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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ ตาม
ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงมโนมติสําหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2)
ศึกษาความก้าวหน้าทางความรู้ความเข้าใจ เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติของครู วิทยาศาสตร์
ระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนต้น ในกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล และ 3) ศึ ก ษาความพึ งพอใจของครู วิท ยาศาสตร์ ร ะดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี การ
เปลี่ยนแปลงมโนมติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี ยนเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลจํานวน 30 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) ชุดฝึ กอบรมทางไกล
เรื่ อ ง การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ สํ า หรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น (2)
แบบทดสอบเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี การเปลี่ ยนแลงมโนมติ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มี ต่อชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จัย พบว่า (1) ชุ ด ฝึ กอบรมเรื่ อ ง การจัด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ สํ าหรั บ ครู
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีประสิ ทธิ ภาพ85.50/87.48(2) ครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้ารับการ
ฝึ กอบรมทางไกลมีความก้าวหน้าทางความรู้ความเข้าใจเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 48.67 และ (3) ครู วิท ยาศาสาตร์ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ เข้ารั บ การฝึ กอบรมทางไกลมี ค วามพึ งพอใจการ
ฝึ กอบรมทางไกลการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติอยูใ่ นระดับมากที่สุด

* อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
The purposed of this research were; 1)to develop and find the efficiency of the distance training package on
learning management by using conceptual change theory for lower secondary science teachers in Bangkok and vicinity2)
to study the teachers’ progress of understanding about learning management by using conceptual change theory of lower
secondary science teachers in Bangkok and vicinity, and 3) to study the lower secondary science teachers’ satisfaction of
the distance training package on learning management by using conceptual change theory.
The purposive sampling group of this research was 30 lower secondary science teachers in Bangkok and
vicinity. Instruments were; the distance training package on learning management by using conceptual change theory for
lower secondary science teacher, achievement tests about learning management by using conceptual change theory, and a
questionnaire for sample’s satisfaction on the distance training package. The employed statistics for data analysis were
the mean, and standard deviation.
The findings of the research were as follows. 1)The efficiency of the distance training package on learning
management by using conceptual change theory for lower secondary science teachers in Bangkok and vicinity was
established as 85.50/87.48.2) The teachers’ progress of understanding about learning management by using conceptual
change theory after using the distance training package was48.67percent. 3) The teachers’ satisfaction on the content of
the distance training package at the highest level.
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ปั จ จุ บ ั น และเรื่ องที่ จ ะเรี ยนต่ อ ไป ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ที่ตกตํ่า เนื่ องจากถ้า
การจัด การเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตร์ ข อง
ผูเ้ รี ยนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน จะทําให้เกิดปั ญหาในการ
เยาวชนในปั จจุ บนั มี ความสําคัญ ต่อการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
ต่อยอดการเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้เรื่ องที่ซับซ้อนต่อๆไป
ของประชากรในอนาคตและมีความสําคัญต่อการพัฒนา
เมื่ อ นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถนํามโนมติ เดิ ม ไปต่ อ ยอดกับ
ประเทศ เนื่ องจากวิทยาศาสตร์ มี บ ทบาทสําคัญ ในการ
มโนมติ ใหม่ได้ จะเป็ นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เกิ ดการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่ งเป็ น
เรี ยนรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย (Wandersee, Mintzes, and
ประเทศที่ ก าํ ลังพัฒ นา การที่ ป ระชากรของประเทศมี
Novak ,1993; Yip 2000) ครู ผู้ส อนจึ ง จํา เป็ นอย่า งยิ่ ง ที่
ความรู้ ค วามเข้า ใจวิ ท ยาศาสตร์ ก็ จ ะสามารถพัฒ นา
จะต้องให้ความสําคัญกับมโนมติของผูเ้ รี ยน หากพบว่า
วิ ธี ก ารคิ ด อย่ า งเป็ นเหตุ เป็ นผล นํ า ความรู้ ม าใช้ ใ น
ผูเ้ รี ย นมี ม โนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นก็ ค วรที่ จ ะแก้ไ ขหรื อ
ชี วิ ต ประจํา วัน รวมทั้ง สามารถต่ อ ยอดความรู้ สู่ ก าร
ปรั บ เปลี่ ยนมโนติ ให้ถูกต้อง ซึ่ งการสอนเพื่อ ให้บรรลุ
พั ฒ น าท างด้ า น เท ค โน โ ล ยี (สํ านั ก งาน พั ฒ น า
จุดมุ่งหมายนี้ ครู จึงต้องมียุทธศาสตร์ ในการจัดการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2543)จุดมุ่งหมายที่
การสอนที่ เหมาะสมเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิ ดมโนมติที่ถูกต้อง
สํ า คัญ ของการจัด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
นอกจากนี้ ครู ผสู้ อนเองจะต้องไม่เป็ นสาเหตุของการเกิด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ให้นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของผูเ้ รี ย นอี ก ด้ว ย โดยการจัด
ในหลักการ ทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้
ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ที่ เอื้ อ ต่ อ การเกิ ด มโนมติ ที่
สําหรับเป็ นความรู้พ้ืนฐานที่ นักเรี ยนจะนําไปใช้ในการ
ถูกต้องและเปลี่ยนแปลงมโนมติ ที่คลาดเคลื่ อนให้เป็ น
เรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ ข้ ัน สู ง ทั้งที่ เป็ นความรู้ เชิ งลึ ก และ
ม โน ม ติ ท างวิ ท ยาศาส ต ร์ เกิ ดการเรี ยน รู้ อ ย่ า งมี
ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสู่ การประกอบอาชีพในอนาคต
ความหมาย
(สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
จากการวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการ
จัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ม โ น ม ติ (Conceptual Change Theory) ซึ่ ง มี ค ว า ม
เกี่ ย วข้อ งกับ การสอนที่ เน้ น ให้ นั ก เรี ยนมี ม โนมติ ที่
ถูกต้อง และการปรับเปลี่ยนมโนมติที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรี ยน สามารถทําให้ผเู้ รี ยนเกิ ดมโนมติที่ถูกต้องและ
ปรั บ เปลี่ ย นมโนมติ เดิ ม ที่ ค ลาดเคลื่ อ นให้ ถู ก ต้อ งได้
(Posner and Gertzog 1982; Posner, Strike, Hewson and
Gertzog1982; Mikkilä-Erdmann 2001; Mazens and
Lautrey 2003 ) จึ ง มี ค ว า ม จํ า เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ที่ ค รู
วิท ยาศาสตร์ ค วรจะต้อ งมี ค วามรู้ ความเข้าใจ และนํา
แนวทางจัดการเรี ยนรู้บนพื้นฐานทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
มโนมติ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และ
เป็ นยุท ธศาสตร์ ห นึ่ งในการจัด การเรี ยนการสอน เพื่ อ

