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บทความวิ จั ย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงคเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการสอนรายวิ ช าช< างไมR เ ครื่ อ งเรื อ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6 กลุ<มตัวอย<างเปWนผูRเรียนชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6 โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม
อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรRอยเอ็ด ที่เรียนในรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน จํานวน 56 คน เครื่องมือที่ใชRใน
การวิจั ยประกอบดR วย 1)แผนการจั ดการเรียนรูR ที่ยึดรูป แบบการสอนรายวิชาช<างไมR เครื่องเรื อนที่
พัฒนาขึ้ น 2)แบบประเมินผลการเรียนรูR 3)แบบทดสอบหลั งเรียน สถิติที่ใชRในการวิ เคราะหขRอมู ล
ไดRแก< ค<าเฉลี่ย รRอยละเกณฑประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน(E1/ E2)
ผลการวิจัยพบว<า รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นใชRแนวคิด การสรRางองคความรูRดRวยตนเอง
การสรRางองคความรูRโดยการสรRางสรรคชิ้นงาน การสอนปฏิบัติและการสอนแบบทดลอง หลักการเนRน
ผูRเรียนศูนยกลาง เชื่อมโยงความรูRใหม<กับความรูRและประสบการณเดิม เรียนรูRดRวยกระบวนการกลุ<ม
ผลิตผลงานและจัดนิทรรศการ โดยผูRสอนสรRางบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูR และช<วยเหลือผูRเรียน
เปeาหมาย ใหRผูRเรียนสามารถสรRางสรรคผลงานที่มีคุณภาพโดยใชRขRอมูลที่ศึกษาดRวยตนเองและมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบ<งเปWน 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาความพรRอม
ขั้นที่ 2 เรียนรูRดRวยตนเอง ขั้นที่ 3 ครูสาธิต ขั้นที่ 4 ปฏิบัติงาน ขั้นที่ 5 สรRางสรรคผลงาน และขั้นที่ 6
จัดนิทรรศการ การหาประสิทธิภาพโดยผูRเชี่ยวชาญ ผลการประเมินอยู<ในระดับมากที่สุด และการนํา
รูป แบบการสอนการสอนที่ พั ฒนาขึ้ นไปใชRในการสอนจริ งพบว< ารูป แบบการสอนมี ป ระสิท ธิ ภาพ
85.36/80.13 ซึ่งสูงกว<าเกณฑที่กําหนด 80/80
คําสําคัญ : 1. การพัฒนารูปแบบการสอน 2. รูปแบบการสอน 3. รายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน
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ABSTRACT
The objective of research article was to develop the teaching model in
Carpenter Subject.The sample of this research consisted of 56 students grade 12 who
attend in Carpenter Subject of Pathumratpittayakom School, Pathumrat district, Roi Et
province. The research tool were: 1) Lesson plan with the developed teaching
model, 2) learning evaluation form, and 3) posttest. Statistics in analysis data were
arithmetic mean, percentage, and E1/ E2 efficiency index.
The research found that the developed teaching model based on four concepts
namely: Constructivism, Constructionism, and Instructional for psychomotor domain,
and Experimental instruction. The principles of the developed teaching model were
children centered link new knowledge with prior knowledge and experiences, group
process learning, products construction and exhibition. The teacher acted as the
facilitator. The goal of the teaching model was the students be able to create quality
product safely and had 21century skills. The developed teaching model included six
steps: 1) Study the students’ readiness, 2) Self study, 3) Teacher demonstrate,
4) Practice according to work sheet, 5) Construct new product, and 6) Display. The
IOC efficiency of the developed teaching model evaluated by the five experts was in
a very high level. The efficiency from actual instruction of the developed teaching
model found that the efficiency of 85.36/80.13which was higher than 80/80 criterion.
Keywords : 1. Development of Teaching Model 2. Teaching Model 3. Carpenter Subject
1. ความสําคัญและที่มาของปpญหาที่ทําการวิจัย
ปxจ จุบั นสัง คมไทยมี การเปลี่ยนแปลงไปอย< างรวดเร็ วในดRานเศรษฐกิจ การเมื อง สัง คม
รวมไปถึงความกR าวหนR าดRานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเทศไทยจึง ตRองปฏิรูปการศึก ษาเพื่ อ
เตรี ยมความพรR อมของเยาวชนใหR มีความสามารถรั บมื อกั บความเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นไดR องคกร
สหประชาชาติ (UNESCO) ไดRกําหนดเปeาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development
Goals–SDGs) เกี่ยวกับการศึกษาไวRในเปeาหมายที่ 4 การศึกษาที่เท<าเทียม กล<าวว<า การสรRางหลักประกัน
ว<าทุกคนไดRรับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท<าเทียมกัน โดยการจัดการศึกษาจะตRองส<งเสริมใหRมีทักษะ
การทํางานที่ตรงกับความตRองการของตลาด เพื่อเสริมสรRางทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
(UNESCO, 2015) ประเทศไทยไดRนําเปeาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กล<าวมาปรับใชRและกําหนดการ
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พัฒ นาการศึก ษาของประเทศไทยไวRในแผนการศึ ก ษาแห< งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2560-2579 กล<าวว< า
รัฐและทุกภาคส<วนที่เกี่ยวขRองจําเปWนจะตRองร<วมกันกําหนดทิศทางเปeาหมายและพัฒนาหลักสูตรใน
การผลิตและพัฒนากําลังคนที่เหมาะสมกับสาขาอาชีพสามารถสรRางเสริมทักษะสําคัญและจําเปWนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะดRานมาตรฐานอาชีพ ดRานวิชาชีพ ส<งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
ดRานฝUมือแรงงานการฝ•กงานที่มุ<งเนRนการปฏิบัติในสถานการณจริง เรียนรูRจากประสบการณตรงอย<าง
ครบวงจร รวมทั้งสอดคลRองกับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560) ที่กําหนดไวRว<า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปWนประเทศที่พัฒนาแลRว
ดRวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนไทยในอนาคตจึงตRองมีศักยภาพและร<วมกัน
พัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีทักษะในการวิเคราะหอย<างมี
เหตุผล มีภูมิคุRมกันต<อการเปลี่ยนแปลงภายใตRสังคมแห<งการเรียนรูRที่คนไทยสามารถเรียนรูRไดRอย<าง
ต<อเนื่องตลอดชีวิต
โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม เปWนโรงเรียนที่ผูRวิจัยไดRปฏิบัติการสอน มีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิ ชาช< างไมR เ ครื่อ งเรือ นใหRกั บ ผูR เรี ยนระดั บ ชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปU ที่ 6 หลั กสู ตรศิล ป‚ และภาษา
เพื่อใหRผูRเรียนมีความรูRและทักษะช<างไมRเครื่องเรือน การใชRเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณช<างดRวยความ
ปลอดภัยจากประสบการณในการจัดการเรียนการสอนที่ผ<านมาผูRวิจัยพบว<าขRอจํากัดของรายวิชาช<าง
ไมRเครื่องเรือน คือโรงเรียนมีเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่ใชRในการปฏิบัติงานไม<เพียงพอกับจํานวน
ของผูRเรียน จึงทําใหRผูRเรียนเรียนรูRไดRอย<างไม<เต็มที่และเต็มความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรมของผูRเรียน
ในกลุ<มนี้ที่ผูRวิจัยไดRสังเกตเห็นว<าในบางครั้งผูRเรียนไม<ค<อยสนใจในการบรรยายทฤษฎีของครูผูRสอนมาก
เท< าที่ ควร ซึ่ง ตรงขRามกั บการเรียนการสอนแบบสาธิ ตและการปฏิ บัติง านช<าง ถRาหากครู ผูRส อนไดR
กล<าวถึงเรื่องราวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับงานช<างที่มีบริบทใกลRเคียงกับชีวิตของผูRเรียนเช<น การใชR
เครื่องมือช<าง การปฏิบัติงานสรRางหรือซ<อมแซม จะสังเกตไดRว<าผูRเรียนใหRความสนใจและตั้งใจเรียน
เปWนอย<างมากถRาหากผูRเรียนไดRลงมือปฏิบัติงานพบว<าผูRเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานและการใชRเครือ่ งมือ
ช<างไดRเปWนอย<างดีรวมทั้งผูRเรียนเปWนผูRที่มีจิตสาธารณะ ช<วยเหลือเพื่อนในการเรียนรูRและช<วยครูผูRสอน
ในเรื่ องต< างๆ อยู<เ สมอโดยผูRเ รี ยนกลุ< ม นี้ จัดอยู<ในกลุ< มปx ญ ญาดR านร< างกายและการเคลื่ อ นไหว ซึ่ ง
สอดคลRองกับการจัดกลุ<มผูRเรียนตามพหุปxญญาของโฮเวิรด การดเนอร กล<าวว<าผูRเรียนจะเรียนรูRไดRดี
โดยการใชRร<างกายมากกว<าการอ<านหรือฟxง (พิมพันธ เตชะคุปต, 2560) นอกจากนี้ผูRวิจัยไดRสัมภาษณ
ผูRเรียนเกี่ยวกับความตR องการของผูRเรี ยนเกี่ ยวกับ การจั ดกิจกรรมการเรียนรูR พบว< าผูRเรี ยนอยากใหR
ครูผูRสอนเปˆดโอกาสใหRผูRเรียนคิดคRนสิ่งใหม<ๆ ลงมือปฏิบัติงานหรือทดลองดRวยตนเอง ไดRทํางานร<วมกับ
สมาชิกคนอื่น สามารถนําความรูRและทักษะที่ไดRเรียนรูRไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต<อไดR
จากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณความตRองการของผูRเรียนและการศึกษาบริบทต<างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแลRวจรึงสรุปไดRว<า การจัดกิจกรรมการเรียนรูRใหRเหมาะสมกับผูเR รียน
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ที่มีพฤติกรรมและลักษณะความสนใจดังที่กล<าวมา ครูผูRสอนควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ มี
ขั้นตอนอย<างเปWนระบบนั่นก็คือการเลือกใชRรูปแบบการสอนกับผูRเรียนซึ่งรูปแบบการสอนนั้นจะเปWน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหRผูRเรียนไปสู<จุดมุ<งหมายที่กําหนด โดยรูปแบบการ
สอนตRองมีองคประกอบพื้นฐานสําคัญที่นํามาเรียบเรียงและจัดไวRอย<างสอดคลRองสัมพันธกันโดยผ<าน
การศึกษาปรัชญาการทางการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรูR หลักการ แนวคิด วิธีการสอน เทคนิคการสอน
การวัดและการประเมินผล โดยรูป แบบการสอนนั้นตR องเนRนใหR ผูRเรี ยนไดR เรียนรูR อย<างอิ สระ ลงมื อ
ปฏิบัติงานและเรียนรูRจากประสบการณจริงผ<านการร<วมมือกันสรRางสรรคสิ่งใหม< ยึดแนวคิดการสรRาง
องคความรูRดRวยตนเองที่กล<าวว<าการจัดการเรียนการสอนใหRผูRเรียนที่ไดRเรียนรูRใกลRเคียงกับสิ่งที่ตนเอง
เคยไดRเรียนรูRหรือมีประสบการณมาก<อน ครูผูRสอนคอยใหRความช<วยเหลือผูRเรียนเชื่อมโยงความรูRที่จะ
ไดRเรียนเขRากับความรูRเดิมที่ตนเองมีอยู< จนทําใหRผูRเรียนเกิดการเรียนรูRดRวยตนเอง รวมทั้งการสรRางองค
ความรูRโดยการสรRางสรรคชิ้นงานของซีมัวร เพเพอรท (ทิศนา แขมมณี, 2560) ที่ใหRผูRเรียนไดRสรRาง
ผลงานจากการศึกษาทฤษฎี รวบรวมและวิเคราะหขRอมูลตามความสนใจของตัวผูRเรียนเอง ออกแบบ
และปฏิบัติง านทดลองชิ้นงาน สรุ ปการศึกษาส<วนที่กล<าวมานี้จะทํ าใหRผูR เรียนจะสามารถเชื่อ มโยง
ความรูRและเขRาใจในเรื่องที่กําลังเรียนรูRไดRดียิ่งขึ้น
จากที่ กล< าวมาผูRวิจัยจึง สนใจพัฒ นารูป แบบการสอนรายวิชาช< างไมR เครื่อ งเรือ น สําหรั บ
ผูR เ รี ยนระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปU ที่ 6 โรงเรี ยนปทุ ม รั ตตพิ ท ยาคมเพื่ อใหR ผูR เ รี ยนมี ความสามารถใน
การศึกษาหาความรูRดRวยตนเอง เชื่อมโยงความรูRใหม<ใหRสอดคลRองกับความรูRเดิมที่ตนเองมีอยู< สรRาง
ชิ้นงานที่ผ<านการศึ กษาและวิ เคราะหขR อมูล ที่เ กี่ยวขRอ ง มีความระมั ดระวั งในการใชR เครื่องมือ และ
อุปกรณช<างปฏิบัติงานดRวยความปลอดภัยประยุกตใชRความรูRและทักษะในการสรRางสรรคผลงานจาก
การซ<อมแซมชิ้นงานและสรRางชิ้นงานใหม<ขึ้นมา มีทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ว<าดRวยการเปWน
กําลังแรงงานที่มีทักษะดRานฝUมือแรงงาน สมรรถนะในการทํางานอาชีพเปWนที่ตRองการของตลาดงาน
และการพั ฒ นาประเทศ ครู ผูR ส อนคอยใหR ความช< วยเหลื อ ผูR เ รียน อํ านวยความสะดวก คอยสรR าง
บรรยากาศที่ส นับ สนุนการเรี ยนรูR นําพาผูR เรี ยนหาคําตอบในขR อคํ าถามและปx ญ หามีทั ก ษะในการ
วิเคราะหและปรับตัวต<อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามยุทธศาสตรชาติ โดยผ<านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของรูปแบบการสอน 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาความพรRอม ขั้นที่ 2 เรียนรูRดRวยตนเอง
ขั้นที่ 3 ครูสาธิต ขั้นที่ 4 ปฏิบัติงาน ขั้นที่ 5 สรRางสรรคผลงาน และขั้นที่ 6 จัดนิทรรศการ
2. วัตถุประสงค8ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) | 267

