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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Development of the Learning Model Using Case-Based Learning and 
Problem Based Learning with Flipped Classroom to Enhance Creative 

Problem Solving for Tenth Grade Students
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำ

เป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำนที่พัฒนำขึ้น ดังนี้ (3.1) ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน (3.2) 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (3.3) ควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนกำรปฏบิตัทิีถ่กูต้องเกีย่วกบั

กฎหมำยในชวีติประจสำวนั (3.4) ควำมคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้กลุม่ตวัอย่ำงคอื ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษำปี

ที่ 4/6 จสำนวน 42 คน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบวิเครำะห์

เอกสำร 2) ประเดน็สนทนำกลุม่ และแบบสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็ 3) รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้คูม่อืกำรใช้รปูแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 4) แบบทดสอบควำมรู้ 5) แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์ 6) แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำน 7) แบบสอบถำมควำมคิดเห็น วิเครำะห์ข้อมูลโดย

กำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์เนื้อหำ และ t-test 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรศึกษำกฎหมำยเป็นเรื่องจสำเป็น โดยควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำร

เรียนรู้ 2) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นชื่อว่ำ “PRASID model” มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ (1) หลักกำร (2) 

วัตถุประสงค์ (3) ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมตัว ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษำ ขั้นที่ 3 

วิเครำะห์ปัญหำ ขั้นที่ 4 รวบรวมและค้นคว้ำข้อมูล ขั้นที่ 5 สร้ำงทำงเลือก อภิปรำยแนวทำงแก้ปัญหำ และสะท้อน

ควำมคิด ขั้นที่ 6 ตัดสินใจ (4) กำรวัดและประเมินผล (5) ปัจจัยและเงื่อนไขในกำรนสำรูปแบบไปใช้ โดยรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นมีค่ำประสิทธิภำพเท่ำกับ 80.12/81.30 3) ประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำ

ขึ้น ดังนี้ (3.1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่

ระดบั .05 (3.2) ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์หลงักำรใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูผ่้ำนเกณฑ์

ร้อยละ 70 (3.3) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิตประจสำวัน
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หลังกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก (3.4) ผู้เรียนมีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

อยู่ในระดับมำก

ค�าส�าคัญ : รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้ กรณีศึกษำเป็นฐำน ปัญหำเป็นฐำน ห้องเรียนกลับด้ำน กำรแก้ปัญหำ 

อย่ำงสร้ำงสรรค์

Abstract

 The purposes of this research were to: 1) To study the data for development of the learning model 2) To 

develop the learning model which efficiency level is at 80/80 3) To evaluate the effectiveness of learning model using 

case-based learning and problem based learning with flipped classroom to enhance creative problem solving as the 

following (3.1) learning outcomes (3.2) creative problem solving skills (3.3) presenting abilities (3.4) satisfaction 

to the PRASID model. The samples consisted of 42 students of 10th grade students studying in the second semester 

of the academic year 2015 at Phrapathom Witthayalai school. 

 Instruments as follows : 1) document analysis form 2) focus group discussion and interview form 3) learning 

model, handbook for the model and lesson plans 4) knowledge test 5) creative problem solving test 6) evaluation 

form of presenting abilities 7) satisfaction questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, 

content analysis and t-test. The research findings were as follows: 1) studying law is necessary and students should 

participate in learning activities 2) The learning model named “PRASID model” consisted of five elements. These 

are 1) principles 2) objective 3) the learning process which had six steps, (1) Preparing (2) Reviewing (3) Analyzing 

(4) Searching (5) Initiating, discussing and reflecting (6) Deciding and acting 4) The measurement and evaluations 

5) criteria and conditions for using the PRASID model. The efficiency of the PRASID model is at 80.12/81.30. 3) 

The effectiveness of the PRASID model revealed that (3.1) the result of law knowledge test after using learning by 

using the PRASID model were statistically higher than before learning by using the model at .05 significance level 

(3.2) the students’ creative problem solving skills after using the the PRASID model were higher than 70 percent of 

the criterion (3.3) the students’ presenting abilities after using the the PRASID model were in high level and (3.4) 

the satisfaction of the students to the PRASID model were in high level.

Keywords : instructional model, case-based, problem based, flipped classroom, creative problem solving

บทน�า

 กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันมุ ่งพัฒนำคนให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รอบด้ำนทั้งควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ทัศนคติและกำรดสำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ดังท่ีพระรำช

บัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 [1] มำตรำ 

6 กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำ 

คนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่ำงกำย จติใจ สตปัิญญำ 

ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำร

ดสำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

สงัคมโลกปัจจบุนัเป็นโลกทีเ่ชือ่มโยงส่วนต่ำง ๆ  เข้ำหำ

กัน มีควำมซับซ้อนของข้อมูลข่ำวสำรและองค์ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ กำรจัดกำรข้อมูล

โดยใช้เครื่องมือที่เหมำะสมจึงเป็นเรื่องสสำคัญสสำหรับ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่ำงไรก็ตำมเมื่อมนุษย์อำศัย

อยู่ร่วมกันย่อมเกิดปัญหำระหว่ำงกันได้ และเมื่อเกิด

ปัญหำขึ้นผู้ที่แก้ไขปัญหำได้ก็คือมนุษย์ กำรแก้ปัญหำ

ให้ประสบผลสสำเรจ็ต้องเป็นกำรแก้ไขปัญหำด้วยปัญญำ 

กำรแก้ปัญหำที่ไม่ได้เกิดจำกกำรใช้ปัญญำพิจำรณำ
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ไตร่ตรองให้ละเอียดรอบคอบอำจส่งผลให้เกิดปัญหำ

อื่นตำมมำ เช่น กำรยกพวกตีกัน กำรใช้ส่ือออนไลน์

อย่ำงไม่เหมำะสม เป็นต้น รวมทัง้อำจนสำมำซึง่กำรกระทสำ 

ควำมผิดตำมกฎหมำย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 [2] กสำหนดสำระแกนกลำง 

เกี่ยวกับกฎหมำยให้ผู้เรียนศึกษำในหลำยประเด็น เช่น 

กฎหมำยแพ่ง กฎหมำยเกี่ยวกับผู้เยำว์ กฎหมำยเกี่ยวกับ 

บัตรประจสำตัวประชำชน กฎหมำยอำญำ กฎหมำย

คุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่ส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ 

สทิธแิละสำมำรถรกัษำสทิธิของตนเองได้ รวมถงึทสำให้

ผู ้เรียนระมัดระวังกำรกระทสำที่อำจเป็นควำมผิดได้  

กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์เป็นกระบวนกำรแก้

ปัญหำที่มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนศึกษำ เช่น Osborn [3] 

กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ต้องใช้กระบวนกำรคิด

ที่มีควำมละเอียดถี่ถ้วนรอบด้ำน ประกอบกับกำรใช้

จินตนำกำร สอดคล้องกับ Lewin and Reed [4] และ 

Mitchell and Kowalik [5] รวมทั้งนักวิชำกำรไทย เช่น 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์ิ [6] ท่ีระบุว่ำ กำรแก้ปัญหำ 

