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This study is aimed at comparing PrathomSuksa VI students’ group process and
ability in group working through instruction using self-characterized texts and through
traditional instruction.
The sample of the study comprised 2 classrooms of PrathomSuksa VI students in the
second semester of the 2012 academic year at the Tessabann 1, Watlaemtai (Sudsuntorn),
with 23 students in each. They were assigned, through simple random sampling technique, to
the experiment and control groups.
The research instruments used in the study were instructional lesson plans, and
questionnaires on group process and ability in group working. The experimental group was
taught through instruction using self-characterized texts; while the control group was taught
through traditional instruction in 12 teaching hours, with 50 minutes in each. The data were
statistically analyzed by t-test for independent samples.
The results of this study revealed that:
1. The students taught through instruction using self -characterized text showed higher
average scores in group working process than those taught through traditional instruction.
2. The students taught through instruction using self-characterized texts showed
significantly higher scores in the ability of group working than those taught through traditional
instruction at the .01 level.
3. After the experiment, the students taught through instruction using self-characterized
texts showed significantly higher group working ability than they did in the pre-experiment at the
.01 level.
4. After the experiment, the students taught through traditional instruction showed
significantly higher group working ability than they did in the pre-experiment at the .01 level.
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บทที 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การศึกษามีความสําคัญและจําเป็ นสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุ ษ ย์ในทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะเป็ นพื/นฐานในการประกอบอาชีพ ซึ2งการจัดศึกษาทีด2 คี วรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
แบบบูรณาการอันจะทําให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทัง/ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญั ญา ตลอดจน
สามารถดํารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ดังที2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 แก้ไ ขเพิม2 เติม (ฉบับที2 2) พุท ธศักราช 2545 มาตราที2 6 กล่าวไว้ว่า “...การจัดการศึกษาต้อง
ั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรมมี
เป็ นไปเพื2อพัฒนาคนไทยให้เป็ น มนุ ษญ์ท2ีสมบูรณ์ ทงั / ร่างกาย จิตใจ สติปญ
จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ2ืน ได้อย่างมีความสุข...” การจัดการ
ศึกษาที2ดคี วรเริม2 ตัง/ แต่ระดับประถมศึกษาเพราะเป็ นพื/นฐานสําคัญที2ทาํ ให้เด็กมีพฒ
ั นาการเรียนรูท้ ด2ี ใี น
ระดับต่อๆไป และการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูล้ ว้ นมีความสําคัญต่อ
การพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กทัง/ สิน/ โดยเฉพาะกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ2งเป็ น
กลุ่มสาระการเรียนรูท้ 2ชี ่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการทํางานอย่างแท้จริง ทําให้นักเรียน
เข้าใจวิธีการทํางาน ได้ฝึกปฏิบตั กิ ารทํางานร่วมกับผูอ้ 2นื รวมทัง/ สามารถนําประสบการณ์ จากการเรียน
ไปใช้ในการดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยให้
นักเรียนได้ฝึกการปฏิบตั งิ าน มีทกั ษะในการทํางานร่วมกัน เข้าใจในหลักและกระบวนการทํางาน เห็น
แนวทางในการปรับปรุงการทํางาน พร้อมกับเรียนรู้การทํางานเป็ นกลุ่ม อย่างมีระบบแบบแผน ดัง ที2
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน/ พืน/ ฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน/ พืน/ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) กล่าวไว้ว่า “...กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีมวี ตั ถุประสงค์
เพื2อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ มีทกั ษะพื/นฐานที2จําเป็ นต่อการดํารงชีวติ มีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะ
ในการทํางาน เห็นประโยชน์ ของการทํางาน ทํางานเป็ น สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีมารยาท และ
ทํางานร่ วมกับผู้อ2ืน ได้...” ซึ2ง การทํางานร่วมกับ ผู้อ2ืน และเข้าใจหลักการการทํางานเป็ น กลุ่ ม จะเป็ น
พืน/ ฐานสําคัญในการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แต่ในการจัดการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีพบปญั หาและ
อุ ป สรรค ที2ส่ ง ผลกระทบต่ อนั กเรีย นและการจัด การเรีย นการสอน ดัง ที2สํานั ก งานเลขาธิก ารสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 86-88) ได้กล่าวไว้ว่า “...นักเรียนขาดความสนใจ ขาดการ
วางแผน ขาดทักษะกระบวนการในการทํางานทีถ2 ูกต้อง ขาดทักษะการทํางานกลุ่ม และมีทศั นคติทไ2ี ม่ดี

2

ต่อกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยเฉพาะงานบ้าน และงานเกษตร รวมทัง/ ครูขาด
ความรูใ้ นการผลิต สื2อและไม่ผลิตสื2อในการจัดการเรีย นการสอน...” และจาก การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขนั / พื/นฐานหรือ O-NET ชัน/ ประถมศึกษาปี ท2ี 6 ปี การศึกษา 2550 - 2552 พบว่ากลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที2 1 การดํารงชีวติ และครอบครัว มีคะแนนตํ2ากว่าอีก 4
สาระ คือมีคะแนนเฉลี2ยเท่ากับ 45.95 ซึ2งสาระที2 1 การดํารงชีวติ ครอบครัวคือ มุ่งเน้นให้นักเรียน เกิด
ทักษะในการทํางาน เข้าใจถึงหลักกระบวนการทํางานอย่างมีระบบแบบแผน สามารถปฏิบตั ติ นอย่างมี
มารยาท ทํางานร่วมกับผูอ้ น2ื และใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข จากปญั หาทีเ2 กิดขึน/ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพและไม่เกิด
ประโยชน์ แก่นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพเท่าที2ควร ดังนัน/ ครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และควรการสร้างสื2อหรือจัดกิจกรรมการสอนทีห2 ลากหลายเพื2อกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความสนใจในการเรียน รวมทัง/ สอนให้นักเรียนรูจ้ กั การทํางานร่วมกัน เข้าใจหลักการแก้ไขปญั หาอย่าง
มีระบบ โดยสือ2 หรือกิจกรรมการสอนนัน/ ๆ ควรเป็ นไปเพื2อพัฒนาให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนากระบวนการทํางานกลุ่มซึ2งเป็ นจุดเริม2 ต้นของการใช้ชวี ติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น การ
จัดกิจกรรมแบบกระบวนการทํางานกลุ่มผ่านสื2อที2มคี ุณภาพ ก็เป็ นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ2 งที2ม ีส่วนในการพัฒนาการเรียนรู้ข องนั กเรียน โดยครูผู้สอนควรมีวิธีการสร้างสื2อหรือจัด
กิจกรรมการสอนทีห2 ลากหลาย
การทํางานเป็ นกลุ่มหรือกระบวนการทํางานกลุ่มนัน/ จะทําให้นักเรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญ
ของการแบ่งหน้าทีใ2 นการรับผิดชอบ การวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ การยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ้ 2นื และการปรับตัวในการทํางานเพื2อให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ2นื ได้อย่างปกติสุข ดังที2 สุคนธ์
สินธพานนท์ และคณะ ( 2554: 121-122) กล่าวไว้ว่า ... “ การทํางานเป็ นกลุ่มเป็ นกระบวนการฝึ กทํา
กิจกรรม กระบวนการทํางานกลุ่มมีตงั / แต่ 2 คนขึน/ ไป แต่ละคนมีบทบาททีแ2 ตกต่างกัน มีการเสนอความ
คิดเห็นพร้อมกับรับฟงั ความคิดเห็นของสมาชิกอย่างมีเหตุผล มีการวางแผน ปฏิบตั งิ านตามแผน และ
เกิดการกําหนดภาระหน้าทีท2 ช2ี ดั เจน โดยกระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม มุ่งเน้นให้นักเรียนรูจ้ กั การทํางาน
ร่วมกัน ...” ดัง นั น/ การจัดการเรียน การสอนหรือ การใช้ส2ือที2เ น้ น ให้เ กิดการเรีย นรู้แบบกระบวนการ
ทํางานกลุ่ม จึงเป็ น การส่ง เสริม ให้นักเรียนรู้จ ักการปรับตัวเข้ากับผู้อ2ืน รู้จกั การวางแผนการทํางาน
สามารถปฏิบตั ติ นได้อย่างมีมารยาท ซึ2งเป็ นจุดเริม2 ต้นที2จะทําให้นักเรียนสามารถใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ 2นื ได้
อย่างมีความสุข ครูจงึ ควรสร้างกิจกรรมหรือสื2อที2ดงึ ดูดความสนใจ สามารถตอบสนองจุดประสงค์ของ
การเรียนรูท้ ค2ี รูผูส้ อนได้ตงั / เป้าหมายไว้และเป็ นสื2อที2สง่ เสริมให้นักเรียนเกิดการทํางานร่วมกัน และสื2อ
ชนิดหนึ2งทีช2 ่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูด้ งั กล่าว คือ แบบเรียนอัตลักษณ์ ซึ2งเป็ นสื2อที2
ครูสร้างขึน/ จากความเป็ นตัวตนของครูผสู้ อนทีเ2 ป็ นผูพ้ บปญั หาในการจัดการเรียนการสอน โดยเป็ นสื2อที2
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สามารถตอบสนองต่ อวัต ถุ ประสงค์ของการจัดการจัดการเรียนการสอน และแบบเรียนอัต ลักษณ์ มี
จุดเด่น คือ มีเรือ2 งราวและภาพประกอบทีน2 ่ าสนใจ นอกจากนี/แบบเรียนอัตลักษณ์ยงั เป็ นแบบเรียนที2เน้น
ให้นักเรียนเกิดการทํางานร่วมกันโดยมีลกั ษณะการทํางานที2เป็ นกระบวนการอย่างชัดเจน โดยแบบเรียน
อัตลักษณ์แบ่งขัน/ ตอนการทํางานเป็ น 5 ขัน/ ตอน คือ กําหนดเป้าหมาย การแจกแจงเครื2องปรุง อุปกรณ์
วางแผนการทํางาน ปฏิบตั งิ านตามแผนและแสดงผลผลิตทีเ2 กิดขึน/ แบบเรียนอัตลักษณ์ยงั มีประโยชน์ อกี
หลายประการ ดังที2 หทัย ตันหยง (2532: 503) ได้กล่าวถึงประโยชน์ ของแบบเรียนอัตลักษณ์ว่ามีประโยชน์
ทัง/ ครูและนักเรียน กล่าวคือ “...แบบเรียนอัตลักษณ์มปี ระโยชน์ ต่อนักเรียนในแง่ของการเป็ นสื2อการสอนที2
ทําให้นักเรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เกิดการเรียนรู้การทํางานร่วมกัน และสอนตนเองในสิง2 ที2เรียนรู้ได้ ซึ2ง
นับว่าเป็ นการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง ส่วนประโยชน์ ต่อตัวผูส้ อนนัน/ คือ แบบเรียนอัตลักษณ์ เป็ นสื2อการสอนที2
ทําให้ครูได้แสดงความรู้ ความสามารถ จากจิตวิญญาณความเป็ นครู และจิตวิญญาณในการสอน รวมทัง/ ยัง
ได้มโี อกาสสร้างเจตคติท2ดี ตี ่อการสอน รวมถึงได้สร้างสื2อการสอนที2ม ีประโยชน์ แก่การเรียนรูข้ องนักเรียน”
ดังนัน/ การเรียนรูแ้ บบกระบวนการทํางานกลุ่มที2เรียนรูผ้ ่านแบบเรียนอัตลักษณ์อาจจะส่งผลให้นักเรียน
ได้เกิดการทํากิจกรรมเป็ นกลุ่มที2มรี ะบบแบบแผน ทําให้นักเรียนมีความสามารถในการทํางานกลุ่ม อีก
ยังทําให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็นและสามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผูอ้ 2นื ได้อย่างมีความสุข
จากปญั หาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ2 ะศึกษาแบบเรียนอัตลักษณ์เป็ นสือ2 การเรียนการสอนเพือ2
พัฒนากระบวนการทํางานกลุ่มและและความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชัน/ ประถมศึกษาปี ท2ี
6 รวมทัง/ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทกั ษะในการทํางานเป็ นกลุ่ม เข้าใจและปฏิบตั ิการทํางานอย่างมีระบบ
แบบแผน อีกทัง/ การวิจยั ครัง/ นี/ยงั มีส่วนช่วย ให้นักเรียนหันมารับประทานอาหารทีด2 แี ละมีประโยชน์ ต่อ
สุขภาพของตนเอง

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื2อเปรียบเทียบกระบวนการทํางานกลุ่มของนักเรียนที2ได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียน
อัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
2. เพือ2 เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีไ2 ด้รบั การสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
3. เพือ2 เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีไ2 ด้รบั การสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์ก่อนและหลังการทดลอง
4. เพือ2 เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีไ2 ด้รบั การสอนแบบเดิม
ก่อนและหลังการทดลอง
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ความสําคัญของการวิจยั
1. ได้แบบเรียนอัตลักษณ์ท2ชี ว่ ยส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ บบกระบวนการทํางานกลุ่ม
พร้อมทัง/ มีความสามารถในการทํางานกลุ่มในการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. เป็ นแนวทางให้ครูผสู้ อนได้ศกึ ษาค้นคว้าเพือ2 สร้างสื2อการสอนทีห2 ลากหลายเพือ2 ใช้ใน
การเรียนการสอน

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรทีใช้ในการวิจยั
ประชากรทีใ2 ช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนระดับชัน/ ประถมศึกษาปี ท2ี 6 ภาคเรียนที2 2 ปี การศึกษา
2555 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ2น
กระทรวงมหาดไทยทีต2 อ้ งการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทํางานกลุ่มและความสามารถในการทํางาน
กลุม่
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิ จยั
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที2 ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ นนั ก เรี ย นระดับ ชั น/ ประถมศึ ก ษาปี ที2 6 ภาคเรี ย นที2 2
ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิน2 กระทรวงมหาดไทยที2เลือกมาแบบเจาะจง จากนัน/ ใช้วธิ กี ารสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่ วยในการสุ่มนักเรียนเพื2อเข้าเป็ นกลุ่ม
ทดลอง 1 ห้องเรียนและกลุม่ ควบคุม 1 ห้องเรียน
ตัวแปรที ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
วิธกี ารสอน
1.1 การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
1.2 การสอนแบบเดิม
2. ตัวแปรตาม
2.1 กระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.2 ความสามารถในการทํางานกลุ่ม
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เนื* อหาทีใช้ในการทดลอง
เนื/อหาทีใ2 ช้ในการทดลองครัง/ นี/ เป็ นเนื/อหากลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชัน/ ประถมศึกษาปี ท2ี 6 โดยมีรายละเอียดดังนี/
สาระที2 1 การดํารงชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
ั หา ทัก ษะการทํางานร่ วมกัน และทักษะแสวงหาความรู้ มี
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ป ญ
คุณธรรม และลักษณะนิสยั ในการทํางาน มีจติ สํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิง2 แวดล้อม เพื2อ
การดํารงชีวติ และครอบครัว
ตัวชีว/ ดั
1. ใช้ทกั ษะการจัดการในการทํางานและมีทกั ษะการทํางานร่วมกัน
2. ปฏิบ ัติต นอย่ า งมีม ารยาทในการทํ า งานกับ ครอบครัว และผู้อ2ืน สาระการเรีย นรู้
แกนกลาง การจัดการในการทํางานและทักษะการทํางานร่วมกัน เรื2อง การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร
ชุดอาหารเพือ2 สุขภาพ จํานวน 6 เรือ2 ง ดังนี/
1. นํ/าพริกยอดนิยม (นํ/าพริกกะปิ )
2. นํ/าพริกมะม่วง
3. ปลาทูรวมสหาย (ยําปลาทูทอด)
4. ยําแตงกวาเลิศรส (ยําแตงกวากุง้ สด)
5. อัญชันหวานชืน2 ใจ (นํ/าดอกอัญชัน)
6. รวมพลผลไม้ (ฟรุตสลัด)

ระยะเวลาทีใช้ในการวิ จยั
ระยะเวลาทีใ2 ช้ในการทดลอง 2 สัปดาห์ๆ ละ 6 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมทัง/ สิน/ 12 คาบ
ต่อ 1 ห้องเรียน

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. แบบเรียนอัตลักษณ์ หมายถึง แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทีค2 รูสร้างสรรค์ขน/ึ ด้วยจินตนาการความรูส้ กึ นึกคิดและจิตสํานึกของตนเองในการจัดการเรียนการสอน ให้
ตอบสนองต่อปญั หาหรือลักษณะเฉพาะของนั กเรียน ซึ2งพัฒนามาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน/
พืน/ ฐาน พุทธศักราช 2551 ง.1.1ป.6/2-3 ซึ2งมีเนื/อหาเกี2ยวกับการเตรียม ประกอบ และจัดอาหารชุด
อาหารเพื2อสุขภาพ จํานวน 5 เรื2อง ได้แก่ นํ/าพริกกะปิ นํ/ าพริกมะม่วง ยําปลาทูทอด ยําแตงกวากุง้ สด
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นํ/าดอกอัญชัน และ ฟรุตสลัด โดยในแต่ละเล่มประกอบไปด้วยเนื/อหา 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็ นเนื/อหาที2
มีลกั ษณะเชิงวรรณกรรมเกี2ยวกับกระบวนการทํางานกลุ่ม ส่วนที2 2 เป็ น กระบวนการปฏิบตั ิงาน 5
ขัน/ ตอน คือ การกําหนดเป้าหมาย การแจกแจงเครื2องปรุงอุปกรณ์ การวางแผนการทํางาน การปฏิบตั ิ
งานตามแผน และการแสดงผลผลิตทีเ2 กิดขึน/ ขัน/ ตอนการสอนของแบบเรียนอัตลักษณ์ มี 4 ขัน/ ตอน
ดังนี/
1.1 ขัน/ นํ าเข้าสูบ่ ทเรียน
จัดกิจกรรมเพื2อกระตุน้ และเชือ2 มโยงเกีย2 วกับการเรียนให้นักเรียนในแต่ละเรือ2 ง
1.2 ขัน/ สอน
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม จากนัน/ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาแบบเรียนอัตลักษณ์ ท2ผี ู้สอน
สร้างขึน/ ด้วยตนเองแล้วลงมือปฏิบตั งิ านตามขัน/ ตอนทีแ2 บบเรียนอัตลักษณ์ได้กาํ หนดไว้
1.3 ขัน/ สรุป
อภิปรายผลการปฏิบตั งิ าน แสดงความรูส้ กึ จากการปฏิบตั กิ ารทํางานและให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและสร้างหนังสือเฉพาะของกลุ่มตามความต้องการและความสนใจของสมาชิกใน
กลุม่
1.4 ขัน/ ประเมินผล
เป็ นการประเมินทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่
2. การสอนโดยใช้ แบบเรียนอัตลักษณ์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ตามแผนที2
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน/ โดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ ซึ2งแต่ละแผนมีขนั / ตอนดังนี/
2.1 ขัน/ นําเข้าสูบ่ ทเรียน
เป็ นการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้กบั นักเรียนในเรื2องของอาหารที2จะทําในแต่ละวัน
เพือ2 ให้นักเรียนได้เชื2อมโยงเกีย2 วกับกระบวนการทํางานร่วมกัน เช่น ให้นักเรียนฟงั เพลง ปริศนาในกล่อง
การใช้ตวั อย่างของอาหาร เป็ นต้น
2.2 ขัน/ สอน
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่ม ละ 5-6 คน จากนั น/ ให้แต่ละกลุ่มศึกษา
แบบเรียนอัตลักษณ์แล้วลงมือปฏิบตั งิ านตามขัน/ ตอนทีแ2 บบเรียนอัตลักษณ์ได้กาํ หนดไว้
2.3 ขัน/ สรุป
เป็ นการอภิปรายผลการปฏิบตั งิ านและแสดงความรูส้ กึ จากการปฏิบตั กิ ารทํางาน
โดยให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ สร้างแบบเรียนอัตลักษณ์
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2.4 ขัน/ ประเมินผล
เป็ นการประเมินทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่
3. การสอนแบบเดิ ม หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอนทีผ2 ูว้ จิ ยั สร้าง
ขึน/ ซึ2งแต่ละแผนมีขนั / ตอนดังนี/
3.1 ขัน/ นําเข้าสูบ่ ทเรียน
เป็ นการจัดกิจกรรมกระตุ้น ให้กบั นักเรียนในเรื2องของอาหารที2จะกระทําในแต่ละ
วันเพื2อให้นักเรียนได้เชื2อมโยงเกี2ยวกับกระบวนการทํางานร่วมกัน เช่น ให้นักเรียนฟงั เพลง ปริศนาใน
กล่อง การใช้ตวั อย่างของอาหาร เป็ นต้น
3.2 ขัน/ สอน
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนัน/ ครูแจกใบความรูแ้ ละให้แต่ละ
กลุม่ ศึกษาใบความรูท้ แ2ี ล้วลงมือปฏิบตั งิ านตามขัน/ ตอนทีใ2 บงานได้กาํ หนดไว้
3.3 ขัน/ สรุป
เป็ นการอภิปรายผลการปฏิบตั งิ านและแสดงความรูส้ กึ จากการปฏิบตั กิ าร พร้อม
ทัง/ สรุปขัน/ ตอนและประโยชน์ทไ2ี ด้รบั จากการปฏิบตั งิ าน
3.4 ขัน/ ประเมินผล
เป็ นการประเมินทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุม่
4. กระบวนในการทํางานกลุ่ม หมายถึง วิธกี ารทํางานที2มุ่งเน้ นให้นักเรียนเข้าใจและ
ปฏิบตั งิ านร่วมกันได้อย่างมีระบบแบบแผน ซึ2งมีการปฏิบตั งิ าน 5 ขัน/ ตอน ดังนี/
4.1 การกําหนดเป้าหมาย คือ กําหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิบตั งิ าน
4.2 การแจกแจงเครือ2 งปรุงอุปกรณ์ หมายถึง การจําแนกอุปกรณ์และเครื2องปรุงของ
อาหารในแต่ละชนิด
4.3 การวางแผนการทํางาน หมายถึง การจัดเตรียมเครือ2 งปรุงอุปกรณ์ การแบ่ง
หน้าทีแ2 ละวางแผนการทํางานอย่างมีขนั / ตอน
4.4 การปฏิบตั งิ านตามแผน หมายถึง การลงมือปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลําดับขัน/ ตอน
ตามทีไ2 ด้วางแผนไว้ พร้อมทัง/ แก้ไขและปรับปรุงผลงาน
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4.5 การแสดงผลผลิตทีเ2 กิดขึน/ หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านของนักเรียนใน
การเลือกภาชนะ การจัดโต๊ะอาหาร การอภิปรายคุณค่าทางโภชนาการ การล้างและจัดเก็บอุปกรณ์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ซึ2งกระบวนการในการทํางานกลุม่ สามารถวัดได้จากแบบประเมินกระบวนการใน
การทํางานกลุ่มทีเ2 ป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 15 ข้อ ทีผ2 า่ นการตรวจสอบและ
ทดลองหาคุณภาพแล้ว โดยมีการแปลผลดังนี/
คะแนนเฉลีย2
แปลผล
12.00 - 15.00
ดีมาก
10.50 - 11.99
ดี
9.00 - 10.49
พอใช้
ตํ2ากว่า 9
ต้องปรับปรุง
5. ความสามารถในการทํางานกลุ่ม หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนทีม2 ตี ่อความสามารถ
ของตนเองในการปฏิบตั งิ านกลุม่ ขณะทีท2 าํ งานร่วมกัน ในกลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี/
5.1 จัดการในการทํางานและมีทกั ษะการทํางานร่วมกันได้แก่
5.1.1 ปฏิบตั งิ านตามแผนทีไ2 ด้กาํ หนดไว้ ได้แก่ ปฏิบตั งิ านตามแผนทีก2 ลุ่ม
ได้กําหนดไว้ อย่างถูกต้องและตรงเวลา
5.1.2. การแสดงความคิดเห็น ได้แก่ พูดแสดงความคิดเห็นหรือใช้
ข้อเสนอแนะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและพูดได้ตรงประเด็น และสามารถยอมรับความคิดเห็นจาก
สมาชิกในกลุ่มได้
5.2 ปฏิบตั ติ นอย่างมีมารยาทในการทํางานกลุ่ม ได้แก่
5.2.1 รับ ฟ งั และยอมรับ ความคิด เห็น หรือ ข้อ เสนอของสมาชิก ในกลุ่ ม
ได้แก่ ฟงั ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ ด้วยความเต็มใจและเข้าใจ เวลาฟงั มองตาผูพ้ ดู ซักถามเมื2อมี
ข้อสงสัย
5.2.2 ทํางานที2ไ ด้รบั มอบหมายด้วยความเต็ม ใจ ได้แก่ ทํางานที2ไ ด้ร บั
มอบหมายโดยไม่ล่าช้า ทํางานที2ได้รบั มอบหมายทัน ทีโดยไม่พูดคุย ทํางานที2ได้รบั มอบหมายอย่าง
ต่อเนื2อง
ซึ2งความสามารถในการทํางานกลุ่มสามารถวัดได้จากแบบวัดความสามารถ
ในการทํางานกลุ่มทีเ2 ป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ จํานวน 10 ข้อ ทีผ2 ่านการตรวจสอบและ
ทดลองหาคุณภาพแล้ว โดยมีการแปลผลคือ นักเรียนที2ทําแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่มได้
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คะแนนมากกว่า มีความสามารถในการทํางานกลุ่มมากกว่านักเรียนที2ทําแบบวัดความสามารถในการ
ทํางานกลุม่ ได้คะแนนน้อยกว่า
กรอบแนวคิ ดในการวิจยั
ตัวแปรอิ สระ
วิธกี ารสอน
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
การสอนแบบเดิม

ตัวแปรตาม
กระบวนการในการทํางานกลุ่ม
ความสามารถในการทํางานกลุ่ม

สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. นักเรียนทีไ2 ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มกี ระบวนการทํางานกลุม่ สูงกว่า
นักเรียนทีไ2 ด้รบั การสอนแบบเดิม
2. นักเรียนทีไ2 ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มคี วามสามารถในการทํางานกลุ่มสูง
กว่านักเรียนทีไ2 ด้รบั การสอนแบบเดิม
3. นักเรียนทีไ2 ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มคี วามสามารถในการทํางานกลุ่ม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนทีไ2 ด้รบั การสอนแบบเดิมมีความสามารถในการทํางานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน

บทที 2
เอกสารและงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
ในการวิจ ยั เรืองการเปรีย บเทีย บกระบวนการในการทํา งานกลุ ่ม และความสามารถใน
การทํา งานกลุ่ม ของนักเรียนชัน! ประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ กบั
การสอนแบบเดิมในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้องเพือเป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั โดยศึกษารายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี!
1. เอกสารทีเกียวข้องกับกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. เอกสารทีเกียวข้องกับสือการสอน
3. เอกสารทีเกียวข้องกับแบบเรียนอัตลักษณ์
4. เอกสารทีเกียวข้องกับกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
5. เอกสารเกียวกับพฤติกรรมเด็กวัยรุน่ ตอนปลาย
6. งานวิจยั เกียวข้องกับกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
7. งานวิจยั เกียวข้องกับแบบเรียนอัตลักษณ์

1. เอกสารทีเกียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1 เอกสารทีเกียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน! พื!นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ให้แนวทางในการพัฒนา
ผูเ้ รียน โดยกําหนดหลักสูตร มาตรฐานตัวชีว! ดั สาระการเรียนรูแ้ กนกลางกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
ั ญา
เทคโนโลยี และหลัก สูต รแกนกลางการศึกษาขัน! พื!น ฐาน มุ่ ง พัฒ นาให้ผู้ เ รียนเป็ น คนดี มีป ญ
มีความสุข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จึงกําหนดให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูโ้ ดย
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที 1 การดํารงชีวติ และครอบครัว มาตรฐาน
ง 1.1 เข้าใจการทํางานมีความคิดสร้างสรรค์มที กั ษะกระบวนการทํางานทักษะการจัดการทักษะ
กระบวนการแก้ปญั หาทักษะการทํางานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรูม้ คี ุณธรรมและลักษณะ
นิ ส ยั ในการทํา งานมีจิต สํานึ ก ในการใช้พ ลัง งานทรัพ ยากรและสิงแวดล้อ มเพือการดํา รงชีวิต และ
ครอบครัว หลังจากจบชัน! ประถมศึกษาปี ที 6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน! พื!นฐานพุทธศักราช
2551 ได้เน้นให้ผเู้ รียนได้มคี ณ
ุ ภาพในหลายๆด้าน คือ
1. เข้าใจการทํางานและปรับปรุงการทํางานแต่ละขัน! ตอนมีทกั ษะการจัดการ ทักษะ
การทํางานร่วมกัน ทํางานอย่างเป็ นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลกั ษณะนิสยั การทํางานทีขยัน
อดทน รับผิดชอบ ซือสัตย์ มีมารยาท และมีจติ สํานึกในการใช้น!ํา ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
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2. เข้าใจความหมาย วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีและส่วนประกอบของระบบ
เทคโนโลยีมคี วามคิดในการแก้ปญั หาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย นํ าความรูแ้ ละทักษะ
การสร้า งชิ!น งานไปประยุ ก ต์ ใ นการสร้า งสิงของเครืองใช้ต ามความสนใจอย่ า งปลอดภัย โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กําหนดปญั หาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูลออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็ น ภาพร่าง 3 มิติห รือ แผนทีความคิดลงมือสร้าง และประเมิน ผลเลือกใช้เ ทคโนโลยีใ น
ชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวติ สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีดว้ ยการแปรรูปแล้วนํ ากลับมา
ใช้ใหม่
3. เข้าใจหลักการแก้ปญั หาเบื!องต้น มีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
เก็บรักษาข้อมูล สร้างภาพกราฟิ ก สร้างงานเอกสาร นําเสนอข้อมูล และสร้างชิน! งานอย่างมีจติ สํานึก
และรับผิดชอบ
4. รูแ้ ละเข้าใจเกียวกับอาชีพ รวมทัง! มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมทีสัมพันธ์
กับอาชีพ
จากการศึกษา กลุ่ม สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม
สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี มุ่งให้ผู้เ รียนมีทกั ษะการทํางานในทุ กๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ น ทักษะ
ั หา การทํางานร่วมกัน อีกทัง! ยัง เน้ น ให้ผู้เ รียน ทํางานอย่างเป็ นระบบและมี
การจัดการการแก้ปญ
ความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
1.2ปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สํานักงานเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ(2552:89) พบปญั หาในการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี!
1. ผูเ้ รียนขาดความสนใจและขาดทักษะการทํางานเป็ นกลุ่ม ในการเรียนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูเ้ รียนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคัญกับกลุ่มสาระนี! เพราะเห็นว่าเป็ นสาระ
ทีไม่สาํ คัญเมือเทียบกับวิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเห็นว่ากลุ่มสาระ
นี!ไม่ได้ใช้เพือการสอบเข้ามหาวิยาลัย ผู้เรียนบางคนมีพ!ืนฐานทักษะด้านอาชีวะ แต่ กไ็ ม่สนใจเรียน
สาระนี!เท่าทีควร เพราะไม่เห็นประโยชน์ รวมทัง! มีนิสยั ไม่อดทน ชอบความสบาย ขาดการวางแผนใน
การทํางาน ขาดทักษะและความสามารถในการทํางาน
2. ผูเ้ รียนมีทศั นคติทไม่
ี ดตี ่อกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูเ้ รียนใน
ปจั จุบนั มีทศั นคติทไม่
ี ดตี ่อกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในส่วนของการงานอาชีพ
ทีเป็ นเนื!อหาเกียวกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่างอุตสาหกรรม
3. สภาพพืน! ฐานทางครอบครัวมีปญั หาและขาดความพร้อม สภาพครอบครัวของ
ผูเ้ รียนทีเป็นอุปสรรคหรือไม่ได้ช่วยส่งเสริมการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่
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ความยากจนของพ่อแม่ พ่อแม่สว่ นมากมีอาชีพรับจ้าง ไม่มเี วลาในการดูแลกวดขันของบุตร ไม่
สามารถช่วยฝึ กฝนบุตรหลานได้
4. จํานวนผูเ้ รียนต่อห้องมีจํานวนมากเกินไป ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ส่วนใหญ่มจี ํานวนผูเ้ รียนต่อห้องมาก ในสถานศึกษาบางแห่งมีผู้เรียนต่อห้องถึง 50-60 คน ทําให้การ
ดูแลไม่ทวถึ
ั ง เพราะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็ น กลุ่มสาระทีต้องดูแลการทํางานของ
ผูเ้ รียนอย่างใกล้ชดิ เพือฝึ กฝนทักษะการทํางานให้ผเู้ รียนได้อย่างเต็มที โดยเฉพาะอย่างยิง เมือผูเ้ รียน
ขาดการเอาใจใส่ต่อการเรียน ผลงานทีได้จงึ ไม่ดเี ท่าทีควร
5. ครูไม่เห็นความสําคัญของกลุม่ สาระการงานอาชีพเนืองจากวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเป็นวิชาทีไม่ได้ใช้ในการทดสอบระดับชาติ และการเข้าสอบมหาวิทยาลัย ครูในช่วงชัน! ที
ไม่ได้จบวิชาเอกกลุม่ การงานอาชีพ ซึงเป็ นครูประจําชัน! และต้องสอนทุกกลุ่มสาระ จึงมักให้
ความสําคัญกับกลุ่มการงานอาชีพน้อย
6. ครูยงั ไม่ทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนเท่าทีควร ครูจํานวนมากทีมีความรู้
ความสามารถแต่ไม่ทมุ่ เทในการจัดการเรียนการสอน เช่น ขาดการเตรียมการสอน รวมทัง! ไม่ผลิตสือ
หรือจัดหาสือมาใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี!ครูบางคนมีประสบการณ์สอน มากกว่า 10 ปี แต่ไม่
มีการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาสือนวัตกรรมทีใช้เทคโนโลยีททัี นสมัย ยังคงใช้การเรียนการ
สอนในรูปแบบเดิม
7. ครูไม่ผลิตสือและใช้สอการเรี
ื
ยนการสอน ครูจํานวนมากไม่ผลิตสือ หรือจัดหาสือ
การเรียนการสอน หรือ มีสอแต่
ื ไม่ให้ความสําคัญกับการใช้สอการเรี
ื
ยนการสอนแต่จะสอนตามความ
เคยชิน
8. ครูขาดความรูแ้ ละทักษะในการผลิตสือและการใช้สอครู
ื ยงั ขาดความรูเ้ กียวกับ
การผลิตสือนอกจากนี!ครูไม่มกี ารผลิตสือหรือจัดหาสือทีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
จากการศึกษาปญั หาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถ
สรุปได้ว่า ปญั หาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เกิดจากสาเหตุที
ผูเ้ รียนไม่สนใจและมีทศั นคติไม่ดพี ร้อมทัง! ไม่เห็นประโยชน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และครูไม่ผลิตสือหรือหาวิธกี ระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ดังนัน! ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะศึกษาเรืองกระบวนการในการทํางานกลุ่มและความสามารถในการ
ทํางานกลุ่ม เพือมุ่งเน้ นให้ผูเ้ รียนได้มที กั ษะในการทํางานกลุ่มเกิดวางแผนในการทํางาน ปฏิบตั ิตน
อย่างถูกต้องและมีมารยาทเมือทํางานร่วมกับผูอ้ นื ซึงเป็ นแนวทางเพือให้ผูเ้ รียนดํารงชีวติ อยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสขุ
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2.เอกสารเกียวกับสือการสอน
2.1ความหมายของสือการสอน
ชาญชัย อินทรสุนานนท์. (ม.ป.ป:7)ให้ความหมายของสือการสอนไว้ว่า (Medium,Medie )
สือการสอน เป็ นคําทีมาจากภาษาลาตินว่า “Between” แปลว่า “ระหว่าง” หรือในภาษาอังกฤษคือ Media
หมายถึง ตัวกลาง ฉะนัน! คําว่าสือจึงอาจให้ความหมายโดยนัยต่ างๆ ดังนี! หมายถึง เครืองมือทีช่วยให้
สารอาศัยผ่านหรืออาจหมายถึง วัตถุทนํี าสารไปสู่เครืองมือนัน! หรือเป็ นพาหะนํ าข้อมูลจากแหล่งกําเนิ ด
ไปสู่ผูร้ บั ซึงสือเป็ นตัวกลางเชือมโยงระหว่างผู้ส่งความกับผูร้ บั ความ เพือให้เข้าใจความหมายซึงกันและ
กัน
Instructional มาจากคําว่า Instruct แปลว่า แนะนํ าหรือสือการสอน จึงเน้ นถึงสือทีจะ
นํามาใช้ในการสอนโดยเฉพาะ โดยครอบคลุมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี ารทุกรูปแบบทีไม่เฉพาะ แต่สอื
เป็ นเครืองมือเท่านัน! เช่น กิจกรรม การสาธิต การฉายภาพยนตร์ สไลด์ เทป กระดานชอล์ค การศึกษา
นอกสถานที นาฏการ การสัมภาษณ์ การสํารวจ การใช้ทรัพยากรในท้องถิน การทดลอง ฯลฯ
คณะนิ สติ ภาควิชาโสตทัศนศึกษา( 2523: 3-6 ) ให้ความหมายของสือการสอนไว้ว่า
สือการสอนหมายถึง วัส ดุอ ุป กรณ์ แ ละวิธ ีก ารประกอบการสอน เพือใช้เ ป็ น สือกลางในการสือ
ความหมายทีผู้สอนประสงค์จะส่ง หรือถ่ ายทอดไปยังผู้เ รียนได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพสอดคล้องกับที
กองวิช าการ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่ง ชาติ. (2536: 22) ให้ความหมายของสือ
การสอนไว้ว ่า สือการสอนคือ สิงต่า งๆ ทีอาจเป็ น วัส ดุ อุป กรณ์ หรือ เครืองมือ และวิธ กี ารทีครู
นํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม เพือให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย
อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพยิงขึ!น ซึงใกล้เ คีย งกับ คณิต า นิ จ จรัล กุล .(2535: 2) ทีกล่า วว่าสือการสอน
หมายถึง วัส ดุ อุป กรณ์ และวิธ ีการหรือกระบวนทีครูห รือผู้ส อนใช้ป ระกอบการสอน เพือช่ว ยใน
การถ่ ายทอดความรู้ประสบการณ์ ไ ปยัง ผู้เ รีย นเพือให้การเรียนรู้ม ปี ระสิทธิภ าพมากขึ!น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการสอน
จากการศึกษาเรืองความหมายของสือการสอนสามารถสรุปได้ว่า สือการสอนมีความสําคัญ
ต่อผู้เรียนเป็ น อย่างยิงเพราะมีส่วนช่วยในการทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่าน วัสดุ อุปกรณ์ ที
ครูผูส้ อนสร้างขึน! เพือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ผูเ้ รียนจึงได้รบั ประสบการณ์ทดีี และประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนจึงบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ทครู
ี ผสู้ อนได้กาํ หนดไว้
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2.2 คุณค่าและประโยชน์ ของสือการสอน
เชียรศรี วิวธิ สิร.ิ ( 2527: 35-53)กล่าวไว้ว่า คุณค่าและประโยชน์ ของสือการสอนมีหลาย
ด้าน คือ
1. ช่วยให้การเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพในแง่เกียวกับเข้าใจเนื!อหาได้แจ่มแจ้ง
ขึน! ในระยะเวลาสัน! มีความรูก้ ว้าง และการเรียนรูท้ คงทน
ี
2. ทําให้ผเู้ รียนเกิดประสบการณ์รว่ มกัน
3. ทําให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4. สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รียน
5. สร้างเสริมลักษณะนิสยั ทีดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
6. ช่วยให้มกี ารเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียนไปในทางทีปรารถนาได้
7. ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความสนุ กสนาน ไม่เบือหน่ าย และมีความสนใจในบทเรียนยิง
ขึน!
ชาญชัย อินทรสุนานนท์.(ม.ป.ป.:14) ได้สรุปคุณค่าและประโยชน์ ของสือการสอนดังนี!
1. เป็ นศูนย์รวมความสนใจของผูเ้ รียน ทําให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึน!
2. ช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูไ้ ด้มากขึน! มีประสบการณ์กว้างขวางขึน! โดยใช้เวลาน้อย
3. ช่วยให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิด และแก้ปญั หาการเรียนรูไ้ ด้ดขี น!ึ
4. ช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนอย่างมันใจ ประทับใจ และจดจําได้นาน
5. ช่วยให้ผเู้ รียน เรียนรูไ้ ด้ดขี น!ึ จากประสบการณ์ทมีี ความหมายรูปแบบต่างๆ
6. ช่วยลดคําบรรยายของผูส้ อนให้น้อยลง แต่ผเู้ รียนเข้าใจง่ายขึน!
7. ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจความหมายของศัพท์ต่างๆ ทําให้เด็กอ่านได้เร็วขึน!
8. ช่วยให้ข้อจํากัดต่างๆ เกียวกับรูปร่าง เวลา ระยะทาง การเคลือนไหว หรือสิง
ยุ่งยากในการเรียนรูน้ ้อยลงหรือหมดไป
9. ช่วยลดความสูญเปล่าทางการศึกษาได้ เช่น ช่วยลดเวลาการเรียนการสอน ลด
ค่าใช้จ่าย ลดจํานวนผูส้ อบตก ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึน! ช่วยแก้ปญั หาการเรียน
การสอนทัง! รายบุคคล การเรียนกลุ่มย่อย และการเรียนกลุ่มใหญ่ มีประสิทธิภาพขึน!
จากการศึกษาเรืองคุณค่าและประโยชน์ ของสือการสอนสามารถสรุปได้ว่า สือการสอนเป็ น
ตัวกลางทีทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสือการสอนเป็ นวัสดุอุปกรณ์ ทผูี ้เรียน
สามารถจับต้องได้และสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง เมือนํ ามาสอนจึงทําให้เด็กได้มี
ประสบการณ์ ร่วมกัน ทําให้การเรียนเกิดความสนุ กสนาน ไม่น่ าเบือ และสามารถดึงดูดความสนใจ
ให้กบั ผูเ้ รียนได้
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2.3 ความสําคัญของสือการสอน
กิดานันท์ มลิทอง. (2536: 79) สือการสอนนับว่ามีบทบาทอย่างมากในการเรียนการ
สอน เนืองจากเป็ นตัวกลางช่วยให้การสือสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียนดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทําให้ผเู้ รียนเข้าใจความหมายของเนื!อหาบทเรียนได้ตรงกับทีผูส้ อนต้องการ สือการเรียนการสอนเป็ น
ทรัพยากรทีช่วยในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
คณิตา นิจจรัลกุล. (2535:8) ได้กล่าวถึงความสําคัญของสือการสอนไว้ดงั นี!
1. สือการสอนจะกระตุน้ ความสนใจให้ผเู้ รียน เกิดความรูส้ กึ อยากเรียน
2. สือการสอนช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจในบทเรียนให้งา่ ยขึน! เพราะสือการสอนสามารถ
แปลงจากนามธรรมให้เป็ นรูปธรรม ทําให้ประหยัดเวลาของผูส้ อนไปได้มาก
3. สือการสอนสามารถเอาชนะเวลา สถานที และระยะทางได้ กล่าวคือ สือการสอน
สามารถนํ าสิงทีเกิดขึน! ในอดีตกลับมาให้เราชมได้ในปจั จุบนั ไม่ว่าสิงนัน! จะเกิดในประเทศใด ห่างไกล
เพียงใดก็ไม่เป็ นอุปสรรค
4. สือการสอนสามารถย่อขนาดของวัตถุทใหญ่
ี เกินกว่าจะนําของจริงๆมา
ประกอบการสอนได้
5. สือการสอนทําให้นกั เรียนจดจําสิงทีควรจําไว้ได้นาน
6. สือการสอนจะมีสว่ นเสริมสร้างความคิดริเริมสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
จากการศึกษาเรืองความสําคัญของสือการสอนสามารถสรุปได้ว่า ความสําคัญของสือการสอน
มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง เพราะสือการสอนเป็ นเครืองมือถ่ายทอดความรูไ้ ปสูผ่ ูเ้ รียน โดยสามารถกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน ซึงสือการสอนเปลียนนามธรรมให้เป็ นรูปธรรมได้ ทําให้ผู้เรียน
สามารถจับต้องสือและเรียนรูส้ อได้
ื ทกุ ทีทุกเวลา พร้อมทัง! ช่วยเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีความคิดสร้างสรรค์
2.4 ประเภทสือการเรียนการสอน
เกอร์ลคั และ อิลี (Gerlack and Ely.,1971: 287-289) ได้แยกสือการสอนเป็ น7
ประเภท คือ
1. ของจริง และตัวบุคคล รวมทัง! สภาพการณ์ทเกิ
ี ดขึน! จริงๆ เช่น การสาธิต การ
ทดลองการศึกษานอกสถานที
2. สือการสอนประเภทภาษาพูดหรือภาษาเขียน หมายถึง คําพูด ตํารา วัสดุตพี มิ พ์
คําอธิบายในสไลด์ ฟิ ลม์ สตริป สไลด์ เป็ นต้น
3. วัส ดุ ก ราฟฟิ ค เช่ น แผนภู ม ิ แผนภาพ แผนสถิ ติ การ์ ตู น แผนที ลู ก โลก
ภาพวาด วัสดุ ประเภทนี!นอกจากจะนํ ามาใช้โดยตรงแล้ว ยังปรากฏ อยู่ในตํารา แบบเรียน หนังสือ
อ้างอิงต่างๆ บนแผ่นภาพโปร่งแสง ในฟี ลมสตริป สไลด์ เป็นต้น
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4. ภาพนิง เป็ นภาพทีได้จากการถ่ายภาพ ได้แก่ ภาพถ่ายทัวไป อาจใช้โดยลําพัง
หรือใช้กับ เครืองฉายภาพทึบ แสงขยายให้มีขนาดตามต้อ งการ นอกจากนี! ย ัง หมายถึง สไลด์ 35
มิลลิเมตร ซึงเป็ นสไลด์ทใช้
ี กนั ทัวไป ได้จากการถ่ายด้วยฟิ ล์มขนาด 35 มิลลิเมตร ฟิ ล์มสตริปทีถ่าย
ด้วยฟิ ลม์ ขนาดเดียวกับสไลด์
5. ภาพเคลือนไหว ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์
6. เสียงบันทึก ได้แก่ เสียงจากเทปบัน ทึกเสียง จากแผ่นเสียง จากร่องเสียงของ
ฟิ ล์ม ภาพยนตร์ วัสดุป ระเภทนี! จ ัดอยู่ใ นสือการสอนประเภทการพูดและการเขียนด้วยและต้อ งใช้
อุปกรณ์อนประกอบจึ
ื
งจะได้ยนิ เสียง
7. สือประเภทโปรแกรม เป็ นสือการสอนทีแสดงขัน! ตอนในสิงทีจะสอนอาจใช้สอื
ประเภทสัญลักษณ์ ทศั น์ วสั ดุหรือโสตวัสดุรวมกัน เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนสําเร็จรูปทีใช้
กับเครืองช่วยสอนหรือคอมพิวเตอร์
ประเภทของสือการเรียนการสอน เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer) อ้างจากกิดานันท์มลิทอง
( 2543:79) ได้แบ่งสือเป็ น 3 ประเภท
1. สือประเภทใช้เครืองฉาย (Projected Aids) ได้แก่เครืองฉายภาพยนตร์ เครือง
ฉายแผ่นโปร่งใส เครืองฉายสไลด์ เป็ นต้น
2. สือประเภทไม่ใช้เครืองฉาย (NoProjected Aids)ได้แก่ รูปภาพ แผนภูม ิ ของ
จริง ของจําลอง เป็ นต้น
3. สือประเภทเครืองเสียง (Audio Aids)ได้แก่ เครืองบันทึกเสียง แผ่นเสียง วิทยุ
เป็ นต้น
จากการศึกษาเรืองประเภทสือการเรีย นการสอนสามารถสรุปได้ว่า ประเภทสือการเรีย น
การสอนมีอยู่หลายรูปแบบ มีสอการสอนแบบของจริ
ื
งหรือตัวบุคคล สือการสอนประเภทภาษาพูดหรือ
ภาษาเขีย น สือการสอนประเภท ภาพวาด ภาพถ่ าย ภาพเคลือนไหว แผนที วัสดุ ซึงสือดัง กล่ าว
ล้วนแต่มปี ระโยชน์ต่อผูเ้ รียน แต่ครูผสู้ อนควรเลือกสือทีเหมาะสมกับตัวผูเ้ รียนหรือสภาพแวดล้อม
2.5 หลักการเลือกสือการสอน
นิพนธ์ ศุขปรีด.ี (2545:39) กล่าวไว้วา่ การเลือกสือเป็ นสิงสําคัญในระบบสือสาร เพราะ
การสือสารจะประสบความสํ า เร็จ อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพนั !น ส่ ว นหนึ งขึ!น อยู่ ก ับ สือที ใช้ ใ นระบบ
การเลือกสือ โดยทัวไปมีเกณฑ์ในการเลือกสือดังนี!

17

1. เลื อ กสื อที สอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของการสื อสารที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั !น
จําเป็ นต้องกําหนดจุดมุ่งหมายในรูปของพฤติกรรม ซึงครอบคลุมพฤติกรรม 3 ประเภท คือ พุทธพิสยั
ทักษะพิสยั และจิตพิสยั ทัง! นี!เพราะจุดมุ่งหมายของการส่งสารต่างกันย่อมให้ประสบการณ์การรับสารที
ต่างกันการเลือกสือทีในการสือสารจึงต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยพยายามเลือกสือ
ส่งเสริมให้ผู้รบั สารได้ม ีส่วนร่วมในการสือสารอย่างจริงจัง และให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพือให้เขาได้มกี าร
เปลียนแปลงพฤติกรรมสุดท้ายไปตามจุดมุง่ หมายทีต้องการ
2. เลือ กสือทีสอดคล้องกับลักษณะการตอบสนอง และพฤติกรรมขัน! สุดท้ายของ
ผู้รบั สารทีคาดหวังจะให้เ กิดขึ!น พฤติกรรมของผู้รบั สารจะเกิดขึ!นได้ถ้าผู้รบั สารมีความพึง พอใจใน
กิจกรรมและประสบการณ์ ทได้
ี รบั ความพึงพอใจย่อมก่อให้เกิดการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพดังนัน!
การเลือกสือสารจึงควรเลือกสือทีจะช่วยให้ผูร้ บั สารเกิดความสนใจ มีการตอบสนองและเปลียนแปลง
พฤติกรรมตามทีคาดหวัง
3. เลือกสือในการสือสารทีเหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์เดิมของแต่ละ
คน
4. ผู้ส่ง สารควรง่า ย และอยู่ใ นขอบเขตความสามารถของผู้ร บั สารผู้ส่ง สารแต่
ละคนจะต้องช่วยให้ผรู้ บั สารสามารถรับประสบการณ์ได้เป็ นอย่างดี และไม่จําเป็ นต้องใช้สอเดี
ื ยวกันกับ
ผูร้ บั สารทุกคน เพราะสือบางอย่างอาจไม่เหมาะสมกับผูร้ บั สารบางคน ดังนัน! การเลือกสือจึงจําเป็ นต้อง
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล กลุม่ คนและมวลชน
5. เลือ กสือทีพอจะหาได้และอํา นวยความสะดวกในการใช้ การเลือ กสือมาใช้
ในการสือสารจะต้องคํานึกถึงความสะดวกสบายในการนํ าสือนัน! มาใช้ดว้ ย และไม่จําเป็ นต้องใช้สอที
ื มี
ราคาแพงเสมอไป ทัง! นี! ข!นึ อยู่ว่าจะหาสือชนิ ดใดได้บ้างทีสอดคล้อ งกับจุดมุ่งหมาย เพือช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพการสือสารสูงสุด
โนเอลและลีโอนาร์ด ( Noel and Leonard .1962: 26-28) ได้ให้หลักเกณฑ์ในการเลือก
สือการสอนประกอบในชัน! เรียนดังนี!
1. เหมาะสมกับอายุและสติปญั ญาของนักเรียน
2. เหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน
3. เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน
4. เหมาะสมกับเนื!อเรืองทีสอน
5. มีลกั ษณะน่ าสนใจ
6. ตรงกับจุดมุ่งหมายในการสอน
7. ไม่ทาํ ให้เสียเวลาในการใช้มากจนเกินไป

18

8. ให้ความคิดรวบยอดทีง่ายและไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป
9. เป็ นแบบง่ายๆ
10. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื!อหาดีขน!ึ
11. ช่วยในการเสริมสร้างทัศนคติทดีี ต่อนักเรียน
12. ช่วยเพิมทักษะให้แก่นักเรียน
13. ให้ผลดีต่อการเรียนการสอนมากทีสุด
14. มีราคาไม่แพงจนเกินไป
จากการศึกษาหลักการเลือกสือการสอนสามารถสรุปได้ว่า หลักการเลือกสือการสอน ควรเลือก
สือการสอนให้ตรงกับจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายทีผู้สอนกําหนดไว้ โดยสือการสอนทีเลือกควรมีความ
น่ าสนใจซึงสือทีดีควรตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้เรียน รวมทัง! ผูเ้ รียนควรได้รบั ประสบการณ์ จากการ
เรียนรูจ้ ากสือได้ดว้ ยความสะดวกสบาย
จากการศึกษาเอกสารเกียวกับสือการสอนสามารถสรุปได้ว่ า สือการสอนมีประโยชน์ และมี
บทบาทเป็ นอย่างยิงต่อการจัดการเรียนการสอนเพือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน นอกจากนี!ประเภท
ของสือการสอนก็มอี ย่างหลากหลาย ดังนัน! ครูผู้สอนควรเลือก สือการสอนทีเหมาะสมแก่ตวั ผู้เรียนเพือ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
ดังนัน! ผู้วจิ ยั จึงสนใจทีจะศึกษาและสร้างสือแบบเรียนทีเป็ นภาษาเขียนประกอบด้วยภาพวาด
เป็ นเรืองราว ทีสร้างขึน! เพือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูเ้ รียน
ทัง! นี! เพือให้ผไู้ ด้เรียนรูส้ อการสอนที
ื
ก่อให้เกิดความสุข ความพอใจ อีกทัง! ยังเหมาะสมกับพฤติกรรมและ
วัยของผูเ้ รียน

3. เอกสารทีเกียวข้องกับแบบเรียนอัตลักษณ์
3.1 ความหมายของคําว่า “อัตลักษณ์”
Richard Jenkins. (1996: 3-4) ได้ให้ความหมาย อัตลักษณ์ มีความหมายสองนัยยะด้วยกัน
คือ ความเหมือนและความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีแตกต่างกันออกไป
ประสิทธิ q ลีปรีชา ( 254: 14) กล่าวถึง อัตลักษณ์ ไว้วา่ เอกลักษณ์มที งั ! ระบบปจั เจก
( individual ) และอัตลักษณ์รว่ มของกลุ่ม ( collective ) ซึงบุคคลหนึงอาจมีหลายอย่างอัตลักษณ์อยู่ใน
ตัวเอง
จากการศึกษาความหมายของ ความหมายของอัตลักษณ์ สามารถสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง
ลักษณะเฉพาะตน ทีตัวบุคคลสร้างขึน! เพือสร้าง ขอบเขตทีมีความชัดเจน โดย มีทงั ! อัตลักษณ์ทีเป็ นปจั เจก
และอัตลักษณ์รว่ ม
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3.2 ความหมายของแบบเรียนอัตลักษณ์
หทัย ตันหยง (2532:498) ได้ใ ห้ความหมายของแบบเรียนอัต ลักษณ์ ไว้ว่ า แบบเรีย น
อัตลักษณ์ หมายถึง สือทีครูผู้สอนสร้างสรรค์ข!ึนมาด้วยจินตนาการความรู้สกึ นึ กคิดและจิตสํานึ กของ
ตนเอง เพือทีจะตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีคุณสมบัติทีส่งผลให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้ ซึง
แบบเรียนอัตลักษณ์เป็ นสือทีสามารถสร้างสิงทีเป็ นนามธรรมให้เป็ นรูปธรรมได้
3.3 ทีมาของแบบเรียนอัตลักษณ์
หทัย ตันหยง (2532:498) กล่าวถึง สาเหตุของการเกิดแบบเรียนอัตลักษณ์ ไว้ว่า แบบเรียน
อัตลักษณ์เกิดจากการทีครูผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ซึงเป็ นพื!นฐานที
สําคัญสําหรับการเรียนรู้ จึงสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ ข!นึ ด้วยการนํ าความคิดรวบยอดของบทเรียนมา
ผนวกเข้ากับความคิดรวบยอดในการสอนของครูและความคิดรวบยอดในการเรียนของผูเ้ รียน โดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของผูเ้ รียน เพือทําให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้
อย่างแท้จริงตามศักยภาพของตนเอง
ครู

หลักสูตร

ผูเ้ รียน

ความคิด
รวบยอด
ในการสอน

ความคิดรวบยอด
ของแบบเรียน

ความคิดรวบ
ยอดในการเรียน

ความคิดรวบยอดในการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ภาพประกอบ1ความคิดรวบยอดในการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์
ทีมา: หทัย ตันหยง. (2532). รายงานการวิจยั สร้างหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม
เพือเป็ นสือพัฒนาการอ่าน ในระดับประถมศึกษา. หน้า498.
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การศึกษาสาเหตุ ของการเกิดแบบเรียนอัตลักษณ์ สามารถสรุ ปทีมาของการเกิดแบบเรียน
อัตลักษณ์ ได้ว่า แบบเรียนอัตลักษณ์ เกิดจากครูผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเรียนทีสอดคล้อง
เหมาะสมกับตัวผู้เรียน โดยเกิดจากการนํ าความคิดรวบยอดของแบบเรียนผนวกกับความคิดรวบยอดใน
การสอนและการเรียน
3.4 กระบวนและวิธีการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์
หทัย ตันหยง. ( 2532: 502-503)กระบวนและวิธกี ารสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ มีขนั ! ตอน
การสร้างดังนี!
ขัน! ที 1 การวางเค้าโครงเรือง
(คิดเรือง
ผูกเรือง
แก่นสาระ

