53253906 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คําสําคัญ : รู ปแบบการเรี ยนการสอน/การพัฒนาหลักสูตร/วิจยั เป็ นฐาน
พิจิตรา ทีสุกะ:การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู .อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สุ เทพ อ่วมเจริ ญ,อ.ดร.ประเสริ ฐ มงคล
และผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 279 หน้า.
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เ พื อ การพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิ ช าการพัฒ นาหลัก สู ต ร สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู โ ดยเป็ นการวิ จัย และพัฒ นามี ข ันตอนการวิ จัย
แบ่งออกเป็ น 4 ขันตอน คือ 1)การวิเคราะห์2)การออกแบบและพัฒนา3)การนําไปใช้และ4)การประเมินผล
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นนัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ปี ที 2สาขาภาษาอัง กฤษ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2556ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขันตอน(multistage
random sampling) จํานวน 30 คน
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จัย ประกอบด้ว ย 1)แบบทดสอบวัด ความรู ้ ใ นการพัฒ นาหลัก สู ต ร
2)แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร 3) แบบสอบถามความคิ ดเห็นของนักศึ กษาที มีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอน NPU Modelโดยใช้แนวคิดการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง คือ 1) การ
วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ 2)การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ และ 3)การตรวจสอบความเข้าใจ
ในการเรี ยนรู ้ โดยมีสาระการสอน 4 ประเด็น คื อ 1)การวางแผนหลักสู ตร 2)การออกแบบหลักสู ตร
3)การจัดระบบหลักสู ตร และ4)การประเมินหลักสู ตร โดยประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ ได้คะแนนเฉลีย
ร้อยละ(E1) 80.00 และประสิ ทธิ ภาพของผลผลิต ได้คะแนนเฉลียร้อยละ (E2) 83.56
2. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน พบว่า ความรู ้ในการพัฒนา
หลักสู ตรก่ อนและหลังการทดลอง ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน แตกต่ างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01โดยหลังทดลองรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน นักศึ กษา
วิชาชีพครู มีความรู ้หลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ
3. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาโดยรวม อยูใ่ นระดับสูงมาก
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ส่ วนสาระทีนักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากทีสุ ด คือการใช้คาํ ถาม
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง รองลงมาคือการส่ งเสริ มให้วางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
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PRASERT MONGKOL Ed.D AND ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D.279 pp.
The research aimed to develop a teaching model: curriculum development course by using a research
based learning approach for pre-service teachers. The four steps taken were 1. analyzing, 2. designing and
developing, 3. trial, and 4. evaluation. The research samples were 30 English-major students in second-year
students from the Faculty of Liberal Arts, Nakhon Phanom University, while enrolled in the second semester of
the academic year 2013. who were selected using multistage random sampling.
Research tools used in this study were: 1. a curriculum development knowledge test; 2. an ability
evaluation test on the performance of curriculum development and 3. a questionnaire to investigate students’
opinions towards teaching model. Data were analyzed using statistics, percentages, mean,standard deviation,
dependent t-test, and content analysis.
The results of this research were as follows:
1. The development of teaching model.The researcher used the Constructivist Learning Model as
the guidelines, called NPU Model which comprised of 1. Need Analysis, 2. Praxis understanding of new
information, and 3. Understanding by checking, reviewing and using new knowledge. The NPU Model
consisted of four steps as follow: 1. planning, 2. designing,3. organization, and 4. evaluation. The result of the
efficiency of learning was at 80/80. The result of the ability in curriculum engineering was 80.00 (E1) and the
knowledge gained was 83.56 (E2).
2. The differences of students’ learning outcomes of students’ knowledge before and after being
taught by this model were statistically significant at the .01 level. The students’ learning outcomes after
instruction were higher than before the instruction.
3. The ability of the students in project work as a whole were at a high level.
4. The students’ opinions towards teaching model. Revealed that students agreed with all opinion
statements at a high level. Students used questions to stimulate the attention and to gain highest in curriculum
and to promote self planning respectively.
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี สํ า เร็ จ ลงได้ด้ว ยจากความเมตตา กรุ ณ าให้ ค ํา ปรึ ก ษา คํา แนะนํา
ตลอดจนความห่ ว งใยที มี ต่ อ ศิ ษ ย์ เป็ นผู ้ถ่ า ยทอดความรู ้ ทัก ษะประสบการณ์ ที ดี ง าม และเป็ น
ประโยชน์จนศิษย์ได้ประสบความสําเร็ จ ด้วยดี ด้วยความกรุ ณาเป็ นอย่างสู งจาก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
ดร.สุ เทพ อ่วมเจริ ญ อาจารย์ ดร.ประเสริ ฐ มงคล ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารย์ทีปรึ กษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์ ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชยั วงษ์ใหญ่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ทีให้การสนับสนุน เป็ น
กําลังใจ ติดตาม และตรวจสอบการทํางานทุกขันตอน ผูว้ ิจยั รู ้ สึกซาบซึ งในความกรุ ณาของท่านและ
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสู งมา ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ชัชว์ เถาว์ชาลี อาจารย์ ดร.มารุ ต พัฒผล ทีกรุ ณาเสี ยสละ
เวลาให้ค วามรู ้ แ ละข้อเสนอแนะที เป็ นประโยชน์ ทํา ให้ วิท ยานิ พ นธ์ นีสมบู ร ณ์ ยิง และคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ทีได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาการความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ผู ้เ ชี ยวชาญทุ ก ท่ า น ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จัก รเป็ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัญญา ทองนิล และอาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่ งเสริ ม ทีให้คาํ ปรึ กษา ตรวจสอบ ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการพิจารณาตรวจสอบคุ ณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั จนสามารถนําไปใช้ในการวิจยั อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ขอกราบขอบพระคุณ คุ ณพ่อวิทยา ทีสุกะ คุ ณแม่พรภิรมย์ ทีสุกะ และบุคคลในครอบครัว
ทุกท่านทีเป็ นกําลังใจและให้ความช่ วยเหลื อผูว้ ิจยั มาโดยตลอด คุ ณค่าและประโยชน์ของงานวิจยั
ฉบับนี ขอมอบเป็ นเครื องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ทุกท่าน ทีได้ประสิ ทธิ ประสาทความรู้
แก่ผวู ้ จิ ยั และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจยั นี เพือประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
ขอขอบพระคุ ณคณะผูบ้ ริ หาร นักศึกษาวิชาชี พครู ทุ กท่าน ที ให้ความเอือเฟื อสถานที และ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของการศึกษานําร่ องและการศึกษาทดลองจนประสบความสําเร็ จ
ขอขอบคุ ณ พี และน้องตลอดจนสาขาวิชาหลัก สู ต รและการสอน มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร
ทุกท่านทีช่วยเหลือและให้กาํ ลังใจตลอดมา
ขอขอบพระคุ ณ บู รพาคณาจารย์ทุ ก ท่ านที อบรมเลี ยงดู แ ละให้ก ารศึ ก ษา จนทํา ให้ ผูว้ ิจ ัย
สามารถสร้ างสรรค์ผ ลงานวิจยั ฉบับ นี ให้สํ า เร็ จลุ ล่ ว งด้ว ยดี และให้ ประโยชน์ ต่ อการศึ ก ษาของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
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