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 รูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเ ครื่อ งเรือ นที่พั ฒนาขึ้นมีป ระสิ ทธิภาพสูง กว<าเกณฑ
80/80
4. ประโยชน8ที่ไดรับจากการวิจัย
4.1 ไดRรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชRในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับผูRเรียน
4.2 ผูRเรียนมีความรูRเกี่ยวกับวิชาช<างไมRเครื่องเรือน ทักษะการปฏิบัติงานช<างไมRเครื่องเรือน
และคุณลักษณะอันพึงประสงคและสามารถประยุกตใชRในชีวิตประจําวันของตนเองไดR
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6
โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรRอยเอ็ด มีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาขRอมูลพื้นฐานที่จําเปWนสําหรับการพัฒนารูปแบบการสอน โดยศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมและความตRองการของผูRเรียน เปWนสัมภาษณความตRองการและสังเกตพฤติกรรมของ
ผูRเ รี ยนโดยครู ผูR ส อนศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ยที่ เ กี่ ยวขR อ งกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการสอน ไดR แก<
ปรัชญาทางการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรูR รูปแบบการสอน วิธีการสอน การวัดและการประเมินผล และ
งานวิจัยที่เกี่ ยวขR อง เพื่อใชRในการกําหนดแนวคิด หลัก การ เปe าหมาย กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผลของรูปแบบการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2560)
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอน
1) รูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือนที่พัฒนาขึ้น โดยใชRแนวคิดการสรRางองค
ความรูRดRวยตนเอง แนวคิดการสรRางองคความรูRโดยการสรRางสรรคชิ้นงาน แนวคิดการสอนปฏิบัติและ
การทดลอง มีองคประกอบสําคัญของรูปแบบการสอนดังนี้
1.1) หลักการของรูปแบบการสอน เนRนผูRเรียนเปWนศูนยกลาง ผูRเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรูRใหม<กับความรูRและประสบการณเดิม เรียนรูRผ<านกระบวนการกลุ<ม สรRางสรรคผลงานที่ผ<านการศึกษา
แลRวจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โดยครูผูRสอนสรRางบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูRและช<วยเหลือ
1.2) เปeาหมายของรูปแบบการสอน ผูRเรียนสามารถสรRางสรรคผลงานที่มีคุณภาพโดย
ใชRขRอมูลที่ศึกษาดRวยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานดRวยความปลอดภัย ใชRเครื่องมืออย<างระมัดระวัง
และมีทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ว<าดRวยการเปWนกําลังแรงงานที่มีทักษะดRานฝUมือแรงงาน มีสมรรถนะใน
การทํางานอาชีพเปWนที่ตRองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
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1.3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการสอน ประกอบไปดRวย 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ศึ กษาความพรRอ มเปWนขั้นตอนที่ผูR เรี ยนเล< าถึ งประสบการณเกี่ยวกั บเรื่อ งที่ กําลัง จะเรี ยนรูR
เพื่อเตรียมความพรRอมของผูRเรียนก<อนที่จะเขRาสู<การเรียนรูR ขั้นที่ 2 เรียนรูRดRวยตนเองเปWนขั้นที่ตอนที่
ผูRเรียนร<วมกันศึก ษา คRนควRา รวบรวมขRอมูล วิเ คราะหขRอมูล อภิ ปรายผลเพื่อหาขRอสรุปในหัวขRอ ที่
ครูผูRสอนกําหนด เพื่อนําไปใชRในการปฏิบัติการสรRางชิ้นงานในขั้นที่ 4 ของรูปแบบการสอน ขั้นที่ 3
ครูสาธิตเปWนขั้นตอนที่ใหRผูRเรียนสังเกตการปฏิบัติงานการใชRเครื่องมือ พรRอมจดบันทึกขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานขRอควรระวัง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ขั้นที่ 4 ผูRเรียนปฏิบัติงานเปWนขั้นตอนที่ใหR
ผูRเรียนปฏิบัติงานสรRางชิ้นงานที่ไดRจากการศึกษาในขั้นที่ 2 ของรูปแบบการสอน พรRอมทั้งทดลองการ
ใชR ง านชิ้ น งานดR ว ย ครู ผูR ส อนสั ง เกตการปฏิ บั ติ ง านของผูR เ รี ย นใหR อ ยู< บ นความปลอดภั ย ขั้ นที่ 5
สรRางสรรคผลงานเปWนขั้นตอนที่ใหRผูRเรียนไดRลงมือสรRางสรรคผลงานของตนเอง โดยแบ<งเปWนขั้นตอน
ย<อยดังนี้การซ<อมแซมเครื่องเรือน และการสรRางสรรคชิ้นงานใหม< ขั้นที่ 6 นิทรรศการเปWนขั้นตอนที่ใหR
ผูR เ รี ยนไดR นํา เสนอหลั ก การ แนวคิ ดและชิ้ นงานที่ ผูR เ รี ยนร< วมกั นสรR างสรรคขึ้ น มา โดยครู ผูR ส อน
ตรวจสอบและใหRคําแนะนําเกี่ยวกับชิ้นงานของผูRเรียน
1.4)การวัดและการประเมินผลเปWนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งโดยการ
ประเมินดR านความรูR ทั กษะการปฏิบัติงานและผลงาน คุณลั กษณะอันพึ งประสงค ในการประเมิ น
ครูผูRสอนตRองคํานึงถึงความสามารถของผูRเรียนเปWนหลัก
2) เครื่องมือที่ใชRในการวิจัย เปWนการจัดทําเปWนเครื่องมือวิจัยที่สอดคลRองกับหลักการ
เปeาหมาย และองคประกอบอื่นๆ ของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยเครื่องมือที่ใชRในการวิจัยมีดังนี้
2.1)แผนการจั ด การเรี ย นรูR ที่ ยึ ด รู ป แบบการสอนรายวิ ช าช< า งไมR เ ครื่ อ งเรื อ นที่
พัฒนาขึ้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
2.2) แบบทดสอบหลังเรียน
ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูRที่ยึดรูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือนที่พัฒนาขึ้น
แผนการจัด
ขั้นตอนของรูปแบบการสอน/
การเรียนรูที่
กิจกรรมการเรียนการสอน
1
ขั้นที่ 1 ศึกษาความพรRอม
ขั้นที่ 2 เรียนรูRดRวยตนเอง
2
ขั้นที่ 3 ครูสาธิต
ขั้นที่ 4 ผูRเรียนปฏิบัตงิ าน (การทดลอง)
3
ขั้นที่ 5 สรRางสรรคผลงาน