พฤติกรรม

ขัน! ที 2 การวางเค้าโครงแบบเรียน
(กําหนดเรือง แนวเรือง
ความคิดรวบยอด
ขัน! ที 3 การประสานแนวคิดกับเค้าโครงเรือง
(เลือกชือเรือง
ร่างเนื!อเรือง
ผูกปม

ภาพพจน์

ข้อมูล

ปรับถ้อยคํา

รูปแบบภาษา,ภาษา)

ร่างต้นฉบับ

ขัน! ที 4 การเขียนเรืองและการกําหนดสัดส่วน
(กําหนดชือเรือง
วิเคราะห์ร่างเนื!อเรือง
กําหนดอรรถลักษณ์
ภาพ
ตรวจสอบข้อมูล)

(ปก

(จัดปก
อ้างอิง

ขัน! ที 5 การร่างต้นฉบับแบบเรียน
ส่วนประกอบ
ร่างเนื!อหาบทตอน
ขัน! ที 6 การจัดรูปเล่มต้นฉบับ
ส่วนประกอบใกล้ปก
เนื!อหาบทตอน
ข้อเสนอการพิมพ์)

กลุ่มเป้าหมาย)

การปรับฉาก

กิจกรรม

แบ่งฉาก

จัดหน้า

ภาคผนวก

ตรวจแก้ไข)

กําหนด

ร่างรูปเล่ม)
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จากการศึกษาเรืองกระบวนและวิธีการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ สามารถสรุปได้ว่ ากระบวน
และวิธีการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ มีทงั ! หมด 6 ขัน! ตอน คือ การวางเค้าโครงเรือง การวางเค้าโครง
แบบเรียน การประสานแนวคิดกับเค้าโครงเรือง การเขียนเรืองและการกําหนดสัดส่วน การร่างต้นฉบับ
แบบเรียน และ การจัดรูปเล่มต้นฉบับ
3.5ประโยชน์ ของแบบเรียนอัตลักษณ์
ประโยชน์ แบบเรียนอัตลักษณ์ หทัย ตันหยง(2532: 72) ได้กล่าวไว้ว่า แบบเรียนอัตลักษณ์
ประโยชน์ ดงั นี!
1. ให้ผเู้ รียนเรียนรูผ้ า่ นจุดประสงค์ได้แน่ นอนยิงขึน!
2. ชีจ! ดุ สํานึกการเรียนโดยตรงในแต่ละความคิดรวบยอด
3. สือเชิงวิเคราะห์การเรียนความคิดรวบยอด
4. ช่วยเสริมนําไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. สือสนองการเรียนรูป้ วงชนครอบคลุมการใช้ประโยชน์ได้ทกุ ห้องเรียน
6. ช่วยควบคุมเชือมโยงระดับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
7. เชือมโยงการเรียนรูใ้ ห้เป็ นเอกภาพ
8. เกิดความรูส้ กึ ร่วมระหว่างบุคคล
9. เกิดศูนย์รวมความสนใจในการเรียนรู้
10. เกิดบรรยากาศเรียนรูท้ สนุ
ี กสนานจากสือ
นอกจากนี! หทัย ตันหยง (2532: 503) ได้กล่าวถึงประโยชน์ ของแบบเรียนอัตลักษณ์ ว่ามีทงั !
ต่อตัวของผูเ้ รียนและครูผสู้ อน ดังนี!
ประโยชน์ ต่อผูเ้ รียน
ั หาการ
แบบเรียนอัตลักษณ์ เป็ นสือทีสามารถตอบสนองจุดประสงค์ของการเรียนหรือแก้ปญ
เรียนได้อย่างแน่ นอนและตรงจุ ด สือแบบเรียนอัตลักษณ์ เป็ นสือทีทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละการทํางานร่วมกันอีกสอนตนเองในสิงทีเรียนรู้ได้ ซึงนับว่าเป็ นการเรียนรู้
อย่างแท้จริง และเป็ นการเรียนรูท้ ปยั
ี งระสบความสําเร็จอย่างยิง กล่าวคือ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูแ้ ละสร้าง
องค์ความรูไ้ ด้อย่างเป็ นรูปธรรม รวมทัง! สามารถนํ าความรูท้ ได้
ี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
ประโยชน์ ต่อครูผสู้ อน
แบบเรียนอัตลักษณ์ เป็ นสือการสอนทีทําให้ครูได้แสดงความรู้ ความสามารถ จิตวิญญาณ
ความเป็ น ครู และจิต วิญญาณในการสอนรวมทัง! ได้ ม ีโอกาสสร้างเจตคติ ทีดีต่ อการสอน และสร้ าง
ความสามารถในการสอนให้ดขี !นึ โดยการนํ าบทเรียนมาปรุงรสให้เป็ นเรืองราวการสอนสําหรับเด็กหรือ
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สร้างสือการสอนทีเกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรูแ้ ละกระตุน้ ความสนใจของผู้เรียน ซึงเป็ นคุณสมบัตขิ องครู
ทีแท้จริง
จากการศึกษาประโยชน์ ของแบบเรียนอัตลักษณ์สามารถสรุปประโยชน์ ของแบบเรียนอัตลักษณ์
ได้ว่า สือเรียนอัตลักษณ์ มปี ระโยชน์ ต่อผูเ้ รียนและผูส้ อน แบบเรียนอัตลักษณ์ เป็ นสือทีสนองให้ผูเ้ รียนรูไ้ ด้
ตรงจุ ดประสงค์ได้อย่าแน่ นอน เพราะเป็ นสือทีครูสร้างขึ!นเพือให้ตรงกับพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผูเ้ รียน ซึงสือแบบเรียนอัตลักษณ์ เป็ นสือวิเคราะห์ พร้อมทัง! ช่วยส่งเสริมไปสู่การจัดกิจกรรมและส่งเสริม
บรรยากาศให้น่าเรียนยิงขึน! และสําคัญแบบเรียนอัตลักษณ์สามารถสร้างความสนใจแก่ผเู้ รียนได้
3.6 คุณลักษณะสําคัญของแบบเรียนอัตลักษณ์
การจัดทําแบบเรียนอัตลักษณ์ คือ การสร้างสือการสอนทีมีลกั ษณะเป็ นบทเรียนทีปรุงรส
การสอนให้เป็ นทีสนใจต่อการเรียนรูม้ ากกว่าบทเรียนแบบปกติ โดยแบบเรียนอัตลักษณ์จะประกอบไปด้วย
รสวรรณกรรมดังนี!(หทัย ตันหยง. 2532: 504)
รส คือ สิงทีชวนใจให้น่าอ่าน น่าติดตาม เช่น ความสนุ ก ความท้าทาย เป็ นต้น
อลังการ คือ ความมีสสี นั งดงามของสิงทีเรียนรู้ มีสงเร้
ิ าใจ ตืนตาตืนใจ ไม่ซมึ เซา
เหงาหงอยหรือเครียด เป็ นต้น
คุณากร คือ ความมีคณ
ุ ค่า เป็ นบ่อเกิดของคุณธรรมทัง! หลาย เรียนรูแ้ ล้วสร้างสรรค์
คุณธรรมให้เกิดขึน!
โดยลักษณะเด่นของแบบเรียนอัตลักษณ์ คือเป็ นแบบเรียนทีประกอบด้วยเนื! อหา 2 ส่วน
คือ ส่วนแรกเป็ นเนื! อหาทีมีลกั ษณะเป็ นนิทานหรือเรืองราวเชิงวรรณกรรม ทีมีภาพประกอบ ส่วนที 2
เป็ นกระบวนการให้ผเู้ รียนปฏิบตั งิ าน โดยมีองค์ประกอบ 5 ขัน! ตอนดังนี!
1. กําหนดเป้าหมาย
2. การแจกแจงวัสดุ
3. การวางแผนการทํางาน
4. การปฏิบตั งิ านตามแผน
5. การแสดงผลงานทีเกิดขึน!
จากการศึกษาของคุณลักษณะสําคัญของแบบเรียนอัตลักษณ์ สามารถสรุปได้ว่า แบบเรียน
อัตลักษณ์ คือ เป็ นแบบเรียนทีประกอบด้วยเนื! อหาทีเป็ นเรืองราวเชิงวรรณกรรม โดยมีภาพประกอบ
พร้อมทัง! ด้วยรสทีหลากหลาย ทําให้แบบเรียน อัตลักษณ์มสี สี นั มีความตืนตาตืนใจ
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3.7บทบาทของแบบเรียนอัตลักษณ์
หทัย ตันหยง (2532: 505) ได้กล่าวถึงบทบาทของแบบเรียนอัตลักษณ์ไว้วา่ การจัดการ
เรียนการสอนนัน! มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง แต่ผลสัมฤทธิ qทางการเรียนของผูเ้ รียนยังไม่เป็ นทีน่ าพอใจมาก
นักเพราะการเรียนการสอนนัน! ไม่ประสบความสําเร็จในการสอนให้คนคิดเป็ น ทัง! นี!เพราะขาดการส่งเสริม
“อัตลักษณะ สร้างสรรค์” ของตัวครูและผู้เรียน สือเรียนอัตลักษณ์ เป็ นสือทีสามารถจะส่งเสริมให้แก้ไข
ปญั หาในการจัดการเรียนการสอนทีไม่เป็ นทีน่ าพอใจได้ หากครูเปลียนแนวคิดในการเรียน จากการสอน
แบบเดิม มาสู่การสอนแบบใหม่ คือ การสร้างแบบเรียนขึ!นมาใช้ในการสอน โดยไม่ต้องอาศัยแบบเรียน
จากสํานักพิมพ์
จากการศึกษาบทบาทของแบบเรียนอัตลักษณ์ สามารถสรุปบทบาทของแบบเรียนอัตลักษณ์ ได้
ว่า แบบเรียนอัตลักษณ์ มบี ทบาทในการแก้ไขปญั หาในการจัดการเรียนการสอน ทีไม่ม ีความน่ าสนใจอีก
ั หาในด้านให้ผู้เรียนคิดเป็ น เพราะปจั จุบนั ผู้เรียนขาดการส่งเสริมในการแสดงความคิด
ทัง! ยังแก้ไขปญ
สร้างสรรค์ของตนออกมา
3.8ทฤษฏี ทีนํามาใช้ในการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์
กาเย่ (Gagne) ได้แสดงลําดับขัน! ตอนการสอน (Instructional Events) และลําดับการเรียน
การสอน (Instructional Phases) โดยสรุปได้ดงั นี!
ลําดับการสอน (Instructional Events)
การจัดลําดับการสอนนี! ผูส้ อนควรยึดหลักการสอนทีว่า การสอนขัน! แรกนัน! ต้องสร้าง
ความคิดหรือเร้าความสนใจให้เกิดขึ!นต่อผู้เรียนเสียก่อน แล้วจึงแจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนเพือให้
ผูเ้ รียนได้รบั รู้ ซึงสามารถแสดงเป็ นขัน! ลําดับการสอนไว้ดงั นี! (Gagne.1977 :303-318)
1. กระตุน้ พลังแรงจูงใจ (Activating Motvation)
2. กําหนดเป้าหมายแก่ผเู้ รียน (Informing the Learner of the Lesson Objectives)
3. ชีน! ําให้สนใจไตร่ตรอง (Directing Attention)
4. เร้าให้ระลึกทบทวน (Stimulation Recall)
5. แนะแนวการเรียน (Providing Learning Guidance)
6. สร้างเสริมความคงทนในการเรียนรู้ (Enhanting Retention)
7. เอือ! อํานวยปจั จัยถ่ายโยงการเรียนรู้ (Promoting Transfer of Learning)
8. จัดให้มภี าคปฏิบตั งิ าน (Eliciting Performance)
9. จัดให้มกี ารตรวจผลงานย้อนกลับ (Providing Feedback)
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ลําดับการเรียนรู้ (Instructional Phases)
ลําดับการเรียนการสอนเป็ นกระบวนการภายในตัวผูเ้ รียนซึงเมือได้รบั การสอนแล้วจะ
เกิดขึ!นโดยมีสมั พันธ์สอดคล้องกัน และเมือผู้เรียนได้ร บั การสอนซึงผู้สอนได้กระตุ้นพลังแรงจูงใจแล้ว
ผูเ้ รียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอนขึ!น ซึงสามารถแสดงเป็ นลําดับขัน! ตอนไว้ดงั นี! (Gagne.1974:
28)
1. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation Phase)
2. การรับรู้ (Apprehensing Phase)
3. การสํานึกรู้ (Acquisition Phase)
4. การปรับแต่ง (Retention Phase)
5. การระลึกทบทวน (Recall Phase)
6. สรุปหลักการ (Generallzation Phase)
7. การแสดงพฤติกรรม (Performance Phase)
8. การแสดงผลย้อนหลัง ( Feedback Phase)
เพียเจต์ (Piaget J. 1950 ) เพียเจต์ได้แบ่งพัฒนาการทางสติปญั ญาออกเป็ น 4 ขัน!
1. ขัน! พัฒนาการด้านประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period)
2. ขัน! เตรียมสําหรับความคิดทีมีเหตุผล (Preparation Period)
3. ขัน! คิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Period)
4. ขัน! คิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Period)
จากการศึกษาทฤษฏีทนํี ามาใช้ในการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ สามารถสรุปทฤษฏีทนํี ามาใช้ ใน
การสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ ได้ว่า ทฤษฎีทนํี ามาใช้ในการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ มี 2 ลําดับขัน! คือ
ลําดับการสอนและลําดับการเรียนรู้ ซึงผู้สอนยึดหลักการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ โดยเร้าให้ผูเ้ รียนเกิด
ความสนใจในการเรียน จากนัน! จึงแจงจุดประสงค์ให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ สําหรับด้านการเรียนรู้ คือปฏิกริ ยิ า
หรือการตอบสนองของผูเ้ รียนตามลําดับขัน! โดยเกิดจากการได้รบั การกระตุน้ และแรงจูงใจจากการสอน
การศึกษาแบบเรียนอัต ลักษณ์ ของผู้ วิจ ัยพบว่ าแบบเรียนอัต ลักษณ์ เป็ นแบบเรียนทีสร้าง
สร้างสรรค์ข!นึ มาจากความรูส้ กึ นึ กคิด เพือทีจะแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึงลักษณะของ
แบบเรียนอัตลักษณ์คอื เป็ นแบบเรียนทีมีลกั ษณะเป็ นนิทานเชิงวรรณกรรม และอีกส่วนหนีง คือ มีลกั ษณะ
ให้ผู้เรียนปฏิบ ตั ิงานอย่ างชัดเจน โดยแบบเรียนอัตลักษณ์ เกิดจากครูผู้สอน นํ าความคิดรวบยอดของ
บทเรียนมาผนวกกับความคิดรวบยอดของครูและความคิดรวบยอดของผู้เรียนเพือนํ ามาพิจารณาตาม
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติของผู้เรียน จึงทําให้เห็นลักษณะหรือการกระทําของผู้เรียนทีชัดเจนขึ!น
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นอกจากนี!แบบเรียนอัตลักษณ์ยงั มีประโยชน์ ทงั ! ต่อตัวผูเ้ รียนและครูผสู้ อน โดยด้านต่อตัวผูเ้ รียนคือ เป็ นสือ
ทีสามารถตอบสนองต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้แน่ นอน ทําให้ผเู้ รียนตัวครูผสู้ อนเกิดการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
เป็ นสือทีเป็ นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมและความสนใจ ด้านประโยชน์ ต่ อตัวผู้สอนคือ เป็ นการแสดง
ความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสือเพือทีจะนํ ามาแก้ไขปญั หาในการจัดการเรียนการสอน ทีครูผู้สอนได้
ประสบเอง
จากการศึกษาดังกล่าวผูว้ จิ ยั สนใจทีจะสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ ซึงแบบเรียนอัตลักษณ์สามารถ
ตอบสนองจุดประสงค์ของการเรียนหรือแก้ปญั หาการเรียนได้อย่ างแน่ นอนและตรงจุด เพราะแบบเรียน
อัตลักษณ์เป็ นแบบเรียนทีครูผสู้ อนสร้างขึน! จากประสบการณ์และปญั หาทีครูได้พบเอง แบบเรียนอัตลักษณ์
ยังเป็ นสือทีเป็ นจุดรวมของการทํากิจกรรมเพือให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะในการทํางาน

4. เอกสารเกียวข้องกับกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
4.1 ความหมายกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
บัททอน (Button. 1974: 1-2) กล่าวว่า การเป็ นมนุ ษย์ย่อมต้องสือสารและมีความสัมพันธ์กบั
บุคคลอืน ซึงหมายถึง เราต้องอยู่ในสังคมด้วยเหตุน!ีการทํางานกลุ่มจึงต้องจัดขึ!นมาโดยมีจุดมุ่งหมายที
จะช่วยส่งเสริมให้มนุ ษย์เรียนรูเ้ กียวกับการติดต่อสัมพันธ์กบั คนอืนๆในบรรยากาศทีส่งเสริมซึงกันและ
กัน ผู้ทีเข้าร่ ว มทํ า งานกลุ่ ม จะพยายามช่ ว ยกลุ่ ม และช่ ว ยเหลือ แต่ ละคนเพือให้ ง านของกลุ่ ม ไปสู่
จุดมุ่งหมายทีต้องการ
ศุภวดีบุญญวงศ์ (2527: 2) กล่าวว่ากิจกรรมกลุม่ หมายถึงการร่วมกันวางแผนการ
แลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกต่อสมาชิกภายในกลุ่มหรือสมาชิกต่อกลุ่มหรือกลุ่มต่อ
สมาชิกซึงมีผู้นํากลุ่ม ซึงได้รบั การฝึ กฝนมาเป็ น อย่ างดีช่วยส่งเสริม สนับสนุ นให้สมาชิกมีการ
ปฏิสมั พัน ธ์ (Interaction) โดยมีจุดมุ่ง หมายเพือให้สมาชิกได้พฒ
ั นาบุ คลิกภาพทีเป็ นประโยชน์ ต่อ
การทํางานกลุ่มได้เรียนรูเ้ กียวกับการทํางานกลุ่มและกลุ่มได้ประสบผลสําเร็จในการทํางาน
นพนธ์ จิตต์ภกั ดี (2528 :3) ให้ความหมายของการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มไว้ว่า หมายถึง
การทีหลายคนมาทํางานด้วยกันเพือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทุกคนในกลุ่มจึงมีใจตรงกัน ทํางานร่วมกัน
ให้เต็มทีสุดฝี มอื และประสานงานกันอย่างดี เพือแก้ปญั หาต่างๆ ให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์
ณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2526 : 4-5) ได้กล่าวถึงกระบวนการทํางานเป็ นกลุ่มอย่างมีระแบบ
แผนในลักษณะต่ อเนื อง ทีเรียกว่ากระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างทีมงาน ซึงก็คือกระบวนการและ
ขัน! ตอนในการทํางานกลุ่มนันเอง
เบญจวรรณศรีสุรยิ กานนท์ (2534 : 6) ได้ให้ความหมายของการทํางานกลุ่มว่าการ
กระทํากิจกรรมร่วมกันของบุคคลอย่างมีขนั ! ตนเพือให้การดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายทีตัง! ไว้ข!นึ ตอน
การทํางานกลุ่มมีทงั ! สิน! 6 ขัน! ตอนดังนี!
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1. การกําหนดข้อตกลงในการทํางานหมายถึงการหาแนวทางในการทํากิจกรรม
ร่ ว มกัน ได้ แ ก่ ก ารกํ า หนดบทบาทของบุ ค คลในกลุ่ ม การยอมรับ ฟ งั ความคิด เห็น ที แตกต่ า งกัน
การร่วมมือร่วมใจกันทํางานไม่แข่งขันกัน
2. การวางแผนการทํางานหมายถึงการคิดหรือตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทําอะไร
จะทําอย่างไรและมีขนั ! ตอนอย่างไร
3. การแบ่งงานและการทํางานตามแผนหมายถึงการรูจ้ กั มอบหมายงานให้แก่
สมาชิกตามความถนัดและความสามารถอย่างทัวถึงและทํางานตามทีได้รบั มอบหมาย
ั หาในการทํางานหมายถึง การขจัด ข้อ สงสัย ให้หมดไปได้แ ก่
4. การแก้ป ญ
การทํา ความเข้าใจการดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเลือกวิธที เหมาะสม
ี
5. การเสนอผลงานหมายถึงการรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นทีทราบได้แก่
การใช้วธิ กี ารรายงานผลเพือเร้าความสนใจ
6. การสรุปและการประเมินผลหมายถึงการรับข้อมูลป้อนกลับเพือใช้ในการ
ปรับปรุงการทํางานกลุม่
ทศวร มณีศรีขาํ (2539: 21) ได้กล่าวว่ากิจกรรมกลุ่มหรือกระบวนการในการทํางาน
กลุ่มคือ วิธกี ารศึกษาจะมีลกั ษณะเป็ นการศึกษาจากประสบการณ์และการปฏิบตั จิ ริงโดยผูศ้ กึ ษาจะเข้าไป
มีสว่ นร่วมในประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริงตามทีจัดขึน! ซึงลักษณะดังกล่าวทําให้ผศู้ กึ ษาได้ศกึ ษา
ด้วยความสนุ กสนานมีชวี ติ ชีวาและท้าทายความคิด ความสามารถของแต่ละคนรวมทัง! สมาชิกแต่ละคนยัง
ได้ประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างกว้างขวางจากสมาชิกคนอืนๆด้วย
จากการศึกษาความหมายกระบวนการในการทํางานกลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการในการ
ทํางานกลุ่มหมายถึงกระบวนการทีทําให้ผู้เรียนเกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีระบบแบบแผน มีเป้ าหมาย
เดียวกัน ซึงกระบวนการในการทํางานกลุ่มเป็ นการส่งเสริมให้ผูเ้ รียนเกิดประสบการณ์และการปฏิบตั งิ านจริง
เข้าใจถึงหลักการแก้ปญั หาทีเกิดขึน! รู้จกั ปรับตัวในการทํางาน ทําให้ผู้เรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อนได้
ื
อย่างมีความสุข
4.2 ความสําคัญของกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. ( 2554: 121-122) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการในการทํางาน
กลุม่ มีความสําคัญคือให้ผเู้ รียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านร่วมกันและมีระบบ ดังนี!
การทํางานเป็ นกลุ่มเป็ นกระบวนการฝึ กทํากิจกรรมทีมีผู้นําและมีการแบ่ งหน้ าทีความ
รับผิดชอบ โดยกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีตงั ! แต่ 2 คนขึน! ไป แต่ละคนมีบทบาททีแตกต่างกันตาม
หน้ าที คือมี ผูน้ ํ ากลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม ผูน้ ํ ากลุ่มมีการเสนอความคิดเห็นพร้อมกับรับฟงั ความคิดเห็น
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ของสมาชิกอย่างมีเหตุผล และสมาชิกในกลุ่มการวางแผน เกิดการปฏิบตั งิ านตามแผนเป็ นกลุ่ม และเกิด
การกําหนดภาระหน้ าทีทีชัดเจน โดยกระบวนการทํางานเป็ น กลุ่ม มุ่ง เน้ น ให้ผู้เ รีย นรู้จกั การทํางาน
ร่วมกัน
1. การวางแผนมีการระดมพลังสมอง วางแผนการทํางาน กําหนด
จุดประสงค์และขัน! ตอนหรือวิธีการดําเนิ น การ
2. ปฏิบตั ิตามแผน เมือวางแผนงานด้วยการพิจารณาไตร่ต รองจากกลุ่ม
อย่างดีแล้วสมาชิกในกลุ่มจะปฏิบตั ติ ามแผนด้วยความรับผิดชอบ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหว่างการดําเนิ นงานตามแผนผู้นํากลุ่ม และ
สมาชิกจะต้องมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านเป็ นระยะๆ เพือแก้ไขปรับปรุงงานให้ดขี น!ึ
4. ปรับปรุงและพัฒนา มีการประเมินผลรวมและชืนชมในผลงานของกลุ่ม
หากยังไม่เป็ นทีน่ าพอใจ หรือได้แนวทางทีเหมาะสมจะต้องมีการปรับปรุงเพือพัฒนาต่อไป
ทิศนา แขมมณี. (2548: 127) กระบวนการในการทํางานกลุ่มมุ่งให้ผูเ้ รียนทํางานร่วมกัน
โดยเน้นกิจกรรมดังนี!
1. มีผนู้ ํากลุม่ ซึงอาจผลัดเปลียนกัน
2. วางแผนกําหนดวัตถุประสงค์และวิธกี าร
3. รับฟงั ความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนบนพืน! ฐานของเหตุผล
4. แบ่งหน้ าทีรับผิดชอบ เมือมีการปฏิบตั ิ
5. ติดตามผลการปฏิบตั ิ และปรับปรุง
6. ประเมินผลรวมและชืนชมในผลงานของคณะ
จากการศึกษากระบวนการในการทํางานกลุ่มกระบวนการในการทํางานกลุ่มคือ กระบวนการฝึ ก
การปฏิบ ัติงานทีมีผู้นํ า มีสมาชิกในกลุ่ ม และ แต่ ละบุ คคลมีหน้ าทีหรือมีบทบาททีแตกต่ างกัน โดย
กระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม มุ่งเน้ นให้ผูเ้ รียนเกิดการแบ่งหน้ าทีความรับผิดชอบมีการวางแผน ปฏิบตั ิ
ตามแผน ประเมินผลการปฏิบตั งิ านปรับปรุงและพัฒนา โดยกระบวนการในการทํางานกลุ่มมุ่งเน้นให้
ผูเ้ รียน รับฟงั ความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคน เกิดการปรับตัว และแบ่งหน้าทีอย่างมีแบบแผน
4.3องค์ประกอบของกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
องค์ประกอบของกระบวนการในการทํางานกลุ่มประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ ดังที
ประทีป แสงเปี ยมสุข (2546:15) กล่าวว่า องค์ประกอบของกระบวนการในการทํางานกลุม่ ประกอบไป
ด้วย
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การทํางานกลุ่มจะได้ผลดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใดขึน! อยู่กบั
1. หัวหน้ากลุ่ม
2. สมาชิกในกลุ่ม
3. วิธที าํ งานกลุ่ม
ความสําคัญและประโยชน์ ของการร่วมกลุ่มกับบุคคลหลายแบบ เพือให้งานสําเร็จบรรลุ
เป้าหมายทีกําหนด องค์ประกอบทีสําคัญอย่างมาก คือ สมาชิกกลุ่ม ในการเข้ากลุ่ม ไม่ควรยึดมันกับ
กลุ่มเพือนของตน ซึงเป็ นสมาชิกทีสนิทกัน แต่ควรตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ ของการ
ทํ า งานร่ ว มกับ สมาชิ ก คนอื นๆด้ ว ย โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า เร็จ ของงานเป็ น หลัก บางครัง! ต้ อ งมี
ประสบการณ์และความรูท้ แตกต่
ี
างกัน
การสร้างบรรยากาศทีดีในการอภิปราย
1. การอภิปรายกลุ่มเป็ นวิธกี ารหนึงทีช่วยให้สมาชิกทุกคนมีโอกาส
ปรึกษาหารือกัน โดยให้ขอ้ มูลและความคิดเห็นแก่กนั และกัน และการสนับสนุ นกันและกัน
2. การอภิปรายกลุ่มทีดี จะต้องมีบรรยากาศทีดีระกอบด้วยการให้ความสนใจ
ต่อการอธิบาย การรับฟงั กัน การยอมรับกัน และการสนับสนุ นกันและกัน
3. การให้ความสนใจต่อการอภิปราย หมายถึง การทีสมาชิกกลุ่มแสดงความ
กระตือรือร้นทีจะคิดและอภิปรายร่วมกัน
4. การรับฟงั กัน หมายถึง การทีสมาชิกกลุม่ ตัง! ใจฟงั กันและกัน ไม่แย่งกันพูด ไม่
พูดเสียคนเดียว หรือพูดมากเกินไป ควรมีการรับฟงั กันอย่างตัง! ใจ
5. การยอมรับกัน หมายถึง การแสดงออกทีแสดงถึงความเคารพต่อบุคคลอืน
ไม่แสดงความรัง เกียจ ไม่ ว ิพากษ์ วิจารณ์ บุคคล หรือ ความคิดเห็น อย่างไม่มีเ หตุ ผ ลเพราะจะทําให้
สมาชิกไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
6. การสนับสนุ น หมายถึง การทีสมาชิกกลุ่ มให้กาํ ลัง ใจกัน และกัน โดย
เมือเห็น ว่า คนคิดดี น่ าชมเชย การสนับสนุ นกันจะช่วยให้สมาชิกเกิดความรูส้ กึ ทีดี
7. ผูฟ้ งั การอภิปรายและสมาชิกกลุ่มจําเป็ นต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศทีดีแก่
กลุม่ เพือจะได้สามารถอภิปรายร่วมกันได้อย่างระสิทธิภาพ
ดวงเดือน อ่อนน่ วม; และทิศนา แขมมณี (2548: 82-85) กล่าวว่าองค์ประกอบของการ
ทํางานกลุม่ มี 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ
1. ผูน้ ํ ากลุ่ม
2. สมาชิกของกลุม่
3. กระบวนการทํางาน
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การทํางานกลุ่มจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องอาศัยองค์ประกอบทัง! 3 ทีดี คือมีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีของตนและมีทกั ษะกระบวนการดําเนินการทีดี ดังต่อไปนี!
1. บทบาทและทักษะทีจําเป็ นสําหรับผูน้ ํากลุม่ คือ
ก. บทบาทเกียวกับงาน
- การวางแผน
- การแบ่งงานและมอบหมายงาน
- การริเริมความคิด
- การกระตุน้ ให้สมาชิกกลุ่มมีสว่ นร่วมอย่างทัวถึง
- การประสานความคิด
- การติดตามงาน
- การแก้ปญั หา
- การให้คาํ แนะนําและความช่วยเหลือ
- การสรุปงาน ประเมินผล และปรับปรุงงาน
ข. บทบาทเกียวกับการรวมกลุ่ม
- การสร้างบรรยากาศการทํางาน
- การดูแลสมาชิกอย่างทัวถึง
- การรับฟงั ยอมรับและพิจารณาความคิดเห็น
- การสนับสนุ น เสริมแรงสมาชิกกลุ่ม
- การประนีประนอม ลดความขัดแย้ง
ค. คุณสมบัตเิ ฉพาะ
- ใจกว้าง
- มีน!ํ าใจ
- ยุตธิ รรม
- เสียสละ
- สามารถควบคุมอารมณ์
- อดทน
- สามารถควบคุมอารมณ์
- มีมนุ ษยสัมพันธ์ทดีี
- มีความรู้
- มีเหตุผล
- ใฝร่ ู้ ใฝพ่ ฒ
ั นา
2. บทบาทและทักษะทีจําเป็ นสําหรับสมาชิกกลุ่ม คือ
ก. บทบาทเกียวกับงาน
- การวางแผน
- การให้ขอ้ มูล ความคิดเห็นและข้อมูลป้อนกลับแก่กลุ่ม
- การริเริมความคิด
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การซักถาม ขอข้อมูล ความคิดเห็นและข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่ม
การสือสารความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การประสานความคิดเห็นและข้อมูล
การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
การให้ความร่วมมือแก่กลุ่มในการทํางาน
การช่วยอํานวยความสะดวกแก่กลุม่ ในการทํางาน
- การปฏิบตั งิ านทีได้รบั มอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็ม
-