อย่ำงสร้ำงสรรค์เป็นกำรคิดที่ผสมผสำนระหว่ำง 

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณเพื่อพิจำรณำปัญหำและกำร

คิดสร้ำงสรรค์ 

 รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ป็นขัน้ตอน เพือ่พฒันำ

ผู้เรียนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยมีแนวคิด 

ทฤษฎหีลกักำร รวมทัง้ปรชัญำ และจติวทิยำเป็นพืน้ฐำน 

[7], [8] ทัง้นีร้ปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูต้้องสอดคล้องกบั

บริบทผู้เรียนและสังคม 

 ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น รู ้ โ ด ย ใ ช ้ ก ร ณี ศึ ก ษ ำ 

(Case based learning) เป ็นกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่ 

ผู้เรียนต้องคิดวิเครำะห์เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ท่ีเป็น

ปัญหำจำกกรณีศึกษำ รวบรวมข้อเท็จจริงสืบค้น

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง อภิปรำยแนวทำงกำรแก้ปัญหำ

จำกกรณีศึกษำ ส่วนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ

เป็นฐำน (Problem based learning) เป็นวิธีกำร

จัดกำรเรียนรู ้ที่นสำปัญหำใกล้ตัวมำเป็นจุดเริ่มต้น 

ของกำรเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนศึกษำค้นคว้ำ และแนวคิด

ห้องเรยีนกลบัด้ำน (Flipped Classroom) เป็นกำรจดักำร

เรียนรู้ที่นสำกำรสอนเนื้อหำไปไว้นอกห้องเรียน และทสำ

กจิกรรมในชัน้เรยีน ซึง่เป็นกำรพฒันำผูเ้รยีนให้สำมำรถ

วิเครำะห์ แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และสำมำรถนสำ

เสนอผลงำนทีเ่กดิจำกกำรเรยีนรูเ้ป็นกำรพฒันำทกัษะที่

ต้องอำศัยกำรฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่ อศึกษำข ้อมูลพื้นฐำนของรูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู้

 2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่กสำหนด 80/80

 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำ

เป็นฐำนและแนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำนทีพ่ฒันำขึน้ ดงันี้ 

  3.1 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีน

ของผู้เรียน เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน ก่อน

และหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้

   3.2 เพือ่ศกึษำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียน

  3.3 เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอ

ผลงำนกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิต

ประจสำวันของผู้เรียนหลังเรียน

  3.4 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กำรดสำเนินกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยและพัฒนำ  

โดยใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยแบบผสมผสำนวิธีโดยมี 

รำยละเอียด ดังนี้

 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็นฐำนและแนวคิด

ห้องเรียนกลับด้ำน 

 ตัวแปรตำม คือ ประสิทธิผลของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำ

เป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย  

ที่กสำลังศึกษำอยู ่ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2558 

จสำนวน 15 ห้องเรียน รวมนักเรียนจสำนวน 589 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย  

ที่กสำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 มี

นักเรียน 42 คน ได้มำโดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม 

(Cluster Sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. แ บ บ วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ เ อ ก ส ำ ร  ห ำ คุ ณ ภ ำ พ 

ควำมเหมำะสมเชิงเนื้อหำโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดย X  มีค่ำระหว่ำง 

4.84-4.95 และ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.11-0.29 แสดงว่ำ

แบบวิเครำะห์เอกสำรมีควำมสอดคล้องในกำรนสำไป

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. ประเด็นสนทนำกลุ่ม และแบบสัมภำษณ์

ควำมคิดเห็นครูผู ้สอนและผู ้ เชี่ยวชำญ หำคุณภำพ 

ควำมเหมำะสมเชิงเนื้อหำโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดย X  มีค่ำระหว่ำง 

4.78-4.96 และ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.07-0.13 แสดงว่ำ

ประเด็นสนทนำกลุ่ม และแบบสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น

ครผููส้อนและผูเ้ชีย่วชำญมคีวำมสอดคล้องในกำรนสำไป

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้คูม่อืกำรใช้รปูแบบ 

และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หำคุณภำพควำมเหมำะสม 

เชงิเนือ้หำโดยใช้กำรวเิครำะห์ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 

มำตรฐำน โดย X  มีค่ำระหว่ำง 4.56-4.80 และ  

S.D. มค่ีำระหว่ำง 0.25-0.46 แสดงว่ำรปูแบบกำรจดักำร

เรียนรู้ คู่มือกำรใช้รูปแบบ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มีควำมเหมำะสมในกำรนสำไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. แบบทดสอบควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับ

ชีวิตประจสำวัน มีค่ำควำมยำกง่ำยอยู่ระหว่ำง 0.20 - 0.80  

ค่ำอสำนำจจสำแนกอยูร่ะหว่ำง 0.20 - 0.75 และค่ำควำมเช่ือมัน่ 

ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR20 เท่ำกับ 0.892 

 5. แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ หำคุณภำพควำมเหมำะสมเชิงเน้ือหำ

โดยใช้กำรวเิครำะห์ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 

โดย X  มีค่ำระหว่ำง 4.67-5.00 และ S.D. มีค่ำระหว่ำง 

0.00-0.58 แสดงว่ำแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำร 

แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ มคีวำมเหมำะสมในกำรนสำไป 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
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 6. แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอ

ผลงำนกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิต

ประจสำวัน หำคุณภำพควำมเหมำะสมเชิงเน้ือหำโดยใช้

กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดย 

X  มีค่ำระหว่ำง 4.20-5.00 และ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.00-

0.84 แสดงว่ำแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอ

ผลงำนกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิต

ประจสำวันมีควำมเหมำะสมในกำรนสำไปเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 7. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรใช้

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น หำคุณภำพควำม

เหมำะสมเชิงเนื้อหำโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และ

ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน โดย X  มค่ีำระหว่ำง 4.20-5.00 

และ S.D. มค่ีำระหว่ำง 0.00-0.84 แสดงว่ำแบบสอบถำม

ควำมคดิเหน็มคีวำมเหมำะสมในกำรนสำไปเกบ็รวบรวม

ข้อมูล

  การด�าเนินการ

 1. ศกึษำข้อมลูจำกเอกสำรโดยใช้แบบวเิครำะห์

เอกสำรที่ผ ่ำนกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมโดย 

ผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลเอกสำร 

ประกอบด้วย เอกสำรหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

และหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะสสำคัญของ

ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้

 2. ศกึษำแนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

จำกเอกสำร หนังสือ ตสำรำ โดยใช้แบบวิเครำะห์เอกสำร

ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมโดยผู้เชี่ยวชำญ 

ซึ่งมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยศึกษำ

และวิเครำะห์เกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ กำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำน กำรจัดกำร

เรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหำเป็นฐำน แนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำน 

กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 3. ศกึษำข้อมลูจำกแหล่งข้อมูลบคุคล ประกอบด้วย 

