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รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง “รูปแบบการสอนเพื่อกระตุน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ของนิสิตในชั้น
เรียน วิชาจิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคตน ปการศึกษา 2549”

โดย

อาจารยรัก ชุณหกาญจน

ภาคตน ปการศึกษา 2549
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การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
เรื่อง รูปแบบการสอนเพื่อกระตุน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ของนิสิตในชั้นเรียน วิชา
จิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคตน ปการศึกษา2549
หลักการและเหตุผล
จากระบบการศึกษาการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการเรียนการ
สอน ผูศึกษาไดวิเคราะหสภาพชั้นเรียนและพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียนของนิสิตที่เรียน
ในวิชา จิตวิทยาเด็ก 459262ในปการศึกษาที่ผานๆมา พบวา นิสิตสวนใหญมีความพึงพอใจในการ
ที่จะมีสวนรวมในการรับความรูโดยการฟงบรรยายจากผูสอน โดยถามีการอภิปรายนิสิตจะไมคอย
ใหความรวมมือโดยมักจะเงียบเมื่อมีการซักถามและเปดโอกาสใหมีการอภิปรายในหัวขอที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาในวิชา
จากเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยไดสนใจที่จะศึกษารูปแบบการสอนเพื่อใหนิสิตไดมีสวนรวม
ในการอภิปรายเนื้อหาในบทเรียนเพิ่มมากขึน้
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลของวิธีการรูปแบบการสอนเพื่อกระตุนการอภิปราย การมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบการสอน
คิดเห็น

การอภิปราย และการแสดงความ

ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย
ภาคตนปการศึกษา 2549 สถานที่ทําการวิจัย ในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเด็ก
จํานวนนิสิต 40 คน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทราบผลของรูปแบบการสอน ที่สงผลตอการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนิสิต
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบการสอน
1. การเรียกใหนิสิต
แสดงความคิดเห็น
2. การใหหัวขอกอน
เขาชั้นเรียน

ตารางการทดลอง
รูปแบบการสอน/วัน
รูปแบบที่1
รูปแบบที่2

1
*

การอภิป รายและการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

2
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*

*
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*

*

ในการวิจัยนี้ ผูวิจัย ใชรูปแบบการสอน 2 แบบ และดําเนินการเก็บขอมูลตามตารางการทดลองที่
กําหนด

4

เอกสารที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารการสอน โดยมุงเนนที่รูปแบบการสอนเพื่อ
ใชในการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน ในชั้นเรียน มีเนื้อหาเอกสารที่ใชประกอบการ
วิจัยดังนี้
ศิลปะการสอน (Art of Teaching) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูในเชิงจิตวิทยา
วิธีการและเทคนิคตางๆ ไปใชในการสอน เพื่อชวยใหการสอนมีความนาสนใจ สนุกมีชีวิตชีวา และ
ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดงาย สะดวก รวดเร็ว ราบรื่นและมีความสุข ศิลปะการสอนนั้น
เกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการสอน มีเนื้อหาดังตอไปนี้
รูปแบบการสอน / รูปแบบการเรียนการสอน
ระบบการสอน / รูปแบบการเรียนการสอน (Teaching / Instructional Model) เปน แบบ
แผนการดําเนินการสอนที่ไดรับการจัดเปนระบบ อยางสัมพันธสอดคลองกับทฤษฎี และ หลักการ
เรียนรูหรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ และไดรับการพิสูจน ทดสอบวามีประสิทธิภาพสามารถชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ โดยทั่วไปแบบแผนการดําเนินการ
สอนดังกลาว มักประกอบดวย ทฤษฎี หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการสอนที่มี
ลักษณะ เฉพาะอันจะนํา ผูเรียนไปสูจุดมุงหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นกําหนด ซึ่งผูสอนสามารถ
นําไปใชเปนแบบแผนหรือแบบอยางในการจัดและดําเนินการสอนอื่นๆ ที่มีจุดมุงหมายเฉพาะ
เชนเดียวกันได
รูปแบบการสอนที่จะเกิดประสิทธิภาพไดองคประกอบที่สําคัญ คือ เทคนิคในการสอน
เทคนิคการสอน
เทคนิค คือ กลวิธีตางๆ ที่ใชเสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธกี าร หรือการกระทําใดๆ เพื่อชวย
ใหกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทํานั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น
เทคนิคการสอน จึงหมายถึง กลวิธีตางๆ ที่ใชเสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน
หรือการดําเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อชวยใหการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
ในการบรรยาย ผูสอนอาจใชเทคนิคตางๆ ที่สามารถชวยใหการบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น เชน การยกตัวอยาง การใชสื่อ การใชคําถาม เปนตน
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชเทคนิคการสอน 2 รูปแบบ โดยมีเปาหมายเพื่อกระตุนใหนิสิตมีสวน
รวมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา เทคนิคการสอนที่ใช คือ
1. การซักถามเนื้อหาในบทเรียน รูปแบบของวิธีนี้ ประกอบดวย การซักถามโดยผูวิจัย และ
การซักถามผานสื่อ คือ สไลดที่ใชสอน ตลอดจนการเปดโอกาสใหนิสิตไดมีโอกาสในการตั้ง
คําถาม และชวยกันหาคําตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งนิสตจะไมทราบหัวขอในการอภิปรายมา
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กอน และทุกครั้งที่นิสิตมีสวนรวม จะไดรับแตมคะแนนในสวนของการมีสวนรวมในชั้นเรียน ซึ่ง
ผูวิจัยไดแจงใหนิสิตทราบในวันแรกของการเรียน และเนนเปนระยะ
2. การใหหัวขอที่ใชในการอภิปรายซักถามลวงหนากอนเขาชั้นเรียน รูปแบบวิธีนี้ ผูวิจัย
จะใหหัวขอที่จะนํามาอภิปรายพูดคุยกันในชั้นเรียนในชวงสุดทาย ของการบรรยายในชั่วโมงกอน
หนาที่จะมีการอภิปราย โดยที่ทุกครั้งที่นิสิตมีสวนรวม จะไดรับแตมคะแนนในสวนของการมีสวน
รวมในชั้นเรียน ซึ่งผูวิจัยไดแจงใหนิสิตทราบในวันแรกของการเรียน และเนนเปนระยะ
การที่ผูวิจัยเลือกที่จะใหมีการใหคะแนนทั้ง 2 วิธีการสอน เพราะจากการศึกษาของ ยาใจ
กอนวงษ (2549) พบวาการใหคะแนนการตอบมีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียน
วิธีการดําเนินการ
ดําเนินการตามตารางการทดลองที่กําหนด โดยมีการบันทึกการตอบ การซักถาม และการ
อภิปราย ของนิสิต ในชวงเวลาที่มีการตั้งคําถาม หรือการอภิปรายในหัวขอที่มอบให โดยสามารถ
นับซ้ํา เมื่อนิสิตแสดงการมีสวนรวม
การเก็บขอมูล ดําเนินการทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยเปนการสอนวิธีที่ 1 จํานวน 4 ครั้ง และการ
สอนวิธีที่ 2 จํานวน 4 ครั้ง
ผลการศึกษา
จากการเก็บขอมูล โดยการทดคะแนนในแบบวัดจํานวนการมีสวนรวมในชั้นเรียน ในกรณี
ที่นิสิตมีการมีสวนรวมทุกครั้ง มีผลการศึกษาดังนี้
วันที่ (วิธี)
12 มิถุนายน 49 (1)
19 มิถุนายน 49 (1)
26 มิถุนายน 49 (2)
3 กรกฎาคม 49 (2)
17กรกฎาคม 49 (1)
24 กรกฎาคม 49 (1)
7 สิงหาคม 49 (2)
21สิงหาคม 49 (2)