ความสามารถ
- เคารพมติกลุ่ม
ข. บทบาทเกียวกับการรวมกลุ่ม
- การช่วยสร้างบรรยากาศในการทํางาน
- การให้ความสนใจแก่ผรู้ ว่ มงาน
- การรับฟงั และยอมรับผูร้ ่วมงาน
- การสนับสนุ น ให้กาํ ลังใจกันและกัน
- การประนีประนอม ผ่อนปรน
- การให้ความช่วยเหลือผูอ้ นื
- การมีปฏิสมั พันธ์ในทางบวกต่อกัน
ค. คุณสมบัตเิ ฉพาะตน
- ความรับผิดชอบ
- การเสียสละ
- ความเป็ นประชาธิปไตย
- การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
- ความอดทน
- การเข้าใจผูอ้ นื
3. กระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างเป็ นระบบ คือ
ก. การวางแผน
- การกําหนดจุดมุ่งหมายในการทํางาน
- ระบุลกั ษณะงานทีจะต้องทํา
- การหาวิธกี ารทํางานทีเหมาะสม
- การจัดลําดับงาน
- การแบ่งงานและมอบหมายงาน
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- การกําหนดวิธปี ระสานงาน
ข. การปฏิบตั งิ านตามแผน
- การทบทวนแผนงานให้เข้าใจตรงกัน
- การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที
- การติดตามงาน
- การแก้ปญั หา และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบตั งิ าน
ค. การสรุป ประเมินผล และปรับปรุงงาน
- การรวบรวมข้อมูลการทํางานและผลงาน
- การระเมินผลงาน แระบวนการ และผูร้ ว่ มงาน
- การปรับปรุงงาน
จากการศึกษาองค์ประกอบกระบวนการในการทํางานกลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที
ทําให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการในการทํางานกลุ่ม ต้องประกอบด้วย ผูน้ ํ ากลุ่ม สมาชิกของกลุ่ม
และกระบวนการทํางานซึง การทํางานกลุ่มทีดี ความมีการยอมรับความคิดเห็นซึงกันและกัน แต่ละคน
ควรรับผิดชอบต่อหน้าที ควรมีมารยาทในการทํางาน และทีสําคัญควรมีน!ําใจแก่เพือนร่วมงาน
4.4 องค์ประกอบของการพัฒนาการทํางานเป็ นกลุ่มหรือกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
ทิศนา แขมมณี ( 2528: 343–344 ) กล่าวถึงลักษณะของการทํางานเป็ นกลุ่มว่า
ประกอบด้วย
1. การมีเป้าหมายร่วม กล่าวคือ บุคคลทีมารวมกันนัน! จะต้องมีวตั ถุประสงค์ในการมา
รวมกลุม่ กัน คือ จะต้องมีการรับรูแ้ ละเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันว่าจะทําอะไรให้เป็ นผลสําเร็จ
2. การมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน กล่าวคือ บุคคลทีมาร่วมกลุ่มจําเป็ นต้องมีบทบาท
หน้าทีในการดําเนินงานของกลุม่ ในลักษณะใดลักษณะหนึง
3. การติดต่อสือสารกันในกลุม่ กล่าวคือ บุคคลร่วมกลุม่ นัน! จะต้องมีการสือความหมาย
ต่อกันเพือให้เกิดความเข้าใจในการทํางานร่วมกัน
4. การร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลในกลุม่ จําเป็ นต้องมีการ
ประสานงานกันเพือให้เกิดความเข้าใจในการทํางานร่วมกัน
5. การมีผลประโยชน์รว่ มกันได้แก่ การสรรผลตอบแทนทีได้รบั จากการทํางานร่วมกัน
นิพนธ์ จิตต์ภกั ดี. (2528:3-7) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการพัฒนาการทํางานเป็ นกลุ่ม
มี 3 ลักษณะ คือ องค์ประกอบด้านสมาชิกในกลุ่ม
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1. สมาชิกต้องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างน้อย 4 อย่าง คือ
1.1 มีเจตคติทดีี และตัง! ใจทํางาน
1.2 มีทกั ษะในการทํางานนัน!
1.3 มีความร่วมมือและประสานงานกันเป็ นอย่างดี
1.4 มีมนุ ษย์สมั พันธ์ทดีี
2. องค์ประกอบด้านผูน้ ํากลุม่ ประกอบด้วย
2.1 มีคณ
ุ สมบัตขิ องผูน้ ํ าทีดี
2.2 มีเทคนิคในการจูงใจสมาชิก
2.3 เอาใจใส่ต่อกลุม่
2.4 มีความเข้าใจในพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคน
2.5 มีความรอบรูใ้ นการวางแผนการปฏิบตั งิ านการติดตามและการประเมินผล
3. องค์ประกอบด้านการจัดกลุ่ม ประกอบด้วย
3.1 มีเป้าหมายของกลุม่ ทีชัดเจน
3.2 มีกลไกย้อนกลับ เพือปรับปรุงผลงาน
3.3 มีวธิ กี ารทํางานของกลุ่มอย่างมีระบบซึงสมาชิกมีความเข้าใจเป็นอย่างดี
3.4 มีรปู แบบของการประสานงานทีดี
3.5 มีการแสวงหาวิธกี ารทีเหมาะสมอยู่เสมอ
3.6 มีการจัดเงือนไขในการเสริมพลังของกลุม่ เป็ นอย่างดี
อุทยั บุญประเสริฐ(2532: 66 – 69) กล่าวไว้วา่ ในแต่ละองค์ประกอบของกลุม่ ทีมี
ความสําคัญต่อการพัฒนากลุ่มไปสู่กลุ่มทีมีประสิทธิภาพได้นนั ! จะต้องมีลกั ษณะทีสําคัญดังนี!
1. ผูน้ ํ ากลุ่ม เป็ นบุคคลทีมีความสําคัญต่อการทําให้กลุ่มสามารถทํางานบรรลุ
เป้าหมายทีต้องการได้ และช่วยสร้างคุณสมบัตขิ องกลุ่มทีแข็งแกร่ง ตลอดจนการรักษาสภาพกลุ่มให้
คงอยู่ต่อไปได้ ผูน้ ํ ากลุ่มมีส่วนสําคัญในการส่งเสริม กระตุน้ กํากับ จูงใจ ให้สมาชิกร่วมกันทํางานแบบ
กลุ่ม ทีมีการร่วมกัน คิด ปรึกษากัน อย่ างมีเ ป้าหมายในการทํางานทีแน่ น อนเป็ น ผู้สร้างกลุ่ม ให้เ กิด
ทัศนคติทีดีและมีความเชือมันในการทํางานร่วมกัน มีบทบาทในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ
ความสามัคคีของกลุ่ม นอกจากนี! ผู้นําจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวสูงในด้านการทํางาน เช่น มี
ความเข้าใจในเป้าหมายของการทํางาน ช่วยให้สมาชิกเข้าใจได้ตรงกัน มีการวางแผนและมีขนั ! ตอนการ
ทํางานทีดีดา้ นการเสริมแรง มีการจูงใจหรือสร้างกําลังใจให้ผูร้ ่วมงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถและ
ความพยายามอย่างเต็มที และด้านการเผชิญปญั หาการทํางาน สามารถแก้ปญั หาความขัดแย้งได้ ซึง
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ลักษณะของผูน้ ําดังกล่าวช่วยให้กลุม่ สามารถรวมตัวกันได้ และส่งผลให้งานกลุ่มบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. สมาชิกของกลุ่ม การมีสมาชิกของกลุ่มทีดี ย่อมมีผลต่อการดําเนินงานของกลุ่ม
คุณสมบัตขิ องสมาชิกทีดี จะช่วยให้กลุ่มมีแนวโน้ มได้รบั ความสําเร็จมากนัน! มีลกั ษณะดังนี! คือมีความ
เข้าใจ และกระตือรือร้นทีจะทํางาน เข้าใจบทบาทหน้ าทีของตนเอง มีความรับผิดชอบ ในภาระหน้ าที
มีลกั ษณะของความเป็ นประชาธิปไตย และไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนจนเกินไป จากลักษณะดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า สมาชิกมีบทบาททีเกียวกับการทํางาน เช่น เป็ นผูร้ เิ ริมเสนอความคิดหรือวิธกี ารใหม่ๆ
ในการแก้ปญั หา เป็ นผู้แสวงหาข้อ มูล หรือความคิดเห็น ให้ข้อมูล และข้อคิดเห็น เป็ น ผู้ช!ีแจ้ง แสดง
เหตุผลต่างๆ ได้ สามารถสรุปและประเมินผลการทํางาน รวมทัง! สามารถปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพือช่วยให้
กลุม่ บรรลุเป้าหมายทีต้องการได้งา่ ยขึน! และมีบทบาทในการรวมกลุ่ม เช่น เป็ นผูส้ นับสนุ น ผูก้ ระตุ้น ผู้
ควบคุมการสนทนา ผูป้ ระนี ประนอม ผูส้ งั เกตการณ์ และผูผ้ ่อนคลายความตึงเครียดของกลุ่ม เป็ นต้น
จากบทบาทในการทํางานและบทบาทในการรวมกลุ่มนี!เป็ นสิงจําเป็ นต่อการบรรลุผลสําเร็จของงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี! ยังมีแนวคิดสําคัญทีเกียวกับการเป็ น สมาชิกทีดีนัน! มีหลากหลาย
บทบาท ไม่ไ ด้มีบทบาทเดียว สมาชิกทีดีไม่ควรจํากัดบทบาทหน้ าทีของตนกลุ่ม จะมีพลังและมีการ
พัฒนามากขึน! หากได้มกี ารหมุนเวียนเปลียนบทบาทหน้าทีกัน
จากการศึกษาเรืององค์ประกอบของการพัฒนาการทํางานเป็ นกลุ่ มหรือกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่มสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการพัฒนาการทํางานเป็ นกลุ่มหรือกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่มประกอบด้วย ด้านสมาชิก ทีต้องมีคุณสมบัติ คือ มีทกั ษะ มีเจตคติท ีดีต่อการทํางาน มีการ
ร่วมมือและมีความรับผิดชอบ ด้านผูน้ ํ า ต้องส่งเสริม และกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการทํางาน เข้าใจสมาชิกใน
กลุ่ม ส่วนด้านองค์ประกอบด้านการจัดกลุ่ม ควรมีเป้าหมายทีชัดเจน มีวธิ ีการทํางานกลุ่มทีมีระบบและ
มีความเหมาะสม
4.5 ลักษณะของกลุ่มทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ลักษณะของกลุ่มในการทํางานทีทําให้เกิดประสิทธิภาพ ซึง เมืองทอง แขมมณี (2522 :
151-154) ได้จําแนกคุณสมบัติของกลุ่มทีทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตามลักษณะขององค์ประกอบกลุ่ม
ดังนี! 1) สมาชิก 2) ผูน้ ํา 3) กลุม่ คือ
1. สมาชิกยึดมันในอุดมการณ์ของกลุม่
2. สมาชิกมีความภักดีต่อกลุ่ม
3. สมาชิกยอมรับวัตถุประสงค์ของกลุ่มทีได้ช่วยกันกําหนด
4. สมาชิกพยายามปรับค่านิยม และวัตถุประสงค์ให้กลมกลืนกัน
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5. สมาชิกมีความไว้วางใจกัน
6. สมาชิกมีความสามารถทีจะทํางานเป็ นกลุม่
7. สมาชิกเชือในความสามารถของเพือนสมาชิก
8. สมาชิกพร้อมจะช่วยเหลือกัน
9. สมาชิกพยายามให้ขอ้ มูลทีถูกต้องแก่กลุ่ม
10. สมาชิกพยายามให้ขอ้ มูลทีเพือนสมาชิกให้มา
11. สมาชิกมีความมันใจในการตัดสินใจด้วยตนเอง
12. สมาชิกผลัดกันมีอทิ ธิพลเหนือกันได้
13. ผูน้ ํ ากลุ่มได้รบั การเลือกเฟ้นเป็ นอย่างดี
14. ผูน้ ํ ายึดมันในคุณสมบัตขิ องผูน้ ําทีดี
15. กลุม่ ตัง! อยูน่ านพอสมควร
16. กลุม่ กําหนดวัตถุประสงค์ซงเป็
ึ นทีพอใจของสมาชิก
17. กลุม่ แสดงให้ประจักษ์วา่ ค่านิยมของกลุ่มมีความสําคัญ
18. กลุม่ มีบรรยากาศทีมีลกั ษณะให้การสนับสนุ นสมาชิก
19. กลุม่ พยายามช่วยสมาชิกแต่ละคนในการพัฒนาตนเอง
20. กลุม่ กระตุน้ ให้สมาชิกมีความคิดริเริมสร้างสรรค์
21. กลุม่ รูจ้ กั ใช้ “ การเห็นด้วยอย่างสร้างสรรค์ ” อย่างถูกกาลเทศะ
22. กลุม่ ใช้การติดต่อสือสารให้เกิดประโยชน์มากทีสุด
23. กลุม่ ใช้กระบวนการในการทํางานกลุม่ เพือให้ทุกคนเข้าใจกันดี
ทิศนา แขมมณี และคนอืน ๆ (2528: 11 - 12) ได้กล่าวถึงคุณสมบัตขิ องกลุ่มทีทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจําแนกลักษณะองค์ประกอบของกลุ่ม คือ ผูน้ ํา สมาชิก ลักษณะ กลุ่ม และกระบวนการ
ในการทํางานกลุ่มไว้ดงั นี!
1. ผูน้ ํ ากลุ่มได้รบั การคัดเลือกอย่างดี เป็ นผูท้ มีี ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีได้
ไม่วา่ สถานการณ์ใด
2. ผู้นํามีคุณ สมบัติทีดี คือ มีคุณสมบัติทีก่ อให้เ กิดบรรยากาศให้สมาชิก
ทํา งานร่ว มกัน มากกว่าแข่งขัน คุณสมบัตนิ !ี คือ ความอดทนและความตัง! ใจจริง มีความรับผิดชอบ เปิ ด
โอกาสให้สมาชิกทุกคนร่วมงานและแสดงความคิดเห็น
3. ผูน้ ํ ากลุ่มต้องไม่เป็ นผูเ้ ผด็จการ ควรให้กลุม่ ร่วมกันตัดสินใจ
4. สมาชิกกลุ่ ม ทุกคนมีส่ว นร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของกลุ่ม แต่ ทงั ! นี! จะต้อง
ขึ!น อยู่กบั ลักษณะของกิจกรรมแต่ละอย่างด้วย
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5. สมาชิกต้องฟงั ความคิดเห็นซึงกันและกัน ทุกคนมีสทิ ธิ qออกความคิดเห็นได้ไม่ดู
ถูกความคิดของสมาชิกคนอืนๆ ในกลุ่ม ไม่มใี ครมีอํานาจเหนือใครทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทํางานแม้วา่ จะมี
ปญั หาขัดแย้งเกิดขึ!น กลุ่มจะต้องศึกษาสาเหตุอย่างรอบคอบ และพยายามตัดสินใจหาวิธกี ารและเหตุผลที
ดีทสุี ด เหมาะสมกับสาเหตุขนาดของกลุ่มทีพอเหมาะในการทํางานกลุ่ม คือ 5-15 คน ทัง! นี! ข!นึ อยู่กบั เนื!อ
เรืองกิจกรรมและอุปกรณ์เครืองมือ
6. บรรยากาศของกลุ่มต้องเป็ นกันเอง ไม่เป็ นทางการหรือมีระบบระเบียบ
7. จุดมุ่งหมายของกลุ่มต้องชัดเจน และเป็ นทียอมรับของสมาชิกในกลุ่ม
8. กลุม่ จะต้องร่วมกันวางแผน แบ่งงานกันทํา ตกลงกติกาการทํางานเพือให้สมาชิก
เข้าใจและปฏิบตั เิ พือให้บรรลุจุดหมายของกลุ่ม
9. กระบวนการตัดสินใจต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการตัดสินใจร่วมกัน
10. เน้นการทํางานร่วมกัน ส่งเสริมความสามัคคีในกลุม่
11. สมาชิกเป็ นผูป้ ระเมินผลและประสิทธิภาพของกลุม่ ตัดสินใจว่าจะปรับปรุงและ
ส่งเสริมการทํางานให้ดขี น!ึ อย่างไร
12. สมาชิกเป็ นผูป้ ระเมินประสิทธิภาพของกลุ่มตัดสินใจว่าจะปรับปรุงและ
ส่งเสริมการทํางานให้ดอี ย่างไร
จากการศึกษา ลักษณะของกลุ่ มทีมีประสิทธิภาพ สามารถสรุ ปได้ว่ า ลักษณะของกลุ่ มทีมี
ประสิทธิภาพควรมี ผู้นํา สมาชิก ลักษณะกลุ่ม และกระบวนการในการทํางานกลุ่ม ซึงผู้นํากลุ่มควรมี
คุณสมบัตทิ ดีี สามารถสร้างแรงกระตุ้น และมีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน สมาชิกต้องฟงั ความคิดเห็น
ซึงกันและกันและควรมีท ศั นคติทีดีต่ อกลุ่ม ลักษณะกลุ่ มทีดีควรมีสมาชิกทีเหมาะสมคือ 5-15 คน
กระบวนการในการทํางานกลุ่มทีดีควรมีเป้าหมายและการวางแผนทีชัดเจนและเป็ นระบบ
4.6 ประโยชน์ ของกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2530: 15–17) กล่าวว่า กิจกรรมหรือกระบวนการในการทํางานกลุ่มมี
คุณค่าในด้านความเจริญงอกงาม เพิมความมันใจในตนเอง มีความคิดรวบยอดเกียวกับตนเองดีขน!ึ เกิด
ความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า คุณค่าของกิจกรรมกลุ่มมีหลายด้าน เช่น มีคุณค่าในด้านการพัฒนา เพราะ
สามารถสนองความต้องการขึ!นพื!นฐานของมนุ ษย์ได้ มีคุณค่าในการสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ และ
สัง คม เพราะเมือบุ ค คลเข้า ร่วมกิจกรรม จะได้ม ีโ อกาสเรีย นรู้เ รืองการปฏิบัติต นในสัง คม และใน
ขณะเดียวกันได้เรียนรูเ้ รืองการควบคุมการแสดงออกทางด้านอารมณ์ดว้ ย การได้รบั ประสบการณ์ ของ
สมาชิกแต่ละคนมีคุณค่าในการพัฒนาการด้านทัศนคติ ความสนใจความสามารถ และในการดํารงชีวติ
อยูใ่ นสังคม บุคคลจะต้องมีทศั นคติทดีี ต่อบุคคลอืน มีความเคารพบุคคลอืนจึงจะทําให้อยู่ร่วมกับกลุ่มได้
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นอกจากนี! แ ล้ว ยัง ช่ วยให้บุ คคลอืนทีมาจากครอบครัวอืนได้เ รียนรู้สงั คมสามารถแสดงพฤติกรรมที
เหมาะสม
คคนางค์คาํ ณูเอนก. (2544: 28 ; อ้างอิงจาก Yong. 1972: 634 )ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
กระบวนการในการทํางานกลุ่ม
1. การทํางานกลุ่มจะทําให้เกิดการนําพลังกลุ่มของผูเ้ รียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนทําให้ครูมเี วลามากขึน! ในการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคน
2. การแบ่งกลุ่มนักเรียนจะทําให้ครูมคี วามคล่องตัวมากขึน!
3. ทําให้บรรยากาศในการทํางานร่วมกันไม่เคร่งเครียด
4. การทํางานกลุ่มช่วยลดปญั หาเกียวกับระเบียบวินยั ของนักเรียน
5. ฝึ กให้นักเรียนเป็ นผูก้ ว้างขวางในการค้นคว้าหาความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ
6.
ฝึ กให้นักเรียนรู้จกั การเสนอแนะการซักถามตลอดจนส่งเสริม ความคิดริเริม
สร้างสรรค์
หฤทัยอติชาติพงศ์ (ม.ป.ป. :13) กล่าวถึงประโยชน์ ของการทํางานกลุม่ ว่า
1. ช่วยให้เข้าใจกระบวนการในการทํางานกลุ่มร่วมกันแล้วนํ าไปประยุกต์ใช้กบั
เพือนร่วมงานและนักเรียนในการแนะแนวหมู่
2.ช่วยให้รจู้ กั เลือกรูจ้ กั วางจุดมุง่ หมายและการเสนอแนะตลอดจนการประเมินผลใน
การแก้ปญั หาในโครงการทีกระทําและสามารถดําเนินการตามโครงการต่อไปได้ดี
3. ช่วยให้สมาชิกเกิดความรูส้ กึ ไวต่อปฏิกริ ยิ าโต้ตอบภายในกลุ่มเพือเขาจะได้รบั รู้
ในเรืองความรับ ผิด ขอบของหัว หน้ า ของสมาชิกทีดีก ารโต้ ต อบอย่ า งดีจ ะช่ ว ยให้ก ลุ่ ม พัฒ นาอย่ า ง
กว้างขวางและได้แหล่ง ความรูข้ องแต่ ละคนในกลุ่ม ทีแสดงออกมาช่วยให้คนได้พ ฒ
ั นาทัง! ความรู้และ
ทักษะในสังคมประชาธิปไตย
พนมลิม! อารีย์ (2522: 56-57) กล่าวถึงประโยชน์ ของกิจกรรมกลุ่มดังนี!
1. สมาชิกได้ทดสอบและแสดงความสามารถเช่นในกรณีทคนพู
ี ดเก่งแต่ไม่มี
โอกาสจะพูดทีไหนก็อาศัยกลุม่ เป็ นทีทดสอบหรือแสดงความสามารถให้คนในกลุ่มเห็น
2. ได้แลกเปลียนประสบการณ์เจตคติความคิดเห็นและปรับปรุงเจตคติและนิสยั
ใจคอรวมทัง! เป็ นกําลังใจให้แก่กนั และกัน
3. ช่ วยเสริม สร้า งความมีวินั ย และความอดทนให้แ ก่ ต นเองจากการทีต้ อ ง
ปฏิบ ัติต ามกฎเกณฑ์รว่ มกัน
4. ช่วยให้เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัยอบอุ่นมีกาํ ลังใจมีความรักช่วยบํารุงขวัญของสมาชิก
ช่วยให้เข้าใจตนเองดีขน!ึ รูส้ กึ มันคงปลอดภัยและเชือมันในตนเองขึน!
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และ จรีวรรณ วัฒนจีระพงษ์ (2537: 20) ได้กล่าวว่าไว้ว่า กิจกรรมกลุ่มมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาด้านต่ างๆ จึง เป็ น การช่วยให้บุคคลได้พ ฒ
ั นาตนเองนับตัง! แต่ การเรีย นรู้ทจะรู
ี ้จกั ตนเองอย่าง
เหมาะสม เข้าใจตนเอง และการทีบุคคลได้ทาํ กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ก็ย่อมจะช่วยพัฒนาทักษะในด้านการ
ฟงั เป็ นการฝึ กให้เป็ นผูฟ้ งั ทีดี รูจ้ กั กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น รูจ้ กั ควบคุมการแสดงออกของ
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม กล้าทีจะเปิดเผยตนเองต่อบุคคลอืน
จากการศึกษาประโยชน์ ของกระบวนการในการทํางานกลุ่มสามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์ ของ
กระบวนการในการทํางานกลุ่มมีคุณค่าในด้านการพัฒนา เพราะสามารถสนองความต้องการขึน! พืน! ฐาน
ของมนุ ษ ย์ไ ด้ มีคุณค่าในการสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม กระบวนการในการทํางานกลุ่ม
สามารถทําให้ผูเ้ รียนได้รบั ประสบการณ์ จากสมาชิกแต่ละคน และทําให้ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาการด้าน
ทัศนคติ ความสนใจความสามารถ และทําให้ผเู้ รียนเกิดการปรับตัวสามารถดํารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข

5. พฤติ กรรมเด็กวัยรุ่นตอนปลาย
สุชา จันทน์ เอม: และ สุรางค์ จันทน์ เอม (2520:10-12) กล่าวไว้ว่าเด็กวัยรุ่นตอนปลายมีอายุระหว่าง 1012 ปี ซงเป็
ึ นวัยระยะก่อนวัยรุน่ หรือวัยเริมแตกเนื!อสาว เด็กวัยนี!ครอบครัวกับสิงแวดล้อมเป็ นสิงจําเป็ น
มาก โดยความต้องการของเด็กกลุ่ม นี! คือเด็กต้องการเล่น กีฬ า พักผ่อนให้เพียงพอ ต้องการเป็ น ที
ยอมรับในความสามารถและการได้เข้าเป็ นส่วนหนึ งของกลุ่ม ต้องการความรัก ความอบอุ่น และความ
ยกย่ อ งจากผู้ใ หญ่ เพือนฝูง และครู ต้อ งการหนั ง สือ ทีช่ ว ยให้ค วามคิด และต้ องการกิจกรรมริเริม
สร้างสรรค์หรือใช้กาํ ลังโดยผูใ้ หญ่ไม่บงั คับ
1. ด้านพัฒนาการทางด้านสังคมเด็กจะซือสัตย์ต่อกลุ่ม มีพฤติกรรมทีเหมือนกลุ่ม ทัง! การ
แสดงออกทางด้านซึงเด็กวัยนี! ต้องการเพือนมาก และต้องการเพือนประเภทไว้ใ จได้ ชอบเล่น เป็ น
หมู่
2. ด้านความสัม พัน ธ์ กบั ครอบครัว พบว่ า เด็กชายไม่ใ กล้ชิด กับ พ่ อ ผิด กับ
เด็กหญิง ซึงจะใกล้ชดิ กับพ่อมากกว่าเดิม และสามารถทําตัวเข้ากับพีน้องได้ดกี ว่า
ั ญาเด็กเริมมีสติป ญ
ั ญากว้างขวางขึ!น จึงมี
3. พัฒนาการทางสติป ญ
ความสามารถคิดและแก้ปญั หาได้มากขึน! เริมสนใจอ่านหนังสือต่างๆ เพือทีจะอภิปรายร่วมกัน หรือ
พูดคุยกับเพือนฝูง มีความคิดริเริมทีจะทําในสิงใหม่ ๆ ทําให้เกิดความมันคงและความเชือมันในตนเอง
ซึงช่วยสร้างบุคลิกภาพให้ดขี น!ึ ได้
ซึงเด็กวัย นี! จะสนใจเรืองทีเป็ น จริง ธรรมชาติและการเดิน ทาง เด็ก หญิง สนใจอ่ า นเรือง
ประเภทรักเร็วกว่าเด็กชาย เด็กเริมคิดและตัดสินใจเอง รูจ้ กั รับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื รูจ้ กั
ใช้เหตุผล มีความอยากรูอ้ ยากเห็น เข้าใจสิงต่างๆ ได้เร็ว ซึงลักษณะเด่นทางปญั ญาของเด็กวัยนี! มี
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ความกระตือรือร้น รูจ้ กั ใช้เหตุผลและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ นื มีการวางโครงการไว้ล่วงหน้ า รักษา
ความลับได้ และรักษาสัญญาทีให้ไว้ได้
ความต้องการของเด็กวัยรุน่
ประยูรศรี มณีสร. (2532: 107-110)กล่าวไว้ว่า เด็กวัยรุ่นมีความต้องการทางด้านร่างกาย
เหมือนกับเด็กและผูใ้ หญ่ ส่วนความต้องการทางอารมณ์และสังคมแตกต่างกันออกไปจากความต้องการ
ของเด็กและผูใ้ หญ่มาก ความต้องการของเด็กวัยนี!จงึ อาจแยกได้วา่
1. ต้องการตําแหน่ งทางสังคม (Need for social status) ความต้องการดังกล่าวนี!เป็ น
ความต้องการสูงสุดของเด็กวัยรุ่น เด็กต้องการให้เพือนฝูงรูค้ ณ
ุ ค่าของตน และเป็ นทียอมรับของเพือนๆ
การทีเด็กได้ทาํ งาน เป็นหัวหน้า หรือรับผิดชอบในตําแหน่ งประธานต่างๆ เป็ นการตอบสนองของเด็กได้
เป็ นอย่างดี
2. ความต้องการของเด็กกับการเรียนการสอนเป็ นความต้องการให้เกิดแรงผลักดันการ
กระทําต่าง ๆ หรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา เพือสนองความต้องการทีเกิดขึ!น การกระทําหรือ
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์มจี ุดหมายอันใดอันหนึงด้วยกันการเรียนการสอนจัดว่าเป็ นพฤติกรรมอย่าง
หนึงทีมีจุดมุง่ หมายปลายทางทีแน่ นอน และจุดหมายของการเรียนนี!มรี ากฐานมาจากความต้องการเป็ น
ใหญ่ ฉะนัน! ประสบการณ์ต่างๆ ทีโรงเรียนจัดให้แก่ผเู้ รียน จึงควรเป็ นประสบการณ์ทมีี ความหมาย ช่วย
ให้ผเู้ รียนมีความเจริญงอกงามขึน! ทัง! ทางด้านร่างกาย ทางอารมณ์ และทางสติปญั ญา จึงจะจัดว่าการจัด
ประสบการณ์ การเรีย นนั น! สนองความต้องการของผู้เ รียนอย่างสมบูรณ์ และความต้องการจัดเป็ น
แรงจูง ใจอย่ า งหนึ งทียัวยุใ ห้ผู้เ รีย นเกิดความอยากรู้อ ยากเห็น ฉะนั น! ผู้สอนจึง มีห น้ า ทีจะต้อ งสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความต้องการขึ!นก่อน จึงจะสนองความต้องการของผู้เรียน จึงจะช่วยให้การ
เรียนการสอนนัน! คุม้ ค่า กล่าวโดยสรุป การเรียนย่อมตัง! อยูบ่ นรากฐานความต้องการของผูเ้ รียนนัน! เอง
6. เอกสารและงานวิ จยั ทีเกียวข้องกับกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
อีแวน (Evan.1964:abstract)กล่าวถึงผลงานของริชาร์ดสันและฮอลรอร์ท ( Richardson and
Hallrorth) ได้ทําการวิจยั เกียวกับการทํางานของนักเรียน โดยใช้วธิ กี ารสอน 2 แบบ คือ กลุ่มทดลองที
สอนด้วยระบบกระบวนการในการทํางานกลุ่ม กลุ่มควบคุมสอนด้วยวิธเี ดิม (Convention Method) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรียนระดับชัน! มัธยมศึกษาปี ที 1,2 ในวิชาเรียงความภาษาอังกฤษ การทดลอง มุ่งศึกษา
ผลสัมฤทธิ qทางการเรียนทัศนคติและผลทางสังคม ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีทศั นคติทดีี ต่อการ
เรียนมากกกว่ากลุ่มควบคุมและเรียนเนื!อหาได้มากกว่า
ไชยรัตนปราณี (2531: 79-80) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ qทางการเรียนพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชัน! มัธยมศึกษาปี ท1ี ทีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบ
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ซิน ดิเ คทกับ การสอนตามคู่มือ ครู ผลการศึกษาพบว่า ผลสัม ฤทธิทq างการเรียนวิช าสัง คมศึกษาของ
นักเรียนทีเรียนโดยการสอนแบบซินดิเคทกับนักเรียนทีเรียนโดยการสอนตามคู่มอื ครูแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01 พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนทัง! กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.01 แต่ทงั ! สองกลุ่มมีความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน
เดวิส(Davis. 1988: 3263) ศึกษาผลของการใช้ทกั ษะกระบวนการในการทํางานกลุ่ม ในการเรียน
คณิตศาสตร์ หน่ วยการแก้ปญั หาทีมีต่อผลสัมฤทธิ qและทัศนคติในการเรียนวิชาดังกล่าวของนักเรียน เกรด 7
จํานวน 104 คนโดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าผลสัมฤทธิแq ละทัศนคติในการเรียนของ
นักเรียนทัง! 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่านักเรียนในกลุ่ม
ทดลองมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันดีกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
กูดและคนอืนๆ (Goof and others. 1989 -1990: 56-62) ศึกษาการใช้การทํางานกลุ่มในการสอน
คณิตศาสตร์ขอ้ มูลทีได้รวบรวมจากครูมากกว่า 400 คนทีใช้การทํางานกลุ่มในการสอนคณิตศาสตร์มากกว่า
1 ครัง! ต่อสัปดาห์กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน! ประถมศึกษาจํานวน15ห้องโดยสุ่มนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ q
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 5 คนแรกสูงสุดและ5คนสุดท้ายและสุ่มนักเรียน 2 คนทําการสังเกตอย่าง
ใกล้ ชิ ด พร้อ มทัง! การสัม ภาษณ์ ผ ลการศึก ษาพบว่ า การทํ า งานกลุ่ ม ช่ ว ยเพิมแรงจู ง ใจและความ
กระตือรือร้น การมีความสัม พันธ์ทดีี กบั เพือนและช่วยเพิมพูน ความคิด เชิง คณิ ต ศาสตร์น อกจากนี! ยงั
พบว่า นั กเรีย นทีมีความสามารถสูง มีแ นวโน้ ม ทีจะควบคุม กลุ่ ม ได้ห รือ ไม่ ก็ทํ า งานตามลํ าพัง อีกทัง!
นักเรียนต้องได้รบั การพัฒนาในเรืองของการสือสารในขณะทํางานกลุม่ ด้วย
จากการศึกษาเอกสารเกียวกับงานวิจยั ทีเกียวข้องกับกระบวนการในการทํางานกลุ่ม พบว่า
กระบวนการในการทํางานกลุ่มสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาผลสัมฤทธิ q ทัศนคติต่อ
การเรียนให้ดยี ิงขึน! ดังนัน! ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะศึกษากระบวนการในการทํางานกลุ่ม ของผู้เรียน ในด้าน
การจัดการการทํางานและมีทกั ษะการทํางานร่วมกัน และมารยาทในการทํางานร่วมกัน

7.งานวิ จยั เกียวข้องกับแบบเรียนอัตลักษณ์
มาลา รมราศรี (2554: 41)ทําการวิจยั เรืองผลการใช้บทเรียนอัตลักษณ์กลุ่มการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทมีี ต่อกระบวนการทํางานของนักเรียนชัน! ประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จากการประเมินประสิทธิภาพแบบเรียนอัตลักษณ์ เฉลีย 8 ชุด เป็ นไปตามเกณฑ์ที
กําหนด 80/80 คือมีประสิทธิภาพ 82.38/86.08 ผลการวิจยั พบว่านักเรียนมีกระบวนการทํางานหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้บทเรียนอัตลักษณ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01
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สลักจิตต์ สุขสอาด (2549 : 48) ได้ทําการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ชุดแม่บา้ นมือใหม่กลุ่ม
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดา้ นงานบ้าน จากการประเมินประสิทธิภาพแบบเรียนอัตลักษณ์การการ
ประเมิน กิจกรรมการปฏิบตั ิงาน และการประเมินผลสรุปหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ทตัี ง! ไว้ (80/80) คือ
90.19/92.38 แสดงว่าแบบเรียนอัตลักษณ์มคี ณ
ุ ภาพสูงพอทีจะนําไปใช้ได้
เนตรนภิส พัฒนาเจริญ (2544:37,39) ได้สรุปผลการศึกษาค้นคว้าไว้ว่าจากการประเมินผล
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบเรี ย นอัต ลัก ษณ์ ก ลุ่ ม การงานอาชี พ แขนงงานบ้ า นทัง! 4 เล่ ม พบว่ า มี
ประสิท ธิภ าพตามเกณฑ์( 80/80) (E1/E2)คือ 93.001/93.66 แสดงให้เ ห็น ว่า สือทีใช้ แบบเรีย น
อัตลักษณ์เป็ นสือมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดเหมาะสมทีจะนํ าไปสอนกลุ่มการงานอาชีพแขนง
งานบ้านได้
หทัย ตันหยง (2532 : บทคัดย่อ)ได้ทาํ การวิจยั เรืองการสร้างหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิง
วรรณกรรม เพือเป็ น สือพัฒนาการอ่านในระดับประถมศึกษา โดยใช้การสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษาทีใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมด้วยวิธีการสอนมุ่งประสบการณ์ ทางภาษาทีใช้หนังสือ
เรีย นปกติเ ชิง วรรณกรรม พบว่ า ผลสัม ฤทธิทq างการอ่ า นของนั ก เรีย นทีสอนด้ว ยวิธีก ารสอนมุ่ ง
ประสบการณ์ ภ าษาโดยใช้ห นั ง สือ เรีย นเล่ ม เล็ก วรรณกรรมสูง กว่ า ด้ว ยวิธีก ารสอนสอนแบบมุ่ ง
ประสบการณ์ภาษาโดยใช้หนังสือเรียนปกติเชิงวรรณกรรม
อํานาจ คันธรักษณ์. (2541: 62) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรืองการสร้างหนังสือเรียนเล่มเล็ก เชิง
วรรณกรรมประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญของนักเรียนชัน! ประถมศึกษาปี ที 5 จากการประเมิน
ประสิทธิภาพหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม การประเมินท้ายบทเรียนและการประเมินผลสรุป
หลังเรียน พบว่าสูงกว่าทีตัง! ไว้ (80/80) ถึง 89.77/84.50 แสดงว่า หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม
วิชาลูกเสือ มีประสิทธิภาพเพียงพอทีจะนํ าไปใช้ได้
ยุพา ชุ่มสนิ ท ( 2540:97) ได้ทําการศึกษาการสร้างแบบเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมวิชา
ภาษาอังกฤษชัน! ประถมศึกษาปี ที 5 ผลการวิจยั จากการหาประสิทธิภาพ พบว่านักเรียนมีคะแนน
เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 มีความน่ าเชือถือสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้
จิรภา มาลัยธรรม ( 2541: 88 – 89) ได้ศกึ ษาค้นคว้าการสร้างแบบเรียนเล่มเล็กเรือง การ
อนุ รกั ษ์ สงแวดล้
ิ
อม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ ชีวติ ชัน! ประถมศึกษา ปี ที 4 ผลการศึกษาพบว่ามี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ทกํี าหนด ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลียหลังทดลองใช้
แบบเรียนเล่มเล็ก สูงกว่าคะแนนเฉลียก่อนทดลองใช้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01
วราภรณ์ นิยมพงษ์ (2541: 71-72) การสร้างหนังสือเรียนวรรณกรรมเพือเป็ นสือการเรียน
การสอน กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิ สยั (จริยศึกษา) ชัน! ประถมศึกษา พบว่า คะแนนเฉลียทีได้จากการ
ทดสอบหลังเรียนและคะแนนก่อนเรียนโดยใช้แบบเรียนวรรณกรรมสูงกว่าคะแนนเฉลียทีได้จากการ
ทดสอบก่อนเรียน
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นวพร เหมาะ ( 2541: บทคัดย่อ ) ได้ศกึ ษาการสร้างและหาประสิทธิภาพของสือแบบเรียน
เล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เพือเป็ นสือการเรียนการสอนกลุ่มการงานพืน! ฐานอาชีพด้านงานประดิษฐ์ และ
งานช่างชัน! ประถมศึกษาปี ท ี 4 เรือง งานใบตอง ผลการศึกษาพบว่า แบบเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม
ทีใช้เ พือเป็ นสือการเรีย นการสอนกลุ่ม การงานและพื!น ฐานอาชีพด้านงานประดิษ ฐ์และงานช่าง ชัน!
ประถมศึกษาปี ที 4 เรือง งานใบตอง ทัง! 6 เล่ม มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)
สามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้
จากผลการวิจยั ทีเกียวกับแบบเรียนอัตลักษณ์ทาํ ให้ทราบว่า แบบเรียนอัตลักษณ์ มีอทิ ธิพลต่อ
การเรียนการสอนเพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจมีความพร้อมและ ความสามารถในการเรียนด้าน
ต่างๆ ทัง! นี!สอเรี
ื ยนอัตลักษณ์ สามารถแก้ไขปญั หาทีครูผู้สอนได้พบเห็นในการจัดการเรียนการสอนได้
และแบบเรียนอัตลักษณ์ สามารถจับต้องได้ มีรูปแบบทีดึงดูดใจ ทําให้ผู้เรียนมีความเพลิดเพลิน และ
แบบเรีย นอัต ลักษณ์ ย งั ส่ ง ผลต่ อทัศนคติและการปฏิบัติง านของตัวผู้เ รีย น ดัง นั น! ผู้วิจ ยั จึง สนใจนํ า
แบบเรียนอัตลักษณ์ เรืองอาหารเพือสุขภาพ มาใช้เป็ นสือการเรียนการสอน ซึงอาจจะส่งผลให้ผูเ้ รียนมี
ความสนใจในการเรียนโดยฝึ กฝนจากการทํางานร่วมกันเพือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนที
มีอยู่

บทที 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ในการวิจ ยั เรืองการเปรีย บเทีย บกระบวนการในการทํา งานกลุ่ม และความสามารถใน
การทํางานกลุม่ ชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
ในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังนี
1. การกําหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปี ท ี 6 ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา
2555 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
กระทรวงมหาดไทยทีต้ องการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการในการทํางานกลุ่ มและความสามารถใน
การทํางานกลุ่ม
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ภาคเรียนที 2
ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กระทรวงมหาดไทยทีเลือกมาแบบเจาะจง จากนันใช้วธิ กี ารสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่ วยในการสุม่ นักเรียนเพือเข้าเป็ นกลุ่มทดลอง
1 ห้องเรียนและกลุม่ ควบคุม 1 ห้องเรียน
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การสร้างเครืองมือในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี มีเครืองมือในการดําเนิ นการวิจยั และเครืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล
เครืองมือในการดําเนินการวิจยั ได้แก่
1. แผนการสอนแบบเรียนอัตลักษณ์
2. แผนการสอนแบบเดิม
เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
1. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2. แบบวัดความสามารถในการทํางานกลุม่
1. แผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
แผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์เป็ นแผนทีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์เป็นหลัก เพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละฝึ กการประกอบอาหารร่วมกัน พร้อม
ทังกระตุน้ ให้นกั เรียนได้แสดงศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึงเป็ นแผนการสอนทีมีเนือหาเกียวกับ
การประกอบอาหาร แบ่งออก 6 แผน ทังหมดมี 6 เรือง ได้แก่ นําพริกยอดนิยม (นําพริกกะปิ ) นําพริก
มะม่วง ยําแตงกวาเลิศรส (ยําแตงกวากุง้ สด) อัญชันหวานชืนใจ (นําดอกอัญชัน) และรวมพลผลไม้
(ฟรุตสลัด)
ขันตอนการสร้างแผนการสอนแบบเรียนอัตลักษณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างแผนการสอนตามกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ตามลําดับขันดังนี
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยศึกษา
วิสยั ทัศน์ หลักการ จุ ด หมาย สมรรถนะสําคัญ ของนักเรีย น คุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค์ สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดเวลาเรียน และโครงสร้างเวลาเรียน เพือนํ ามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แผนการสอนให้สอดคล้องและเป็ นไปตามความมุง่ หมายของหลักสูตร
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพ
นักเรียนตัวชีวัดและสาระการเรียนรูแ้ กนกลางเพือกําหนดเนือหาสาระทีจะนํ ามาใช้ในการสร้างแผนการ
สอนให้สอดคล้องกับความมุง่ หมายของหลักสูตรและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทีใช้ในการทดลอง เพือนํามากําหนดเนือหา
สาระทีใช้ในการสร้างแผนการสอนเพือให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
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4. ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับแบบเรียนอัตลักษณ์ และกําหนดเนือหาทีจะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
5. สร้างแผนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยผูว้ จิ ยั กําหนดเนือหาใน
การสอนเป็ นชุดอาหารเพือสุขภาพ จํานวน 6 เรือง ได้แก่
1. นําพริกยอดนิยม (นําพริกกะปิ )
2. นําพริกมะม่วง
3. ปลาทูรวมสหาย (ยําปลาทูทอด)
4. ยําแตงกวาเลิศรส (ยําแตงกวากุง้ สด)
5. อัญชันหวานชืนใจ (นําดอกอัญชัญ)
6. รวมพลผลไม้ (ฟรุตสลัด)
วิ ธีการหาคุณภาพเครืองมือ
1. นําแผนการสอนเสนอต่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมในด้านเนือหา การใช้ภาษา ความสอดคล้องของแผนการสอนกับหลักสูตร และ
ความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน จากนันนําแผนการสอนทีแก้ไขและปรับปรุงแล้วไปให้ผเู้ ชียวชาญ
จํานวน 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมและความตรงตามเนือหา (IOC)
2. คัดเลือกแผนการสอนทีมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแผนการสอนกับจุดประสงค์
(IOC) ตังแต่ 0.67 ขึนไป ส่วนแผนการสอนทีมีคา่ ไม่ถงึ 0.67 นําไปปรับปรุงแก้ไข
3. นําแผนการสอนทีแก้ไขและปรับปรุงแล้วไปให้ผเู้ ชียวชาญตรวจพิจารณาอีกครังหนึง
แล้วปรับปรุงแก้ไขตามทีผูเ้ ชียวชาญเสนอแนะ
4. นํ าแผนการสอนทีแก้ไขและปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน
ประถม ศึกษาปี ที 6 ซึงไม่ ใ ช่กลุ่ ม ตัว อย่าง จากนั นนํ าไปปรับ ปรุง แก้ไขและจัดทําแผนการสอนให้
สมบูรณ์พร้อมทีจะนํ าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
แบบเรียนอัตลักษณ์
แบบเรียนอัตลักษณ์ ชุดอาหารเพือสุขภาพ มีจํานวน 6 เรือง ได้แก่ นําพริกยอดนิยม (นํ าพริก
กะปิ ) นํ าพริกมะม่วง ปลาทูรวมสหาย (ยําปลาทูทอด) ยําแตงกวาเลิศรส (ยําแตงกวากุ้งสด) อัญชันหวาน
ชืนใจ (นําดอกอัญชัน) และรวมพลผลไม้ (รวมพลผลไม้)
ขัน/ ตอนในการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช2551โดยศึกษาวิสยั ทัศน์
หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชีวัด การจัดเวลาเรียน และโครงสร้างเวลาเรียน เพือนํ ามาเป็ น แนวทางในสร้างแบบเรียน
อัตลักษณ์ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามความมุง่ หมายของหลักสูตร
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2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพนักเรียน ตัวชีวัดและสาระ
การเรียนรูแ้ กนกลาง เพือกําหนดเนือหาสาระทีจะนํ ามาใช้ในการสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ให้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายของหลักสูตรและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา เพือนํามากําหนดเนือหาสาระทีใช้ในการสร้างแบบเรียน
อัตลักษณ์และกําหนดระยะเวลาทีใช้ในการทดลองให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
4. ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับแบบเรียนอัตลักษณ์ ทังในเรืองของความหมายกระบวน
การสร้าง รูปแบบ ประโยชน์ และการนํ าแบบเรียนอัตลักษณ์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. ดําเนิ น การสร้างแบบเรียนอัต ลักษณ์ ตามขันตอนทีได้ศึกษาค้น คว้า และรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมของเนือหากับวัยของนักเรียน ซึงเป็ นแบบเรียนชุด
อาหารเพือสุขภาพ จํานวน 6 เรือง ดังนี
เรืองที 1 นําพริกยอดนิยม (นําพริกกะปิ )
เรืองที 2 นําพริกมะม่วง
เรืองที 3 ปลาทูรวมสหาย (ยําปลาทูทอด)
เรืองที 4 ยําแตงกวาเลิศรส (ยําแตงกวากุง้ สด)
เรืองที 5 อัญชันหวานชืนใจ (นําดอกอัญชัน)
เรืองที 6 รวมพลผลไม้ (ฟรุตสลัด)
วิ ธีการหาคุณภาพเครืองมือ
การสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ทใช้
ี ในการวิจยั มีขนตอนในการสร้
ั
าง ดังนี
1. นําร่างแบบเรียนอัตลักษณ์เสนอต่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพือตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมในด้านเนื อหา การใช้ภาษา ความสอดคล้องของเนื อหากับหลักสูตร
และความเหมาะสมกับวัยของนั กเรียนจากนั นนํ าแบบเรียนอัตลักษณ์ ทีแก้ไขและปรับปรุงแล้วไปให้
ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมและความตรงตามเนือหา (IOC)
2. คัดเลือกแบบเรียนอัตลักษณ์มคี า่ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนือหากับหลักสูตร
(IOC) ตังแต่ 0.67 ขึนไป ส่วนแบบเรียนทีมีคา่ ไม่ถงึ 0.67 นําไปปรับปรุงแก้ไข
3. นํ าแบบเรียนอัตลักษณ์ ทแก้
ี ไขและปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชียวชาญตรวจพิจารณาอีก
ครังหนึงแล้วปรับปรุงแก้ไขตามทีผูเ้ ชียวชาญเสนอแนะ
4. นําแบบเรียนอัตลักษณ์ทแก้
ี ไขและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out)กับนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที 6โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสนุ ทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จากนันนํ าไปปรับปรุง
แก้ไขและจัดทําแบบเรียนอัตลักษณ์ให้สมบูรณ์พร้อมทีจะนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

46

4.1 การทดลองใช้แบบ 1 : 1 (One – To –One) ครูผูส้ อนคอยสังเกตพฤติกรรมอย่าง
ใกล้ชดิ และจดบันทึกข้อบกพร่องจากนันสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบเรียนทีผูว้ จิ ยั
สร้างขึนแล้วนํ าผลทีได้มาใช้ในการปรับข้อมูลของแบบเรียนอัตลักษณ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
จากการสังเกตนักเรียน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นใน
การอ่านแบบเรียนอัตลักษณ์ทงั 6 เล่ม อย่างต่อเนืองโดยไม่แสดงอาการเบือหน่ าย
จากการสัมภาษณ์ นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า เนือเรืองเป็ น เนื อเรืองที
เข้าใจได้ง่ายแต่บางเรืองเนือเรืองก็ยาวเกินไป ส่วนภาพก็มภี าพหลายรูปแบบทีมีความน่ าสนใจ ด้าน
กระบวนการทํางานก็เข้าใจง่ายแต่กม็ ปี ญั หาเกียวกับกระบวนการในบางเรือง
เล่ม 1 หน้า 7 ภาพกระบวนการย่างกะปิ ไม่ชดั เจน แก้ไขให้เห็นตังแต่ขนห่
ั อ
กะปิ จนถึงขันเผา
เล่ม 2 หน้า 5 ไม่มกี ารแบ่งหน้าทีทีชัดเจน แก้ไขคุณย่าให้พลอยเตรียม
อุปกรณ์ และนิดเตรียมจดเครืองปรุง
หน้า 7 วิธกี ารทําไม่ชดั เจน แก้ไขโขลกเบาๆ
เล่ม 3 หน้า 5 ไม่บอกสัดส่วนของนําตาล แก้ไขคือนําตาล 1 ช้อนโต๊ะ
หน้า 7 สะกดไม่ถกู ต้อง แก้ไขจาก หัน เป็ น หัน
เล่ม 4 หน้ า 13 ขันตอนการปรุงรสไม่มนี ํ าตาลปี^ บ แก้ไข ปรุงรสด้วยนํ าตาล
ปี^บ
เล่ม 5 ไม่มกี ารแก้ไข
เล่ม 6 หน้า 7 แจกแจงอุปกรณ์ไม่ครบ แก้ไข ส้มเตรียมเขียงมา
หน้า 11 สะกดคําผิด แก้ไข สับปรด เป็ น สับปะรด
4.2 นํ าแบบเรียนอัตลักษณ์ ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วนํ าไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่ มเล็ก
(Small Group Testing) จํานวน 9 คนคละความสามารถเพือทดสอบความถูกต้องของกระบวนการ
ความถูกต้องของเนือหาเพือหาข้อบกพร่อง สรุปได้ดงั นี เล่ม 5 อัญชันหวานชืนใจ หน้ าปกภาพดอก
อัญชันยังไม่ชดั เจน จึงแก้ไขให้หน้ าปกมีภาพดอกอัญชันทีชัดเจนขึน เล่ม 6 หน้ า 12 ไม่มภี าพเติม
นําเชือม แก้ไขภาพให้มกี ารเติมนํ าเชือม
4.3 นํ าแบบเรียนอัตลักษณ์ ทปรั
ี บปรุงแล้ว ไปทดสอบภาคสนาม (Field Testing) กับ
นักเรียนโดยการทําแบบทดสอบเพือนํ าผลการปฏิบตั ิกจิ กรรมทีได้มาใช้หาประสิทธิภาพของแบบเรียนอัต
ลักษณ์ตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2532:495-496) (E1)
เมือสินสุด การทดลองสอนด้ว ยแบบเรีย นอัต ลักษณ์ ชุด อาหารเพือสุข ภาพ
ทัง 6 เล่มแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบเพือหาประสิทธิภาพ (E2) ในการทดลอง
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80 ตัวแรกคือ เมือเรียนจบในแต่ละคาบแล้วนักเรียนทําแบบทดสอบท้ายเล่ม
โดยได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80
80 ตัวหลังคือ เมือเรียนจบครบทัง6 เล่มแล้วนักเรียนทําแบบทดสอบหลัง
เรียนได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80
ผลการหาประสิท ธิภ าพแบบเรีย นอัต ลักษณ์ โดยใช้ว ิธีม าตรฐาน 80/80
ปรากฏดังนี
ฉบับที 1 เรืองนําพริกยอดนิยม มีคา่ ประสิทธิภาพดังนี 80/84.37
ฉบับที 2 เรืองนําพริกมะม่วง มีคา่ ประสิทธิภาพดังนี 80.31/84.37
ฉบับที 3 เรืองปลาทูรวมสหาย มีคา่ ประสิทธิภาพดังนี 80.63/84.37
ฉบับที 4 เรืองยําแตงกวาเลิศรส มีคา่ ประสิทธิภาพดังนี 81.56/84.37
ฉบับที 5 เรืองอัญชันหวานชืนใจ มีคา่ ประสิทธิภาพดังนี 80.63/84.37
ฉบับที 6 เรืองรวมพลผลไม้ มีคา่ ประสิทธิภาพดังนี 81.25/84.37
ผลเฉลียทัง 6 เล่ม คือ 80.73/84.37
2. แผนการสอนแบบเดิ ม
แผนการสอนแบบเดิม เป็ น แผนทีมีการจัดการเรีย นการสอนตามแผนการสอนทีได้
กําหนดไว้ โดยใช้ใบความรู้ การบรรยาย อธิบาย ซักถาม ให้นักเรียนทํากิจกรรมตามความเหมาะสม มี
เนื อหาเกียวกับการประกอบอาหาร แบ่งออก 6 แผน ทังหมดมี 6 เรือง ได้แก่ นํ าพริกกะปิ นํ าพริก
มะม่วง ยําปลาทูทอด ยําแตงกวากุง้ สด นําดอกอัญชัน และฟรุตสลัด
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างแผนการสอนตามลําดับดังนี
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยศึกษาวิสยั ทัศน์
หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้
การจัด เวลาเรีย น และโครงสร้า งเวลาเรีย น เพือนํ า มาเป็ น แนวทางในการสร้างแผนการสอนให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
คุณภาพนักเรียน ตัวชีวัดและสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง เพือกําหนดเนือหาสาระทีจะนํ ามาใช้ใน
การสร้างแผนการสอนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทีใช้ในการทดลอง เพือนํามากําหนด
เนือหาสาระทีใช้ในการสร้างแผนการสอน เพือให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
4. ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทังกําหนด
เนือหาทีจะนํ ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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5. สร้างแผนการสอนแบบเดิม ชุดอาหารเพือสุขภาพ จํานวน 6 เรือง ได้แก่
1. นําพริกกะปิ
2. นําพริกมะม่วง
3. ยําปลาทูทอด
4. ยําแตงกวากุง้ สด
5. นําดอกอัญชัน
6. ฟรุตสลัด
วิ ธีการหาคุณภาพเครืองมือ
1. นํ าแผนการสอนเสนอต่ อ กรรมการควบคุ ม ปริญ ญานิ พ นธ์ เพือตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมในด้านเนือหา การใช้ภาษา ความสอดคล้องของแผนการสอนกับหลักสูตร
และความเหมาะสมกับ วัย ของนั ก เรีย น จากนั นนํ า แผนการสอนทีแก้ ไ ขและปรับ ปรุ ง แล้ ว ไปให้
ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมและความตรงตามเนือหา (IOC)
2. คัดเลือกแผนการสอนทีมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแผนการสอนกับจุดประสงค์
(IOC) ตังแต่ 0.67 ขึนไป ส่วนแผนการสอนทีมีคา่ ไม่ถงึ 0.67 นํ าไปปรับปรุงแก้ไข
3. นําแผนการสอนทีแก้ไขและปรับปรุงแล้วไปให้ผูเ้ ชียวชาญตรวจพิจารณาอีกครังหนึง
แล้วปรับปรุงแก้ไขตามทีผูเ้ ชียวชาญเสนอแนะ
4. นํ าแผนการสอนทีแก้ไขและปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ท ี 6 ซึ งไม่ ใ ช่ กลุ่ ม ตัวอย่า ง จากนั นนํ า ไปปรับ ปรุง แก้ไ ขและจัด ทํา แผนการสอนให้
สมบูรณ์พร้อมทีจะนํ าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
3. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
1. วิเคราะห์ความมุง่ หมายของการวิจยั เพือพิจารณาตัวแปรทีต้องการศึกษา
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องกับกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
3. ศึกษาวิธกี ารสร้างจากเอกสารทีเกียวข้องกับแบบประเมินกระบวนการในการทํางาน
กลุม่
4. สร้างแบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มตามจุดประสงค์และเนือหาเป็ น
แบบตรวจรายการ (Check list) จํานวน 15ข้อ
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วิ ธีการหาคุณภาพเครืองมือ
1. นําแบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มเสนอต่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
แล้ ว นํ า มาปรับ ปรุ งแก้ ไ ข จากนั นนํ าไปให้ ผู้ เ ชี ยวชาญ3 ท่ านพิ จารณาความเหมาะสมของเกณฑ์
ในการให้คะแนนและความชัดเจนของภาษาทีใช้แล้วนํ าไปปรับปรุงแก้ไข
2. นํ าแบบประเมินกระบวนการในการทํ างานกลุ่ มไปทดลองใช้กบั นั กเรียนโรงเรีย น
เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้ อย อาจารยางกูร) จํานวน 33 คน เพือหาข้อบกพร่องของการใช้
แบบประเมินในการจัดการเรียนการสอน
3. นําไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
3. แบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม
ขันตอนในการสร้างแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม
1. วิเคราะห์ความมุง่ หมายของการวิจยั เพือพิจารณาตัวแปรทีต้องการศึกษา
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องกับความสามารถในการทํางานกลุ่ม
3. ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุม่ จากเอกสารทีเกียวข้อง
4. กําหนดจุดมุ่งหมายของการวัด และกําหนดรูปแบบของการเขียนแบบวัดความสามารถ
ในการทํางานกลุ่ม และวิธกี ารตรวจให้คะแนน
5. สร้างแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ ม ซึงเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า4 ตัวเลือก ได้แก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย จํานวน 16ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์ใน
การตรวจให้คะแนน ดังนี
ข้อความทางบวก
มากทีสุด
ให้
4
คะแนน
มาก
ให้
3
คะแนน
ปานกลาง
ให้
2
คะแนน
น้อย
ให้
1
คะแนน
ข้อความทางลบ
มากทีสุด
ให้
1
คะแนน
มาก
ให้
2
คะแนน
ปานกลาง
ให้
3
คะแนน
น้อย
ให้
4
คะแนน
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วิ ธีการหาคุณภาพเครืองมือ
1. นําแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่มเสนอต่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
พิจารณาความเหมาะสมและความชัดเจนของภาษาทีใช้แล้วนํ าไปปรับปรุงแก้ไขจากนันนํ าแบบวัด
ความสามารถในการทํางานกลุ่มทีแก้ไขและปรับปรุงแล้วไปให้ผเู้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพในด้านความเทียงตรงตามเนือหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามและจุดประสงค์
ทีต้องการวัด(IOC)
2. คัดเลือกข้อคําถามทีมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและจุดประสงค์(IOC)
ตังแต่ 0.67 ขึนไป ส่วนข้อคําถามทีมีคา่ ไม่ถงึ 0.67 นําไปปรับปรุงแก้ไข
3. นํ าแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่มไปให้ผูเ้ ชียวชาญตรวจพิจารณาอีกครัง
หนึงแล้วปรับปรุงแก้ไขตามทีผูเ้ ชียวชาญเสนอแนะ
4. นํ าแบบวัดความสามารถในการทํ างานกลุ่ มทีแก้ไขและปรับปรุ งแล้ว ไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที
กําหนดไว้
5. นําผลคะแนนทีได้มาทําการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก(r) เพือหาคุณภาพรายข้อ
6. คัดเลือกข้อทีมีค่าอํานาจจําแนก (r) ตังแต่ 0.2 ขึนไปมาใช้ โดยคัดเลือกข้อสอบจํานวน
10ข้อ พบว่าข้อสอบมีคา่ อํานาจจําแนก (r) เท่ากับ 0.22-0.47
7. นํ าแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่มทีแก้ไขและปรับปรุ งแล้วไปทดลองกับ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างอีกครังหนึง เพือหาค่าความเชือมัน โดยใช้วธิ กี าร
หาค่าสัมประสิทธิ mแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค มีค่าความเชือมันของแบบทดสอบเท่ากับ
0.624 จากนันจึงนํ าแบบวัดความสามาถในการทํางานกลุม่ ไปใช้

