ�โครงงาน 7) ให้นำ�เสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
8) ใช้การวัดผลรายด้านตามที่ออกแบบไว้ สังเคราะห์เป็นขั้นตอนสู่การปฏิบัติได้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้น
ความอยากรู้ 2) ขั้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 3) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ขั้นประเมินผล
2. ประสิทธิภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน หมายถึง คุณภาพของการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยค้นคว้าและสร้างขึ้นไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการท�ำแบบฝึกหัดและกิจกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน  ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการท�ำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80
3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หมายถึง ผลการทดสอบความรูค้ วามสามารถของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
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4. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ผ่านกระบวนการความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
โดยใช้แบบประเมินความผลงานและคิดสร้างสรรค์ระหว่างการจัดการเรียนรู้

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ความคิดสร้างสรรค์
อารี พันธ์มณี (2540) ได้รวบรวมความหมายและลักษณะขององค์ประกอบเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ลักษณะ สรุป
ได้ดังนี้ 1) ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดาหรือความคิดง่าย ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
การนำ�ความรู้เดิมมาดัดแปลงประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ได้   2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความคล่องแคล่วหรือคล่องตัว
ในการคิดตอบสนองสิง่ เร้าให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้หรือเป็นความสามารถทีค่ ดิ หาคำ�ตอบทีเ่ ด่นชัดและตรงประเด็นมากทีส่ ดุ 3) ความคิด
ยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ยืดหยุน่ ทัง้ ความคิดและการกระทำ� เป็นความสามารถในการปรับสภาพความคิดในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้
4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด คิดเป็นขัน้ ตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพพจน์ได้อย่างชัดเจน
ความคิดละเอียดลออจัดเป็นรายละเอียดที่นำ�มาตกแต่งและขยายความคิดแรกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning)
วิรยิ ะ  ฤาชัยพาณิชย์ (2557) ได้กล่าวไว้วา่ รูปแบบการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity - based Learning:
CBL) ได้ทำ�การวิจัยต่อยอด มาจาก (Problem - based Learning: PBL) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ซึง่ ใช้ได้ผลดีในหลายประเทศ เป็นการสอนแบบ active learning คือ การจัดการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนตืน่ ตัวในการค้นคว้า ครูผสู้ อนจะเปลีย่ น
บทบาทจากผูบ้ รรยายเนือ้ หาอย่างละเอียด มาเป็นผูอ้ �ำ นวยการให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ เปลีย่ นแปลงจาก lecturer มาเป็น facilitator
นักเรียนฝึกฝนทักษะในการสือ่ สาร การทำ�งานเป็นทีม ทักษะในการเรียนรู้ และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ เป็นวิธสี อน
ที่คำ�นึงถึงขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ได้ทดลองใช้ในมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย กระบวนการ 8 ขั้นตอน ได้แก่
1) สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ (Inspiration)  2) เปิดโอกาสให้ค้นหา รวบรวมข้อมูล แยกแยะและนำ�มาสร้างเป็นความรู้
(Self study)  3) การสอนมักจะทำ�เมื่อมีคำ�ถาม เป็นการสอนแบบรายคนหรือรายกลุ่ม มากกว่าการสอนรวม  4) นักเรียนได้มีโอกาส
หาทางแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง (Individual problem solving)  5) ใช้เกมส์ให้มสี ว่ นในการเรียนรูใ้ นห้องเรียน (Game - based Learning)  
6) แบ่งกลุ่มทำ�โครงงาน (Team project)  7) ให้นำ�เสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Creative presentation)  8) ใช้การวัดผล
รายด้านตามเป้าหมายที่ได้ออกแบบไว้   และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ คือ 1) ครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้า
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการอธิบายกลุ่มย่อย  2) หลีกเลี่ยงการอธิบายอย่างละเอียด พยายามให้นักเรียนค้นหาคำ�ตอบด้วยตนเอง
3) ครูผู้สอนควรหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบเด็ดขาด เช่น ถูกต้อง ผิด แต่จะใช้วิธีถามว่า แน่ใจหรือ ทำ�ไมคิดอย่างนั้น หรือ เพื่อน ๆ
คิดเห็นอย่างไรในเรือ่ งนี  ้ 4) บรรยากาศของการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานทีส่ �ำ คัญคือการสนับสนุนให้คดิ   5) ใช้เรือ่ ง
ทีน่ กั เรียนสนใจเป็นเนือ้ หานำ� และการค้นคว้า และเนือ้ หาวิชาความรูต้ ามตำ�ราเป็นตัวตาม  6) ช่วงเวลาจัดการเรียนรูค้ วรมากกว่า 90 นาที
และอาจเรียนหลายวิชาพร้อม ๆ กัน ขึ้นกับปัญหาที่ตั้งเกี่ยวโยงกับวิชาใดบ้าง  7) การจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เน้นให้นักเรียนสนใจ การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ไม่จำ�เป็นต้องวัดผลครั้งเดียว ควรมีการวัดผลและรายงานผลให้นักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน  8) การจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานได้ผลดีจากความสมัครใจ ความสนใจของนักเรียน
และความร่วมมือ มากกว่าการบังคับให้รู้ ดังนั้นการตัดคะแนนและลงโทษ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง  9) ครูผู้สอนจะเป็นผู้รับฟังเรื่องราวที่
นักเรียนคิด นำ�เสนอ และเรียนรูไ้ ปพร้อม ๆ กับนักเรียน ครูผสู้ อนควรแสดงความคิดเห็นในจังหวะทีเ่ หมาะสม และให้ก�ำ ลังใจในการเรียนรู้
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยนำ�กระบวนการจัดการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน ของการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน (Creativity-based learning) โดยนำ�มาสรุปเป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ขั้นการสร้างแรงบันดาลใจ คือ การกระตุ้นความอยากรู้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำ�งาน
อย่างหนึ่ง หรือเขาสนใจที่จะทำ�งานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาไม่เคยทำ�มาก่อน หรือไม่มีข้อมูลในเรื่องนั้นมาก่อนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่
ได้เลยหากบุคคลนั้นไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งตรงกันข้ามถ้าเขาสนใจต่อเรื่องราวที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเรียนรู้
มาก่อน หนทางที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็จะมีมากขึ้น
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2. ขั้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เปิดโอกาสให้ค้นหา รวบรวมข้อมูล แยกแยะและนำ�มาสร้างเป็นความองค์ความรู้ ขั้นตอนนี้
เกิดขึ้นหลังจากนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดความสนใจพร้อมที่จะรับเนื้อหาสาระและความรู้ใหม่ ๆ ขั้นนี้ก็จะ
เป็นขั้นที่นักเรียนได้ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องของวิธีการศึกษานั้นก็อาจเป็นได้หลายวิธีด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องราว
ทีจ่ ะเรียนรู้ เช่น การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การศึกษาเรียนรูจ้ ากตำ�รา การศึกษาจากผูร้ ู้ ครูผสู้ อนจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูก้ ระตุน้ ให้เกิด
การเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลอย่างหลากหลาย
3. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ความสำ�คัญของการเรียนรู้เกิดจากการทำ�งานเป็นทีม ครูผู้สอนมีหน้าที่อำ�นวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมเมือ่ นักเรียนเกิดปัญหาหรือเมือ่ นักเรียนมีค�ำ ถามเกิดขึน้ โดยครูผสู้ อนทำ�หน้าทีอ่ ธิบายกลุม่ ย่อยแบบรายคนหรือรายกลุม่
มากกว่าการสอนรวม ใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายกระตุ้นการเรียนรู้ในห้องเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสหาทางแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง
4. ขั้นประเมินผล ในขั้นตอนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนนำ�เสนอผลที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ในการนำ�เสนอข้อมูล พร้อมกับประเมินวัดผลด้านต่าง ๆ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเป้าหมายที่ได้ออกแบบไว้
หากได้ตามความมุ่งหมายก็ถือว่าการเรียนรู้สำ�เร็จผล เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ เกิดความก้าวหน้าในการเรียน
ความพึงพอใจในการเรียนรู้
ความพึงพอใจเป็นปฏิกริ ยิ าด้านความรูส้ กึ ต่อสิง่ เร้าหรือสิง่ กระตุน้ ทีแ่ สดงออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สดุ ท้ายของกระบวนการ
ประเมิน โดยบ่งบอกผลการประเมินว่าเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น สอดคล้องกับ วิเชียร  
ใจผาสุข (2541) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรูส้ กึ ในทางบวกหรือความรูส้ กึ ในทางทีด่ ตี อ่ สิง่ ต่าง ๆ ทีท่ �ำให้ความต้องการ
ของบุคคลได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และความเชื่อที่เหมาะสม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทฤษฎี
การจูงใจของเฮิร์ซเบิร์กอธิบายไว้ว่า ทัศนคติของคนจะมีผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของงาน องค์ประกอบที่ท�ำให้เกิด
ความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) เป็นตัวที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
และปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นตัวทีป่ ้องกันความไม่พงึ พอใจ เป็นแรงจูงใจภายนอกทีเ่ กิดจากสภาวะแวดล้อมของการท�ำงาน

กรอบแนวคิดการวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตัวแปรต้น 			
การใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ

ตัวแปรตาม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของนักเรียน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อำ�เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 10 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียนทั้งสิ้น 375 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
จำ�นวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2 (ศ 22102) เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยกระบวนการการจัด
การเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน จำ�นวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 6 ชั่วโมง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงแกไ ขเนือ้ หาและคุณสมบัตขิ องบทเรียน ตามคำ�แนะนำ�ของผูเ ชีย่ วชาญก่อนนำ�ไปทดลองภาคสนามกับนักเรียนกลุม่ ทดลอง
เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือก่อนนำ�ไปใช้จริง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นแบบวัดความเข้าใจ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ ตรวจสอบความสอดคล้องเนื้อหา (IOC) ประเมินและปรับปรุงแกไข
ตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำ�ไปใช้ทดสอบจริง
3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทางศิลปะ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยจำ�แนกความพึงพอใจ
ออกเป็น 5 ระดับ ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ประเมินและปรับปรุงแกไขตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนนำ�ไปใช้ประเมินจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ของกลุ่มตัวอย่าง
2. ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจาก
วัสดุธรรมชาติ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 6 ชั่วโมง
3. ระหว่างทีด่ �ำ เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ผูว้ จิ ยั
เก็บคะแนนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม และประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
4. ให้นักเรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียนวัดความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ จากนั้นนำ�คะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูล
5. หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทำ�แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ และสัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติด
จากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)/หาประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2)
2. การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนการทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ t - test แบบ Dependent  
3. การวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
4. การวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานโดยใช้ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรือ่ ง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ  81.17 มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 82.67 แสดงว่า
แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่  1   แสดงค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรือ่ ง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
ในส่วนของกระบวนการ และผลลัพธ์ในการทดลองหาประสิทธิภาพ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
Creativity - based learning: CBL

เกณฑ์ 80/80

ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ

E1

E2

81.17

82.67

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำ�นวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.83 คะแนน และ 24.80
คะแนน ตามลำ�ดับ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง
ดังตารางที่ 2
ตารางที่  2   สรุปผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
การประเมิน Mean

S.D.