การประเมินผลการเรียนรู
- ทักษะที่จําเปWนของช<างไมRเครื่องเรือน
- การต<อไมRและการเขRาไมR
- การปฏิบัติงานการต<อไมRและการเขRาไมR
- การปฏิบัติงานการซ<อมแซมเครื่องเรือน
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แผนการจัด
ขั้นตอนของรูปแบบการสอน/
การเรียนรูที่
กิจกรรมการเรียนการสอน
4
ขั้นที่ 5 สรRางสรรคผลงาน
5
ขัน้ ที่ 6 จัดนิทรรศการ

การประเมินผลการเรียนรู
- การปฏิบัติงานการสรRางสรรคชิ้นงานใหม<
- ขRอมูลพื้นฐานของเครื่องเรือน

ระยะที่ 3 การหาประสิ ท ธิ ภาพของรู ปแบบการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ผูR วิจั ยดํ าเนินการดั ง นี้
1)ประเมิ นโดยผูR เชี่ ยวชาญดR านต< างๆ จํานวน 5 ท< าน เปWนการประเมินคุณภาพรูป แบบการสอนที่
พัฒ นาขึ้ นในดR านทฤษฎี และประเมิ นคุ ณภาพของเครื่ อ งมือ วิ จั ยก<อ นที่ จ ะนําไปใชRในการสอนจริ ง
2)ประเมินดR านการสอนโดยการนํ าเครื่อ งมือ ที่ใชRในการวิ จัยไปใชR สอนจริ ง กับ กลุ<ม ตั วอย< าง ไดR แก<
ผูRเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6/6 จํานวน 29 คน และผูRเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6/7 จํานวน
27 คน โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรRอยเอ็ด ที่เรียนในรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน
ภาคเรียนที่ 2 ปUการศึกษา 2561 มีตัวแปรที่ศึกษา ไดRแก< ตัวแปรตRน คือ รูปแบบการสอนรายวิชาช<าง
ไมRเครื่องเรือนที่พัฒนาขึ้นตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่อ ง
เรื อ น (E1/E2) 3)สถิติที่ใชRในการวิ เ คราะหขR อมู ล ไดR แก< ค<าเฉลี่ ย รR อ ยละ เกณฑประสิ ทธิ ภาพของ
รูปแบบการสอน (E1/E2)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6
โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรRอยเอ็ด พบว<า
6.1.1 คุณภาพของรูปแบบการสอนจากการประเมินโดยผูRเชี่ยวชาญ การประเมินรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้นในดRานทฤษฎีและคุณภาพของเครื่องมือที่ใชRในการวิจัยก<อนที่จะนําไปใชRสอนจริง
โดยผูRเชี่ยวชาญ มีผลการประเมินดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นและแผนการจัดการเรียนรูR
รายการประเมิน
รูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน
แผนการจัดการเรียนรูR

ค.าเฉลี่ย
4.70
4.64

ผลการประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว<า รู ปแบบการสอนรายวิชาช< างไมRเ ครื่องเรือนที่พัฒนาขึ้นมีห ลักการ
แนวคิ ด เปe าหมาย กระบวนการเรี ยนการสอนการวั ดและการประเมิ นผล ที่ สอดคลR อ ง เชื่ อมโยง
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ครอบคลุม และเหมาะสมกับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขRอง ผลการประเมินอยู<ในระดับมากที่สุ ด
(X=4.70) และแผนการจัดการเรียนรูRมีความสอดคลRอง เชื่อมโยงครอบคลุม และเหมาะสมกับรูปแบบ
การสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือนที่พัฒนาขึ้น อยู<ในระดับมากที่สุด(X= 4.64)
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินผลการเรียนรูRและแบบทดสอบหลังเรียน
รายการประเมิน
แบบประเมินผลการเรียนรูR
แบบทดสอบหลังเรียน