วิธีดาํ เนิ นการทดลอง
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงทดลองทีผู้วจิ ยั ดําเนิ นการทดลองตามแบบแผนการทดลอง
Randomized Pretest - Posttest Control Group Design (ชูศรี วงศ์รตั นะ และองอาจ นัยพัฒน์ .
2551: 39) ซึงมีลกั ษณะของแบบแผนการทดลอง ดังนี
ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Pretest - Posttest Control Group Design

R

กลุ่ม
( E)
(C)

สอบก่อน
Y1
Y1

ตัวแปรอิ สระ
X
-

สอบหลัง
Y2
Y2
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ความหมายสัญลักษณ์
RE
แทน
กลุม่ ตัวอย่างทีถูกสุม่ เป็ นกลุ่มทดลอง
RC
แทน
กลุม่ ตัวอย่างทีถูกสุม่ เป็ นกลุ่มควบคุม
Y1
แทน
การสอบก่อนการทดลอง
แทน
การสอบหลังการทดลอง
Y2
X
แทน
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
แทน การสอนแบบเดิม
ทีมา: ชูศรี วงศ์รตั นะ; และ องอาจ นัยพัฒน์ . (2551). แบบแผนการวิจยั เชิงทดลองและ
สถิตวิ เิ คราะห์: แนวคิดพืนฐานและวิธกี าร. หน้า 39.
ระยะเวลาที ใช้ในการทดลอง
ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง 2 สัปดาห์ๆ ละ 6 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมทังสิน 12 คาบ ต่อ 1
ห้องเรียน
ขัน/ ตอนดําเนิ นการทดลอง
1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพือชีแจงและทําความเข้าใจเกียวกับจุดประสงค์ของการเรียน
วิธกี ารเรียน ระยะเวลาทีใช้ในการจัดการเรียนการสอน บทบาทของนักเรียน
2. ทดสอบก่อนการทดลองโดยใช้แบบวัดความสามารถในการทํางานกลุม่
3. ผู้วจิ ยั ดําเนิ น การสอนนักเรียนทังกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุมด้วยตนเอง โดย
ใช้วธิ กี ารจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน ดังนี
3.1 กลุ่มทดลองจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยีโดย
ใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
3.2 กลุ่ม ควบคุม จัดการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
แบบเดิม
4. ขณะนักเรียนปฏิบตั งิ าน ใช้แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มกับนักเรียน
ทังกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
5. หลังเสร็จสินการทดลองทังสองกลุ่มแล้วใช้แบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม
กับนักเรียนทังกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
6. ตรวจผลการทดสอบแล้วนํ าคะแนนทีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วธิ กี ารทางสถิตเิ พือทดสอบ
สมมติฐาน
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การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี ารทางสถิติ ดังนี
1. สถิตทิ ใช้
ี ในการหาคุณภาพเครืองมือ
1.1 วิเคราะห์หาค่าความเทียงตรงตามเนือหาของแบบเรียนอัตลักษณ์ แบบประเมิน
กระบวนการในการทํางานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการทํางานกลุ่ม แผนการสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์ แผนการสอนแบบเดิม โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชียวชาญ
(Index of Consistency: IOC)(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 249)
IOC
เมือ

=

∑

IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
∑ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N
แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญ

1.2 วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุม่ โดย
ใช้วธิ กี ารหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทังฉบับ (Item-total Correlation)
(ดลยา แตงสมบูรณ์.2551: 90; อ้างอิงจากสุณี รักษาเกียรติศกั ดิ m. 2547: 6)
r =

∑

เมือ

r

∑

∑

แทน
N
แทน
∑ XY แทน
∑ X แทน
∑ Y แทน

∑ ∑
∑

∑

สัมประสิทธิสหสั
m มพันธ์
จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมของผลคูณคะแนน X และคะแนน Y
ผลรวมของกําลังสองของคะแนนX
ผลรวมของกําลังสองของคะแนนY
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1.3 วิเคราะห์หาค่าความเชือมันของแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่มทังฉบับ โดย
่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(ล้วน สายยศ; และอังคณา สาย
ใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ
m
ยศ. 2538: 200)
α

1−

=

เมือ α
n
∑s

∑

แทน ค่าสัมประสิทธิ mความเชือมันของแบบทดสอบ
แทน จํานวนข้อของแบบทดสอบ
แทน ผลรวมของคะแนนความแปรปรวน
แต่ละข้อ
แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ
ทังฉบับ

s

2. สถิตพิ นฐานที
ื
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 วิเคราะห์หาค่าเฉลีย (X) จากคะแนนการประเมินกระบวนการในการทํางานกลุม่ และ
การทําแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่มทังกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม(ล้วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 73)

เมือ

X

=

∑

X
แทน คะแนนเฉลีย
∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
N
แทน จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง

2.2 วิเ คราะห์ห าส่ว นเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) จากผลต่ า งของคะแนนการทํา แบบ
วัดความสามารถในการทํางานกลุ่มทังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ.
2538: 76-77)
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S.D.

=

!

∑

∑

เมือ S.D. แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
∑ X แทน ผลรวมทังหมดของคะแนนแต่ละตัว
ยกกําลังสอง
∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกกําลังสอง
N
แทน จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
3. สถิตทิ ใช้
ี ในการหาประสิทธิภาพของแบบเรียนอัตลักษณ์
3.1 หาประสิทธิภาพของแบบเรียนอัตลักษณ์ โดยใช้สูตร (ชัยยงค์พรหมวงศ์.2532: 495496)
E1 ตัวแรก
E1
เมือ

E
F
N
B

=

∑"

#
×
$

&&

แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
(หลังจากเรียนแบบเรียนอัตลักษณ์ในแต่ละคาบ)
แทน คิดเป็ นร้อยละจากการปฏิบตั งิ าน
แทน จํานวนนักเรียน
แทน คะแนนเต็มของการปฏิบตั งิ าน
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E2 ตัวหลัง

เมือ

∑"

E2

=

E

แทน ประสิทธิภาพของผลกระบวนการทีจัดไว้ใน
แบบเรียนอัตลักษณ์คดิ เป็ นร้อยละ
แทน คะแนนรวมของนักเรียนแบบเรียนอัตลักษณ์
แทน จํานวนนักเรียน
แทน คะแนนเต็มของแบบเรียนอัตลักษณ์

X
N
A

#
×
$

&&

4. สถิตทิ ใช้
ี ในการทดสอบสมมติฐาน
4.1 เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่ม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
ก่อนและหลังการทดลองทังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิตทิ ดสอบ t-test for dependent
samples(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104)
t

=

∑'

!( ∑ ) * ∑ )
(*+

เมือ

t
D
N
∑D

∑D

แทน
แทน
แทน
แทน

คําทีใช้ในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
จํานวนคู่
ผลรวมของความแตกต่างจากการ
เปรียบเทียบกันเป็ นรายบุคคลระหว่าง
คะแนนทีได้รบั จากการทดสอบก่อนเรียนกับ
ทดสอบหลังเรียน
แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกต่างจากการ
เปรี ย บเที ย บกั น เป็ นรายบุ ค คลระหว่ า ง
คะแนนทีได้จากการทดสอบก่ อ นเรีย นและ
หลังเรียน
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4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รบั
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ กบั การสอนแบบเดิมโดยใช้สถิต ิทดสอบ t-test for independent
samples (ชูศรี วงศ์รตั นะ.2544: 165)
t

=

+

. * + /+ 0 . *+ /
- +
.+ 0 . *

เมือ

+
.+

t

แทน

x3

แทน

x3

s

s

n
n

+

1.

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าวิกฤตทีใช้ในการพิจารณาการแจกแจง
ของค่า t
ค่าเฉลียของคะแนนผลต่างระหว่างก่อนและ
หลังฝึ กของกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลียของคะแนนผลต่างระหว่างก่อนและ
หลังฝึ กของกลุ่มควบคุม
ความแปรปรวนของคะแนนผลต่างระหว่าง
ก่อนและหลังฝึ กของกลุ่มทดลอง
ความแปรปรวนของคะแนนผลต่างระหว่าง
ก่อนและหลังฝึ กของกลุ่มควบคุม
ขนาดของกลุ่มทดลอง
ขนาดของกลุ่มควบคุม

บทที 4
ผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาวิจยั ในครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือเปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุ่ มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียน
อัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม ในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฎผลดังนี

สัญลักษณ์ ทีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากผลการทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์ทใช้
ี ใน
การนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
n
x
S.D.
t
p
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนเบียงเบนมาตฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าสถิตทิ ใช้
ี พจิ ารณาในt-distribution
ค่านัยสําคัญของการทดสอบ
นักเรียนทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
นักเรียนทีได้รบั การสอนแบบเดิม

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั นําเสนอตามลําดับต่อไปนี
1. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุม่ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ก่อนและหลังการทดลอง
4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีได้รบั การสอนแบบเดิมก่อนและหลังการทดลอง

1. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุม่ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
กับการสอนแบบเดิม
ตาราง2 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุม่ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การ
สอนแบบเดิม

กลุม่

นําพริกยอดนิยม
(นําพริกกะปิ )
(คะแนนเต็ม 75
คะแนน)

นําพริกมะม่วง
(คะแนนเต็ม 75
คะแนน)

ค่าเฉลีย ร้อยละ ค่าเฉลีย

ร้อยละ

ปลาทูรวมสหาย
(ยําปลาทูทอด)
(คะแนนเต็ม 75
คะแนน)

ยําแตงกวากุง้ สด
(คะแนนเต็ม 75
คะแนน)

อัญชันหวานชืนใจ
(นําดอกอัญชัน)
(คะแนนเต็ม 75
คะแนน)

รวมพลผลไม้
(ฟรุตสลัด)
(คะแนนเต็ม 75
คะแนน)

รวม

ค่าเฉลีย ร้อยละ ค่าเฉลีย ร้อยละ ค่าเฉลีย ร้อยละ ค่าเฉลีย ร้อยละ

ทดลอง

12.3

82

12.8

85.33

13.6

90.66

13.5

90

13.7

91.33

13.7

ควบคุม

8.8

58.66

9.6

64

10.3

68.66

10.3

68.66

10.4

69.33

11.6

รวมค่าเฉลีย
(13.27)
91.33
รวมร้อยละ
(88.46)
รวมค่าเฉลีย
(10.17)
77.33
รวมร้อยละ
(67.8)
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จากตาราง2 นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ เรือง
นําพริกยอดนิยม (นําพริกกะปิ ) มีคะแนนเฉลีย 12.3คะแนน, นํ าพริกมะม่วง มีคะแนนเฉลีย 12.8 คะแนน, ปลา
ทูรวมสหาย (ยําปลาทูทอด)มีคะแนนเฉลีย 13.6 คะแนน, ยําแตงกวากุ้งสด มีคะแนนเฉลีย 13.5 คะแนน,
อัญชันหวานชืนใจ(นํ าดอกอัญชัน) มีคะแนนเฉลีย 13.7 คะแนนและรวมพลผลไม้ (ฟรุตสลัด) มีคะแนนเฉลีย
13.7 คะแนน สรุปทัง 6 เรืองมีคะแนนเฉลีย13.27 คะแนน อยูใ่ นระดับดีมาก
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รบั การสอนแบบเดิม เรือง นํ าพริกกะปิ มีคะแนนเฉลีย 8.8
คะแนน,นําพริกมะม่วง มีคะแนนเฉลีย 9.6 คะแนน, ยําปลาทูทอดมีคะแนนเฉลีย 10.3 คะแนน, ยําแตงกวากุง้
สดมีคะแนนเฉลีย 10.3 คะแนน, นํ าดอกอัญชันมีคะแนนเฉลีย 10.4 คะแนน, และฟรุตสลัดมีค่าเฉลีย 11.6
คะแนน สรุปทัง 6 เรืองมีคะแนนเฉลีย10.17 คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ดงั นันนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ที
ได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ มีกระบวนการในการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรียนทีได้รบั การสอน
แบบเดิม ดังภาพประกอบ 2
16
14
12
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13.6

12.8

12.3
8.8

9.6

13.7

13.5
10.3

10.3

13.7
10.4

10.17

8
6
4
2
0

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุ่มระหว่างนักเรียนทีได้รบั การสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
จากภาพประกอบ2 พบว่านักเรียนทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ มคี ะแนนเฉลีย
กระบวนการในการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรียนทีได้รบั การสอนแบบเดิม
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1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
6ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
ตาราง3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท ี 6
ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
ความสามารถใน
การทํางานกลุ่ม
หลังการทดลอง

กลุม่ ทดลอง
n
23

กลุม่ ควบคุม

S.D.
35.130 2.160

n
23

T

S.D.
26.174 2.964 11.712**

p
.000

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.01
จากตาราง3 พบว่า นั ก เรีย นชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้ร บั การสอนโดยใช้แบบเรีย น
อัตลักษณ์มคี วามสามารถในการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรียนทีได้รบั การสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01 ดังภาพประกอบ 3
40
30

35.130
26.174

20

กลุ่มทดลอง

10

กลุ่มควบคุม

0
หลังการทดลอง

ภาพประกอบ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6ที
ได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
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จากภาพประกอบ 3 นั กเรีย นชันประถมศึก ษาปี ที 6ทีได้ร บั การสอนโดยใช้แ บบเรีย น
อัตลักษณ์ มีความสามารถในการทํางานกลุ่ม สูงกว่านักเรียนทีได้รบั การสอนแบบเดิม โดยนักเรียนที
ได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 35.130 และนักเรียนทีได้รบั การสอน
แบบเดิมมีคะแนนเฉลียเท่ากับ 26.174
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
6ทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ก่อนและหลังการทดลอง
ตาราง4ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6ทีได้รบั
การสอนโดยใช้เรียนอัตลักษณ์ก่อนและหลังการทดลอง
ความสามารถใน
การทํางานกลุ่ม
กลุม่ ทดลอง

ก่อนทดลอง
n
23

หลังทดลอง

S.D.
23.957 3.710

n
23

t
S.D.
35.13 2.160 12.772**

p
.000

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.01
จากตาราง4 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท ี 6 ทีได้รบั การสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์มคี วามสามารถในการทํางานกลุ่มสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี
ระดับ .01ดังภาพประกอบ 4
40

30

35.130

23.957

20

ก่อนการทดลอง

10

หลังการทดลอง

0
กลุ่มทดลอง
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ภาพประกอบ 4เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6ทีได้รบั
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ก่อนและหลังการทดลอง
จากภาพประกอบ 4 พบว่า หลัง การทดลองนั กเรีย นทีได้ร บั การสอนโดยใช้แ บบเรีย น
อัต ลักษณ์ มีความสามารถในการทํางานกลุ่ มสูงกว่าก่อนทดลอง โดยหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย
เท่ากับ35.13และก่อนทดลองมีคะแนนเฉลียเท่ากับ 23.957
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6ที
ได้รบั การสอนแบบเดิมก่อนและหลังการทดลอง
ตาราง5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท ี 6ที
ได้รบั การสอนแบบเดิมก่อนและหลังการทดลอง
ความสามารถใน
การทํางานกลุ่มของ
กลุม่ ควบคุม

ก่อนทดลอง
n
23

หลังทดลอง

S.D. n
S.D.
26.174 2.815 23 24.260 2.964

t

p

3.029

.000

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.01
จากตาราง5 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รบั การสอนแบบเดิมมี
ความสามารถในการทํ า งานกลุ่ ม สู ง กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .01
ดังภาพประกอบ 5
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26.5
26
25.5
25
24.5
24
23.5
23

26.174

24.261

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

กลุ่มควบคุม

ภาพประกอบ5 การเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท ี 6ที
ได้รบั การสอนแบบเดิมก่อนและหลังการทดลอง
จากภาพประกอบ 5 พบว่าหลังการทดลองนักเรียนทีได้รบั การสอนแบบเดิมมีความสามารถใน
การทํางานกลุ่มสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยหลังการทดลองมีคะแนนเฉลียเท่ากับ26.174และก่อนการ
ทดลองมีคะแนนเฉลียเท่ากับ 24.261

บทที 5
สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครังนี เป็ นการเปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุ่มและความสามารถในการทํางาน
กลุม่ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิมในกลุ่ม
สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ#งสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื#อเปรีย บเทีย บกระบวนการในการทํา งานกลุ่ ม ของนัก เรียนที#ไ ด้ร บั การสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
2. เพือ# เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม
3. เพือ# เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์ก่อนและหลังการทดลอง
4. เพื#อเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนที#ได้รบั การสอนแบบเดิม
ก่อนและหลังการทดลอง

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. นักเรียนทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มกี ระบวนการในการทํางานกลุ่มสูง
กว่านักเรียนทีไ# ด้รบั การสอนแบบเดิม
2. นักเรียนที#ได้ร บั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัต ลักษณ์ ม ีความสามารถในการทํ างานกลุ่ ม
สูงกว่านักเรียนทีไ# ด้รบั การสอนแบบเดิม
3. นักเรียนที#ไ ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัต ลักษณ์ มีความสามารถในการทํางานกลุ่ ม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นั กเรี ยนที# ได้ ร ั บการสอนแบบเดิ ม มี ความสามารถในการทํ างานกลุ่ มหลั งเรี ยนสู งกว่ า
ก่อนเรียน
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ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
ประชากรที ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ# ช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ภาคเรียนที# 2 ปี การศึกษา 2555
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ#น กระทรวง
มหาดไทยทีต# อ้ งการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทํางานกลุม่ และความสามารถในการทํางานกลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ# ช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ภาคเรียนที# 2 ปี การศึกษา 2555
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน# กระทรวงมหาดไทยที#เลือกมาแบบเจาะจงจากนันใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่ วยในการสุม่ นักเรียนเพือ# เข้าเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนและกลุม่ ควบคุม 1 ห้องเรียน
ตัวแปรที ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
วิธกี ารสอน
1.1 การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
1.2 การสอนแบบเดิม
2. ตัวแปรตาม
2.1 กระบวนการในการทํางานกลุม่
2.2 ความสามารถในการทํางานกลุ่ม

ระยะเวลาทีใช้ในการวิ จยั
ระยะเวลาทีใ# ช้ในการทดลอง 2 สัปดาห์ๆ ละ 6 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมทังสิน 12 คาบ ต่อ 1 ห้องเรียน

เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
1.
2.
3.
4.
5.

แบบเรียนอัตลักษณ์ ชุดอาหารเพือ# สุขภาพ
แผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
แผนการสอนแบบเดิม
แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
แบบวัดความสามารถในการทํางานกลุม่
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วิธีดาํ เนิ นการวิ จยั
1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื#อชีแจงและทําความเข้าใจเกี#ยวกับจุดประสงค์ของการเรียน วิธกี าร
เรียน ระยะเวลาทีใ# ช้ในการจัดการเรียนการสอน บทบาทของนักเรียน และการประเมินผลการเรียน
2. ทดสอบความสามารถในการทํางานกลุ่ ม ของนั กเรีย นโดยใช้แบบวัดความสามารถใน
การทํางานกลุ่มกับนักเรียนทังกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อนการทดลอง
3. ดําเนินการสอนนักเรียนทังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้วธิ กี ารจัดการเรียนการสอน
แตกต่างกันดังนี โดยกลุม่ ทดลองได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ และกลุ่มควบคุมได้รบั การสอนแบบเดิม
จํานวน กลุม่ ละ 6 แผน และประเมินกระบวนการทํางานกลุม่ ขณะปฏิบตั งิ านในแต่ละแผนการสอน
4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม หลังจากจัดการเรีย น
การสอนของนักเรียนทังกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
5. ตรวจผลการทดสอบแล้วนําคะแนนทีไ# ด้มาวิเคราะห์โดยใช้วธิ กี ารทางสถิติ เพื#อทดสอบสมมติฐาน

การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PCเพือ# ทดสอบสมมติฐานดังนี
1. เปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุ่ม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ที#ได้รบั
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิมโดยการหาค่าเฉลีย# และร้อยละ
2. เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม โดยใช้สถิตทิ ดสอบ t-test for independent samples
3. เปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั
การสอนโดยใช้แบบเรีย นอัต ลักษณ์ และการสอนแบบเดิม ก่ อนและหลัง การเรีย นทังกลุ่ม ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม โดยใช้สถิตทิ ดสอบ t-test for dependent samples