ค่าเฉลี่ย
ของผลต่าง

S.D.
ค่าเฉลี่ยผลต่าง

t - test

Sig
df 1 tailed

ก่อนเรียน 14.83 2.949
9.97
2.822
19.343* 29 0.000
หลังเรียน 24.80 2.369
		
3. ผลการประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ความ
คิดริเริ่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 83.87 ความคิดคล่องแคล่ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 83.67 ความคิดยืดหยุ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 81.73 และความ
คิดละเอียดลออ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 78.50 ค่าเฉลี่ยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 81.94 ระดับความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่  3   แสดงผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ

คะแนน
83.87

ริเริ่ม

ระดับ

ผลการประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์
คล่องแคล่ว
ยืดหยุ่น
คะแนน
ระดับ
คะแนน
ระดับ

ละเอียดลออ
คะแนน
ระดับ

คะแนน

ระดับ

ดีมาก

83.67

78.50

81.94

ดีมาก

ดีมาก

81.73

ดีมาก

ดี

รวม

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา” 155

4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรือ่ ง ภาพปะติดจากวัสดุ
ธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่  4   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
1. การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติด
จากวัสดุธรรมชาติ มีความน่าสนใจ
2. การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
3. การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน กระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากเรียนรู้
4. การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ทำ�ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองมากที่สุด
5. การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ทำ�ให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
6. การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ทำ�ให้
ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
7. การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ทำ�ให้ผู้เรียนรู้จัก
การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
8. การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ทำ�ให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ในเนื้อหาได้เช่นเดียวกับครูผู้สอน
9. การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่
10.การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ทำ�ให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้เข้ากับวิชาอื่นได้
11.การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน มีกิจกรรม
เหมาะสม หลากหลาย และไม่น่าเบื่อ

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย (   )
S.D.
X4.31
0.62

ความหมาย
มาก

4.16

0.53

มาก

4.52

0.55

มากที่สุด

4.36

0.61

มาก

4.29

0.74

มาก

4.52

0.74

มากที่สุด

4.55

0.50

มากที่สุด

4.12

0.59

มาก

4.21

0.68

มาก

4.19

0.65

มาก

4.52

0.59

มากที่สุด
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายการประเมิน
12.การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ทำ�ให้ผู้เรียนชอบ
วิชาศิลปะมากขึ้น
13.การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ทำ�ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างสนุกไม่เครียดและมีความสุขในการเรียน
14.การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ทำ�ให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
15. ผู้เรียนชอบเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
Xค่าเฉลี่ย (   )
S.D.
4.14
0.56

ความหมาย
มาก

4.52

0.55

มากที่สุด

4.19

0.65

มาก

4.14

0.60

มาก

4.32

0.61

มาก

อภิปรายผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรือ่ ง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.17 / 82.67  
นั่นคือ คะแนนระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.67 สูงกว่า
เกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้คอื 80 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรือ่ ง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำ�หนด 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภา ทองเหลือง (2549)
ได้ศกึ ษาถึงการสร้างชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เกิดจากการฝึกฝนจนนักเรียนมีความชำ�นาญ ส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจาก
วัสดุธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้วิจัยได้ออกแบบการวัดความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการเรียนรู้โดยยึด
แนวความคิดการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ในเรื่องของ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น
(Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration มีคา่ คะแนนเฉลี่ย 81.94 ระดับความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมภพ   เฮ้ามาชัย (2552) ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้รูปแบบการสอน Synecties พบว่า คะแนนจากการทำ�แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ด้านความคิดริเริ่ม
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.20 และความคิดละเอียดลออ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.50 และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐานสอดคล้องกับงานวิจัยของมานะ  สอนสรี (2530) พบว่า กิจกรรมกลุ่มมีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้น
ให้นกั เรียนทำ�งานอย่างมีระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน จะทำ�ให้มคี วามคิดสร้างสรรค์สงู กว่าการทำ�งานเพียงคนเดียว ซึง่ วุทธิศกั ดิ์
โภชนุกูล (2552) ได้กล่าวไว้ว่า Active Learning เป็นกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำ�ลงไปโดยนักเรียนจะเปลี่ยนบทบาท
จากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอนเป็นผู้อำ�นวยการจัดกิจกรรมและคอย
ให้คำ�ปรึกษาพร้อมทั้งให้การเสริมแรงทางบวกกับนักเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ความคิดของนักเรียน การจัดการ
เรียนรู้ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจและสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุ
ธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการคิดและแสดงออกทางผลงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ มีการแลกเปลีย่ นความรูภ้ ายในห้องเรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั แิ ละแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกั เรียนเกิด
ความใฝ่รแู้ ละมีความสนใจในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทรัตน์  บำ�รุงพนิชถาวร (2544) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี พบว่า นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ครูผู้สอนควรกระตุ้น
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียน เพราะการสร้างให้นักเรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้มีความสำ�คัญต่อการจัด
การเรียนรู้แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
2. ไม่ควรจำ�กัดเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ควรเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ศกึ ษาหาข้อมูลได้ตลอดเวลาการจัดการเรียนรู้
เพราะการจัดการเรียนรูแ้ บบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรือ่ ง ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติมงุ่ ให้นกั เรียนเกิดทักษะการคิดและแก้ปญ
ั หา
ด้วยความสามารถของนักเรียน
3. ครูผู้สอนไม่ควรใช้เวลาในการสอนมากและไม่ควรสอนแบบกลุ่มใหญ่ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้ามาก ๆ
พูดคุยและมีปฏิสมั พันธ์เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ภายในกลุม่ จัดกิจกรรมแบบกลุม่ ย่อยเน้นการอธิบายตามกลุม่ ย่อยหรือแบบรายบุคคล
ให้นักเรียนนำ�เสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนควรเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนและทำ� หน้าที่
เป็นผู้อำ�นวยการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ผลงานวิจัย

รูปแบบการแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
ผู้วิจัย
นางอภิญญา  สุภามณี
ปีที่วิจัย			 2555

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพทีศ่ กึ ษานักเรียนทีม่ ปี ญั หาด้านการใช้สารเสพติดเป็นรายกรณี (Case Study) มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ 1) ให้นกั เรียนกลุม่ เป้าหมายเกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและมีพฤติกรรมไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด และ 2) สร้างเครือข่าย
การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้าน
การใช้สารเสพติด ซึง่ ได้มาจากการคัดกรองของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพานพิทยาคม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย
โดยใช้แบบคัดกรอง The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ.) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีครูประจำ�ชัน้
ทุกห้องเป็นผู้ดำ�เนินการ และยังมาจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากการประสานงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน งานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน เครือข่ายตำ�รวจในท้องถิ่นและโรงพยาบาลพาน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน 30 คน ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด
มากกว่า 6 เดือน และประเภทของสารเสพติดที่ใช้ ได้แก่ บุหรี่ สุรา และยาบ้า
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการ คือ รูปแบบการแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติด
ซึง่ ประกอบด้วย (ก) กระบวนการให้ค�ำ ปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล อย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลา 18 เดือน โดยครูอาสา
และ (ข) การดำ�เนินการโดยเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วย สถานีตำ�รวจภูธรพาน โรงพยาบาลพาน องค์การบริหารส่วนตำ�บลทานตะวัน
และผูป้ กครองนักเรียนกลุม่ เป้าหมาย ในการร่วมกันจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนักและเสริมสร้างกำ�ลังใจให้นกั เรียนเกิดเป้าหมาย
และมีพลังที่จะก้าวต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรี 2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ประกอบด้วย (ก) รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพานเป็นผู้รับรอง (ข) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
วิธีดำ�เนินการศึกษามี 3 ส่วนสำ�คัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 การเตรียมความพร้อม ส่วนที่ 2 การดำ�เนินการศึกษานักเรียนรายบุคคล
การใช้กระบวนการให้การปรึกษาและการดูแลช่วยเหลือโดยครูอาสาและเครือข่ายชุมชน และ ส่วนที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ
สร้างความภาคภูมิใจด้วยกิจกรรมจิตอาสา และการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เป็นประโยชน์
ผลการวิจัยพบว่า
1. จากการดำ�เนินการช่วยเหลือนักเรียนด้วยครูอาสาและเครือข่ายชุมชนส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 93.33 คือ
จำ�นวน 28 คนจากนักเรียน 30 คน เลิกใช้สารเสพติด ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ คือ ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวก มีนักเรียน จำ�นวน 2 คน ที่เลิกใช้บุหรี่ เป็นเวลา 2 เดือน และกลับมาใช้ใหม่
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการเรียนในทางที่ดีขึ้น จะสังเกตจากเดิมที่เคยขาดเรียนบ่อย
ก็จะมาเรียนตามปกติ สนใจติดตามงาน เข้าไปติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนทีไ่ ม่ผา่ นกับครูผสู้ อน เปลีย่ นกลุม่ เพือ่ นทีค่ บ ร่าเริงขึน้ มีความมัน่ ใจ
สามารถเข้ากับเพื่อนในห้องได้ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
3. มีการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ประจำ�วันภายในครอบครัวในทางทีด่ ขี นึ้ ได้แก่ ไม่เทีย่ วนอกบ้าน ช่วยเหลืองานทีบ่ า้ น ทำ�อาหาร
ให้พ่อ - แม่รับประทาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว ไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนที่ผ่านมา เป็นต้น
4. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีการใช้เวลาว่างในการออกกำ�ลังกายตอนเย็นเพิ่มมากขึ้น
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำ�เนินงานด้านสารเสพติดในชุมชน เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำ�เนินงาน
ด้านสารเสพติด ได้แก่ สถานีตำ�รวจภูธรพาน โรงพยาบาลพาน องค์การบริการส่วนตำ�บลทานตะวัน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำ�งานร่วมกันของเครือข่ายชุมชนเพื่อการป้องกันและการบำ�บัดรักษาเยาวชนที่ใช้สารเสพติดในชุมชน