ระดับดัชนีความสอดคลอง (IOC)
1.00
0.80 - 1.00

ผลการประเมิน
ใชRไดR
ใชRไดR

จากตางรางที่ 3 พบว<า แบบประเมินผลการเรียนรูRมีความสอดคลRอ งกับจุดประสงคการ
เรียนรูRในแต<ละแผนการจัดการเรียนรูR ดัชนีความสอดคลRอง(IOC) อยู<ในระดับ 1.00 และแบบทดสอบ
หลังเรียนมีความสอดคลRองกับจุดประสงคการเรียนรูR ดัชนีความสอดคลRอง(IOC) ของขRอคําถามอยู<ใน
ระดับ 0.80–1.00 โดยเครื่องมือที่ใชRในการวิจัยทั้งสองสามารถนําไปใชRในการวิจัยไดR
6.2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนจากการนําไปใชRสอนจริง การหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือนที่พัฒนาขึ้นเปWนการใชRเครื่องมือวิจัยในการจัดการเรียนการ
สอนกับกลุ<มตัวอย<าง 2 หRอง คือ ผูRเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6/6 และชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6/7
โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปUก ารศึก ษา 2561 ในช<วงเดือ นมกราคม 2562 ตาม
ตารางสอนของโรงเรียน
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยใชRสอนจริง
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน

คะแนน
เต็ม

ประสิทธิภาพโดยรวม
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
36
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)
30
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
36
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)
30

จํานวน
ผูเรียน

ค.าเฉลี่ย รอยละ

56
56

30.73
24.04

85.36
80.13

29
29

31.40 87.22
25.26 84.20
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ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน

คะแนน
เต็ม
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
36
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)
30