  3.1 กำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็ของครผููส้อน

สังคมศึกษำ โดยใช้แบบสัมภำษณ์ที่มีโครงสร้ำงที่ผ่ำน

กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมโดยผูเ้ชีย่วชำญ ซึง่มคีวำม

เหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด

  3.2 กำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญในกำรจัดกำร

เรยีนรูเ้รือ่งกฎหมำย โดยใช้แบบสมัภำษณ์ทีม่โีครงสร้ำง

ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมโดยผู้เช่ียวชำญ  

ซึ่งมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด

  3.3 กำรจัดสนทนำกลุ่มผู ้เรียนเพื่อศึกษำ

ควำมคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้

ของครูผู้สอนวิชำสังคมศึกษำ โดยคัดเลือกผู้เรียนที่มี

ควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน ทั้งเก่ง ปำนกลำง และอ่อน 

และวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแหล่งข้อมูลบุคคล โดยใช้

กำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

 4. พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้

กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็นฐำน เพื่อเสริม

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

และเอกสำรประกอบกำรใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือกำรใช ้

รูปแบบ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยนสำข้อมูลที่ได้จำก

กำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  

และเอกสำรประกอบกำรใช้รูปแบบ และเครื่องมือ

ประเมินประสิทธิผล

 5. ตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้ คู ่มือกำรใช้รูปแบบ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่

พัฒนำขึ้นตำมรูปแบบ และและเครื่องมือประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบโดยผู้เช่ียวชำญจสำนวน 5 คน  

เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยใช้แบบประเมิน 

ควำมเหมำะสมแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ

ของ Likert

 6. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้  

คู่มือกำรใช้รูปแบบ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำม 

คสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญ ก่อนนสำไปหำประสิทธิภำพ

 7. ประเมินประสิทธิภำพของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ โดยนสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 6 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำเรียน 10 คำบ ที่พัฒนำตำม

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียนที่มีลักษณะ
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ไม่แตกต่ำงจำกกลุ ่มตัวอย่ำง และหำประสิทธิภำพ

ของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบภำคสนำม (Field 

Tryout) โดยคสำนวณหำค่ำ E1 จำกคะแนนที่ได้จำกกำร

ทสำกิจกรรมระหว่ำงเรียน และค่ำ E2 จำกคะแนนท่ีได้

คะแนนจำกกำรทสำแบบทดสอบควำมรู้เรื่องกฎหมำย

เกีย่วกบัชวีติประจสำวนัหลงัเรยีนด้วยรปูแบบกำรจดักำร

เรียนรู้ โดยกสำหนดเกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80 [9]

 8. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้ 

เอกสำรประกอบกำรใช้รูปแบบ และเครื่องมือประเมิน

ประสิทธิผล ก่อนนสำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง

 9. จัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่พัฒนำขึ้นโดย

ดสำเนินกำร ดังนี้

  9.1 ก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ชี้แจงทสำควำม

เข้ำใจให้ผู้เรียนทรำบเกี่ยวกับบทบำทของผู้เรียน วิธี

กำรจดักำรเรยีนรูแ้ละผูเ้รยีนทสำแบบทดสอบควำมรูก่้อน

เรียนเรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน

  9.2 กำรจัดกำรเรียนรู ้ดสำเนินกำรตำมข้ัน

ตอนของรูปแบบที่พัฒนำข้ึนจนครบท้ัง 6 แผนกำร

จัดกำรเรียนรู้

 10. ประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบกำรจดักำร

เรียนรู้ โดยประเมินผู้เรียน ดังนี้

  10.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ 

  10.2 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

  10.3 ประเมนิกำรนสำเสนอผลงำนกำรปฏบิตัิ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิตประจสำวัน

  10.4 ประเมนิควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอรปูแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้

ผลการวิจัย

 1.  ผลกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนจำกแหล่งข้อมลู

บุคคลพบว่ำกำรศึกษำกฎหมำยเป็นเรื่องจสำเป็น โดย

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมควรให้ผู ้เรียน 

มีส่วนร่วม ทั้งนี้ในกำรศึกษำกฎหมำยอำจนสำกรณี

ศึกษำหรือสถำนกำรณ์ตัวอย่ำงมำใช้ในกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรยีนรู ้โดยให้ผูเ้รยีนศกึษำมำล่วงหน้ำก่อนเข้ำชัน้เรยีน 

เพือ่ให้ผูเ้รยีนทสำควำมเข้ำใจและค้นหำข้อมลู ซึง่ส่งผลดี

ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 2. ผลจำกข้อมูลพื้นฐำน ผู ้วิจัยได้พัฒนำรูป

แบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษำเป็นฐำนร่วมกบั

ปัญหำเป็นฐำนและแนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำน เพือ่เสรมิ

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

เรียกว่ำ PRASID modelโดยมีองค์ประกอบ 5 องค์

ประกอบ คือ 1) หลักกำร คือ กำรเรียนรู้โดยใช้กรณี

ศึกษำซึ่งเป็นสถำนกำรณ์หรือปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้ 

ผู ้ เรียนศึกษำค้นคว้ำนอกช้ันเรียนและนสำข้อมูลมำ

อภปิรำยร่วมกนัในชัน้เรยีน 2) วตัถปุระสงค์ 3) ขัน้ตอน 

กำรจัดกำรเรียนรู ้ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 เตรียมตัว 

(Preparing : P) ขั้นที่ 2 ทบทวนกรณีศึกษำ (Reviewing 

: R) ขั้นที่ 3 วิเครำะห์ปัญหำ (Analyzing : A) ขั้นที่ 4 

รวบรวมและค้นคว้ำข้อมลู (Searching: R) ขัน้ที ่5 สร้ำงทำง

เลือก อภิปรำยแนวทำงแก้ปัญหำ และสะท้อนควำมคิด  

(Initiating, discussing and reflecting : I) ขั้นที่ 6 

ตัดสินใจ (Deciding and acting: D) 4) กำรวัดและ

ประเมินผล 5) ปัจจัยและเงื่อนไขกำรนสำรูปแบบไปใช้ 

 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำ

เป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อเสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ทีน่สำไปใช้

กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง แต่มีลักษณะไม่แตกต่ำง 

จำกกลุ่มตัวอย่ำง (Field Tryout) แสดงผลดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู ้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็น

ฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพ่ือเสริมสร้ำง 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์แบบ 

ภำคสนำม (Field Tryout)

ผลการทดสอบ
จ�านวน

คน
คะแนนเฉลี่ย

คิดเป็นร้อยละ
ประสิทธิภาพ

ระหว่ำงเรียน 41 80.12 E1 / E2
80.12 / 81.30หลังเรียน 41 81.30
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 จำกตำรำงที่ 1 กำรหำประสิทธิภำพของรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับ

ปัญหำเป็นฐำนและแนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำน เพือ่เสรมิ

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

แบบภำคสนำม พบว่ำผลกำรทดสอบระหว่ำงกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ (E1) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 

80.12 และผลกำรทดสอบหลงักำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้  

(E2) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.30 แสดงว่ำรูป

แบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีกึษำเป็นฐำนร่วมกบั

ปัญหำเป็นฐำนและแนวคดิห้องเรยีนกลบัด้ำน เพือ่เสรมิ

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์มค่ีำ

ประสิทธิภำพเท่ำกับ 80.12/81.30

 3. ผลกำรประเมนิประสทิธิผลของรปูแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ ดังนี้

  3.1 ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้รยีน เรือ่ง

กฎหมำยเกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน ก่อนและหลังเรียนโดย

ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ แสดงผลดังตำรำงที่ 2

ตารางที ่2 ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียน เร่ืองกฎหมำยเกีย่วกบั

ชวีติประจสำวนัก่อนและหลงักำรใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู้

ผลกำร
ทดสอบ

คะแนน
เต็ม ค่ำเฉลี่ย S.D. t-test Sig

ก่อนเรียน 30 17.19 2.21
19.086 .00

หลังเรียน 30 21.93 2.24

 จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน ของผู้เรียนหลัง

เรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย ( X
=21.93, S.D = 2.24) สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยก่อนเรียนโดยใช้รูป

แบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ( X =17.19, S.D = 2.21) อย่ำงมี

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

 3.2 ควำมสำมำรถในกำรแก ้ป ัญหำอย ่ ำง

สร้ำงสรรค์ของผู ้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ แสดงผลดังตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้

ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนหลังกำรใช้รูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้

ผลกำร
ทดสอบ

ค่ำ
เฉลี่ย

S.D. ร้อยละ t-test Sig

หลัง
เรียน

76.12 3.32 76.12 11.94 .00

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน

กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 70 ( X
=76.12, S.D = 3.32) อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 

 3.3 ควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนกำร

ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยในชีวิตประจสำวันของ

ผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

รวมพบว่ำ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถอยู่ในระดับมำก ( X
= 4.04, S.D. = 0.77)

 3.4 ควำมคิดเห็นที่มีต ่อรูปแบบกำรจัดกำร 

เรียนรู้โดยรวมพบว่ำ ผู้เรียนมีควำมคิดเห็นต่อรูปแบบ

กำรจดักำรเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมำก ( X = 4.33, S.D. = 1.08)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 1. กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนสสำหรับกำรพัฒนำ

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำน

ร่วมกับปัญหำเป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน 

เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์ พบว่ำกำรเรียนกฎหมำยมีควำมจสำเป็น 

กับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

พุทธศักรำช 2551 [2] ได้กสำหนดตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 

ไว้ว่ำวิเครำะห์และปฏิบัติตนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

กบัตนเอง ครอบครวั ชมุชน ประเทศชำต ิและสงัคมโลก 

สะท้อนให้เห็นว่ำกฎหมำยเป็นเรื่องที่ผู้เรียนจสำเป็นต้อง

ศึกษำ ทั้งน้ีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำและใช้

ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำสำระ กำรให้ผู้เรียนศึกษำ 

มำล่วงหน้ำ รวมทั้งกำรใช้กระบวนกำรกลุ่มและกำรมี 

ส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียนเป็นวิธีกำรที่เหมำะสม 

ในกำรนสำมำใช ้จัดกำรเรียนรู ้ เพื่อให ้บรรลุตำม
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วัตถุประสงค ์  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง 

กำรศึกษำ พุทธศักรำช 2551 [2] ที่กล่ำวถึงกำรจัดกำร

เรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นสสำคัญ อำศัยกระบวนกำรที ่

หลำกหลำย เช่น กระบวนกำรสร้ำงควำมรู ้กระบวนกำร

เผชิญสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำ โดยกำรใช้กรณีศึกษำ

ในกำรจัดกำรเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

กำรใช้กรณีศึกษำที่ว่ำเป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนศึกษำอย่ำง

ละเอียด มีเหตุผล ตัดสินใจอย่ำงมีหลักกำร โดยกำรใช้

กลุม่ย่อยจะเปิดโอกำสในกำรระดมสมองและทสำให้เกดิ

กำรทสำงำนเป็นกลุ่ม [10]

 2. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำ

เป็นฐำนร่วมกับปัญหำเป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียน

กลับด้ำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์มีค่ำประสิทธิภำพเท่ำกับ 80.12/81.30 

สูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนดคือ 80/80 สำมำรถนสำไปใช้ใน

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ เนื่องจำกค่ำประสิทธิภำพ

ที่คสำนวณได้มีค่ำสูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด ทั้งนี้อำจเป็น

เพรำะรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นดสำเนินกำร

โดยใช้ข้อมลูจำกกำรศกึษำข้อมลูเบือ้งต้นทัง้เอกสำรและ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้เชี่ยวชำญ 

นอกจำกนี้ยังดสำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และตรวจสอบ

โดยผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 5 คน ก่อนนสำไปหำประสทิธภิำพ 

สอดคล้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม

แนวคิดของ Joyce and Weil [8] ท่ีสรุปได้ว่ำ รูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้ต้องดสำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีหลัก

กำรทีร่องรบัรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้และสอดคล้องกบั

งำนวิจัยของรุจิรำพร รำมศิริ [11] ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำ

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์โดยใช้กำรวิจัย

เป็นฐำน เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรวิจัย ทักษะกำรแก้

ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และจติวทิยำศำสตร์ ของนกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษำ พบว่ำ ค่ำประสิทธิภำพของรูปแบบ

กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน  

ซึง่พฒันำขึน้อย่ำงเป็นระบบเท่ำกบั 81.36/76.86 แสดงว่ำ 

กำรพฒันำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูอ้ย่ำงต้องดสำเนนิกำร

อย่ำงเป็นระบบ 

 3. ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้

  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องกฎหมำย

เกี่ยวกับชีวิตประจสำวัน ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้รูป

แบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำง

มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ดสำเนินตำมขั้นตอนของรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นซึ่งได้รับกำรตรวจสอบ

คุณภำพจำกผู้เช่ียวชำญ และหำประสิทธิภำพได้ค่ำตำม

เกณฑ์ที่กสำหนดไว้ก่อนนสำมำใช้ในกำรทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่ำง ทสำให้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน นอกจำก

น้ีอำจเป็นเพรำะรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น

มีขั้นตอนที่ต้องใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรศึกษำ เช่น 

กำรระดมสมองเพือ่ระบปัุญหำ กำรรวบรวมและค้นคว้ำ

ข้อมูล กำรหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ผูเ้รยีนจงึได้แลกเปลีย่นควำมรูภ้ำยในกลุม่ ทสำให้เกดิกำร

ขยำยควำมรู้มำกขึ้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของวำสนำ 

ภูมี [12] ศึกษำเรื่องผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ

เป็นฐำน (Problem-Based Learning) เรื่อง อัตรำส่วน

และร้อยละ ที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำง

คณิตศำสตร์ และควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลทำง

คณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เน้น

กระบวนกำรกลุ่ม นสำไปสู่กำรคิดและแก้ปัญหำร่วมกัน 

ซึ่งจะทสำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม

 3.2 ควำมสำมำรถในกำรแก ้ป ัญหำอย ่ ำง

สร้ำงสรรค์ของผู้เรียนหลังกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะรูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู ้ที่พัฒนำขึ้นเปิดโอกำสให้ผู ้ เรียน