สรุปผลการวิ จยั
1. นักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มกี ระบวนการในการ
ทํางานกลุม่ สูงกว่านักเรียนที#ได้รบั การสอนแบบเดิม
2. นักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มคี วามสามารถในการ
ทํางานกลุม่ สูงกว่านักเรียนทีไ# ด้รบั การสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร#ี ะดับ .01
3. นักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มคี วามสามารถในการ
ทํางานกลุม่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร#ี ะดับ .01
4. นักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั การสอนแบบเดิมมีความสามารถในการทํางานกลุ่ม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร#ี ะดับ .01
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อภิ ปรายผล
การศึก ษาครังนี มี ค วามมุ่ ง หมายเพื#อ เปรีย บเที ย บกระบวนการในการทํ า งานกลุ่ ม และ
ความสามารถในการทํางานกลุ่ม เรือ# ง การจัด เตรียม ประกอบอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ที#ได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การ
สอนแบบเดิม สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
1. การเปรียบเทียบกระบวนการในการทํางานกลุม่ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิม ปรากฎผลดังนี คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี
6ทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มกี ระบวนการในการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรียนทีไ# ด้รบั การ
สอนแบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ #รี ะดับ.01สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที# 1 โดยคะแนนเฉลีย# ของ
กระบวนการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มคี า่ เท่ากับ13.27 อยู่ใน
เกณฑ์ดมี าก และคะแนนเฉลี#ยของนักเรียนที#ได้รบั การสอนแบบเดิมเท่ากับ 10.17 อยู่ในเกณฑ์พอใช้
จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของมาลา รมราศรี (2554:39) และทัศนีย์ โชติพฤฒิพงศ์
(2535: 80) ทังนีอาจสืบเนื#องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี
1.1 เนื#องจากแบบเรียนอัตลักษณ์เป็ นแบบเรียนที#สร้างขึนโดยครูท#ปี ระสบปญั หาโดยตรง
จึงทําให้สามารถนํ ามาใช้ในการแก้ไขปญั หาได้ตรงกับความต้องการของครูผู้สอนและสามารถใช้พฒ
ั นา
กระบวนการทํางานกลุ่มให้เกิดขึนได้ นอกจากนี แล้วแบบเรีย นอัต ลักษณ์ ยงั เป็ น แบบเรียนที#น่ าสนใจ
เพราะเป็ นแบบเรีย นที#ฝึ กการเรียนรู้และปฏิบตั ิง านร่วมกัน ได้อย่างมีระบบแบบแผน โดยมุ่ ง เน้ น ให้
นักเรียนเข้าใจกระบวนการทํางานและสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ #นื ได้สอดคล้องกับที#หทัย ตันหยง (2532:
ั หา
503) กล่าวไว้ว่าแบบเรียนอัตลักษณ์ เป็ นสื#อที#สามารถตอบสนองจุดประสงค์ของการเรียนหรือแก้ ป ญ
การเรียนได้อย่างแน่ นอนและตรงจุ ด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการอ่ านและสามารถนํ า
ความรู้ ท#ี ไ ด้ ร ั บ มาปฏิ บ ั ติ ใ นการทํ า งานได้ อ ย่ า งมี ร ะบบแบบแผน อี ก ทังยั ง สามารถสร้ า งผลงาน
ของกลุม่ ได้อกี ด้วย
1.2การสอนโดยใช้ แ บบเรีย นอัต ลัก ษณ์ เป็ น การจัด กิ จ กรรมที#ทํ า ให้ นั ก เรีย นได้ร ับ
ประสบการณ์ โดยตรงผ่านสื#อการสอนที#ง่ายต่อการเรียนรู้ เป็ นสื#อทีจ# บั ต้องได้และสามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกที#
ทุกเวลา ดังทีศ# ริ ชิ ยั กาญจนวาสี (2553: 407) กล่าวไว้ว่าการใช้สอ#ื หรือสร้างสื#อควรง่ายต่อการเรียนรูแ้ ละคํานึง
ถึงความรูป้ ระสบการณ์ ของนักเรียนเน้ นให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ิให้มากที#สุด เพื#อให้
นั ก เรี ย นเข้ า ใจการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกัน และมี โ อกาสแสดงศัก ยภาพได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ
และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ในครังนี นักเรียนมีโอกาสได้แสดงศักยภาพและ
ความสามารถในการทํ างานร่วมกับ ผู้อ#ืน อย่างเต็ม ที# กล่าวคือ หลังจากที#นักเรียนได้อ่านแบบเรีย น
อัตลักษณ์และเข้าใจกระบวนการทํางานแล้ว สามารถปฏิบตั งิ านตามกระบวนการทํางานได้โดยเริม# จาก
การประชุมเพื#อเลือกหัวหน้ าและแบ่งหน้ าที# การวางแผนการทํางาน การปฏิบตั ิงานตามหน้ าที#ของตน
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ตลอดจนการแสดงผลงาน ซึ#งนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
ที#แบบเรียนอัตลักษณ์ กําหนดไว้ โดยมีบรรยากาศในการปฏิบตั งิ านที#สนุ กสนาน สอดคล้องกับที#ทศวร
มณีศรีขาํ (2539: 21) กล่าวไว้วา่ กิจกรรมกลุม่ หรือกระบวนการทํางานกลุ่ม เป็ นวิธกี ารให้นักเรียนได้รบั
ประสบการณ์ และปฏิบตั งิ านจริง โดยนักเรียนทุกคนจะได้ม สี ่วนร่วมในการทํางานและการทํากิจกรรม
กลุ่มได้ทา้ ทายความคิด ได้แสดงความสามารถที#ตนเองถนัด ทําให้การทํากิจกรรมในห้องเรียนมีความ
สนุ กสนานและมีชวี ติ ชีวา ดังนันการใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ ในการจัดการเรียนการสอนจึงทําให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถของตนเองในการทํางานร่วมกับผู้อ#นื ได้อย่างมีกระบวนการส่งผลให้นักเรียนที#
ได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มกี ระบวนการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรียนทีไ# ด้รบั การสอนแบบเดิม
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิมปรากฎผลดังนี คือ นักเรียนที#ได้รบั การสอนโดย
ใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มคี วามสามารถในการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรียนทีไ# ด้รบั การสอนแบบเดิมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร#ี ะดับ .01 ซึ#งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที# 2 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของมาลา รมราศรี
(2554: 39) ทังนี อาจเนื#องมาจากแบบเรียนอัตลักษณ์ มลี กั ษณะเป็ นแบบเรียนที#ช่วยปรุงรสในการสอนให้ม ี
ความน่ าสนใจต่อการเรียนรูม้ ากกว่าแบบเรียนแบบปกติทงนี
ั เพราะแบบเรียนอัตลักษณ์เป็ นแบบเรียนทีม# กี าร
เล่ าเรื#องในการปฏิบ ตั ิงาน โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม มีภาพประกอบที#ม ีความ
น่ าสนใจ จึงส่ งผลให้ นั กเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน และในทางปฏิ บ ัตินั กเรียนก็ได้แสดง
ความสามารถของตนเองที#เกิดจากการเรียนรูไ้ ด้อย่างเข้าใจด้วยความสนุ กสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียน
การสอน (หทัย ตันหยง. 2532: 504)นอกจากนีแล้วยังเป็ นสื#อทีน# ักเรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองเป็ น
แบบเรียนที#สง่ เสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละได้ปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างมีกระบวนการ มีระบบแบบ
แผนรวมทังยังได้แสดงความสามารถของตนในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย (มาลา รมราศรี. 2554:4142)สอดคล้องกับแนวคิดของนิพนธ์ ศุขปรีดี (2545: 39) ทีก# ล่าวไว้วา่ การเลือกสือ# ที#สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนนัน ถ้านั กเรียนพอใจในกิจกรรมหรือประสบการณ์ ท#ีได้ร บั จากสื#อย่อมทํ าให้
นั กเรีย นได้แสดงความสามารถของตนเองอย่ างเต็ ม ประสิท ธิ ภ าพ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์จงึ เป็ นรูปแบบการสอนที#มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถใน
การทํางานกลุ่มของนักเรียนได้อย่างตรงจุดและแก้ไขปญั หาได้อย่างแท้จริง ดังนันนักเรียนชันประถมศึกษา
ปีท#ี 6 ทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์จงึ มีความสามารถในการทํางานกลุ่มสูงกว่านักเรียนที#ได้รบั
การสอนแบบเดิม
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั
การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กอ่ นและหลังทดลองปรากฎผลดังนี คือ นักเรียนชันปี ท#ี 6 ทีไ# ด้รบั การ
สอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มคี วามสามารถในการทํางานกลุ่มหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร#ี ะดับ.01ซึ#งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 3ทีต# งไว้
ั สอดคล้องกับงานวิจยั ของวราภรณ์
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นิยมพงษ์ (2541: 71-72)และจิรภา มาลัยธรรม (2541: 88-89) ทังนีอาจเนื#องมาจากแบบเรียนอัตลักษณ์เป็ น
ั หาของการจัด การเรียนการสอนที#ไม่ เป็ นที#พอใจได้ เพราะแบบเรีย นอัต
สื#อที#สามารถช่วยแก้ไขปญ
ลักษณ์ เ ป็ น สื#อ ที#มุ่ ง เน้ น ให้นั กเรีย นได้ป ฏิ บ ัติง านได้อ ย่ า งแท้จ ริง โดยมีล ักษณะเป็ น วรรณกรรมที#ม ี
ภาพประกอบ มีเนือหาทีช# ่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนเข้าใจและแสดงพฤติกรรมในการทํางานกลุ่มได้อย่างเต็ม
ศักยภาพอีกทังยังง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจจึงเป็ นสื#อที#นักเรียนให้ความสนใจ และสามารถ
ั หาความสามารถในการทํางานกลุ่ ม ของนั กเรีย นได้เ ป็ น อย่ างดีสอดคล้องกับคํา กล่ า วของ
แก้ไ ขป ญ
หทัย ตันหยง(2532: 504) ทีก# ล่าวไว้วา่ แบบเรียนอัตลักษณ์เป็ นแบบเรียนทีม# กี ารปรุงรสการสอนและเป็ นที#
น่าสนใจมากกว่าแบบเรียนปกติ ซึ#งแบบเรียนอัตลักษณ์ เป็ นสื#อทีค# รูสร้างขึนมาจากความรูส้ กึ นึกคิดโดย
แบบเรีย นอัต ลัก ษณ์ จ ะมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรีย นได้ ฝึ ก การปฏิ บ ัติ ง านจริง ทํ า ให้ เ กิด การเรีย นรู้อ ย่ า งมี
กระบวนการ และแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับที#เชียรศรี วิวธิ สิริ
(2527: 35-53) กล่าวไว้ว่า สื#อการสอนที#ดคี วรเป็ นสื#อที#ช่วยให้มกี ารเปลี#ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
ไปในทางที#ต้องการได้ และสื#อนันควรเป็ นสื#อที#มคี วามน่ าสนใจและสามารถนํ าเนือหามาเพิม# รสการสอน
ให้มคี วามสนุ กสนาน ไม่น่าเบื#อหน่ ายทํานองเดียวกันกับโนเอลและลีโอนาร์ด (Noel and Leonard
1962: 26-28)ทีก# ล่าวว่า สือ# การสอนควรเป็ นสื#อที#จะพัฒนานักเรียนด้วยการเสริมทัศนคติทด#ี ตี ่อนักเรียน
และเป็ น สื#อที#ม ีแรงจูง ใจให้นั ก เรีย นสนใจหรือ ดึง ดู ดใจนั กเรีย น ดัง นั นด้วยคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของ
แบบเรียนอัตลักษณ์นีเอง จึงส่งผลให้นกั เรียนทีไ# ด้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์มคี วามสามารถ
ในการทํางานกลุ่มหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
4. การเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6ทีไ# ด้รบั
การสอนแบบเดิมปรากฎผลดังนี คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6ทีไ# ด้รบั การสอนแบบเดิมมีความ
สามารถในการทํางานกลุม่ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ างสถิตทิ #ี
ระดับ.01 ซึ#งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 4 ทังนีอาจสืบเนื#องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี
1. การสอนแบบเดิม เป็ น กิจ กรรมที#ใ ห้นั ก เรีย นได้ป ฏิบัติการประกอบอาหารโดยใช้
ใบงานเป็ นสือ# ในการทํางาน ซึ#งเป็ นสื#อที#มเี นือหาทีส# ามารถทําความเข้าใจได้งา่ ย เพราะมีเนือความที#สนั
และกระชับอีกทังยังมีกระบวนการทํางานที#ช ัดเจนจึง ง่ายต่ อการเรีย นรู้ สอดคล้องกับ คํา กล่ าวของ
กิดานันท์ มลิทอง (2536: 79) ทีก# ล่าวไว้วา่ สื#อการเรียนการสอนถือว่าเป็ นทรัพยากรที#ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรีย น
รู้ สือ# สามารถกระตุน้ ให้นักเรียนเกิดความสนใจ และสื#อการสอนทีด# คี วรให้ง่ายต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับลัดดา สุขปรีด ี (2525: 61) ที#กล่าวว่าสือ# การสอนเป็ นตัวกลางที#ใช้ในกระบวนการ
สอนเพื#อทําให้ครูและนักเรียนเข้า ใจในสิง# ที#ถ่า ยทอดซึ#ง กัน และกัน เพื#อให้เ ป็ น ไปตามจุดมุ่ ง หมายที#
ครูผูส้ อนได้ตงไว้
ั และสื#อการสอนนันควรมีประสิทธิภาพและมีความน่ าสนใจต่อการเรียนการสอน ดังนัน
ใบงานจึงเป็ นสื#อการสอนที#ดแี ละสามารถช่วยให้นักเรีย นมีความสามารถในการทํางานกลุ่ม หลัง การ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
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2. การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม เป็ นการจัดการเรียนการสอนที#ใช้ใ บงานเป็ นสื#อ
โดยใบงานมีเนือหาทีส# นกระชั
ั
บและง่ายต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เวลาไม่มากนัก ทําให้นักเรียนมีเวลาในการ
ทําความเข้าใจ วางแผนการทํางาน และฝึ กการประกอบอาหารร่วมกันได้เต็มทีน# อกจากนีแล้วการจัดการ
เรียนการสอนในครังนีจัดให้มกี ารฝึ กประกอบอาหารหลายชนิ ดและมีความหลากหลาย โดยสับเปลี#ยน
หมุนเวียนกันไป ทําให้นักเรียนได้มโี อกาสฝึ กการประกอบอาหารหลายครังนัน# คือนักเรียนได้ฝึกการ
ประกอบอาหารทังหมดจํานวน 6เรื#องทําให้นักเรียนได้พฒ
ั นาความสามารถในการทํางานกลุ่มอย่าง
ต่อเนื#อง สอดคล้องกับทีม# าลา รมราศรี (2554: 42) กล่าวไว้วา่ เมื#อนักเรียนได้ฝึกการทํากิจกรรมทีห# ลากหลาย
โดยใช้วธิ กี ารปฏิบตั เิ ดิมและทํากิจกรรมซําๆ กันหลายๆ ครัง จะส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการ
ทํากิจกรรมหรือปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื#อง ทําให้ความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนเพิม# สูงขึน
ดังนันความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ท#ี 6 ที#ได้รบั การสอนแบบเดิมหลัง
การทดลองจึงสูงกว่าก่อนการทดลอง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาแบบเรียนอัตลักษณ์
1. ก่อนสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ ควรศึกษาทฤษฏีและวิธกี ารสร้างแบบเรียนอัตลักษณ์ ของ
หทัย ตันหยงให้เข้าใจอย่างแท้จริง เพื#อจะได้สามารถสร้างแบบเรียนที#ตรงกับจุดประสงค์ของการใช้งาน
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนียังช่วยให้การจัดทําแบบเรียนอัตลักษณ์งา่ ยขึนอีกด้วย
2. การจัดทํารูปเล่มของแบบเรียนอัตลักษณ์ ควรสร้างเนือเรื#องให้มคี วามกระชับรัดกุม เพื#อ
ความสะดวกในการศึกษาของนักเรียนในระยะเวลาอันจํากัด นอกจากนี ควรมีภาพประกอบที#น่าสนใจและ
ดึงดูดใจ ตัวละครที#ใช้ในการเล่ าเรื#องควรแสดงอารมณ์ และท่ าทางที#ช ัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนือเรือ# ง
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
1. เนื# องจากแบบเรียนอัตลักษณ์ เป็ นลักษณะการถ่ ายทอดเรื#องราวผ่านวรรณกรรม ทําให้
นักเรียนต้องศึกษาเนื อหาสาระด้วยการอ่านและทําความเข้าใจเรื#องราวนันๆ ด้วยตนเอง ดังนันในการนํ า
แบบเรียนอัตลักษณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรกระตุน้ ให้นักเรียนสนใจอ่านและทําความเข้าใจ
แบบเรียนอัตลักษณ์ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือปฏิบตั จิ ริง เพื#อนักเรียนจะได้สามารถปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการทํางานได้อย่างถูกต้องโดยครูควรตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนก่อนการลงมือปฏิบตั งิ าน
อีกด้วย
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง1 ต่อไป
1. ควรศึกษาผลของการใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การจัดการเรียนการสอนในเนือหา
อื#นๆของกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ควรศึกษาผลของการใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชันอื#นๆ
3. ควรศึกษาผลของการใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูอ้ #นื ๆ
4. ควรศึกษาการใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กบั กระบวนการปฏิบตั งิ านอืน# ๆ
5. ควรจัดทําแบบเรียนอัตลักษณ์ในรูปแบบของ E – BOOK
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รายนามผูเ้ ชียวชาญ
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รายนามผูเ้ ชียวชาญ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สนัน มีขนั หมาก
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์สริ ะอร ยอดเจริญ
ครูชาํ นาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางแก้ว
สํานักงานเขตพืน5 ทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
3. อาจารย์ ดร.วรินทร โพนน้อย
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวกข
คุณภาพของเครืองมือวิ จยั
ตาราง 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบเรียนอัตลักษณ์
ตาราง 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนโดยใช้
แบบเรียนอัตลักษณ์
ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิม
ตาราง 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบประเมินกระบวนการ
ในการทํางานกลุ่ม
ตาราง 10 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่า
ความเชือมัน(Reliability) ของแบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบเรียนอัตลักษณ์ เรือง นํ5าพริกยอดนิยม
(นํ5าพริกกะปิ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.3 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.4 มีการกําหนดอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
2.9 เนื5อเรืองง่ายต่อการจดจําและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
2.10 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับแผนการสอน
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
3.1 ขนาดของรูปเล่มมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.4 ภาพสามารถสือความได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
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(IOC)
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบเรียนอัตลักษณ์ เรือง นํ5าพริกมะม่วง(ต่อ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.3 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.4 มีการกําหนดอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
2.9 เนื5อเรืองง่ายต่อการจดจําและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
2.10 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับแผนการสอน
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
3.1 ขนาดของรูปเล่มมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.4 ภาพสามารถสือความได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบเรียนอัตลักษณ์ เรือง ปลาทูรวมสหาย
(ยําปลาทูทอด)(ต่อ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.3 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.4 มีการกําหนดอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
2.9 เนื5อเรืองง่ายต่อการจดจําและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
2.10 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับแผนการสอน
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
3.1 ขนาดของรูปเล่มมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.4 ภาพสามารถสือความได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบเรียนอัตลักษณ์ เรือง ยําแตงกวาเลิศรส
(ยําแตงกวากุง้ สด)(ต่อ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.3 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.4 มีการกําหนดอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
2.9 เนื5อเรืองง่ายต่อการจดจําและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
2.10 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับแผนการสอน
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
3.1 ขนาดของรูปเล่มมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.4 ภาพสามารถสือความได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

ค่าดัชนี
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบเรียนอัตลักษณ์ เรือง อัญชันหวานชืนใจ
(นํ5าดอกอัญชัน)(ต่อ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.3 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.4 มีการกําหนดอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
2.9 เนื5อเรืองง่ายต่อการจดจําและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
2.10 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับแผนการสอน
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
3.1 ขนาดของรูปเล่มมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.4 ภาพสามารถสือความได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
(IOC)
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบเรียนอัตลักษณ์ เรือง รวมพลผลไม้
(ฟรุตสลัด)(ต่อ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ความคิดรวบยอดสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.3 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
1.4 มีการกําหนดอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
2.9 เนื5อเรืองง่ายต่อการจดจําและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
2.10 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับแผนการสอน
2.1 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
2.2 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 เนื5อเรืองมีความสอดคล้องกับอรรถลักษณ์ของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.4เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการในการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ
2.5 เนื5อเรืองช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุ่ม
2.6เนื5อเรืองมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน
2.7เนื5อเรืองมีการใช้ภาษาทีง่ายต่อการทําความเข้าใจ
2.8 เนื5อเรืองมีความเหมาะสมกับเนื5อหาสาระทีเรียน
3.1 ขนาดของรูปเล่มมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
3.4 ภาพสามารถสือความได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
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ตาราง 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์น5ํ าพริก
ยอดนิยม(นํ5าพริกกะปิ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามอรรถลักษณะของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
3.3 สือการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนมีกระบวนการในการทํางานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่ม
3.6สือการเรียนการสอนให้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4.1 การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.2 การประเมินผลใช้วธิ กี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน สือการเรียนการสอน และการประเมินผล
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ตาราง 7ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์น5ําพริกมะม่วง
(ต่อ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามอรรถลักษณะของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
3.3 สือการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนมีกระบวนการในการทํางานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่ม
3.6สือการเรียนการสอนให้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4.1 การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.2 การประเมินผลใช้วธิ กี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน สือการเรียนการสอน และการประเมินผล
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ตาราง 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ปลาทูรวม
สหาย(ยําปลาทูทอด)(ต่อ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามอรรถลักษณะของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
3.3 สือการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนมีกระบวนการในการทํางานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่ม
3.6สือการเรียนการสอนให้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4.1 การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.2 การประเมินผลใช้วธิ กี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน สือการเรียนการสอน และการประเมินผล
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ตาราง 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์ยาํ แตงกวาเลิศ
รส (ยําแตงกวากุง้ สด)(ต่อ)
รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามอรรถลักษณะของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
3.3 สือการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนมีกระบวนการในการทํางานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่ม
3.6สือการเรียนการสอนให้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4.1 การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.2 การประเมินผลใช้วธิ กี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน สือการเรียนการสอน และการประเมินผล

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
1
1
1
.67
1
1
.67
1
.67
.67
1
1
1
1
1
1
1
1
.67
1
.67
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ตาราง 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์น5ําดอกอัญชัน
(อัญชันหวานชืนใจ)(ต่อ)

รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามอรรถลักษณะของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
3.3 สือการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนมีกระบวนการในการทํางานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่ม
3.6สือการเรียนการสอนให้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4.1 การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.2 การประเมินผลใช้วธิ กี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน สือการเรียนการสอน และการประเมินผล

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
1
1
1
.67
1
1
.67
.67
.67
1
1
1
1
1
1
1
1
.67
1
.67
1
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ตาราง 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์รวมพลผลไม้
(ฟรุตสลัด)(ต่อ)

รายการประเมิน

1.1 ความคิดรวบยอดมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามอรรถลักษณะของแบบเรียนอัตลักษณ์
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
3.3 สือการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนมีกระบวนการในการทํางานกลุ่มและ
ความสามารถในการทํางานกลุ่มมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่ม
3.6สือการเรียนการสอนให้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4.1 การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.2 การประเมินผลใช้วธิ กี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน สือการเรียนการสอน และการประเมินผล

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
1
1
1
.67
1
1
.67
1
.67
.67
1
1
1
1
1
1
1
1
.67
1
.67
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมนํ5าพริกกะปิ

รายการประเมิน

1.1 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.4 จุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
1.5 เนื5อหาสาระสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามขัน5 ตอนกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนรูม้ คี วามสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนรูม้ คี วามหลากหลาย
3.3 สือการเรียนรูเ้ หมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนมีความสนใจในเนื5อหาการเรียนมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม
3.6สือการเรียนรูใ้ ห้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3.8สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั
และทักษะพิสยั

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
.67
1
1
1
1
1
1
1
1
.67
.67
.67
1
.67
1
1
1
.67
1
1
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมนํ5าพริกกะปิ (ต่อ)

รายการประเมิน

4.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งและจุดประสงค์
การเรียนรู้
4.2 การวัดและประเมินผลใช้เครืองมือและวิธกี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
4.4 มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรูท้ ี
คาดหวัง เนื5อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สือการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
.67
1
1
1
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมนํ5าพริกมะม่วง(ต่อ)

รายการประเมิน

1.1 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.4 จุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
1.5 เนื5อหาสาระสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามขัน5 ตอนกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนรูม้ คี วามสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนรูม้ คี วามหลากหลาย
3.3 สือการเรียนรูเ้ หมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนมีความสนใจในเนื5อหาการเรียนมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม
3.6สือการเรียนรูใ้ ห้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3.8สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั
และทักษะพิสยั

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.67
1
1
1
1
1
1
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ตาราง8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมนํ5าพริกมะม่วง(ต่อ)

รายการประเมิน

4.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งและจุดประสงค์
การเรียนรู้
4.2 การวัดและประเมินผลใช้เครืองมือและวิธกี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
4.4 มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรูท้ ี
คาดหวัง เนื5อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สือการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
.67
1
1
.67
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมยําปลาทูทอด(ต่อ)

รายการประเมิน

1.1 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.4 จุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
1.5 เนื5อหาสาระสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามขัน5 ตอนกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนรูม้ คี วามสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนรูม้ คี วามหลากหลาย
3.3 สือการเรียนรูเ้ หมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนมีความสนใจในเนื5อหาการเรียนมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม
3.6สือการเรียนรูใ้ ห้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3.8สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั
และทักษะพิสยั

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.67
1
1
1
1
1
1
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมยําปลาทูทอด (ต่อ)

รายการประเมิน

4.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งและจุดประสงค์
การเรียนรู้
4.2 การวัดและประเมินผลใช้เครืองมือและวิธกี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
4.4 มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรูท้ ี
คาดหวัง เนื5อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สือการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
.67
1
1
.67
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมยําแตงกวากุ้งสด(ต่อ)

รายการประเมิน

1.1 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.4 จุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
1.5 เนื5อหาสาระสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามขัน5 ตอนกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนรูม้ คี วามสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนรูม้ คี วามหลากหลาย
3.3 สือการเรียนรูเ้ หมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนมีความสนใจในเนื5อหาการเรียนมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม
3.6สือการเรียนรูใ้ ห้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3.8สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั
และทักษะพิสยั

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.67
1
1
1
1
1
.67
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมยําแตงกวากุ้งสด(ต่อ)

รายการประเมิน

4.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งและจุดประสงค์
การเรียนรู้
4.2 การวัดและประเมินผลใช้เครืองมือและวิธกี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
4.4 มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรูท้ ี
คาดหวัง เนื5อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สือการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
.67
1
1
.67
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมนํ5าดอกอัญชัน(ต่อ)

รายการประเมิน

1.1 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.4 จุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
1.5 เนื5อหาสาระสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามขัน5 ตอนกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนรูม้ คี วามสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนรูม้ คี วามหลากหลาย
3.3 สือการเรียนรูเ้ หมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนมีความสนใจในเนื5อหาการเรียนมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม
3.6สือการเรียนรูใ้ ห้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3.8สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั
และทักษะพิสยั

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.67
1
1
1
.67
1
1
1
1
1
1
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมนํ5าดอกอัญชัน (ต่อ)

รายการประเมิน

4.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งและจุดประสงค์
การเรียนรู้
4.2 การวัดและประเมินผลใช้เครืองมือและวิธกี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
4.4 มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรูท้ ี
คาดหวัง เนื5อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สือการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
.67
1
1
.67
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมฟรุตสลัด(ต่อ)

รายการประเมิน

1.1 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.2 จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
1.3 ผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.4 จุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
1.5 เนื5อหาสาระสอดคล้องกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง/ตัวชีว5 ดั
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องตามขัน5 ตอนกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
2.4กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นกั เรียนนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
2.6กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.7ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
2.8 เนื5อหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
3.1 สือการเรียนรูม้ คี วามสอดคล้องกับเนื5อหาทีเรียน
3.2 สือการเรียนรูม้ คี วามหลากหลาย
3.3 สือการเรียนรูเ้ หมาะสมกับวัยของนักเรียน
3.4 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนมีความสนใจในเนื5อหาการเรียนมากยิงขึน5
3.5 สือการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั งิ านแบบกระบวนการในการทํางาน
กลุ่ม
3.6สือการเรียนรูใ้ ห้สาระการเรียนรูท้ ถูี กต้อง มีคุณค่าทางวิชาการ
3.7 สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3.8สือการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั
และทักษะพิสยั

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.67
1
1
1
1
1
.67
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแผนการสอนแบบเดิมฟรุตสลัด(ต่อ)

รายการประเมิน

4.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ คาดหวั
ี
งและจุดประสงค์
การเรียนรู้
4.2 การวัดและประเมินผลใช้เครืองมือและวิธกี ารทีหลากหลายและมีความเหมาะสม
4.3 การวัดและประเมินผลครอบคลุมทัง5 ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
4.4 มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิ และหลังการเรียน
5. แผนการสอนมีความสอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรูท้ ี
คาดหวัง เนื5อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สือการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
.67
1
1
.67
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ตาราง 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่ม

รายการประเมิน

1. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีความสอดคล้องกับแบบเรียนอัต
ลักษณ์
2. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีความสอดคล้องกับแผนการสอน
3. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีความสอดคล้องกับเนื5อหาสาระ
4. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้
5. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีความสอดคล้องกับความคิดรวบยอด
6. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีความสอดคล้องกับข้อสอบ
กระบวนการทํางานกลุ่ม
7. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีความสอดคล้องกับเนื5อเรืองของ
แบบเรียนอัตลักษณ์
8. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีขนั 5 ตอนกระบวนการทํางานทีมีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบ
9. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มมีองค์ประกอบทีสอดคล้องกับเกณฑ์
การให้คะแนน
10. แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่มสามารถวัดกระบวนการทํางานกลุ่ม
ได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม ถูกต้อง และเหมาะสม

ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)

1
.67
1
.67
.67
1
1
1
.67
1
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ตาราง 10 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชือมัน (Reliability) ของ
แบบวัดความความสามารถในการทํางานกลุ่ม
ข้อ

ค่าอํานาจจําแนก(r)

1

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1

2

.67

.47

3

1

.29

4

.67

.21

5

.33

6

1
1

7

1

.35

8

.67

.23

9

.67

.36

10

.67

.24

ความเชือมัน (Reliability) เท่ากับ .624

.26

.27
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ภาคผนวกค
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
แบบเรียนอัตลักษณ์
แผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
แผนการสอนแบบเดิม
แบบประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
แบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม

109
แบบเรียนอัตลักษณ์

110

111

112

113

114

115

116

แผนการสอนภาษาไทยโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
แผนการสอนที 5

117

118

119

ขัน* ตอนการสอนแบบเรียนอัตลักษณ์
ขัน* นําเข้าสู่บทเรียน จัดกิจกรรมเพือกระตุน้ และเชือมโยงเกียวกับการเรียน
ให้นกั เรียนในแต่ละเรือง
ขัน* สอน แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม จากนัน5 ให้แต่ละกลุ่มศึกษาแบบเรียนอัต
ลักษณ์ทผูี ้สอนสร้างขึน5 เพือตอบสนองลักษณะเฉพาะของนักเรียนด้วยตนเองแล้วลงมือ
ปฏิบตั งิ านตามขัน5 ตอนทีแบบเรียนอัตลักษณ์ได้กาํ หนดไว้
ขัน* สรุป อภิป รายผลการปฏิบ ัติง าน แสดงความรู้สึก จากการปฏิบ ัติก าร
ทํางานและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและสร้างหนังสือเฉพาะของกลุ่มตามความ
ต้องการและความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม
ขัน* ประเมิ นผล เป็ นการประเมินทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยใช้แบบ
ประเมินกระบวนการทํางานกลุ่ม