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

การแพร่ระบาดของสารเสพติดนับวันจะเพิ่มความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ
สำ�หรับประเทศไทยได้ให้ความสำ�คัญกับปัญหานี้เช่นกัน โดยรัฐบาลได้นำ�เรื่องการแก้ไขปัญหาสารเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนและ
กำ�หนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกคนในชาติต้องผนึกกำ�ลังร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมีคำ�สั่งสำ�นักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 ลงวันที่
9 กันยายน 2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ถือเป็นคำ�สั่งแม่บทที่ทุกหน่วยถือปฏิบัติและได้เปิดปฏิบัติการวาระ
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แห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 วาระแห่งชาตินี้ หมายรวมถึงการลดจำ�นวนผู้เสพด้วยการเร่งรัด
นำ�เข้าระบบบำ�บัดรักษา การจัดการปัญหาการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน ชุมชนตลอดจนการบูรณาการการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาที่ต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย (ข่าวประชาสัมพันธ์สำ�นักงาน ป.ป.ส. http://information.oncb.go.th.2555)
โรงเรียนพานพิทยาคม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีนักเรียนจำ�นวน 2,239 คน มีครู จำ�นวน 100 คน  จากรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน
พานพิทยาคม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 พบว่า มีนักเรียนที่ใช้ยาบ้าและกำ�ลังบำ�บัดจำ�นวน 8 คน ดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำ�นวน 153 คน และสูบบุหรี่ จำ�นวน 59 คน ซึ่งจำ�นวนนักเรียนดังกล่าวถ้านับรวมกลุ่มเสี่ยงในการใช้สารเสพติดอีกจะมีจำ�นวนไม่น้อย
จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนได้ศึกษาวิธีการอย่างหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันหลายหน่วยงานได้นำ�องค์ความรู้
แบบอย่างจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ โครงการ To be Number One ศูนย์ศึกษาชีวิต สำ�นักอนามัยกรุงเทพมหานคร ได้นำ�
แบบอย่างมาจากประเทศออสเตรเลีย ที่เรียกว่า Life Education Centre (LEC) เน้นการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่ให้เด็กประถมศึกษา
รู้คุณค่าร่างกายรู้ความหมายชีวิต กองบัญชาการตำ�รวจปราบปรามยาเสพติด สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาตินำ�รูปแบบจากสหรัฐอเมริกา
ที่เรียกว่า Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.) จะให้ตำ�รวจในเครื่องแบบที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเข้าไปสอน
ในชั้นเรียนเป็นต้น โรงเรียนพานพิทยาคมได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา ศึกษาสภาพแวดล้อมศึกษานักเรียนเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหา
นักเรียนติดสารเสพติดในโรงเรียน โดยเน้นเครือข่ายที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข อาทิ 1) ครูอาสาที่จะเป็น
ทีพ่ งึ่ ให้แก่เด็ก ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเสมือนพ่อแม่โดยใช้กระบวนการของการให้การปรึกษาและการศึกษารายกรณี  2) เครือข่ายชุมชน
ที่จะช่วยสร้างความตระหนักด้วยการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนจากชีวิตจริงของคนในชุมชน กิจกรรมการทำ�สาธารณประโยชน์
กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพขั้นพื้นฐานให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ 3) ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ภายใต้การศึกษาวิจัย
“การแก้ไขปัญหานักเรียนยาเสพติด ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน”

วัตถุประสงค์การวิจัย

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติดด้วย
กระบวนการสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จากการประเมิน
ต่อไปนี้
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและมีพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดจากผลของการ
ดำ�เนินการตามรูปแบบฯ
2. เกิดเครือข่ายชุมขนในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. นักเรียนติดสารเสพติด หมายถึง นักเรียนที่มีประวัติการใช้ยาเสพติด ได้แก่ ยาบ้า สุรา และบุหรี่ ใช้ติดต่อมาเป็นเวลา
มากกว่า 6 เดือน และเป็นนักเรียนที่ได้มาจากการคัดกรองของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม อำ�เภอพาน
จังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบคัดกรอง The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ.) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ทีม่ คี รูประจำ�ชัน้ ทุกห้องเป็นผูด้ �ำ เนินการและเป็นนักเรียนทีไ่ ด้รบั การประสานงานจากกลุม่ งานกิจการนักเรียน งานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนในท้องถิ่น
2. รูปแบบการแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติด หมายถึง การดำ�เนินงานด้วยการใช้กิจกรรม และกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูอาสาและเครือข่ายชุมชน ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  2) กิจกรรมการประชุม
ผูป้ กครองแบบมีสว่ นร่วม  3) กิจกรรมการดูแลให้ค�ำ ปรึกษานักเรียนอย่างต่อเนือ่ งเสมือนเป็นพ่อแม่  4) การศึกษารายกรณี  5) กิจกรรม
การถอดบทเรียนจากชีวติ จริงของคนในชุมชน  6) กิจกรรมจิตอาสา  7) กิจกรรมการฝึกทักษะพืน้ ฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน  และ 8) การติดตามประเมินผลและแก้ไข
3. กระบวนการสร้างเครือข่าย หมายถึง การดำ�เนินงานติดต่อประสานงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ร่วมประชุม วางแผนเพือ่ กำ�หนดวัตถุประสงค์ กำ�หนดกิจกรรม กำ�หนดปฏิทนิ ดำ�เนินการจัดกิจกรรมและร่วมกันพัฒนางานกับหน่วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถานีตำ�รวจภูธรพาน โรงพยาบาลพาน องค์การบริหารส่วนตำ�บลทานตะวัน และผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมาย
160 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”

4. ครูอาสา หมายถึง ครูโรงเรียนพานพิทยาคม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่สมัครใจเข้าร่วมงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ทีต่ ดิ ยาเสพติด หรือครูทไี่ ด้รบั เชิญให้เข้าร่วมงาน โดยครูทไี่ ด้รบั เชิญให้รว่ มงานจะต้องเคยมีประสบการณ์ในการทำ�งานช่วยเหลือนักเรียน
ตามโครงการแก้ไขผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกลุม่ ต้องการกำ�ลังใจของโรงเรียนพานพิทยาคม มีความยินดีทจี่ ะเข้าร่วมงานและ
จะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำ�ปรึกษานักเรียนที่ติดยาเสพติดที่ผู้ศึกษาได้จัดขึ้น
5. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนได้มีโอกาสเลือกฝึกประสบการณ์ในการท�ำงานตามความถนัดและความสนใจโดยนักเรียนจะได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ
ในสถานประกอบการณ์ที่ตนเองเลือกและสนใจเป็นเวลา 2 เดือน ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทักษะ
การว่ายน�้ำ ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส และทักษะด้านดนตรี

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การให้การปรึกษา (Counseling) หมายถึง กระบวนการให้การช่วยเหลือแก่ผู้ทุกข์และครอบครัวโดยผ่านสัมพันธภาพ
แห่งความไว้วางใจ เพื่อจะช่วยให้ได้ระบายออกถึงความคับข้องใจไม่สบายใจต่าง ๆ ผู้ให้การปรึกษาจะช่วยให้ผู้มีปัญหาได้ลดอารมณ์
ทางลบต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เป้าหมายสูงสุดของการให้การปรึกษาก็คอื การให้ผมู้ ปี ญั หาได้รจู้ กั ตนเอง มีสติรเู้ ท่าทันความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ได้มกี ารเจริญขึน้ ภายในจิตใจ ปรับตัวให้สามารถอยูไ่ ด้กบั สภาพการณ์ทเี่ ป็นปัญหาและผลกระทบได้อย่างสมดุลมากและเหมาะสมมากทีส่ ดุ
(สุชา จันทน์เอม. 2553) ในการศึกษาจะเน้นการให้ค�ำ ปรึกษาตามแนว Cognitive behavior counseling เป็นการปรับเปลีย่ นความคิด
ในบุคคลทุกคนจะมีความคิดเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นพัน ๆ ความคิดและบางส่วนของความคิดนั้นอาจเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสม
ผูใ้ ห้การปรึกษามีหน้าทีป่ ระเมินในส่วนความคิดทีไ่ ม่เหมาะสมดังกล่าว ตรวจสอบและประเมินความคิดอัตโนมัติ ช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษา
เกิดแรงจูงใจในการที่จะปรับเปลี่ยนความคิด (Beck, 2011)

กรอบแนวคิดการวิจัย

การแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย
และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
รูปแบบการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย
และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพ
เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
		
ครูอาสาและเครือข่ายชุมชน

ส่วนที่ 1 การเตรียมความพร้อม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสา เรื่อง เทคนิคการให้คำ�ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยาเสพติด
2. การประชุมชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ส่วนที่ 2 การดำ�เนินการศึกษานักเรียนรายบุคคล ใช้กระบวนการให้การปรึกษา
		