ระดมสมองแลกเปลีย่นควำมคดิระหว่ำงกนัภำยในกลุม่ 

มีกำรนสำเสนอทำงเลือกที่หลำกหลำย ผู้เรียนได้ควำม

คิดที่แปลกใหม่ไปปรับปรุงแนวควำมคิดของตนเอง 

สอดคล้องกับ Treffinger, Isaksen and Dorval [13]  

ที่สรุปได้ว ่ำ กำรระดมสมองมีส่วนสสำคัญสสำหรับ 

กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงแนวคิดโดยใช้

ควำมคดิทีห่ลำกหลำย แปลกใหม่ รวมทัง้กำรนสำแนวคดิ

ของผูอ้ืน่ไปปรบัใช้จะทสำให้หลดุจำกกำรจสำกดัควำมคดิ 
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 3.3 ควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนกำร

ปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมำยในชีวิตประจสำวันของ

ผูเ้รยีนหลงักำรใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้อยูใ่นระดบั

มำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำรนสำเสนอผลงำนด้วยคลิป

วิดีโอเป็นเรื่องที่ผู้เรียนมีควำมคุ้นเคย เน่ืองจำกผู้เรียน

ที่เป็นกลุ่มทดลองเป็นคนยุคดิจิทัล (GenZ) ซ่ึงเติบโต

มำกับเทคโนโลยี สอดคล้องกับสรพงศ์ อ่องแสงคุณ 

[14] ที่กล่ำวว่ำคนยุคน้ีเติบโตมำพร้อมกับเทคโนโลยี  

มสีงัคมออนไลน์ กำรมปีฏสิมัพนัธ์จำกโลกภำยนอกจน

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนยุคนี้ ทสำให้กำรนสำ

เสนอผลงำนกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำย

ในชีวิตประจสำวันโดยผ่ำนกำรทสำคลิปวิดีโอจึงประสบ

ผลที่ดี

 3.4 ควำมคิดเห็นของผู ้ เรียนหลังกำรใช้รูป

แบบกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก ท้ังน้ีอำจเป็น

เพรำะรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำขึ้นโดยใช้ข้อมูล 

พื้นฐำนจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องหลำยกลุ่ม รวมทั้งข้อมูล

จำกผู้เรียน จึงอำจเป็นผลให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัย

และควำมต้องกำรของผู้เรียน สอดคล้องกับพระรำช

บัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 [1] มำตรำ 

24 ที่กล่ำวถึงกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำม

สนใจและควำมถนดัของผูเ้รยีน ผูส้อนจดับรรยำกำศและ

อสำนวยควำมสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ จัดกำร

เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลำทุกสถำนท่ี นอกจำกนี้รูป

แบบกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำขึ้นยังใช้กระบวนกำรกลุ่ม

ในกำรเรียนรู้ ซึ่งส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียน  

และอำจทสำให้ผู ้เรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนรู ้  

สอดคล้องกับทิศนำ แขมมณี [7] ที่กล่ำวถึงข้อดีของ

กำรจดักำรเรยีนรูต่้ำง ๆ  ทีน่สำมำใช้ในกำรพฒันำรปูแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้ว่ำช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม

ระหว่ำงผู้เรียน เกิดกำรเรียนรู้จำกกันและกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ครูผูส้อนต้องอธบิำยบทบำทและควำมรบัผดิชอบ 

ของผู ้เรียนให้ชัดเจน โดยกำรอธิบำยบทบำทควรมี 

กำรสำธิต วิธีกำรจัดกำรเรียนรู ้ ให ้ผู ้ เ รี ยนดู เป ็น 

ตวัอย่ำงด้วย เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิควำมคุน้เคยและสำมำรถ

ร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมที่กสำหนดไว้ได้ตั้งแต่ต้น

 2. ครูผู้สอนควรกระตุ้นและกสำกับติดตำมกำร

ศกึษำค้นคว้ำนอกห้องเรยีนของผูเ้รยีนอย่ำงใกล้ชิด โดย

มีแบบบันทึกกำรศึกษำนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนบันทึก 

และควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีระยะเวลำสสำหรับกำร

ศึกษำนอกห้องเรียนนำนพอสมควร

 3. ครูผู้สอนต้องสสำรวจกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต

ของผู้เรียน และสร้ำงกลุ่มในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 

เช่น เฟซบุก๊ ไลน์ ก่อนเริม่กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้เพือ่

เป็นช่องทำงสสำหรับกำรให้ผู้เรียนศึกษำนอกห้องเรียน 

 4. ครูผู ้สอนต้องกสำกับดูแลผู ้ เรียนขณะทสำ

กจิกรรมกลุม่โดยเฉพำะในช่วงแรกของกำรจดักำรเรยีนรู ้

เพื่อให้เป็นผู้เรียนปฏิบัติตนไปตำมขั้นตอนและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กสำหนดไว้โดยเดินดูและแนะนสำผู้เรียน

แต่ละกลุ่มในขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มอย่ำงทั่วถึง

 5. ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมกลุ่ม ทั้งกำรนสำเสนอปัญหำ วิธีกำรปัญหำ

ที่ควำมหลำกหลำย กำรสะท้อนควำมคิดของตนที่มีต่อ

แนวทำงกำรแก้ปัญหำเพือ่เลอืกแนวทำงทีเ่หมำะสมทีส่ดุ 

 6.  ครผููส้อนต้องเตรยีมพจิำรณำสือ่ให้เหมำะสม 

และจดัเตรยีมให้พร้อมทัง้สือ่ออนไลน์และสือ่ออฟไลน์  

เ พื่ อ ใ ห ้ ผู ้ เ รี ย น เ ข ้ ำ ถึ ง สื่ อ ไ ด ้ แ ล ะ พ ร ้ อ ม สส ำ ห รั บ 

กำรศึกษำล่วงหน้ำก่อนเข้ำห้องเรียน และทบทวน 

ตรวจสอบควำมเหมำะสมของสื่อที่ใช้เสมอ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้กรณีศึกษำเป็นฐำนร่วมกับ

ปัญหำเป็นฐำนและแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำน เพื่อ 

เสริมสร ้ำงควำมสำมำรถในกำรแก ้ป ัญหำอย ่ำง

สร้ำงสรรค์ในเนื้อหำอื่น

 2. ควรศึกษำวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์ และควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำน 

ของผู้เรียนที่มีพื้นฐำนแต่ละด้ำนแตกต่ำงกัน

 3. ควรศกึษำวจิยัเปรยีบเทยีบโดยพจิำรณำตำม
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วิธีกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่ำงกัน