120
แผนการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์
แผนการสอนที 5
แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชนั * ประถมศึกษาปี ที 6
ชุดอาหารเพือสุขภาพเรือง อัญชันหวานชืนใจ (นํ*าดอกอัญชัน) เวลา 100 นาที (2 คาบ)
ความคิ ดรวบยอด
การตัง5 เป้าหมายการทํางาน การกําหนดหน้าทีทีชัดเจน และการปฏิบตั งิ านตามแผน ทําให้
การปฏิบตั งิ านลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
จุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
1. กําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
2. วางแผนการทํางานได้ชดั เจน
3. บอกขัน5 ตอนการทํางานได้
4. ทํางานตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
5. นําเสนอผลงานได้
สาระการเรียนรู้
การทํานํ5าดอกอัญชันทําให้ผูเ้ รียนได้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
1. กําหนดเป้าหมายร่วมกัน
2. แจกแจงวัสดุ อุปกรณ์
3. วางแผนการทํางานร่วมกัน
4. ปฏิบตั งิ านตามแผนร่วมกัน
5. เสนอผลงาน
กิ จกรรมการเรียนการสอน
ขัน* นํา
ครูนําตัวอย่างนํ5าหวานคือนํ5าตะไคร้ นํ5ามะตูม มาให้นักเรียนดูและชิมพร้อมกับสนทนา
ร่วมกันเรืองรสชาติ ลักษณะของสีและกลิน และถามนักเรียนว่าเคยรับประทานนํ5 าหวานชนิดอืน
หรือไม่ ถ้าเคยรับประทานเคยรับประทานจากทีใด
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ขัน* สอน
1. จัดนักเรียนเป็ นกลุ่ม 5 กลุ่ม จัดนักเรียนกลุ่มละ 5-6 คนโดยใช้กลุ่มเดิม
2. นักเรียนเริมประชุมกลุ่มและแบ่งหน้าทีการทํางาน
3. แจกแบบเรียนอัตลักษณ์เรือง อัญชันหวานชืนใจให้นกั เรียนศึกษาพร้อมอ่าน
และพิจารณาแบบเรียนอัตลักษณ์โดยดําเนินการปฏิบตั ติ ามแผนแบบเรียนอัตลักษณ์
3.1 นักเรียนกําหนดเป้าหมายในการทํานํ5าดอกอัญชันร่วมกัน
3.2 นักเรียนเตรียมเครืองปรุงเครืองมือ และอุปกรณ์ ในการทํานํ5าดอกอัญชัน
3.3 นักเรียนวางแผนการทํางานและแบ่งหน้าทีให้สมาชิกในกลุ่มเพือทํานํ5าดอก
อัญชัน
3.4 นักเรียนร่วมกันลงมือทํานํ5าดอกอัญชันไปถึงการจัดบนโต๊ะอาหารพร้อมทัง5
ล้างและจัดเก็บอุปกรณ์
ขัน* สรุป
1. นักเรียนอภิปรายผลการปฏิบตั งิ าน
2. เขียนแบบเรียนอัตลักษณ์ของกลุ่ม
3. นักเรียนแสดงความรูส้ กึ จากการเรียน
สือการเรียนการสอน
1. แบบเรียนอัตลักษณ์เรืองอัญชันหวานชืนใจ
2. เครืองปรุง สําหรับการทํานํ5าดอกอัญชัน
3. เครืองมือ อุปกรณ์สาํ หรับการทํานํ5าดอกอัญชัน
4. ตัวอย่างนํ5าหวาน คือนํ5าตะไคร้ และนํ5ามะตูม
การประเมิ นผล
แบบวัดกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยวัดจากกระบวนการดังนี5
• กําหนดเป้าหมายร่วมกัน
• แจกแจงวัสดุ อุปกรณ์
• วางแผนการทํางานร่วมกัน
• ปฏิบตั งิ านตามแผนร่วมกัน
• เสนอผลงาน
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แผนการสอนแบบเดิ ม
แผนการสอนที 5
แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยชัน* ประถมศึกษาปี ที 6
ชุดอาหารเพือสุขภาพเรือง นํ*าดอกอัญชัน
เวลา 100นาที (2 คาบ)
ความคิ ดรวบยอด
การทํางานร่วมกันทีมีการตัง5 เป้าหมายการทํางาน การปฏิบตั งิ านตามแผน และการกําหนด
หน้าทีทีชัดเจนทําให้การปฏิบตั งิ านลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
จุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
1. บอกขัน5 ตอนการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง
2. ทํางานตามขัน5 ตอนอย่างถูกวิธ ี
3. สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ นได้
ื
สาระการเรียนรู้
การทํานํ5าดอกอัญชันทําให้ผูเ้ รียนได้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
1. กําหนดเป้าหมายร่วมกัน
2. แจกแจงวัสดุ อุปกรณ์
3. วางแผนการทํางานร่วมกัน
4. ปฏิบตั งิ านตามแผนร่วมกัน
5. เสนอผลงาน
กิ จกรรมการเรียนการสอน
ขัน* นํา
ครูนําตัวอย่างนํ5าหวานคือ นํ5าตะไคร้ นํ5ามะตูม มาให้นกั เรียนดูและชิมพร้อมกับ
สนทนาร่วมกันเรือง รสชาติ ลักษณะของสีและกลิน และถามนักเรียนว่าเคยรับประทานนํ5าหวาน
ชนิดอืนหรือไม่ ถ้าเคยรับประทานเคยรับประทานจากทีใด
ขัน* สอน
1. ครูแบ่งผูเ้ รียนออกเป็ นกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คนใช้กลุ่มเดิมจากคาบแรกทีเรียน
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2. นักเรียนเริมประชุมกลุ่มและแบ่งหน้าทีการทํางาน
3. ครูให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านใบความรูเ้ รืองนํ5าดอกอัญชันและสรุปความ
พร้อมกับอภิปรายร่วมกัน
4. นักเรียนร่วมกันลงมือทํานํ5าดอกอัญชันพร้อมกับจัดและตกแต่งนํ5าดอกอัญชันบน
โต๊ะอาหารพร้อมล้างและจัดเก็บอุปกรณ์
ขัน* สรุป
1. นักเรียนอภิปรายผลการปฏิบตั งิ าน
2. เขียนสรุปขัน5 ตอนการทํานํ5าดอกอัญชันและผลทีได้รบั ในการทํานํ5าดอกอัญชัน
3. นักเรียนแสดงความรูส้ กึ จากการเรียน
สือการเรียนการสอน
1. ใบงานความรูเ้ รือง นํ5าดอกอัญชัน
2. เครืองปรุง วัตถุดบิ ในการทํานํ5าดอกอัญชัน
3. เครืองมือ อุปกรณ์สาํ หรับการทํานํ5าดอกอันชัน
4. ตัวอย่างนํ5าหวาน
การประเมิ นผล
แบบวัดกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยวัดจากกระบวนการดังนี5
• กําหนดเป้าหมายร่วมกัน
• แจกแจงวัสดุ อุปกรณ์
• วางแผนการทํางานร่วมกัน
• ปฏิบตั งิ านตามแผนร่วมกัน
• เสนอผลงาน
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ใบความรู้ที 5
เรือง นํ*าดอกอัญชัน
ดอกอั ญ ชั น เป็ นไม้ เ ลื5 อ ยที คนชอบปลู
ด อกสี น5ํ าเงิ น แก่ ต รงกลาง
สาระสําคักญตามริ ม รั ว5 มี ดอกสี
มีสเหลื
เี หลืองบางชนิดมีสขี าว หรือสีม่วงอ่อน ขึน5 ได้ดใี นดินทัวไป ชอบความชื5นปานกลาง ซึงดอก
อัญชันสามารถนํ ามาสกัดทําสีประกอบอาหารได้ใช้ทํทําสีขนม เช่น ขนมดอกอัญชันขนมช่อม่วง
และนํามาทําเป็ นนํ5าหวานหรือนํ5าสมุนไพรได้
นํ5าดอกอัญชันเป็ นนํ5าสมุนไพรชนิดหนึงทีคนนิยมทํารับประทานเพราะนํ
ประทานเพราะนํ5าดอกอัญชันมีส ี
ทีน่ าดึงดูดใจและนํ5าดอกอัญชันมีวธิ กี ารทําทีไม่ซบั ซ้อนซึงรสชาติของนํ5าดอกอัญชันเมือมาทําเป็ น
นํ5าหวานจะมีรสทีหอม หวาน ชืนใจ

อุปกรณ์ –เครืองปรุง
อุปกรณ์
1. หม้อ
2. ถ้วย
3. แก้ว
เครืองปรุง
1. ดอกอัญชัน
2. นํ5าตาล
3. นํ5าเปล่า
4. นํ5าผึง5
5. นํ5าแข็ง

2
3
4
3
1

ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ถังเล็ก
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วิ ธีการทํานํ*าดอกอัญชัน
ต้มดอกอัญชัน 3 นาทีและนํ าดอกอัญชันมาคัน5 เอาแต่น5ํา

ต้มนําให้เดือดและเติมนําตาลคนจนนําตาลละลายหมด

นํานําดอกอัญชัน มาผสมกับนําเชือมคนให้เข้ากัน

เติมนํ5าผึง5 และคนให้เข้ากัน

ประโยชน์ และคุณค่าสารอาหารของนํ*าดอกอัญชัน
ดอกอัญชันมีประโยชน์ คือ เป็ นเครืองดืมทีช่วยดับกระหาย ช่วยเพิมความสามารถใน
การมองเห็นได้ดว้ ย
นํ5าผึง5 มีประโยชน์คอื นํ5าผึง5 มีวติ ามินบีและซี ช่วยชะลอการเสือมของเซลล์ต่างๆ และ
ยังเป็ นยาระบายอ่อนๆ

แบบประเมิ นกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
แบบประเมิ นกระบวนการทํางานกลุ่ม
เรือง.............................................
กลุ่มที...........................ชือกลุ่ม...................
ขัน* ตอนกระบวนการ
1. กําหนดเป้ าหมาย
( 2 คะแนน)

ปฏิ บตั ิ

องค์ประกอบ
1. กําหนดปริมาณอาหารเหมาะสมกับ
จํานวนผูบ้ ริโภค

ไม่ปฏิ บตั ิ

คะแนนทีได้

2. มีการกําหนดคุณค่าทางโภชนาการ
ถูกต้องและชัดเจน

คะแนนทีได้
ได้ ครบ
ได้
ได้

2 ข้อ
1ข้อ
0 ข้อ

ได้
ได้
ได้

2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

126

ขัน* ตอนกระบวนการ
2. แจกแจงเครืองปรุง
อุปกรณ์ ( 4 คะแนน)

ปฏิ บตั ิ

องค์ประกอบ
1. เครืองปรุง
- ระบุและจัดหาเครืองปรุงครบถ้วน
ถูกต้องเหมาะสมกับปริมาณอาหาร
- มีการคัดเลือกเครืองปรุงทีมี
คุณภาพและสะอาด
- มีการตรวจสอบเครืองปรุง

ไม่ปฏิ บตั ิ

คะแนนทีได้

2. ระบุและจัดเตรียมเครืองมือได้เหมาะสม
กับงานทีจะทํา

คะแนนทีได้
ได้ครบ
ได้
ได้
ได้
ได้

4ข้อ
3ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ
0 ข้อ

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแน
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ขัน* ตอนกระบวนการ
3. วางแผนการทํางาน
(3 คะแนน)

องค์ประกอบ
1. เตรียมเครืองปรุง อุปกรณ์
ครบถ้วนถูกต้อง
2. มีการมอบหมายงานและ
แบ่งหน้าทีได้อย่างชัดเจน
3. มีการวางแผนจัดลําดับการ
ทํางานอย่างมีขนั 5 ตอนถูกต้องและ
เหมาะสม

ปฏิ บตั ิ

ไม่ปฏิ บตั ิ

คะแนนทีได้

คะแนนทีได้
ได้ครบ
ได้
ได้
ได้

3 ข้อ
2ข้อ
1 ข้อ
0 ข้อ

ได้
ได้
ได้
ได้

3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ขัน* ตอนกระบวนการ
4. ลงมือปฏิ บตั ิ งาน
( 3 คะแนน)

ปฏิ บตั ิ

องค์ประกอบ
1. ทํางานตามลําดับขัน5 ตอนทีได้วางแผนไว้ได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ตรวจสอบเครืองปรุงและแก้ไขขัน5 ตอน
- มีการชิมรสให้ได้รสชาติทเหมาะสมและ
ี
กลมกล่อมตามลักษณะของอาหารแต่ละชนิด
- มีการปรับสีสนั ให้สวยงามและเหมาะสมกับ
อาหารแต่ละชนิด

ไม่ปฏิ บตั ิ

คะแนนทีได้

คะแนนทีได้
ได้ครบ
ได้
ได้
ได้

3ข้อ
2ข้อ
1ข้อ
0ข้อ

ได้
ได้
ได้
ได้

3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ขัน* ตอนกระบวนการ
องค์ประกอบ
1. เลือกภาชนะทีเหมาะสมกับ
5. แสดงผลผลิ ต
ลักษณะของอาหารและจัดโต๊ะอาหารได้
( 3 คะแนน)
อย่างสวยงาม
2. อภิปรายคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารแต่ละชนิดได้อย่าง
ถูกต้อง
3. ล้างจัดเก็บอุปกรณ์ได้
อย่างสะอาด และจัดเก็บได้
อย่างเรียบร้อย
คะแนนทีได้
ได้ครบ
ได้
ได้
ได้

ปฏิ บตั ิ

3ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ
0 ข้อ

ไม่ปฏิ บตั ิ

ได้
ได้
ได้
ได้

3
2
1
0

คะแนนทีได้

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
ร้อยละของคะแนน

ระดับคะแนน

การแปลความหมาย

80-100

12.00-15.00

ดีมาก

70-79

10.50-11.99

ดี

60-69

9.00-10.49

พอใช้

ตํากว่า 60

ตํากว่า 9

ต้องปรับปรุง
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แบบวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม
นักเรียนอ่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้ออย่างรอบคอบ แล้วทําเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกับ
ความรูส้ กึ และการปฏิบตั ขิ องนักเรียนมากทีสุด เพียงข้อละ 1 ช่อง

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

มากทีสุด
ข้อปฏิ บตั ิ
เมือทํางานกลุ่ม ฉันจะทํางานตามแผน
ทีกลุ่มกําหนดไว้อย่างเต็มความสามารถ
ฉันจะไม่ปฏิบตั งิ านตามแผนหากแผนนัน5
ไม่ตรงกับแผนทีฉันได้คดิ ไว้
เมือเกิดปญั หาภายในกลุ่มฉันจะเสนอแนว
ทางการแก้ไขให้แก่กลุ่ม
เมือมีการประชุมฉันจะเสนอความคิดเห็นที
แปลกใหม่ให้แก่กลุ่ม
ในการทํางานกลุ่มฉันจะเสนอความคิดเห็น
ในประเด็นทีฉันสนใจเท่านัน5
ฉันจะหยุดการสนทนาหรือแสดงความเห็น
คิดใดๆเมือในกลุ่มเกิดปญั หา
ขณะแสดงความคิดเห็นฉันจะมองหน้า
เพือนและตัง5 ใจฟงั เพือน
เมือฉันมีความคิดเห็นทีขัดแย้งกับเพือน
ขณะเพือนเสนอแผนการทํางาน ฉันจะรอ
ให้เพือนพูดจบก่อน ก่อนฉันจะถาม
เมือความคิดเห็นของเพือนกับฉันไม่ตรงกัน
ฉันไม่สามารถยอมรับได้
ฉันจะไม่สามารถทํางานทีได้มอบหมายจาก
เพือนทีไม่สนิทได้

มาก

ปานกลาง

น้ อย
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เกณฑ์การให้คะแนน
มากทีสุด
มาก
น้อย
น้อยทีสุด

หมายถึง ข้อความตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนทีจะปฏิบตั แิ น่ นอน
หมายถึง ข้อความตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนทีจะปฏิบตั คิ ่อนข้าง
แน่ นอน
หมายถึง ข้อความตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนทีคิดว่าน่ าจะปฏิบตั ิ
หมายถึง ข้อความตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนทีคิดว่าจะไม่ปฏิบตั ิ

ข้อความทางบวก
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ให้
ให้
ให้
ให้

1
2
3
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ข้อความทางลบ
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ภาคผนวก ง
คะแนนการทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 11 คะแนนการหาประสิทธิภาพของแบบเรียนอัตลักษณ์
ตาราง 12 คะแนนประเมินกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
ตาราง 13 คะแนนเฉลียกระบวนการในการทํางานกลุ่ม
ตาราง 14 คะแนนวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม
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ตาราง 11 คะแนนการหาประสิทธิภาพของแบบเรียนอัตลักษณ์
คนที

นํ5าพริก
ยอดนิยม

นํ5าพริก
มะม่วง

ปลาทู
รวมสหาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

8
8
7
7
8
8
7
9
8
6
8
9
8
6
9
9
9
8
7
9
8
10
7
7
8
9
8
8

7
8
7
8
7
7
8
8
9
7
9
8
9
7
9
8
8
9
9
8
8
9
8
8
7
8
7
8

8
9
8
7
7
8
7
9
8
7
8
8
7
8
8
9
10
8
8
9
9
8
9
8
8
9
7
7

อัญชัน
ยําแตงกวา
หวานชืน
เลิศรส
ใจ
8
9
7
8
8
9
9
8
7
8
9
9
8
7
9
10
10
8
8
9
6
8
8
6
8
9
8
7

9
7
9
8
8
8
9
8
7
6
9
8
8
7
8
9
9
7
9
8
8
8
8
7
7
8
8
7

ฟรุต
สลัด

รวม
E1

รวม
E2

7
9
8
9
9
7
8
9
7
8
8
9
7
8
10
8
8
8
7
9
7
9
7
8
8
8
9
8

47
50
46
47
47
47
48
51
46
42
51
51
47
43
53
53
54
48
48
52
46
52
47
44
46
51
47
45

24
26
24
25
27
27
26
27
24
22
23
27
23
24
28
27
28
25
25
26
25
27
24
23
24
27
25
24
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ตาราง 11 คะแนนการหาประสิทธิภาพของแบบเรียนอัตลักษณ์ (ต่อ)

คนที
29
30
31
32
รวม

นํ5าพริก
ยอดนิยม

นํ5าพริก
มะม่วง

8
8
8
9
256
80

8
9
8
9
257
80.313

ปลาทู
รวมสหาย

อัญชัน
ยําแตงกวา
หวานชืน
เลิศรส
ใจ

7
8
9
8
7
8
9
8
258
261
80.625
81.563
คะแนนเฉลียรวม

9
10
9
8
258
80.625

ฟรุต
สลัด

รวม
E1

รวม
E2

8
9
8
8
260
81.25

48
53
48
51
1549

25
27
26
25
853

80.729 84.374
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แบบทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบเรียนอัตลักษณ์
แบบทดสอบ
ชุด อาหารเพือสุขภาพ เรืองดอกอัญชันหวานชืน
ชัน* ประถมศึกษาปี ที 6
1. กระบวนการที อร และ สน ไปเก็บดอกอัญชันเป็ นกระบวนการในข้อใด
1. กําหนดเป้าหมาย
2. เตรียมเครืองปรุง และอุปกรณ์
3. การวางแผนการทํางาน
4. ขัน5 ตอนการปฏิบตั งิ าน
2. ขัน5 ตอนใดทีป้าให้เด็กๆทําหลังจากกําหนดเป้าหมายเสร็จ
1. ขัน5 ตอนการปฏิบตั งิ าน
2. ขัน5 ตอนการวางแผนการทํางาน
3. ขัน5 เตรียมเครืองปรุง และอุปกรณ์
4. ขัน5 ตอนแสดงผลงานหรือแสดงผลผลิต
3. นักเรียนจะทํานํ5าดอกอัญชันให้เพือนรับประทาน5-6 คนรับประทานพร้อมทัง5 เพือนได้รบั
คุณค่าทางโภชนาการมีความสัมพันธ์กบั ข้อใด
1. ขัน5 วางแผนการทํางาน
2. ขัน5 ลงมือปฏิบตั ิ
3. ขัน5 แสดงผลผลิต
4.ขัน5 กําหนดเป้าหมาย
4. จีจา้ จะทํานํ5าสมุนไพรให้คุณแม่ดมื ขัน5 ตอนใดทีจีจา้ ควรระมัดระวังในการทํานํ5าสมุนไพรทีสุด
1. กําหนดเป้าหมาย
2. เตรียมเครืองปรุง และอุปกรณ์
3. การวางแผนการทํางาน
4. ขัน5 ลงมือปฏิบตั ิ
5. อิงอรอยากทํานํ5ามะตูมให้คุณยายรับประทาน อิงอรจึงแบ่งหน้าทีให้น้องๆ ไปเตรียมเครืองปรุงใน
การทํานํ5ามะตูมการกระทําของอิงอรอยูใ่ นขัน5 ตอนใด
1. กําหนดเป้าหมาย
2. ขัน5 การปฏิบตั งิ าน
3. การวางแผนการทํางาน
4. ขัน5 แสดงผลผลิต
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6. ขัน5 ตอนใดทีทําให้ อร อัม5 ต่าย และกิบZ ได้รบั ประโยชน์จากการรับประทานนํ5าดอกอัญชัน
1. ขัน5 ลงมือปฏิบตั ิ
2. ขัน5 วางแผนการทํางาน
3. ขัน5 แสดงผลผลิต
4. ขัน5 แจกแจงเครืองปรุงและอุปกรณ์
7. เหตุใดการทํางานร่วมกันจึงต้องจําเป็ นให้มกี ารวางแผนในการทํางาน
1. เพือจะได้ลดขัน5 ตอนการทํางานลงได้
2. เพือให้หวั หน้าได้แสดงความสามารถในการทํางาน
3. เพือเป็ นแบ่งและกําหนดหน้าทีในการทํางานให้ชดั เจน
4. เพือให้เห็นข้อบกพร่องของเพือนร่วมงานได้ชดั ขึน5
8.ข้อใดคือสรรพคุณของนํ5าดอกอัญชัน
1. ดับกระหายและช่วยรักษาอาการไอ
2. ช่วยดับกระหายและช่วยในการมองเห็น
3. ช่วยให้ลดความดันโลหิตและช่วยในการมองเห็น
4. ช่วยลดอาการแก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้อและช่วยดับกระหาย
9. ในการทํานํ5าดอกอัญชันเราควรใส่น5ําผึง5 ในขัน5 ตอนใด
1. พร้อมกับนํ5าเชือม
2. หลังจากกรองดอกอัญชัน
3. หลังจากผสมนํ5าดอกอัญชันและนํ5าเชือม
4. ผสมพร้อมกับนํ5าดอกอัญชันและนํ5าเชือม
10. ข้อใดคือประโยชน์ของดอกอัญชัน นอกจากทําเป็ นนํ5าดอกอัญชัน
1. ใช้ทาํ สีผสมในอาหาร
2. ใช้ทาํ สารเพิมความหวานได้
3. ใช้เป็ นส่วนผสมเพือเพิมสีสนั ในนํ5าจิม5
4. ใช้เป็ นส่วนผสมในราดหน้าเพือเพิมความหนืดของแป้งได้
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ตาราง12 คะแนนกระบวนการในการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียน
อัตลักษณ์
การให้คะแนน
ครูคนที ครูคนที
กลุ่มที
1
2

คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย
ครูคนที 1
ครูคนที 2
(เต็ม75คะแนน)
(เต็ม75คะแนน) (เต็ม75คะแนน)

เรือง
นํ5าพริก
ยอดนิยม
(นํ5าพริกกะปิ)

นํ5าพริกมะม่วง

ปลาทู
รวมสหาย
(ยําปลาทูทอด)

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

12
14
10
12
14
12
15
13
12
15
14
15
14
12
14

11
14
10
12
14
11
13
12
12
13
13
15
13
12
14

61.5
(ร้อยละ68.333)

62

61

67

61

64
(ร้อยละ71.111)

69

67

68
(ร้อยละ75.555)
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ตาราง12 คะแนนกระบวนการในการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีได้รบั การสอนโดยใช้แบบเรียน
อัตลักษณ์ (ต่อ)
การให้คะแนน
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย
ครูคนที 1
ครูคนที 2
กลุ่มที ครูคนที 1 ครูคนที 2
(เต็ม75คะแนน)
(เต็ม75คะแนน) (เต็ม75คะแนน)
เรือง
ยําแตงกวา
กุง้ สด

อัญชัน
หวานชืนใจ
(นํ5าดอกอัญชัน)

รวมพลผลไม้
(ฟรุตสลัด)

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

13
15
13
14
13
13
15
13
14
13
14
15
14
13
13

12
15
13
14
13
13
15
13
14
14
14
15
14
12
13
สรุปรวม 6 เรือง

67.5
(ร้อยละ 75)

68

67

68

69

68.5
(ร้อยละ76.111)

69

68

68.5
(ร้อยละ76.111)
66.33
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ตาราง12 คะแนนกระบวนการในการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีได้รบั การสอนแบบเดิม (ต่อ)
การให้คะแนน
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย
กลุ่มที ครูคนที 1 ครูคนที 2 ครูคนที 1
ครูคนที 2
(เต็ม 75 คะแนน)
(เต็ม 75 คะแนน) (เต็ม 75 คะแนน)
เรือง

นํ5าพริกกะปิ

นํ5าพริกมะม่วง

ยําปลาทูทอด

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

11
11
8
8
7
11
10
9
10
9
11
9
11
12
10

11
11
7
7
7
9
11
8
10
9
9
8
11
12
10

45

43

44
(ค่าเฉลีย48.888)

49

47

48
(ค่าเฉลีย 53.333)

53

50

51.5
(ค่าเฉลีย56.666)
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ตาราง12 คะแนนกระบวนการในการทํางานกลุ่มของนักเรียนทีได้รบั การสอนแบบเดิม (ต่อ)
การให้คะแนน
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย
กลุ่มที ครูคนที 1 ครูคนที 2 ครูคนที 1
ครูคนที 2
(เต็ม 75 คะแนน)
(เต็ม 75 คะแนน) (เต็ม 75 คะแนน)
เรือง
ยําแตงกวา
กุง้ สด

นํ5าดอกอัญชัน

ฟรุตสลัด

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

13
9
10
11
10
10
10
9
11
12

11
9
10
10
10
10
10
10
10
12

11

12

2

12

12

3

11

12

4

12
11

12
11

5

สรุป 6 เรือง

53

50

52

52

57

59

51.5
(ค่าเฉลีย 57.222)

52
(ค่าเฉลีย57.777)

58
(ค่าเฉลีย64.444)

50.83

ตาราง 13 คะแนนเฉลียกระบวนการในการทํางานกลุ่ม

กลุ่ม

นํ5าพริกยอดนิยม
(นํ5าพริกกะปิ)

นํ5าพริกมะม่วง

ค่าเฉลีย ร้อยละ ค่าเฉลีย

ร้อยละ

ปลาทูรวมสหาย
(ยําปลาทูทอด)

ยําแตงกวากุง้ สด

อัญชันหวานชืนใจ
(นํ5าดอกอัญชัน)

รวมพลผลไม้
(ฟรุตสลัด)

รวม

ค่าเฉลีย ร้อยละ ค่าเฉลีย ร้อยละ ค่าเฉลีย ร้อยละ ค่าเฉลีย ร้อยละ

ทดลอง

12.3

82

12.8

85.33

13.6

90.66

13.5

90

13.7

91.33

13.7

91.33

ควบคุม

8.8

58.66

9.6

64

10.3

68.66

10.3

68.66

10.4

69.33

11.6

77.33

รวมค่าเฉลีย
(13.27)
รวมร้อยละ
(88.46)
รวมค่าเฉลีย
(10.17)
รวมร้อยละ
(67.8)
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ตาราง14 คะแนนวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม(หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม)
คนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23

ความสามารถในการทํางานกลุ่ม (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
38

30

38

30

38

30

37

28

35

31

36

27

38

26

35

30

36

25

36

28

32

26

33

25

37

23

38

27

35

25

34

26

32

22

35

25

34

26

33

27

32

24

32

20
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ตาราง14 (ต่อ)
คนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23

ความสามารถในการทํางานกลุ่ม (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
22

38

21

38

22

38

27

37

29

35

22

36

31

38

24

35

28

36

18

36

27

32

30

33

24

37

26

38

24

35

22

34

26

32

20

35

27

34

20

33

22

32

21

32
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ตาราง14คะแนนวัดความสามารถในการทํางานกลุ่ม(ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม)
(ต่อ)
คนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23

ความสามารถในการทํางานกลุ่ม (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
26

30

25

30

25

30

25

28

32

31

22

27

26

26

24

30

27

25

21

28

27

26

28

25

21

23

23

27

23

25

25

26

23

22

21

25

27

26

22

27

21

24

23

20

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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