จํานวน
ผูเรียน

ค.าเฉลี่ย รอยละ

27
27

30.02 83.39
22.71 75.70

จากตารางที่ 4 พบว<า ประสิ ทธิภาพของรูป แบบการสอนในรายวิชาช<างไมRเครื่อ งเรือนที่
พัฒนาขึ้น (E1/E2) เปWนการหาประสิ ทธิภาพของกระบวนการ(E1) คือ คะแนนดRานความรูR เกี่ยวกั บ
รายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน คะแนนทักษะการปฏิบัติงานช<างไมRเครื่องเรือน ซึ่งไดRจากการปฏิบัติงาน
และผลงานของผูRเรียน เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของผลลัพธ(E2) คือ คะแนนทดสอบหลังเรียนของ
ผูR เ รี ยน โดยผลการวิ จั ยพบว< าประสิ ท ธิ ภาพของรู ป แบบการสอนในรายวิ ชาช< างไมR เ ครื่ อ งเรื อ นที่
พัฒนาขึ้น(E1/E2) เท<ากับ 85.36/80.13 เมื่อพิจ ารณาเปWนรายหR องพบว<าประสิท ธิภาพของรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้น (E1/E2) ชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6/6 เท<ากับ 87.22/84.20 และชั้นมัธยมศึกษาปUที่
6/7 เท<ากับ 83.39/75.70
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 รูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือนที่พัฒนาขึ้นผ<านการประเมินคุณภาพดRาน
ทฤษฎีโดยผูRเชี่ยวชาญดRานต<างๆ ซึ่งผูRเชี่ยวชาญไดRประเมินองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้นในความสอดคลRอง เชื่อมโยง ครอบคลุมและเหมาะสมกับปรัชญาทางการศึกษา ทฤษฎีการ
เรียนรูR วิธีการสอน การวัดและการประเมินผลผลการประเมินคุณภาพอยู<ในระดับ มากที่สุ ด ทั้ง นี้
เนื่ อ งจากผูR วิจั ยไดR ศึก ษาเอกสารและงานวิ จั ยที่ เ กี่ ยวขR อ งกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการสอนไดR อ ย< า ง
ครอบคลุม แลRวกําหนดองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการสอน ไดRแก< หลักการ เปeาหมาย แนวคิด
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผลของรูปแบบการสอน ซึ่ งสอดคลR องกั บการ
พัฒนารูปแบบการสอนของJoyce and Weil (1996) ที่กล<าวว<า การพัฒนารูปแบบการสอนจะตRอง
ศึกษาพื้นฐานที่เกี่ยวขRองกับการศึกษา นําขRอมูลไปใชRในการกําหนดเปWนหลักการ เปeาหมาย แนวคิด
ขั้นตอนและองคประกอบอื่นๆ ใหRเปWนระเบียบและสอดคลRองกัน เพื่อใหRผูRเรียนบรรลุจุดประสงคการ
เรียนรูRของรูปแบบการสอนที่กําหนดไวR และสอดคลRองกับงานวิจัยของธีระพงษ วงศประเสริฐ (2556)
ที่กล<าวว<ารูปแบบการสอนที่เหมาะสม ตRองใหRผูRเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ตรวจสอบความเกี่ยวขRองของรูปแบบการสอนกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหาจุดบกพร<องเพื่อ
นําไปปรั บ ปรุ งแกRไขนอกจากนี้ ผูRเ ชี่ยวชาญไดRป ระเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรูRในความ
สอดคลRองและเหมาะสมกับรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพอยู<ในระดับมาก
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ที่สุด ประเมินคุณภาพของแบบประเมินผลการเรียนรูRในแต<ละแผนการจัดการเรียนรูRและแบบทดสอบ
หลังเรียน โดยผลการประเมินมีดัชนีความสอดคลRองที่สามารถนําไปใชRในการประเมินผลการเรียนรูR
และทดสอบความรูR ไ ดR ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผูR วิ จั ย ไดR จั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชR ใ นการวิ จั ย ใหR ส อดคลR อ งกั บ
องคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นทั้งหมด
7.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นกับ
กลุ<มตัวอย<าง พบว<าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน(E1/E2) โดยรวมเท<ากับ 85.36/80.13 ซึ่งสูงกว<า
เกณฑที่ตั้งไวRในสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไดRผ<านการพัฒนาอย<างเปWน
ระบบมีการประเมินโดยผูRเชี่ยวชาญดRานต<างๆ และปรับปรุงแกRไขตามขRอเสนอแนะของผูRเชี่ยวชาญ
เมื่อวิเคราะหขRอมูลประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเปWนรายหRอง พบว<าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนเมื่อใชRกับผูRเรียนชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6/6 เท<ากับ 87.22/84.20 ทั้งนี้เปWนเพราะรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับผูRเรียนหRองนี้ซึ่งผูRเรียนมีความชอบและสนในใจการเรียนรูRจากทฤษฎี
การปฏิบัติงานช<างและใหRความสําคัญในการทําแบบทดสอบหลังเรียน ในทางกลับกันเมื่อใชRรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้นกับผูRเรียนชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6/7 พบว<ารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท<ากับ 83.39/75.70 ทั้ง นี้เ ปWนเพราะคะแนนการทําแบบทดสอบหลั งเรียนของผูR เรี ยนนRอ ยทํ าใหR
ประสิ ท ธิ ภาพดR านผลลั พ ธ(E2) ต่ํ ากว< าเกณฑที่ กํ าหนด จากการสั ง เกตของผูR วิจั ยพบว< าผูR เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปUที่ 6/7 ชอบในการลงมือปฏิบัติงานมากกว<าการศึกษาคRนควRาจากทฤษฎีและผูRเรียนไม<
ตั้งใจและใหRควาสําคัญ ในการทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่ งสอดคลRอ งกั บทฤษฎี พหุ ปxญญาของของ
โฮเวิ ร ด การดเนอร ที่ ก ล< าวว< า เชาวปx ญ ญาของแต< ล ะบุ ค คลมี อ ยู< อ ย< า งหลากหลาย แต< ล ะคนมี
ความสามารถเฉพาะดRานที่แตกต<างกั นไปและมีความสามารถในแต<ละที่ไม<เท<ากัน ความสามารถที่
ผสมผสานกันออกมาทําใหRบุคคลแต<ละคนมีความเปWนเอกลักษณเฉพาะตน(พิมพันธ เตชะคุปต, 2560)
โดยผูRเรียนในกลุ<มศิลป‚และภาษานี้มีเชาวปxญญาดRานร<างกายที่ชัดเจนและมากกว<าดRานอื่น
7.3 การประเมินผลการเรียนรูRดRานความรูRเกี่ยวกับช<างไมRเครื่องเรือนหลังจากการจัดการ
เรียนรูRตามรูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเปWนส<วนหนึ่งของการประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ มีผลการประเมินโดยรวมผ<านเกณฑที่กําหนด เกิดจากการที่ผูRเรียนไดR