 4. ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหรือวิธีสอนอื่น เช่น  

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภำระงำนเป็นฐำน กำรจัดกำร

เรยีนรูโ้ดยใช้วจิยัเป็นฐำน เป็นต้น เพือ่ศกึษำและเปรยีบ

เทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอผลงำนของผู้เรียนและ 

นสำไปสู่จิตสสำนึกในกำรปฏิบัติตนตำมกฎหมำย
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ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี 
ที่เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 - 2559 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

Student’s Satisfaction toward the Lecture Taught by Prof. (Honorary) Dr. 
Ananta Rusmee on the Subject of Political Science Research Methodology 
1 and 2, Academic Year of 2015-2016, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Chaiyaphum Buddhist College

 1* อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ และอำจำรย์สำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

อนันต์ รัศมี 1*

Ananta Rusmee 1*

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษำควำมพงึพอใจของนกัศกึษำในกำรสอนของ ศ.(เกยีรติคณุ) ดร.อนนัต์ 

รศัมทีีเ่รยีนวชิำระเบยีบวธิวีจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ 2) ศึกษำระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียน

วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัย

สงฆ์ชัยภูมิ 3) เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง เพศ อำยุ และอำชีพ ของนักศึกษำในกำรสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) 

ดร.อนนัต์ รศัม ีทีเ่รยีนวชิำระเบยีบวธีิวจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณ 

รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ 4) ศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 

ในกำรสอนของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-

2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย รวมทั้งสิ้น 68 รูป/คน 

เป็นบรรพชิต 11 รูป คฤหัสถ์ 57 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล 

คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำ t-test ค่ำ F-test และค่ำควำมแปรปรวน 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) บุคลิกลักษณะของครูผู้สอน กำรเตรียมกำรสอน และกำรจัดช้ันและกำรปกครองช้ัน  

โดยภำพรวมทั้ง 3 ด้ำนมีควำมพึงพอใจ ระดับมำก 2) กำรเปรียบเทียบระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง อำยุ และอำชีพ 

ด้ำนบุคลิกลักษณะของครูผู้สอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน และด้ำนกำรจัดช้ันและกำรปกครองช้ัน มีควำมพึงพอใจ

ระดับมำก 3) ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระหว่ำงกลุ่มและภำยในกลุ่มต่อควำมพึงพอใจของนักศึกษำอย่ำงน้อย 

1 กลุ่ม มีควำมแปรปรวนแตกต่ำงไปจำกกลุ่มอื่น sig = 0.47 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลกำรแสดง 

ควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  สรปุเรยีงลสำดบัจำกมำกไปหำน้อย คอื สอนได้ดมีำกเหมำะสมด ีไม่มข้ีอบกพร่อง

ที่จะต้องปรับปรุง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ มีกิจกรรมมำกและมีผลกระทบ 

กับกำรเรียนกำรสอนทสำให้มีเวลำเรียนไม่เพียงพอ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้เข้ำใจทั่วถึงเพรำะพื้นฐำนของนักศึกษำ 

แตกต่ำงกัน สอนได้น่ำสนใจ มีควำมรู้ควำมสำมำรถดี ควรเพ่ิมช่ัวโมงสอนให้มำกกว่ำน้ี กำรให้ควำมรู้ของอำจำรย ์

ดีมำก ผู้เรียนบำงคนไม่ตรงต่อเวลำ และมีควำมรับผิดชอบน้อย ครู-อำจำรย์ ควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้

ค�าส�าคัญ : ควำมพึงพอใจ กำรเรียนกำรสอน วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2
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Abstract

 The aim of this research were to 1) examine the obtained satisfaction levels among the students who attended the 

class of Political Science and Research Methodology in 1 and 2 taught by Professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee in 

the academic year of 2015-2016, at the Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaiphum Buddhist College, 2) 

study students’ satisfaction level toward the lecture taught by professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee on the subject 

of political science research methodology 1 and 2, academic year of 2516-2516, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Chaiphum Buddhist College, 3) compare the difference between sex, age and occupation of students’ 

satisfaction level toward the lecture taught by professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee on the subject of political 

science research methodology 1 and 2, academic year of 2516-2516, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

Chaiphum Buddhist College and 4) study on the problem and others suggestions students’ satisfaction level toward the 

lecture taught by professor (Honorary) Dr. Ananta Rusmee on the subject of political science research methodology 

1 and 2, academic year of 2516-2516, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chaiphum Buddhist College. 

The population in the study was in total of 68 people including sex – monks 11 persons (16.18%) male 36 persons 

(52.94%) female 21 persons (30.18%) age – 20-30 years 2 persons (2.94%) 31-35 years 7 persons (10.29%) 36-40 

years 7 persons (10.29%) 41-45 years 34 persons (50.00%) 46 years above 18 persons (26.48%) occupation – civil 

servant 20 persons (29.41%) personnel business 21 persons (30.89%) 3 persons (4.44%) official government 10 

persons (14.70%) government organization 3 persons (4.40%) monks 11 persons (16.18%) and 57 laymen. A 

questionnaire was used to collect and gather the data and information. The used statistics to analyze all data were 

percentage, mean, and standard derviation. In addition, T-test and F- test were also used in some part of research. 

 The finding showed that the students’ level of satisfaction towards the teaching by Professor (Honorary) 

Dr. Ananta Rusmee were as follows ; 1) In terms of the lecturer’s characteristics, his teaching preparation and 

readiness, and the academic level management as well as the academic level governance, the overall picture show a 

high satisfaction level. 2) When compared the results obtained from male students and those from female students, 

age, and occupations, the satisfaction level is high on all of the 3 aspects - the lecturer’s characteristics, his teaching 

preparation and readiness, and the academic level management as well as the academic level governance. 3) The 

variance among the groups as well as that within a group illustrated that at least 1 group had different level of 

variance compared with the other groups-sig = 0.47, statistical significance at 0.05. 4) As seen from the opinions 

and other suggestions given by the students based on the score levels (from maximum to minimum)–firstly, the 

lecturer taught professionally and with no flaw, the university held many activities which impacted to the academic 

activities in class, the lecturer should focus on making sure that all students understood thoroughly as each of them 

came from different background, the teaching method was captivating and could trigger the students’ attention, the 

lecturer was knowledgeable on what he taught, extra teaching hours should be added, how the lecture taught was 

fascinating, some students arrived class late and were lack of responsibility. 