และการดูแลช่วยเหลือโดยครูอาสาและเครือข่ายชุมชน
1. การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยครูอาสา
2. การศึกษานักเรียนรายกรณี (Case Study) และการดูแลให้ค�ำ ปรึกษาอย่างต่อเนือ่ งเสมือนเป็นพ่อแม่ ตามทฤษฎีจิตวิทยา
การปรับแนวคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Counseling) ในอัตราส่วน ครูอาสา: นักเรียน 1: 1
3. การประชุม Case Conference ของครูอาสา เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน
4. การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ สร้างความภาคภูมิใจด้วยกิจกรรมจิตอาสา
และการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เป็นประโยชน์
1. กิจกรรมการถอดบทเรียนจากชีวิตจริงของคนในชุมชน
2. กิจกรรมค่ายสร้างความเข้มแข็งด้วยวิถีพุทธและสร้างความภาคภูมิใจด้วยกิจกรรมจิตอาสา
3. กิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งแก้ไขปัญหา เป็นรูปแบบที่พิจารณาจากการนำ�ไปใช้ประโยชน์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการใช้สารเสพติด ซึ่งได้มาจากการคัดกรองของงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนพานพิทยาคม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบคัดกรอง The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ.) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีครูประจำ�ชั้นทุกห้องเป็นผู้ดำ�เนินการ เพื่อคัดกรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา นอกจากการคัดกรองเบื้องต้นแล้วยังได้รับข้อมูลเชิงลึกจากการประสานงานกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เครือข่ายตำ�รวจในท้องถิ่นและโรงพยาบาลพาน
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจำ�นวน 30 คน ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดมากกว่า 6 เดือน และประเภทของสารเสพติด
ที่ใช้ ได้แก่ บุหรี่ สุรา ยาบ้า แยกรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. นักเรียนที่ใช้ยาบ้า บุหรี่ และสุรา
จำ�นวน   7  คน
2. นักเรียนที่ใช้บุหรี่ และสุรา
จำ�นวน   7  คน
3. นักเรียนที่ใช้บุหรี่อย่างเดียว
จำ�นวน 13  คน
4. นักเรียนที่ใช้สุราอย่างเดียว
จำ�นวน   3  คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยการจัดกระทำ�จากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ดังนี้
			 ปัจจัยที่ 1 ครูอาสา จะเป็นผู้ดูแลให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 18 เดือน
ใช้กจิ กรรมในการช่วยเหลือนักเรียน ดังต่อไปนี้ 1) การเยีย่ มบ้านนักเรียน  2) การประชุมผูป้ กครองแบบมีสว่ นร่วม  3) การศึกษานักเรียน
รายกรณี และการดูแลให้คำ�ปรึกษาอย่างต่อเนื่องเสมือนเป็นพ่อแม่  4) การประชุม Case Conference ของครูอาสา เพื่อแก้ไขปัญหา
นักเรียนร่วมกัน  5) การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
			 ปัจจัยที่ 2 เครือข่ายชุมชน ประกอบด้วย สถานีต�ำ รวจภูธรพาน โรงพยาบาลพาน องค์การบริหารส่วนตำ�บลทานตะวัน
ที่จะร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างกำ�ลังใจให้นักเรียนเกิดเป้าหมายและมีพลังที่จะก้าวต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรี  
กิจกรรมทีจ่ ดั ให้แก่นกั เรียน มีดงั นี้ 1) กิจกรรมการถอดบทเรียนจากชีวติ จริงของคนในชุมชน  2) กิจกรรมค่ายสร้างความเข้มแข็งด้วยวิถพี ทุ ธ
และสร้างความภาคภูมิใจด้วยกิจกรรมจิตอาสา 3) กิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดำ�เนินการ
การประเมินผลการศึกษา คือ การประเมินถึงแนวคิด พฤติกรรม และสุขภาพของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะใช้ผล
การตรวจสุขภาพนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพานเป็นผู้รับรอง อันประกอบด้วย การตรวจสภาพปอดด้วยการ
เป่าลม การตรวจหาปริมาณสารเสพติดในปัสสาวะ การตรวจสุขภาพโดยรวมของร่างกายนอกจากนีย้ งั ใช้ผลการสังเกตพฤติกรรมทีม่ กี าร
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากครูอาสาครูประจำ�ชั้น และผู้ปกครอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดำ�เนินงานของการศึกษาในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 ใช้ระยะเวลา
18 เดือน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำ�เนินการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
		
ส่วนที่ 1  การเตรียมความพร้อมจะดำ�เนินการ 2 ด้านใหญ่ ๆ คือ 1)  ครูอาสาจะเตรียมพร้อมด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิคการให้คำ�ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยาเสพติด โดยผู้เชี่ยวชาญ 2) การประชุมชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
		
ส่วนที่ 2  การดำ�เนินการศึกษานักเรียนรายบุคคล  การใช้กระบวนการให้การปรึกษาและการดูแลช่วยเหลือโดยครูอาสา
และเครือข่ายชุมชน ดำ�เนินการด้วยกิจกรรม ดังนี้  1) การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูอาสา  2) การศึกษานักเรียนรายกรณีการดูแล
ให้คำ�ปรึกษาอย่างต่อเนื่องเสมือนเป็นพ่อแม่ ตามทฤษฎีจิตวิทยาการปรับแนวคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Counseling)  
3) การประชุม Case Conference ของครูอาสา เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน  4) การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
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ส่วนที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ สร้างความภาคภูมใิ จด้วยกิจกรรมจิตอาสาและการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของ
นักเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยกิจกรรม   1) การถอดบทเรียนจากชีวิตจริงของคนในชุมชนโดยการน�ำนักเรียนไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน
ทีไ่ ด้รบั ความทุกข์ทรมานจากการเคยใช้สารเสพติด  2) กิจกรรมค่ายสร้างความเข้มแข็งด้วยวิถพี ทุ ธและสร้างความภาคภูมใิ จด้วยกิจกรรม
จิตอาสาการตักบาตรความดี การสวดมนต์ การท�ำสมาธิ   3) กิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน ได้แก่ อาชีพช่างไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ว่ายน�้ำ เล่นดนตรี เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์เป็นรายบุคคล ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้สารเสพติดแต่ละประเภท ในที่นี้สารเสพติดที่
นักเรียนใช้ คือ บุหรี่ สุรา และยาบ้า (แอมเฟตามิน) จะใช้การสังเกตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเพื่อดูพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล ใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อวิเคราะห์สุขภาพของนักเรียนและการตรวจปัสสาวะเพื่อหา
สารเสพติดในร่างกาย โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงเป็นผู้ประเมิน ได้แก่ 1) นักเรียน เป็นการประเมินตนเองด้านทัศนคติต่อ
การใช้สารเสพ  2) ครูอาสา ใช้การสังเกตพฤติกรรมด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน  3) ครูประจ�ำชั้นใช้การสังเกต
พฤติกรรมด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน   4) ผู้ปกครองใช้การสังเกตพฤติกรรมขณะอยู่ที่บ้านและการคบเพื่อน
ซึ่งจะมีการประสานข้อมูลกับครูอาสา   5) พยาบาลจิตเวชจากโรงพยาบาลพาน ใช้การตรวจสุขภาพนักเรียน ได้แก่ สุขภาพปอด
ด้วยการเป่าลม การตรวจปัสสาวะด้วยนำ�้ ยาตรวจหาระดับสารเสพติดในปัสสาวะ ซึง่ จะตรวจทุก ๆ เดือน โดยไม่ให้นกั เรียนทราบล่วงหน้า
ว่าจะมีการตรวจ และการตรวจสภาพทั่วไปของร่างกาย

สรุปผลการวิจัย

1. จากการดำ�เนินการช่วยเหลือนักเรียนด้วยครูอาสาและเครือข่ายชุมชนส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 93.33
คือ จำ�นวน 28 คน จากนักเรียน 30 คน เลิกใช้สารเสพติด ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ คือ ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สารเสพติดและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวก มีนักเรียน จำ�นวน 2 คน ที่เลิกใช้บุหรี่เป็นเวลา 2 เดือน และกลับมาใช้ใหม่
2. นักเรียนกลุม่ เป้าหมายมีการเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรมการเรียนในทางทีด่ ขี นึ้ จะสังเกตจากเดิมทีเ่ คยขาดเรียนบ่อย
ก็จะมาเรียนตามปกติ สนใจติดตามงาน เข้าไปติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนทีไ่ ม่ผา่ นกับครูผสู้ อน เปลีย่ นกลุม่ เพือ่ นทีค่ บ ร่าเริงขึน้ มีความมัน่ ใจ
สามารถเข้ากับเพื่อนในห้องได้ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
3. มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำ�วันภายในครอบครัวในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ไม่เที่ยวนอกบ้าน ช่วยเหลืองานที่บ้าน
ทำ�อาหารให้พ่อ-แม่รับประทาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว ไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนที่ผ่านมา เป็นต้น
4. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีการใช้เวลาว่างในการออกกำ�ลังกายตอนเย็นเพิ่มมากขึ้น
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำ�เนินงานด้านสารเสพติดในชุมชน เพือ่ การช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการดำ�เนินงาน
ด้านสารเสพติด ได้แก่ สถานีตำ�รวจภูธรพาน โรงพยาบาลพาน องค์การบริการส่วนตำ�บลทานตะวัน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำ�งานร่วมกันของเครือข่ายชุมชนเพื่อการป้องกันและการบำ�บัดรักษาเยาวชนที่ใช้สารเสพติดในชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย

1. การด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ถ้าเน้นเฉพาะการอบรมนักเรียน
จ�ำนวนมาก ๆ ควรหลีกเลีย่ งการอบรมทีใ่ ห้เด็กนัง่ ฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว เพราะเด็กเกิดความเบือ่ หน่ายและจะต่อต้านเมือ่ ได้รบั
การอบรม เปิดโอกาสให้เด็กได้มีกิจกรรมที่เรียกว่า “เปิดใจ” โดยนักจิตวิทยาที่เข้าใจวัยรุ่น จะสามารถช่วยให้เด็กเข้าใจสภาพที่แท้จริง
ของตนเองได้ดีและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับการผลการวิจัยของว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา ที่ศึกษาเรื่อง
การบริหารงานกิจการนักเรียนด้านยาเสพติดในสถานศึกษาของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า การบริหารงานกิจการ
นักเรียนเกีย่ วกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพะเยาเขต 2 ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดมากทีส่ ดุ
สถานศึกษาควรให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและโทษของยาเสพติดแก่นักเรียนด้วยการสอดแทรกความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
อย่างสม�่ำเสมอ ด้านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพมากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษาควรใช้หลักธรรมและจิตวิทยาในการรักษา
ผูต้ ดิ ยาเสพติด นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังได้ให้ขอ้ เสนอแนะของการวิจยั ครัง้ ต่อไป คือ การน�ำชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกนอกเหนือจาก
การส่งแบบสอบถาม (สุรเดช  รอดจินดา. 2554)
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2. การแก้ไขปัญหานักเรียนด้านยาเสพติดจะต้องสร้างให้เด็กเกิดความตระหนัก สร้างพลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมจะต่อสู้
กับยาเสพติดและปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวของเขาเอง การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดต้องทำ�ให้แตกต่าง เพื่อสู้ให้ได้กับความ
ท้าทายของกระบวนการและเทคนิคในการจำ�หน่ายของผู้ค้ายา การใช้กระบวนการทางจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและการหา
ใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่เด็ก ในที่นี้ผู้ศึกษาได้ “ครูอาสา” เป็นบุคคลสำ�คัญที่จะสนับสนุนด้านอารมณ์แก่เด็ก
เพราะเด็กกลุ่มนี้จะมีสภาวะอารมณ์ที่ไม่คงที่เชื่อคนง่ายและขาดวิจารณญาณในการเลือกคบเพื่อน ตลอดจนขาดความรักความสนใจ
ถูกทอดทิง้ จากครอบครัว จุดนีเ้ องเป็นจุดทีก่ ลุม่ ผูค้ า้ จะใช้เป็นจุดสำ�คัญในการดึงเด็กเข้าสูว่ งจรการใช้ยาเสพติดและพัฒนาเป็นผูค้ า้ ในทีส่ ดุ
การพัฒนาการของการใช้ยาเสพติดของเยาวชนนับวันยิ่งรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นทุกขณะ ทั้งนี้ครูอาสาจะต้องได้รับการฝึกอบรม
ด้านการให้การปรึกษาแก่นักเรียนที่ติดยาเสพติด มีทักษะ มีจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และที่สำ�คัญทำ�งานด้วย “ใจ” ซึ่งสอดคล้อง
กับผลวิจัยของ ดาบตำ�รวจจรูญ   ศรีวิชัย และ ผศ.ดร.ปริตา   ธนสุกาญจน์ ได้ศึกษาเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อำ�เภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน เมื่อนักเรียนรู้ว่าเพื่อน
ติดยาเสพติด นักเรียนจะปรึกษาครู อาจารย์ เป็นอันดับแรก (จรูญ  ศรีวิชัย และปริตา  ธนสุกาญจน์. 2552)
3. กระบวนการของการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียนที่ใช้สารเสพติด จะมีขั้นตอนที่สำ�คัญ คือ ขั้นตอนแรก
เป็นการสร้างสัมพันธภาพกับนักเรียน ในขั้นตอนนี้จะมีหลากหลายวิธีการขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของครูแต่ละคนในการทำ�ความรู้จักกับ
นักเรียนกลุม่ เป้าหมาย แต่การศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้ขอ้ สรุปร่วมกันว่าวิธกี ารสร้างสัมพันธภาพทีด่ ใี นระยะแรกของครูอาสา คือ “การยอมรับ
นักเรียนอย่างไม่มเี งือ่ นไข” เป็นการยอมรับนักเรียนในทุก ๆ เรือ่ ง เชือ่ ในสิง่ ทีน่ กั เรียนเล่า เมือ่ พวกเขาเดือดร้อนครูอาสาจะต้องแสดงออก
ถึงความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือ แสดงให้นักเรียนรับรู้ว่าครูอาสามีความจริงใจและหวังดีต่อนักเรียน สิ่งสำ�คัญ คือ
“การรักษาความลับของพวกเขา” จะสร้างสัญญาใจทีด่ ที ที่ �ำ ให้นกั เรียนเกิดความมัน่ ใจในตัวครูอาสาว่าเป็นทีพ่ งึ่ ได้และจะอยูฝ่ า่ ยเขาตลอด และ
ขัน้ ตอนสำ�คัญอีกประการหนึง่ คือ ขัน้ ตอนของการปรับเปลีย่ นแนวคิดและพฤติกรรม ครูอาสาจะต้องหาสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ปมด้อยหรือจุดดำ�”
ในใจของนักเรียนให้ได้ว่า เขารู้สึกด้อยเรื่องใด ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ปมหรือสาเหตุเกิดจากสภาพครอบครัวที่แตกแยก
เด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความดูแลของญาติหรืออยู่ตัวคนเดียว สอดคล้องกับการศึกษาของ ดาบตำ�รวจจรูญ  ศรีวิชัย และ ผศ.ดร.ปริตา  
ธนสุกาญจน์ ได้ศกึ ษาเรือ่ งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย อำ�เภอเมือง จังหวัดพิจติ ร พบว่า
ปัญหาที่นำ�ไปสู่การติดยาเสพติดของนักเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ครอบครัวแตกแยก บิดามารดาแยกกันอยู่ จึงทำ�ให้นักเรียนขาด
การอบรมสั่งสอน การเที่ยวกลางคืนและการมั่วสุม (จรูญ  ศรีวิชัยและ ปริตา  ธนสุกาญจน์. 2552)
4. กระบวนการที่มีส่วนส่งเสริมให้การแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพและได้ผลมากยิ่งขึ้น คือ
“เครือข่ายชุมชน” การศึกษาในครัง้ นีเ้ ครือข่ายชุมชน ได้แก่ สถานีต�ำรวจภูธรพาน โรงพยาบาลพาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลทานตะวัน
และเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียนกลุม่ เป้าหมาย การสร้างเครือข่ายจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องประสานความร่วมมือทัง้ แบบเป็นทางการและ
แบบไม่เป็นทางการ ความร่วมมือบางครั้งต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวในการขับเคลื่อนเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับการผลวิจัยของ นายนาวี  สกุลวงศ์ธนา ผู้ และคณะ เรื่อง แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดส�ำหรับเด็กและเยาวชน
อย่างยัง่ ยืน: ภูมคิ มุ้ กันเพือ่ สร้างโลกสีขาว ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนไทยเริม่ ใช้ยาเสพติดในช่วงอายุทนี่ อ้ ยลงและพบในเด็กอายุตำ�่ กว่า
15 ปี มากขึ้น ปัจจัยความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานป้องกัน ได้แก่ สัมพันธภาพภายในครอบครัว การมีตัวแบบที่ดี การมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน การมีพนื้ ทีเ่ พือ่ ท�ำกิจกรรมเชิงบวกการได้รบั การสนับสนุนและก�ำลังใจจาก
ชุมชนและชุมชนให้ความส�ำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (นาวี  สกุลวงศ์ธนา และคณะ. 2555 - 2556)  
และผลงานวิจยั ของธราเทพ  โอชารส  สุณสี าธิตานันต์ และรังสรรค์  สิงหเลิศ เรือ่ ง รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยวิธี
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม: กรณีศกึ ษาเทศบาลต�ำบลค�ำบง  อ�ำเภอห้วยผึง้   จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การมีรปู แบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนโดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการท�ำงานทุกขัน้ ตอน มีสว่ นร่วมติดตามประเมินผลอย่างแท้จริงจะน�ำไปสู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างตรงจุดและเกิดผลส�ำเร็จ (ธราเทพ  โอชารส  สุณสี าธิตานันต์ และรังสรรค์  สิงหเลิศ. 2553)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ทัศนคติตอ่ การใช้สารเสพติดของวัยรุน่ ในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง เช่น เด็กทีเ่ รียนเก่งบางคนมีความคิดว่าการเสพยาบ้า
ในปริมาณทีเ่ ล็กน้อยจะช่วยให้การอ่านหนังสือหรือทำ�งานได้นานขึน้ หรือการเสพยาไอซ์จะทำ�ให้ผวิ ขาวขึน้ ดังนัน้ การศึกษาควรจะปรับ
เปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาในครั้งต่อไปควรนำ�รูปแบบการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการสร้างข่ายโดยครูอาสาและเครือข่ายชุมชนไปใช้
แก้ไขปัญหาที่มีรากเหง้าปัญหาพฤติกรรมในเชิงการเสพติด เช่น ปัญหาติดเกม ปัญหาการติดสังคมออนไลน์ เป็นต้น

รายการอ้างอิง
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ผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
ปีที่วิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ โดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
นางสาวสุติมา  มีแย้ม
2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80  2) เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดรูปแบบการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย  
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ที่มีต่อการสอนโดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย  
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 34 คน
ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
โดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (х-) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และการทดสอบค่าที (t)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนวิชาการจัดเก็บเอกสาร เรื่อง ดัชนีรายชื่อภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการเลขานุการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.19/85.58
2. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจในการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านประโยชน์ในการเรียน ด้านการ
จัดการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัย

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับได้ว่ามีความสำ�คัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจัดโดยภาครัฐหรือเอกชน
ซึ่ง รุ่ง  แก้วแดง (2540, หน้า 12) ได้กล่าวถึงคุณภาพการศึกษาว่า “หากจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีส่ ถาบันการศึกษาจะต้องให้ความสำ�คัญกับผูเ้ รียน ผูป้ กครองและชุมชน ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีทักษะชีวิต
รักการออกกำ�ลังกายเพือ่ การมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีสขุ นิสยั ทีด่ ี มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรูซ้ งึ่ จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุและผล
สามารถใช้ทักษะชีวิต และนำ�กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
อยูร่ ว่ มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาของสังคมและสิง่ แวดล้อม รูจ้ กั หลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่
ไม่พงึ ประสงค์อนั อาจส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ นื่ ได้อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาผูเ้ รียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ทมี่ คี วามสมดุลทัง้ ร่างกาย
จิตใจ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551: 11) ดังนั้น “ครู” ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ครูจะต้องใช้ความพยายามอยู่ตลอดเวลากับการค้นหาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
รายวิชาการจัดเก็บเอกสารเป็นรายวิชาทีศ่ กึ ษาและฝึกกระบวนการจัดเก็บเอกสารระบบต่าง ๆ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้การเก็บและค้นหาเอกสารมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในวิชานี้ค่อนข้างจะละเอียดซับซ้อน ประกอบไปด้วย การเก็บเอกสารโต้ตอบ
ตามตัวอักษร การเก็บเอกสารตามภูมศิ าสตร์ การเก็บเอกสารตามเรือ่ ง การเก็บเอกสารตามลำ�ดับตัวเลข เป็นต้น สำ�หรับเนือ้ หาในหน่วย
การจัดเรียงรายชื่อภาษาไทย เป็นหน่วยซึ่งมีความสำ�คัญเพราะเป็นพื้นฐานสำ�หรับการจัดเก็บเอกสารทุกระบบ มีรายละเอียดของกฎ
การแยกหน่วยและการจัดดัชนีค่อนข้างมาก ทำ�ให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของการแยกหน่วยและการ
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จัดดัชนี ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำ�คัญในการจัดเก็บเอกสาร จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผู้วิจัยพบปัญหา คือ นักเรียนแยกหน่วยผิด
ซึ่งทำ�ให้การทำ�ดัชนี ผิดไปด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องหากิจกรรมหรือเทคนิควิธีสอนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถจากศูนย์การเรียนที่ผู้สอนได้จัดเตรียมเนื้อหาสาระ กิจกรรมและสื่อการสอนแบบ
ประสม โดยปกติศูนย์การเรียนจะมีหลายศูนย์ แต่ละศูนย์จะมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมเบ็ดเสร็จในตัวเอง ผู้เรียนจะหมุนเวียนกัน
เข้าศึกษาหาความรูจ้ ากศูนย์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ดั เตรียมไว้อย่างหลากหลายจนครบทุกศูนย์ ผูเ้ รียนจะต้องประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามทีโ่ ปรแกรม
ได้กำ�หนดเอาไว้ภายใต้การดูแลของผู้สอน ซึ่งผู้สอนจะทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมศูนย์การเรียน ให้คำ�แนะนำ�  อำ�นวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีสอนแบบศูนย์การเรียนจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบหนึ่งที่น่าสนใจ
ผูว้ จิ ยั ซึง่ สอนรายวิชาการจัดเก็บเอกสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการจัดเก็บเอกสาร เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อ
ภาษาไทย

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดการสอน
แบบศูนย์การเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย ซึ่งได้จากการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้สอนสร้างขึ้น
2. การสอนโดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
โดยให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถจากศูนย์การเรียนที่ผู้สอนได้จัดเตรียมเนื้อหา
สาระ กิจกรรมและสือ่ การสอนแบบประสม ซึง่ ศูนย์การเรียนจะมีหลายศูนย์ แต่ละศูนย์จะมีเนือ้ หาสาระและกิจกรรมเบ็ดเสร็จในตัวเอง
ผูเ้ รียนจะหมุนเวียนกันเข้าศึกษาหาความรูจ้ ากศูนย์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ดั เตรียมไว้อย่างหลากหลายจนครบทุกศูนย์ ผูเ้ รียนจะต้องทำ�กิจกรรมต่าง ๆ
ตามที่โปรแกรมได้กำ�หนดเอาไว้ภายใต้การดูแลของผู้สอนซึ่งผู้สอนจะทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมศูนย์การเรียนให้คำ�แนะนำ�
อำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง ความสามารถในการทำ�แบบฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบ ในชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
4. ความพึงพอใจต่อการเรียน หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ของผู้เรียน
5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กำ�ลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 34 คน ที่เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทำ�การศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ ซึ่งแยกเป็นหัวข้อในการนำ�เสนอ ดังนี้
1. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน
3. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5. วิชาการจัดเก็บเอกสาร เรื่อง การดัชนีรายชื่อภาษาไทย
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น 			
การสอนโดยการใช้
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

ตัวแปรตาม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design ซึ่งมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 114 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงแบบกลุ่ม จำ�นวน 34 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชดุ การสอนแบบศูนย์การเรียน ในเนือ้ หา เรือ่ ง การจัดดัชนีรายชือ่ ภาษาไทย รายละเอียด
ของการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดวิชา และศึกษาวัตถุประสงค์ของวิชาการจัดเก็บเอกสาร
1.2 ศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
1.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหา เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทยจำ�นวนชั่วโมงสอน
มาตรฐานและผลการเรียนรู้ สาระสำ�คัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ดังนี้
			 ขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียน
1) สร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
2) ทดสอบก่อนเรียน 30 นาที
3) ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงศูนย์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน พร้อมทั้งชี้แจง
ลักษณะของกิจกรรมที่มีอยู่ในแต่ละศูนย์
4) แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5 กลุ่ม คละกันระหว่าง เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน
5) เมื่อแบ่งกลุ่มแล้ว ผู้เรียนอ่านบัตรคำ�สั่งและปฏิบัติตามลำ�ดับขั้น ตามศูนย์การเรียน กำ�หนดโดยใช้เวลา
ศูนย์การเรียนละ 20 นาที
6) เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมครบทุกศูนย์การเรียนแล้ว ผู้สอนสรุปบทเรียนอีกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
7) ขั้ น ประเมิ น ผลการเรี ย น ผู้ ส อนจะให้ ผู้ เรี ย นทำ � แบบทดสอบหลั ง เรี ย น โดยนำ � ไปเปรี ย บเที ย บ
กับคะแนนที่ได้จากการคะแนนทดสอบก่อนเรียน
1.4 นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา ความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา
วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้และการประเมินผล แล้วนำ�มาแก้ไขปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์
มีค่า IOC เท่ากับ 0.84
1.5 นำ�แผนการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื้อหาเรื่อง การจัดดัชนี
รายชื่อภาษาไทย มีขั้นตอนดำ�เนินการดังนี้
2.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ศึกษารายละเอียดวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชาการจัดเก็บเอกสารสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เนื้อหา เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน 20 ข้อ
2.3 นำ�แบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสายพิณ  สีดา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
2) นางปิยนันท์   คุณากรสกุล หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3) นางบุษบง  ชูชัย หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและการจัดการ
โลจิสติกส์ เพือ่ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและความเหมาะสมของภาษา พิจารณาตรวจสอบ ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง ความเหมาะสมของคำ�ถามและตัวเลือก บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในแต่ละข้อ นำ�ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.00
2.4 นำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทีไ่ ด้รบั การตรวจและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยไปทดลองใช้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
2.5 นำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนทำ�มาตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ให้ 0 คะแนน
2.6 นำ�ผลการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก (p) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง
0.35 - 0.65 และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.60
2.7 นำ�แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอน
3. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ผู้วิจัยสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย มีขั้นตอน
การดำ�เนินการดังนี้
3.1 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาเรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย จำ�นวนชั่วโมงสอน
มาตรฐานและผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง สาระสำ�คัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
3.2 ดำ�เนินการสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ประกอบไปด้วย 5 ศูนย์การเรียนดังนี้
ศูนย์การเรียน  1
กฎการจัดเรียงอักษรภาษาไทย
ศูนย์การเรียน  2
การเลือกหน่วยดัชนีชื่อบุคคล
ศูนย์การเรียน  3
การเลือกหน่วยดัชนีบริษัท
ศูนย์การเรียน  4
การเลือกหน่วยดัชนีชื่อหน่วยงานราชการ
ศูนย์การเรียน  5
การเลือกหน่วยดัชนีชื่ออื่น ๆ
ศูนย์การเรียน (สำ�รอง)
การเลือกหน่วยดัชนีชื่อภาษาไทย
3.3 นำ�ชุดการสอนทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจพิจารณา ความถูกต้องและความสอดคล้องของเนือ้ หา วัตถุประสงค์
กิจกรรม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้และการประเมินผล แล้วนำ�มาแก้ไขปรับปรุงแก้ไขชุดการสอนให้สมบูรณ์ มีค่า IOC เท่ากับ 0.88
3.4 นำ�ชุดการสอนไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยการใช้ชดุ การสอนแบบศูนย์การเรียน
ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้
4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
โดยผู้วิจัยได้นำ�แบบสอบถามของศศิกานต์   โฆษิตตระกูล (2551) โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อคำ�ถามเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและ
เนื้อหาที่ทำ�การวิจัย
4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.3 นำ�แบบสอบถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) พิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อความ โดยหาค่า IOC พบว่า ค่า IOC เท่ากับ 1.00
4.4 นำ�แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนมาตรวจพิจารณา แล้วนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4.5 นำ�แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมเนื้อหาก่อนเรียน ทำ�การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย
2. ทดสอบก่อนเรียน ผู้เรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียนรายบุคคล
3. ขั้นเรียนเนื้อหา โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนและทดสอบรายบุคคลระหว่างเรียน
ทุกศูนย์การเรียน
4. ขั้นการทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล
5. ผู้เรียนทำ�แบบทดสอบความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และหาค่า E1/E2
2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. วิเคราะห์หาสมมติฐานการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า t - test
4. วิเคราะห์หาค่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจใจการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุด
การสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การจัดดัชนีรายชื่อภาษาไทย โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิน และการแปลความหมายของ
คะแนนที่กำ�หนดในแบบประเมินมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และการแปลความหมายของคะแนน
ตามรูปแบบของ Likert scale ผู้วิจัยกำ�หนดเกณฑ์สำ�หรับแบบประเมิน โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด

สรุปผลการวิจัย

1. ชุดการสอนวิชาการจัดเก็บเอกสาร เรื่อง ดัชนีรายชื่อภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการเลขานุการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.19/85.58
2. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจในการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านประโยชน์ในการเรียน
ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้

อภิปรายผลการวิจัย

1. ชุดการสอน วิชาการจัดเก็บเอกสาร เรือ่ ง การจัดดัชนีรายชือ่ ภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2
สาขาวิชาการเลขานุการ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.19/85.58 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับคำ�กล่าวของทิศนา  
แขมมณี (2555) ได้กล่าวถึง วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน คือ กระบวนการในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนด
โดยผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากศูนย์การเรียนหรือมุมความรู้ ซึ่งผู้สอนได้จัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ใช้
สื่อการสอนหลาย ๆ อย่างประสมกันเอาไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ปกติศูนย์การเรียนจะมีหลายศูนย์ แต่ละศูนย์จะมีเนื้อหา
สาระเบ็ดเสร็จในตนเอง ผู้เรียนจะหมุนเวียนกันเข้าศูนย์ต่าง ๆ จนครบทุกศูนย์ โดนมีศูนย์สำ�รองไว้สำ�หรับผู้เรียนที่เรียนรู้ได้เร็วและ
ทำ�กิจกรรมเสร็จก่อนคนอื่น ๆ ผู้สอนทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมศูนย์การเรียน ให้คำ�แนะนำ�  ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้
แก่ผเู้ รียน และประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของปราณี  คำ�ภิระ (2555) ทำ�การวิจยั เรือ่ ง รายงานการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4
รหัสวิชา ว33244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่าชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.69/82.88 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปว่า ชุดการสอนทีส่ ร้างขึน้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด ทัง้ นีเ้ พราะชุดการสอนได้สร้างขึน้ อย่างเป็นขัน้ ตอน มีการศึกษาข้อมูล
นำ�ผลข้อสรุปจากผลการวิเคราะห์ด้านเนื้อหาและด้านชุดการสอนมาเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อการสอน
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนโดยการใช้ชดุ การสอนแบบศูนย์การเรียน เรือ่ ง การจัดดัชนีรายชือ่ ภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นั่นแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียน หลังการทดลองมีการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีแ่ ตกต่างกัน คือ นักเรียนกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่
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ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับบลูม ซึง่ เสนอว่าองค์ประกอบที่มอี ิทธิพลต่อผลสัมฤทธิใ์ นการเรียน
ได้แก่ตัวแปรสำ�คัญสามตัว คือ คุณสมบัติด้านความรู้ คุณลักษณะด้านจิตพิสัย และคุณภาพของการสอน ซึ่งประกอบด้วย การชี้แนะ
การบอกจุดมุง่ หมายของการเรียนการสอน การมีสว่ นร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การให้ขอ้ มูลย้อนกลับถึงความบกพร่อง
หรือความเหมาะสม และการแก้ไขข้อบกพร่อง อาจสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมีหลายองค์ประกอบ
ด้วยกัน ที่ส�ำ คัญแบ่งออกได้เป็นสามกลุม่ คือ องค์ประกอบด้านตัวนักเรียนและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน องค์ประกอบด้าน
คุณภาพการสอน และองค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่าการเรียนศูนย์การเรียน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยการให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุม่ ย่อย ซึง่ จัดผูเ้ รียนเป็นกลุม่ กลุม่ ละ 5 - 6 คน ประกอบไปด้วยสมาชิกทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มศึกษาบทเรียนร่วมกัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันในการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ของสมาชิกในกลุม่ ก่อนทีจ่ ะทำ�การทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล ดังนัน้ ทุกคนจึงต่างมีความกระตือรือร้นในการเรียน เพือ่ ความสำ�เร็จของกลุม่ ตน
ทำ�ให้บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง ทำ�ให้ผู้ที่เรียนอ่อน ไม่อายที่จะถามสมาชิกในกลุ่มเพื่อที่จะได้ทราบคำ�ตอบที่ตนยังไม่กระจ่าง
ส่งผลให้ผู้ที่เรียนอ่อนเกิดความเข้าใจ มีความมั่นใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น (สุลัดดา  ลอยฟ้า, เกื้อจิตต์  ฉิมทิม & ภัสสรา  อินทรกำ�แหง,
2547 - 2548) และผลการวิจัยสอดคล้องกับฟองนวล   ยันตรวัฒนา (2553) ซึ่งวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาทั้ง 8 ชุด มีประสิทธิภาพ 83.31/82.17
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำ�หนด 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องอสมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .01
3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชน
บ้านฟ่อนวิทยา พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ ในการสอนโดยการใช้ชดุ
การสอนแบบศูนย์การเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (х-= 4.28) ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ ด้านประโยชน์
ในการเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ตามลำ�ดับ ตรงกับข้อดีของการเรียนแบบ
ศูนย์การเรียน คือ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ทำ�ให้ผเู้ รียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองตามศักยภาพ ฝึกให้นกั เรียนรูจ้ กั การทำ�งานเป็นหมูค่ ณะ ส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วจิ ารณ์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ ด้านความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการ
ต้องการการยอมรับจากเพือ่ น และผลการวิจยั สอดคล้องกับปทุม  ธัญญขันธ์ (2553) ซึง่ ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชา
งานบาติก โดยใช้ชดุ การสอน เรือ่ ง งานบาติก กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัย  ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งอยู่เกณฑ์ที่กำ�หนด (80/80)
ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง งานบาติก เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียน
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.07 และหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.23 สรุปได้ว่า การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ ี่ .01 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การใช้ชดุ การสอนเรือ่ งงานบาติกอยูใ่ นระดับมากและสอดคล้องกับปราณี  
คำ�ภิระ (2555) ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาง DNA วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ทั้งภาพรวมและรายข้อ
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
กล่าวโดยสรุป คือ การสอนโดยการใช้ชดุ การสอนแบบศูนย์การเรียน เป็นรูปแบบทีใ่ ห้นกั เรียนลงมือทำ�กิจกรรมและศึกษาด้วย
ตนเองมากขึ้น รู้จักแสดงความคิดเห็น รู้จักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและรู้จักร่วมมือ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถสรุปได้ว่า การสอนโดยการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ในการทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นจริง
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนนำ�รูปแบบการเรียนรู้สอนแบบศูนย์การเรียนไปใช้ ผู้สอนควรศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนและควรมีการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนให้มีความเข้าใจในขั้นตอนของกิจกรรม
และจะต้องเตรียมสื่อการสอนต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบของการจัดกิจกรรมไว้ล่วงหน้า
2. การจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนบางกิจกรรมอาจมีหลายขั้นตอน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้สอนจะต้อง
ปรับเวลาการปฏิบัติกิจกรรมให้เกิดความกระชับ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเรียนเรื่องต่อไป
3. นำ�ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการจัดการเก็บเอกสาร
4. นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนในภาคเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการนำ�เทคนิคการสอนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้ชุดการสอนกับสาขาวิชาอื่น
2. ควรศึกษาการพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน ทีเ่ รียนโดยใช้ชดุ การสอนแบบศูนย์การเรียนในสาขาวิชาอืน่
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ภาคผนวก

คำ�สั่งสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่
/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
....................................................................................
ตามที่สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำ�เนินการโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ และ
มีคุณภาพสำ�หรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ เป็นเวทีทางวิชาการสำ�หรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางวิชาการ มีคณ
ุ ภาพ
เป็นแบบอย่างในการปรับประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ ยกย่อง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้นำ�เสนอผลงานวิจัยในเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียน
เพื่อให้การดำ�เนินโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ประธานกรรมการคุรุสภา
กรรมการที่ปรึกษา
๒. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
กรรมการที่ปรึกษา
๓. นายประพัฒน์พงศ์  เสนาฤทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา
๔. นายดิเรก  พรสีมา
กรรมการที่ปรึกษา
๕. เลขาธิการคุรุสภา
ประธานกรรมการ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๗. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
๘. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
๙. ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์มนสิช  สิทธิสมบูรณ์
กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์สนานจิตร  สุคนธทรัพย์
กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารย์ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์
กรรมการ
๑๓. รองศาสตราจารย์ประวิต  เอราวรรณ์
กรรมการ
๑๔. รองศาสตราจารย์กาญจนา  บุญส่ง
กรรมการ
๑๕. รองศาสตราจารย์ทิวัตถ์  มณีโชติ
กรรมการ
/๑๖.นายสุวิทย์...
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๑๖. นายสุวิทย์  มูลคำ�
๑๗. นายวิรัช  จันทร์เกิด
๑๘. นายธนาศักดิ์  ศิริปุณยนันท์
๑๙. นายสมศักดิ์  บุญทิม
๒๐. นายจักรพรรดิ  วะทา
๒๑. นายบุญสุ่ม  อินกองงาม
๒๒. นายธวัช  ชลารักษ์
๒๓. รองเลขาธิการคุรุสภา (ที่ได้รับมอบหมาย)
๒๔. ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
๒๕. ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
๒๕. นายปรีชาพล  พรมนัส

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้
(๑) กำ�หนดแนวทาง ขอบเขตและประเด็นการวิจัยที่นำ�เสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
(๒) กำ�หนดแผนการดำ�เนินงานโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
(๓) กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) กำ�หนดรูปแบบการจัดประชุมเพื่อนำ�เสนอผลงานวิจัย
(๕) ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานโครงการในครั้งต่อไป
(๖) มอบหมายบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำ�เนินงานจะแล้วเสร็จ
สั่ง ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
			