เตรียมความพรRอมก<อนเขRาสู<การเรียนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือนเปWนการตอบคําถามที่เกี่ยวขRองกับ
ชีวิตประจําวัน ซึ่งเปWนสิ่งที่พบเจอไดRง<ายและใกลRเคียงกับประสบการณจริงของผูRเรียนซึ่งสอดคลRองกับ
กฎแห<งความพรRอมของทฤษฎีความสัมพันธเชื่อมโยงสิ่งเรRาและการตอบสนองของธอรนไดค ที่กล<าวว<า
เมื่อบุคคลพรRอมที่จะทํากิจกรรมแลRวไดRลงมือทําก็จะเกิดเปWนความพึงพอใจดังนั้นการที่ผูRเรียนมีความ
พรRอมที่จะเรียนรูRก็จะเกิดการเรียนรูRไดRเปWนอย<างดีในตัวผูRเรียน และสอดคลRองกับทฤษฎีการเรียนรูRการ
สรRางองคความรูRดRวยตนเองเชิงสังคมที่กล<าวว<า การเรียนรูRของบุคคลจะเกิดขึ้นไดRดีในสภาพแวดลRอมที่
มีความหมายและเปW นการเรียนรูRที่ พัฒนามาจากสภาพชี วิตจริ งของบุคคล ประสบการณที่อ ยู<นอก
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โรงเรี ยนนํามาเชื่อ มโยงสู<ประสบการณในโรงเรี ยนของผูRเรียน และทฤษฎี การเรียนรูRก ารสรR างองค
ความรูRดRวยตนเองเชิงปxญญา ที่กล<าวว<า การเชื่อมโยงประสบการณเดิมและประสบการณใหม<ที่มีความ
สอดคลRองและสัมพันธกัน บุคคลจะใชRกระบวนการดูดซึมทําใหRโครงสรRางทางปxญญาขยายเพิ่มขึ้นจน
เกิดการเรียนรูRดRวยตนเอง รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนมีกิจกรรมการเรียนรูRที่ใหRอิสระกับผูRเรียน
ไดRเลือกศึกษาจากความสนใจของตนเองแต<อยู<ในหัวขRอที่ครูผูRสอนกําหนด แลRวผูRเรียนในแต<ละกลุ<ม
ร<วมกันศึกษา คRนควRาและวิเคราะหขRอมูล หาขRอสรุปร<วมกัน จึงทําใหRผูRเรียนเกิดการเรียนรูRไดRเปWนอย<างดี
7.4 การจัดการเรียนการสอนใหRผูRเรียนไดRปฏิบัติงานแบบเปWนกลุ<มนั้นเปWนการช<วยลดปxญหา
เกี่ ยวกั บการมี ของสื่ อการสอน เครื่ อ งมื อ วั ส ดุและอุ ปกรณอย< างจํ ากั ดและทําใหRผูR เ รียนที่เ ก< งกว< า
สามารถช<วยเหลือผูRเรียนคนอื่นไดR การประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงานของผูRเรียนเปWนส<วน
หนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ มีผลการประเมินโดยรวมผ<านเกณฑที่กําหนด
ทั้งนี้เพราะว<าผูRเรียนในหลักสูตรศิลป‚และภาษานี้มีความชอบในการปฏิบัติงานและทําไดRเปWนอย<างดี
รวมทั้งการใหRผูRเรียนไดRศึกษาและคิดคRนวิธีการที่เกี่ยวกับการสรRางผลงานที่ผูRเรียนใหRความสนใจแต<อยู<
ในขอบเขตของช<างไมR เ ครื่ องเรือ นซึ่ง สอดคลRอ งกับ ทฤษฎีก ารเรี ยนรูR การสรR างองคความรูRโ ดยการ
สรRางสรรคชิ้นงานของซีมัวร เพเพอรท ที่กล<าวว<า การเปˆดโอกาสใหRผูRเรียนไดRสรRางความรูRดRวยการลง
มือปฏิบัติการสรRางสรรคชิ้นงานดRวยตนเองไดRเลือกเรียนรูRตามความสนใจของตนเอง (ทิศนา แขมมณี,
2560) การสรRางสรรคผลงานที่เกิดจากการเรียนรูRเปWนการใหRผูRเรียนไดRประยุกตใชRความรูRและทักษะใน
การสรR างสรรคสิ่ ง ใหม<ขึ้นมา มี ครูผูR ส อนคอยควบคุ ม ใหR คําแนะนํ าในการปฏิ บัติงานอยู< ทุก ขั้ นตอน
ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ จริยา สงเคราะห (2558) ที่กล<าวว<า การวางแผนงานอย<างเปWนระบบ
การแบ<งงาน การร<วมมือกันปฏิบัติงานอย<างเปWนขั้นตอนการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ ทํา
ใหRการปฏิบัติงานออกมาไดRผลดีสามารถทํางานไดRสําเร็จ รวมทั้งใหRผูRเรียนไดRฝ•กปฏิบัติงานหลายครั้ง
เช<น การซ<อมแซมเครื่องเรือนที่ทําจากไมRการสรRางสรรคชิ้นงานใหม< เปWนตRน จึงทําใหRผูRเรียนเกิดความ
ชํานาญในทักษะการปฏิบัติงาน การใชRเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณช<างไมRเครื่องเรือนซึ่งสอดคลRองกับ
กฎแห<งการฝ•กหัดของทฤษฎีความสัมพันธเชื่อมโยงสิ่งเรRาและการตอบสนองของธอรนไดค ที่กล<าวว<า
เมื่อตRองการใหRผูRเรียนเกิดทักษะขึ้น ครูผูRสอนจะตRองใหRผูRเรียนไดRลงมือทํางานและเมื่อไดRทาํ บ<อยๆจะทํา
ใหRเกิดความชํานาญกับทักษะนั้นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะทางสติปxญญาและทางกาย เปWนตRน
ระหว<างการปฏิบัติงานมีผูRเรียนบางกลุ<มพูดคุยขณะที่กําลังปฏิบัติงาน ครูผูRสอนจึงไดRตักเตือนผูRเรียน
เมื่ อ ผูRเ รี ยนทํ าอี ก ครูผูR ส อนไดRล ดคะแนนการปฏิ บั ติง าน จึ งทํ าใหR ผูR เ รียนตั้ง ใจปฏิ บั ติง านดR วยความ
ระมัดระวังและเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลRองกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา
ของสกินเนอร ที่กล<าวว<า การเสริมแรงสามารถปรับหรือปลูกฝxงนิสัยที่ตRองการไดR ซึ่งการเสริมแรงที่
ครูผูRสอนใชRในครั้งนี้คือการเสริมแรงทางลบ จะช<วยใหRผูRเรียนจดจําไดRว<าเมื่อพูดคุยหรือหยอกลRอกัน
ขณะปฏิบัติงาน จะทําใหRถูกตักเตือนและลดคะแนนการปฏิบัติงาน แต<ในกลุ<มที่ปฏิบัติงานดRวยความ
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ระมัดระวังไม<มีการพูดคุยหรือหยอกลRอ กันขณะปฏิบัติงานครู ผูRจะใชRการเสริมแรงทางบวกคือ การ
ชมเชยและใหRเปWนกลุ<มแบบอย<างเพื่อใหRเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานดRวยเมื่อผูRเรียนมี
ทักษะในการปฏิบั ติงานที่ดีทําใหRผูR เรียนเปW นผูRที่ มีสมรรถนะที่ สําคั ญและจํ าเปW นในการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ในดR า นมาตรฐานอาชี พ และวิ ช าชี พ ผ< านการฝ• ก งานที่ มุ< ง เนR น การปฏิ บั ติ ง านใน
สถานการณจริง และเปWนไปตามความตRองการของตลาดงานตามแผนการศึกษาแห<งชาติ พุทธศักราช
2560-2579 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) รวมทั้งทําใหRผูRเรียนเปWนผูRที่เหมาะสม สําหรับ
การจRางงานตามเปeาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals–SDGs) (UNESCO,
2015) สามารถนําทักษะการปฏิบัติงานที่ไดRเรียนรูRไปเปWนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต<อใน
ระดับที่สูงขึ้นตามความตRองการผูRเรียนและผูRปกครอง
8. องค8ความรูใหม.
การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาช.างไมเครื่องเรือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนปทุมรัตต8พิทยาคม อําเภอปทุมรัตต8 จังหวัดรอยเอ็ด

การพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน

-พัฒนาอย<างเปWนระบบ
-บริบทผูRเรียน โรงเรียน ชุมชน
-เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวขRอง
-องคประกอบที่ครบถRวน
-ปรึกษาและประเมินโดยผูเR ชี่ยวชาญ

-เนRนผูRเรียนเปWนสําคัญ
-เชาวปxญญาดRานร<างกาย
-คํานึงถึงความแตกต<างของผูเR รียน
-ทักษะในศตวรรษที่ 21
-การประเมินที่หลากหลาย

ภาพที่ 1 องคความรูRจากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6 โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรRอยเอ็ด
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การวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 6 ที่
ผูRวิจัยไดRศึกษาแลRวสรุปเปWนองคความรูRจากการวิจัยไดRดังนี้
8.1 องคความรูRในการพัฒนารูปแบบการสอน การพัฒนารูปแบบการสอนใหRมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาผูRเรียนใหRเปWนไปตามจุดมุ<งหมายของการสอน ผูRพัฒนาตRองดําเนินการอย<างเปWนระบบ
โดยการศึก ษาบริ บทของผูR เ รียน โรงเรี ยนและชุ ม ชน รวมทั้ งเอกสารและงานวิจั ยที่เ กี่ ยวขR องเพื่ อ
กําหนดเปWนองคประกอบของรูปแบบการสอน ผ<านการประเมินและการใหRคําปรึกษาโดยผูRเชี่ยวชาญ
8.2 องคความรูRใ นการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด ทํ า เปW น แผนการจั ดการเรี ยนรูR ที่
สอดคลR อ งกับ รู ปแบบการสอนที่ พัฒ นาขึ้ นและเนR นผูR เ รียนเปWนสํ าคั ญ ในการจั ดการเรียนการสอน
ครูผูRสอนตRองคํานึงถึงความแตกต<างของผูRเรียนในทุกๆ ดRาน ใหRผูRเรียนศึกษาคRนควRาอย<างมีอิสระ ตาม
ความสนใจของตนเอง มีทักษะการปฏิบัติงานและทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปWนไปตามเปeาหมายของ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น ในทางกลับกันดRานผลลัพธที่ไดRจากการทดสอบหลังเรียนของผูRเรียน มีผล
การประเมินไม<เปWนไปตามเกณฑที่กําหนดจากการสังเกตพบว<าผูRเรียนไม<ไดRใหRความสําคัญกับการทํา
แบบทดสอบมากเท<าที่ควร แต<จะใหRความสําคัญกับการปฏิบัติงานและการศึกษาคRนความตามความ
สนใจของตนเองมากกว<าสิ่ ง อื่ นดั ง นั้นครู ผูR ส อนตRอ งออกแบบการประเมินผลการเรียนรูR ที่ มี ความ
หลากหลาย อาจเปWนการสัมภาษณสิ่งที่ไดRเรียนรูRแทนการสอบขRอเขียน
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขRอเสนอแนะเชิงนโยบาย
9.1.1 ครูผูRสอนควรชี้แจง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูR การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรูRในแต<ละขั้นของรูปแบบการสอนรายวิชาช<างไมRเครื่องเรือนที่ผ<านการพัฒนาแลRวใหRผูRเรียนเขRาใจ
9.1.2 การจัดการเรียนการสอนตRองเชื่อมโยงสู<การประกอบอาชีพ เพื่อเปWนประโยชน
และแนวทางในการสรRางอาชีพและหารายไดRของผูRเรียน
9.1.3 ปลูกฝxงจิ ตสํานึกและพฤติกรรมที่ดีในการทํางานใหR กับผูRเรียน โดยการเตือนใหR
ผูRเรียนใชRวัสดุในการปฏิบัติงานอย<างประหยัดและใชRใหRคุRมค<า รวมทั้งการบอกผูRเรียนใหRจัดเก็บอุปกรณ
และทําความสะอาดพื้นที่ทํางานอยู<เสมอ
9.2 ขRอเสนอแนะสําหรับผูRปฏิบัติ
9.2.1 ครูผูRสอนจะตRองคอยเปWนผูRกํากับ ควบคุม ดูแลในระหว<างที่ผูRเรียนกําลังปฏิบัติงาน
ช<างไมRเครื่องเรือนในทุกขั้นตอน คอยใหRคําแนะนํา ช<วยเหลือ ปฏิบัติเปWนแบบอย<างใหRกับผูRเรียนเพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแก<ตัวผูRเรียนเอง
9.2.2 ควรผลัดเปลี่ยนคนนําเสนอใหRครบทุกคนภายในกลุ<ม และในการถามคําถามควร
เจาะจงตัวผูRเรียนที่ตRองการใหRตอบคําถาม เพื่อใหRผูRเรียนไดRเรียนรูRทุกคน
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9.3 ขRอเสนอแนะสําหรับการวิจัยต<อไป
9.3.1 ควรปรับปรุงรูปแบบการสอนใหRเหมาะสมกับผูRเรียนในทุกกลุ<มและศึกษา คRนควRา
เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาอื่นๆ ในกลุ<มวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
9.3.2 ควรมีการศึก ษาความพึง พอใจของผูRเรียนที่มี ต<อการเรียนรูRในรูปแบบการสอน
รายวิชาช<างไมRเครื่องเรือน อย<างเปWนระบบเพื่อนําไปเปWนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอน
9.3.3 ควรเพิ่มเติมทฤษฎีการเรียนรูR หลักการ แนวคิด วิธีการสอน และเทคนิคการสอน
ที่หลากหลายมาบูรณาการกับรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
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11. คําขอบคุณ
การวิ จั ยในครั้ ง นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณไดR ดRวยความกรุ ณาช< วยเหลื อ เปW นอย< างดี ยิ่ง จากอาจารย
ที่ปรึกษา ผูRช<วยศาสตราจารย ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี ที่ใหRความอนุเคราะหใหRคําแนะนํา คําปรึกษา
แนวคิดที่มีคุณค<ายิ่ง ช<วยตรวจสอบแกRไขขRอบกพร<องต<างๆ ที่เกิดขึ้นขณะดําเนินงาน ปลูกฝxงใหRผูRวิจัยมี
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ความมานะมุ<งมั่นในการวิจัย ผูRวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปWนอย<างสูงไวR ณ โอกาสนี้ กราบขอบพระคุณ
ผูR อํ านวยการบุ ญภพ จั นทมั ตตุ การ นายบวร ใยคํ าโพด นายนิ วัฒน อุ< นพิ กุ ล นางรุ< ง นภา วรรณคํ า
นายไกรเวทย อินธิสาร ที่ใหRความอนุเคราะหเปWนผูRเชี่ยวชาญใหRคําปรึกษาขRอเสนอแนะที่มีคุณค<ายิ่งใน
การสรRางเครื่องมือที่ใชRที่ในการวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณผูRอํานวยการ คณะครูและผูRเรียนโรงเรียนปทุมรัตต
พิทยาคม อําเภอปทุมรัตตจังหวัดรRอยเอ็ดที่ไดRใหRความร<วมมือในการดําเนินการวิจัยเปWนอย<างดี
ประโยชนและคุ ณค< าในการวิ จั ยในครั้ ง นี้ ขRาพเจR าขอมอบเปW นวิ ท ยาทานใหR กั บ ทุ ก ท< าน
ที่ส นใจและมอบแด< บุ พ การี ผูRใหR กํ าเนิ ด พี่ นR อ ง ครู อ าจารยทุ ก ท< าน ตลอดจนผูR ที่ เกี่ ยวขR องที่ไม<ไดR
กล<าวถึงผูRวิจัยขอจารึกคุณความดีของทุกท<านไวR ณ ที่นี้ตลอดไป