Keywords : satisfaction, lecture taught, political science research methodology 1 and 2 subject
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บทน�า

 กำรเรียนและกำรสอนเป็นคสำที่มักใช้คู่กันเรียก

รวมกันว่ำ “กำรเรียนกำรสอน” ทั้งนี้คสำทั้งสองมีควำม

สมัพนัธ์กนั ทัง้กำรสอนและกำรเรยีนต่ำงเป็นกระบวนกำร 

ที่เกี่ยวเนื่องกัน กำรสอนเป็นกำรตั้งใจกระทสำให้เกิด

กำรเรียนรู้ และกำรสอนที่ดีย่อมทสำให้เกิดกำรเรียนรู้ 

ได้ดี ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบำทสสำคัญในกำรทสำให้ผู้เรียน

เกดิกำรเรยีนรู ้ผูส้อนทีด่สีอนอย่ำงมหีลกักำร มคีวำมรูแ้ละ

มทีกัษะจะช่วยให้ผูเ้รยีนเรยีนอย่ำงมคีวำมหมำย มคีณุค่ำ

เป็นกำรประหยัดเวลำและป้องกันกำรสูญเปล่ำ ดังน้ัน 

ผูส้อนจงึควรมคีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบักำรเรยีนกำรสอน 

ทั้งในด้ำนควำมหมำยลักษณะองค์ประกอบ หลักกำร

สอน หลักกำรเรียนรู้ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

หลกักำรสอนกบัหลกักำรเรยีนรู ้ตลอดจนควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงหลักกำรสอนกับหลักกำรเรียนรู้ เพื่อจะได้นสำ

ไปปฏิบัติ ทสำให้กำรสอนบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

[1] บุคคลโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเข้ำใจว่ำ กำรสอน  

คอื กำรถ่ำยทอดเนือ้หำวชิำ โดยใช้วธิบีอกให้ทสำ ให้จสำ ให้จด 

และนสำไปท่องจสำ เพื่อทสำกำรสอนต่อไป แต่ในแวดวง

ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำจะเข้ำใจว่ำกำรสอนมิได้

หมำยถึง กำรบอกให้ทสำ ให้จสำ ให้จด แต่เพียงอย่ำงเดียว 

กำรสอนมีควำมหมำยลึกซ้ึงกว่ำน้ัน กล่ำวคือวิธีกำรใด 

ก็ตำมที่ครูนสำมำใช้เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู ้  

เรียกได้ว่ำเป็นกำรสอนทั้งสิ้น [2]

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นระบบหน่ึงท่ีเป็น

ส่วนย่อยในส่วนหนึ่งของระบบกำรศึกษำ หรือระบบ

โรงเรียน ซึ่งมีควำมเก่ียวพันซ่ึงกันและกัน ส่วนที่

สสำคัญคือ กระบวนกำรเรียนกำรสอนผู้สอนและผู้เรียน 

กำรสอนจะมีประสิทธิภำพมำกเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ

ควำมสัมพันธ์ของส่วนหน่ึงในระบบ กำรตรวจสอบ

ประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนจะทสำได้โดยกำร

ประเมินผล และเมื่อผลที่ออกมำยังมีควำมบกพร่องจึง

จะต้องไปปรับปรุงส่วนประกอบต่ำง ๆ ต่อไป [3]

 กำรสอนและกำรเรยีนรูม้คีวำมเกีย่วข้องสมัพนัธ์

กันกำรสอน คือ กระบวนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง 

ผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือทสำให้ผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตำมจุดประสงค์ที่กสำหนดไว้ กำรเรียนรู้ คือ 

กระบวนกำรที่ผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อันเนื่องมำจำกประสบกำรณ์ เป้ำหมำยของกำรสอน 

คือ กำรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี [4] ดังนั้น เพื่อ

ให้กำรสอนบรรลุตำมเป้ำหมำย ผู้สอนต้องจัดกำรสอน

อย่ำงมีกระบวนกำรและให้ครบองค์ประกอบของกำร

สอน อันได้แก่ กำรตั้งจุดประสงค์กำรสอน กำรกสำหนด

เนื้อหำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกำรใช้สื่อ 

กำรสอน และกำรวัดผลประเมินผลผล นอกจำกนี้ผู้สอน

ควรได้คสำนงึถงึหลกัพืน้ฐำนในกำรสอน ลกัษณะกำรสอน 

ที่ดี และปัจจัยส่งเสริมกำรเรียนรู ้ตลอดจนรู ้จักใช้ 

หลักกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักกำรเรียนรู ้ ก็จะ 

ช่วยให้กำรเรียนกำรสอนประสบผลสสำเร็จได้ตำม 

จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร [5]

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน

กำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมีที่เรียนวิชำ

ระเบยีบวธิวีจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-

2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยั

สงฆ์ชัยภูมิ

 2. เพือ่ศกึษำระดบัควำมพงึพอใจของนกัศกึษำ

ในกำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียน

วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 

2558-2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ

 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง 

เพศ อำยุ และอำชีพ ของนักศึกษำในกำรสอนของ  

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำระเบียบวิธี

วิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 

มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยัสงฆ์ 

ชัยภูมิ

 4. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อื่น ๆ เก่ียวกับควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรสอน

ของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำระเบียบ

วิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 
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มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยัสงฆ์

ชัยภูมิ

วิธีด�าเนินการวิจัย

  ประชากร

 ผูว้จิยัใช้ประชำกรท่ีเป็นนักศกึษำระดับปริญญำตรี  

วิชำเอกรัฐศำสตร์ ที่ เรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำง

รัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2558-2559 จสำนน 68 

รูป/คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ้ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย  เ ป ็ น

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรสอน

วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 

2558-2559 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ที่ผู ้วิจัยสร้ำงขึ้นจสำนวน 1 ฉบับ 

ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

 ต อ น ท่ี  1  เ ป ็ น ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถำม มี 3 ข้อ คือ 1) เพศ 2) อำยุ 3) อำชีพ

 ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 

มี 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนบุคลิกลักษณะของครูผู้สอน มี 10 

ข้อย่อย (1) กำรแต่งกำยเรียบร้อยถูกต้อง (2) บุคลิกภำพ

คล่องแคล่วมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง และเหมำะสมกับ

กำรเป็นครู (3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำที่สอน  

(4) ยิม้แย้มแจ่มใสมอีำรมณ์ขนั และมัน่คงในอำรมณ์ (5) 

มปีฏภิำณไหวพรบิในกำรแก้ไขปัญหำ (6) มคีวำมรบัผดิ

ชอบสูง ตรงต่อเวลำ (7) มีระเบียบวินัย วำงตัวเหมำะสม 

(8) มมีนษุยสัมพนัธ์ทีด่แีละยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของ

ผู้อื่น (9) ใช้ภำษำได้ถูกต้องชัดเจน (10) สนใจผู้เรียนได้

ทัว่ถงึ 2) ด้ำนกำรเตรยีมกำรสอน ม ี10 ข้อย่อย (1) เตรยีม

กำรสอนล่วงหน้ำ (มีโครงกำรสอน) (2) เตรียมเอกสำร

ประกอบกำรสอนได้ดี (3) กสำหนดกิจกรรมกำรสอนได้

สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยและเน้ือเรื่อง (4) กสำหนด

วธิกีำรวดัผลครบถ้วนตำมจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม (5) 

เนื้อหำเหมำะสมกับเวลำที่กสำหนดไว้ (6) เขียนภำษำได้

ถูกต้องทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (7) มีกำรนสำเข้ำ

สู่บทเรียนได้ดี (8) สอนได้น่ำสนใจ เสียงดังชัดเจน (9) 