(นายอำ�นาจ  สุนทรธรรม)
เลขาธิการคุรุสภา
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คำ�สั่งสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่
/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย
เพื่อนำ�เสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
....................................................................................
ด้วยสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำ�เนินงานโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำ�วิจัยให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การเผยแพร่ และการใช้ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อยกย่อง ส่งเสริมขวัญ และกำ�ลังใจให้แก่ผู้ผลิตงานวิจัยให้เกิดความมั่นใจ สามารถพัฒนา
และสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ และคุณภาพของผู้เรียน
เพื่อให้การดำ�เนินการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนำ�เสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
ข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ประจำ�ปี ๒๕๕๘ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนำ�เสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
๑. นายประพัฒน์พงศ์  เสนาฤทธิ์
๒. รองศาสตราจารย์สนานจิตร  สุคนธทรัพย์
๓. รองศาสตราจารย์ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์
๔. ศาสตราจารย์บุญเรียง  ขจรศิลป์
๕. รองศาสตราจารย์กล้า  ทองขาว
๖. รองศาสตราจารย์มนตรี  แย้มกสิกร
๗. รองศาสตราจารย์จินตนา  สรายุทธพิทักษ์
๘. รองศาสตราจารย์กานดา  พูนลาภทวี
๙. รองศาสตราจารย์วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง
๑๐. รองศาสตราจารย์อวยพร  เรืองตระกูล
๑๑. รองศาสตราจารย์เรณุมาศ  มาอุ่น
๑๒. รองศาสตราจารย์พรทิพย์  ไชยโส
๑๓. รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์  มกรมณี
๑๔. รองศาสตราจารย์นภาพร  สิงหทัต
๑๕. รองศาสตราจารย์ดารณี  อุทัยรัตนกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๑๖. รองศาสตราจารย์...
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๑๖. รองศาสตราจารย์ทิวัตถ์  มณีโชติ
๑๗. รองศาสตราจารย์กาญจนา  บุญส่ง
๑๘. รองศาสตราจารย์ศิลปชัย  บูรณพาณิช
๑๙. รองศาสตราจารย์มนสิช  สิทธิสมบูรณ์
๒๐. รองศาสตราจารย์พิชิต  ฤทธิ์จรูญ
๒๑. รองศาสตราจารย์อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาพิมพ์  อุสาโห
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริยุภา  พูลสุวรรณ
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีพสุมน  รังสยาธร
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ  ฉัตราภรณ์
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  อินทร์ถมยา
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัช  สู่แสนสุข
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  ธีระวิทยเลิศ
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แม้นมาศ  ลีลสัตยกุล
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรา  โตบัว
๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน  รุ่งเรืองธรรม
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ชั่งใจ
๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์  อุทุมพร
๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เก็จกนก  เอื้อวงศ์
๓๗. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช
๓๘. นายศักดิ์สิทธิ์  ขัตติยาสุวรรณ
๓๙. นายธวัช  ชลารักษ์
๔๐. นายบุญสุ่ม  อินกองงาม
๔๑. นางสาวพจนีย์  มั่งคั่ง
๔๒. นางเตือนใจ  รักษาพงศ์
๔๓. นางสาววารุณี  ลัภนโชคดี
๔๔. นางสาวพิกุล  เอกวรางกูร
๔๕. นางวราภรณ์  แย้มทิม
๔๖. นางสาวศศิธร  เขียวกอ
๔๗. นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ
๔๘. นางอุมาพร  หล่อสมฤดี
๔๙. นางอมรรัตน์  สนั่นเสียง
๕๐. นางสาวสุภัทรา  คงเรือง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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/๕๑. นายผดุงชัย...

๕๑. นายผดุงชัย  ภู่พัฒน์
๕๒. นางวันเพ็ญ  ผ่องกาย
๕๓. นางสาวสุภาวดี  วงษ์สกุล
๕๔. นายวิชัย  เสวกงาม
๕๕. นายสมบูรณ์  คำ�มามูล
๕๖. นางศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ
๕๗. นางสาวพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
๕๘. นายวิจัย  ไร่ทิม
๕๙. นายณัฐ  จั่นแย้ม
๖๐. นางอรวรรณ  ประเสริฐศรี
๖๑. นายวิชัย  กันหาชน
๖๒. นายยืนยง  ราชวงษ์
๖๓. รองเลขาธิการคุรุสภา (ที่ได้รับมอบหมาย)
๖๔. ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
๖๕. ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
๖๖. นายปรีชาพล  พรมนัส

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้
๑. พิจารณาคัดสรรผลงานวิจัยของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางวิชาการเพื่อนำ�เสนอในการประชุมทางวิชาการ
ของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำ�หนด
๒. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคัดสรรผลงานวิจัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำ�เนินงานจะแล้วเสร็จ
สั่ง ณ วันที่         ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอำ�นาจ  สุนทรธรรม)
เลขาธิการคุรุสภา
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คำ�สั่งสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่
/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบทความทางวิชาการ
และพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อจัดทำ�หนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
....................................................................................
ด้วยสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำ�เนินงานโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำ�วิจัยให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การเผยแพร่ และการใช้ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อยกย่อง ส่งเสริมขวัญ และกำ�ลังใจให้แก่ผู้ผลิตงานวิจัยให้เกิดความมั่นใจ สามารถพัฒนา
และสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ และคุณภาพของผู้เรียน
เพื่อให้การพิจารณาคัดสรรบทความทางวิชาการ และการพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อจัดทำ�หนังสือประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวิชาการ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบทความทางวิชาการ และพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อจัดทำ�หนังสือประชุมทางวิชาการ
ของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์
๒. รองศาสตราจารย์สนานจิตร  สุคนธทรัพย์
๓. รองศาสตราจารย์กานดา  พูนลาภทวี
๔. รองศาสตราจารย์เรณุมาศ  มาอุ่น
๕. รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์  มกรมณี
๖. รองศาสตราจารย์ทิวัตถ์  มณีโชติ
๗. รองศาสตราจารย์พิชิต  ฤทธิ์จรูญ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน  รุ่งเรืองธรรม
๑๐. นางวราภรณ์  แย้มทิม
๑๑. นางวันเพ็ญ  ผ่องกาย
๑๒. นางศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ
๑๓. นางสาวพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
๑๔. ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
๑๕. ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
๑๖. นายปรีชาพล  พรมนัส

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/ให้คณะกรรมการ...
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ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้
๑. คัดสรรบทความทางวิชาการสำ�หรับจัดพิมพ์ในหนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
๒. อ่าน พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะการเขียนสรุปย่อผลงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
๓. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�หนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำ�เนินงานจะแล้วเสร็จ
สั่ง ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายกมล  ศิริบรรณ)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่ง
เลขาธิการคุรุสภา
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ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558
“ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค”
ลำ�ดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางอชิรญา  ป้อเฮือน

2

นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี

3

นายวิชัย  ราชธานี

4

นางสาวกัลยา  ปาสอ

5

นางลักษณา  ลายคราม

6

นายชาญชัย  ไพยารมณ์

7

นางนงค์นุช  เวชประสิทธิ์

สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนเชียงคำ�วิทยาคม
เลขที่ 4  หมู่ 8  ตำ�บลหย่วน
อำ�เภอเชียงคำ�  จังหวัดพะเยา  56110
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
เลขที่ 55  หมู่ 13  ถนนอุดร - เลย
ตำ�บลนาเหล่า  อำ�เภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู  39170
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เลขที่ 120  หมู่ 1  ถนนสุนอนันต์
ตำ�บลบางจาก  อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80330
โรงเรียนนราธิวาส
เลขที่ 143/45  หมู่ 13  ถนนโคกเคียน
ตำ�บลโคกเคียน  อำ�เภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส  96000
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)
เลขที่ 27/33  ถนนธรรมบูชา
ตำ�บลในเมือง  อำ�เภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก  65000
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
เลขที่ 109  หมู่ 2  ตำ�บลออนกลาง
อำ�เภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  50130
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
เลขที่ 80/90  หมู่ 3  ถนนสุขุมวิท
ตำ�บลเสม็ด  อำ�เภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี  20000
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ลำ�ดับที่

ชื่อ - สกุล

8

นายทวีศิลป์  ซื่อสัตย์

9

นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ

10

นายวรวุฒิ  เจริญวุฒิวิทยา

11

นายคาลม  แสงแก้ว

12

นายกำ�ธร  ดิษธรรม

13

นางอภิญญา  สุภามณี

14

นางสาวสุติมา  มีแย้ม

สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
หมู่ 1  ตำ�บลสิชล  อำ�เภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80120
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
หมู่ 3  ตำ�บลด่านช้าง  อำ�เภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี  72180
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
เลขที่ 231  หมู่ 2  ถนนสุขประยูร
ตำ�บลหนองตำ�ลึง  อำ�เภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี  20160
โรงเรียนอากาศอำ�นวยศึกษา
เลขที่ 165  หมู่ 17  ถนนสุราษฎร์รังสรรค์
ตำ�บลอากาศ  อำ�เภออากาศอำ�นวย
จังหวัดสกลนคร  47170
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
เลขที่ 500  หมู่ 1  ตำ�บลปลวกแดง
อำ�เภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140
โรงเรียนพานพิทยาคม
เลขที่ 816  หมู่ 17  ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลเมืองพาน  อำ�เภอพาน
จังหวัดเชียงราย  57120
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
เลขที่ 77/1  ตำ�บลเชิงเนิน
อำ�เภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา		
นายกมล  ศิริบรรณ

นายสมพงษ์  ปานเกล้า
นางรัชนี  ยุตรินทร์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่ง
เลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

ศิลปกรรม		
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ

สำ�นักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

ผู้จัดทำ�		
นางรัชนี  ยุตรินทร์
นางสาววิภา  ลัคนาพรวิสิฐ
นายปรีชาพล  พรมนัส
นางสาวพัชรินทร์  ตังควิเวชกุล
นางสาวทิพวรรณ  สิกบุตร
นางสาวกัลยา  จันทร์สระแก้ว
นางสาววรินทร์กุล  ชัยหิรัญพจน์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

เจ้าของและผู้ผลิต		
สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำ�นักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ

ขอขอบคุณ		
คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558
คณะกรรมการบริหารโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำ�ปี 2558
คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนำ�เสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558
คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบทความทางวิชาการและพิจารณาผลงานวิจัย
เพื่อจัดทำ�หนังสือประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558
พนักงานเจ้าหน้าที่สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
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พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว นายสมมาตร์ มีศิลป์ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา พ.ศ. 2558