จํานวนการมีสวนรวมของนิสิต ( ครั้ง ) นิสิต 40 คน
12
15
38
46
21
25
47
49
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา พบวา นิสิตมีการมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยการซักถาม อภิปราย การ
นําเสนอเนื้อหาที่คนควา โดยวิธีที่ 2 คือ การมีใหหัวขอที่จะอภิปราย ลวงหนากอนเขาชั้นเรียน นิสิต
มีการมีสวนรวมดีกวา วิธีท1ี่ คือการที่ซักถามจากผูวิจัยโดยไมไดมีการกําหนดหัวขอลวงหนามา
กอน ถึงแมวาจะมีการใหคะแนนการมีสวนรวมทุกครั้งที่นิสิตมีสวนรวม
อภิปรายผลการศึกษา
การที่ วิธีที่ 2 กระตุนใหนิสิตมีสวนรวมในชั้นเรียนอาจเนื่องมาจากการที่นิสิตไดมีการ
เตรียมตัวและมีการคนควาขอมูลเบื้องตนมากอน ประกอบกับ ความขัดแยงกันของขอมูลที่นิสิตแต
ละคนหามา ทําใหเกิดประเด็นในการอภิปรายที่กวางขวางขึ้น ทําใหสามารถขยายการพูดคุยไปยัง
หัวขออื่นที่เกี่ยวเนื่องไดอีก และในกรณีที่นิสิตหาขอมูลมาไดเหมือนๆกัน ก็เปนประเดนที่ใชใน
การอภิปรายไดวาหาไดจากแหลงขอมูลใด ในกรณีที่หามาไดเหมือนกันผูวิจัยก็เปดโอกาสใหนิสิต
ไดพูดถึงสิ่งที่เขาคนความา ทําใหนิสิตเกิดกําลังใจ และมีการกระตือรือรนในการที่จะตอบกอนคน
อื่นเนื่องจากถาตอบที่หลังอาจจะมีเพื่อนตอบในสิ่งที่ตนเองหาได ทําใหในการบันทึกขอมูลครั้งที7่
และ ครั้งที่ 8 ดําเนินไปอยางรวดเร็ว บรรยากาศในชั้นเรียนนาสนใจมากยิ่งขึ้น และผูวิจัยจึงใชวิธี
ดังกลาวตลอดเนื้อหาการศึกษาที่เหลืออยู และจากการศึกษาเปนที่นาสังเกตวา แมวาวิธีที่ 1 นิสิตจะ
มีคะแนนเมื่อมีสวนรวมในชั้นเรียนเหมือนกันแตทําไมนิสิตยังมีสวนรวมนอย จากการสอบถาม
นิสิตภายหลังการเรียนพบวา วิธีที่ 1 จะสรางความรูสึกกังวล และไมมั่นใจในขอมูลที่จะตอบ ทําให
ไมสามารถแสดงความคิดเห็นได เต็มที่นัก
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