ใช้อุปกรณ์กำรสอนได้เหมำะสม (10) มีวิธีกำรสรุปผล 

กำรเรียนได้ดี 3) ด้ำนกำรจัดชั้นและกำรปกครองชั้น (1)  

จัดช้ันเรียนได้เหมำะสมกับสภำพห้องเรียน (2) ดูแล

ควำมสะอำดของห้องเรยีนและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีน 

(3) ควบคมุชัน้เรยีนได้ด ี(4) ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม 

ในบรรยำกำศของห้องเรียน (5) มีควำมเข้ำใจผู้เรียน 

ได้ดี (6) มีควำมสนใจผู้เรียนทั่วทุกคน (7) เป็นกันเอง

กับผู้เรียน (8) ไม่เคร่งเครียดและรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบำ  

(9) ตรวจเช็คช่ือทุกครั้งที่ทสำกำรสอนจบ (10) มีกำร 

มอบหมำยงำนล่วงหน้ำได้ดี

 ตอนที ่3 เป็นควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

ที่ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ในขณะทสำกำรสอนตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559 

ที่เรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 1 และ 2 สำขำ

วชิำรฐัศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ รวมประชำกรทั้งสิ้น 81 รูป/คน  

และได้แบบสอบถำมคนื 68 รปู/คน คดิเป็นร้อยละ 83.95 

ตำมลสำดับ

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นสำแบบสอบถำม

ที่เก็บและรวบรวมข้อมูลได้จสำนวน 68 ฉบับ แล้ว

นสำไปวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS  

for Windows (Statistical Package for the Social  

S c i e n c e  f o r  W i n d o w s )  ต ำ ม ลส ำ ดั บ ต ่ อ ไ ป นี้  

1) แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

นสำไปหำร้อยละ (Percentage) 2) แบบสอบถำม 

เพื่อประเมินควำมพึงพอใจ 3 ด้ำน นสำไปคสำนวณ 

หำค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 3) แบบสอบถำม

เพื่อประเมินควำมพึงพอใจ 3 ด้ำน นสำไปคสำนวณ 

หำค่ำ t-test และ F-test ระหว่ำง เพศ อำยุและอำชีพ  

4) แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจ 3 ด้ำน 

นสำไปคสำนวณหำค่ำควำมแปรปรวนระหว่ำงกลุ่มและ

ภำยในกลุ่ม

 \
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สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน

กำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ที่เรียนวิชำ 

ระเบยีบวธิวีจิยัทำงรฐัศำสตร์ 1 และ 2 ปีกำรศกึษำ 2558-

2559 มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำลยั

สงฆ์ชัยภูมิ ผู้วิจัยเสนอผลและสรุปผลดังนี้

 1. นกัศกึษำจสำนวน 68 รปู/คน มผีลกำรประเมนิ

ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1) เพศ - พระภิกษุ/สำมเณร 11 รูป/คน (16.18%) ชำย 

36 คน (25.94%) หญิง 21 คน (30.88%) 2) อำยุ 20-30 ปี 

2 คน (2.94%) 31-35 ปี 7 คน (10.29%) 36-40 ปี 7 คน 

(10.29%) 41-45 ปี 34 คน (50.00%) 46 ปี ขึ้นไป 18 คน 

(26.48%) 3) อำชพี รบัรำชกำร 20 คน (29.41 %) T\ธรุกจิ

ส่วนตัว 21 คน (30.89 %) ไม่ได้ประกอบอำชีพ 3 คน 

(4.41%) พนกังำนรำชกำร 10 คน (14.70 %) รฐัวสิำหกจิ 

3 คน (4.40%) นักบวช 11 คน (16.18 %)

 ตอนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักำรเรยีนกำรสอน ดงันี ้1) 

ด้ำนบคุลกิลกัษณะของครผููส้อน จสำนวน 10 ข้อย่อย โดย

ภำพรวมมคีวำมพงึพอใจในระดบัมำก 2) ด้ำนกำรเตรยีม

กำรสอน จสำนวน 10 ข้อย่อย มีโดยภำพรวมมีควำมพึง

พอใจในระดับมำก 3) ด้ำนกำรจัดชั้นและกำรปกครอง

ชั้น จสำนวน 10 ข้อย่อย โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก 

  2. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 

มำตรฐำนระหว่ำง เพศชำยและเพศหญิง ด้ำนบุคลิก 

ลักษณะของครูผู ้สอน โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจ 

ในระดับมำก ที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ 0.05

  3. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน ระหว่ำง เพศชำยและเพศหญิงด้ำนกำรเตรียม 

กำรสอน โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  

ที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

  4. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน ด้ำนกำรจัดชั้นและกำรปกครองชั้น โดยภำพ

รวมมคีวำมพงึพอใจในระดบัมำก ทีไ่ม่แตกต่ำงกนัอย่ำง

มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

 5. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ระหว่ำง อำยุ โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจ

ระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนบุคลิกลักษณะของคร ู

ผู้สอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน และด้ำนกำรจัดชั้นและ

กำรปกครองชั้น ที่มีค่ำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ 0.05

  6. กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ระหว่ำง อำชีพ โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจ 

ระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนบุคลิกลักษณะของ 

ครูผู้สอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน และด้ำนกำรจัดชั้น 

และกำรปกครองชั้นที่มีค ่ำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี 

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

  7. ก ำ ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ ค ว ำ ม

แปรปรวนระหว่ำงกลุ ่มและภำยในกลุ ่มต่อควำม 

พึงพอใจของนักศึกษำ ด ้ ำนบุคลิกลักษณะของ 

ครูผู้สอนSS = 7.290, MS.236, .099, F2.399, sig.047 

ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน SS = 10.541, MS.234, .151, 

F1.550, sig.188 และด้ำนกำรจดัช้ันและกำรปกครองช้ัน 

SS = 10.432, MS.097, .160, F.060, sig.696 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 จำกกำรตอบแบบสอบถำมของนักศึกษำใน 

กำรสอนของ ศ. (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี ทั้ง 3 ด้ำน 

คือ ด้ำนบุคลิกลักษณะของครูผู้สอน ด้ำนกำรเตรียม 

กำรสอน และด้ำนกำรจดัชัน้และกำรปกครองชัน้ มค่ีำเฉลีย่ 

โดยภำพรวมระดับมำก ผู้สอนควรปรับปรุงและแก้ไข

กำรเรียนกำรสอน ให้อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก

ที่สุดโดยแต่ละด้ำนนั้นจะปรับปรุงในด้ำนใดบ้ำง

 1.  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ ควรทสำกำรวิจัยเรื่อง “สมรรถภำพ

ด้ำนกำรสอนของอำจำรย์ทั้งสองคณะ คือ คณะพุทธ

ศำสนำ และคณะสังคมศำสตร์”

 2. ควรทสำกำรวจิยัเรือ่ง “ปัจจยัทีส่่งผลต่อควำม

พึงพอใจในกำรสอนของอำจำรย์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ

ลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ”
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ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

 3. ควรทสำกำรวิจัยเรื่อง “ควำมพึงพอใจในกำร

เรียนกำรสอนของนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณ

รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ”
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