2545) ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนวิท ยาศาสตร์ ใน
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน จึ งต้องการให้นักเรี ยนมี ม โนมติ
ทางวิท ยาศาสตร์ ที่ ถูก ต้อ งสมบู ร ณ์ สามารถเชื่ อ มโยง
มโนมติ ที่ ถู ก ต้อ งกั บ มโนมติ ใ หม่ ที่ ซั บ ซ้ อ น ทํ า ให้
สามารถเรี ยนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง
จากรายงานผลการวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
สํ า รวจมโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนหลาย
ระดับ ชั้น (สิ ริ รั ต น์ สุ ข ฑี ฆ ะ 2543; สิ ริ น ภา กิ จ เกื้ อ กู ล
และน ฤมล ยุ ต าคม 2547; จุ ฬ ารั ต น์ เลี้ ยงไกรลาศ
และนฤมล ยุตาคม 2551; Seymour and Longdon, 1991;
Yip 1998, Yip 2000)พ บ ว่ า นั ก เรี ย น มี ม โ น ม ติ ที่
คลาดเคลื่ อ นแตกต่ างไปจากมโนมติ ท างวิท ยาศาสตร์
เมื่อนักเรี ยนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนจะส่ งผลกระทบต่อ
การเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทั้งเรื่ องที่กาํ ลังเรี ยนใน
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2.เพื่ อ ศึ ก ษาความก้า วหน้ า ทางความรู้
พัฒ นานั ก เรี ยนให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ยน
ความเข้า ใจ เรื่ อง การจัด การเรี ยนรู้ ต ามทฤษฎี ก าร
วิท ยาศาสตร์ ซึ่ งการพัฒ นาครู นับ ได้ว่าเป็ นนโยบายที่
เป ลี่ ย น แป ลงมโน มติ ของครู วิ ท ยาศาส ตร์ ระดั บ
สําคัญตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาจนถึงปั จจุบนั โดยรัฐ
มัธยมศึกษาตอนต้นในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ต้องการส่ งเสริ มให้ครู มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
รักการอ่าน สามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง และแสวงหา
3.เพื่ อ ศึ ก ษ าค วาม พึ งพ อ ใจ ข อ งค รู
ความรู้อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ครู สามารถจัดการเรี ยนการ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุ ง เทพมหา
สอนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน
นครและปริ มณฑล ที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การ
ต่อไป
จัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
เนื่ อ งจากปั ญ หาของการพัฒ นาตนเอง
ของครู ประจําการในปั จจุบนั คือ ครู มีภาระงานมาก ไม่
สามารถทิ้งห้องเรี ยนเพื่อการพัฒนาตนเองในเวลาปกติ
เสี ยเวลาเดินทาง และค่าใช้จ่าย เพื่อเข้ารับการอบรมต่างๆ
การใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล จึ งเป็ นทางเลือกที่ ดีสําหรับ
ครู ที่มีความประสงค์ตอ้ งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
สามารถใช้เวลาว่างจากการทํางานประจํา ไม่ ต ้อ งทิ้ ง
ห้องเรี ยนเพื่อพัฒนาตนเอง และเสี ยเวลาในการเดินทาง
เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง

สมมติฐานการวิจัย
1.ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการ
เรี ยนรู้ ตามทฤษฎี ก ารเปลี่ ยนแปลงมโนมติ สําหรั บ ครู
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุ ง เทพมหา
นครและปริ มณฑลที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2.ครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมี ความก้าวหน้า
ทางความรู้ความเข้าใจ เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงมโนมติหลังการฝึ กอบรมเพิ่มขึ้น

ผูว้ ิจัย ตระหนัก ถึ ง ความสํ าคัญ ของการ
พัฒ นาครู ให้มี ค วามเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติดงั กล่าว จึงได้พฒั นา
ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ สําหรับครู วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุ งเทพและปริ มณฑล เพื่อ
ให้บริ การทางวิชาการแก่ครู ซึ่ งเป็ นโครงการที่สนับสนุน
แผนแม่บทของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชในการ
พัฒนาสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญ ญาและการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดไป

3.ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น ในกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลมี ค วามพึ ง
พอใจต่อชุดฝึ กอมรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ตาม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ อยูใ่ นระดับมาก
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1.รูปแบบการวิจัย
งานวิจยั นี้มีรูปแบบการวิจยั เป็ นการ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development)

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ ก
อบรมทางไกล เรื่ อ ง การจัด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก าร
เปลี่ ย นแปลงมโนมติ สํ า หรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนคติ
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สําหรับครู วทิ ยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฝนกรุ งเทพและปริ มณฑล
จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
มัธยมศึกษา จํานวน 1 คน ตามแผนกิจกรรมการศึกษาชุด
ประชากร ที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
ฝึ กอบรมทางไกล ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2) การทดลองแบบกลุ่ม นําชุดฝึ ก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู วิท ยาศาสตร์
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ในกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ ม ณฑล จํานวน 30 คนซึ่ งได้ม าจากการเลื อ กแบบ
เจาะจง

อบรมทางไกล ไปทดลองใช้กบั ครู วิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษา จํานวน 6 คนตามแผนกิจกรรมการศึกษาชุด
ฝึ กอบรมทางไกล ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554
3) การท ดลองภาคส น าม นํ า
ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ไปทดลองใช้กบั ครู วิท ยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้มา
จากการตอบรับการเข้าร่ วมการฝึ กอบรมทางไกล จํานวน
30 คน ตามแผนกิจกรรมการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล
ในเดือนเมษายนพ.ศ. 2554 มีรายละเอียดดังนี้

3.เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1) ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง การ
จั ด การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ
สําหรับครู วทิ ยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- จั ด ส่ ง เอ ก ส า ร ก า ร
ปฐมนิ เทศการฝึ กอบรมทางไกลพร้ อมทั้งแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน เพื่อให้ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมเข้าใจวิธีการใน
การฝึ กอบรมทางไกลตลอดระยะเวลา 3 สั ป ดาห์ เริ่ ม
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึ ง วัน ที่ 26 เมษายน
พ.ศ. 2554 รวมทั้งชี้ แจงให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมี ความ
เข้าใจว่าการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนมีจุดประสงค์เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบความรู้เดิ มของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ใช้ เวลาในการทํา แบบทดสอบ 45 นาที และให้ ส่ ง
แบบทดสอบกลับมายังผูว้ จิ ยั

2) แบบทดสอบเรื่ อง การจั ด การ
เรี ยนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
3) แบบสอบถามความพึ งพอใจที่ มี
ต่ อ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง การจัด การเรี ยนรู้ ต าม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแลงมโนมติ
4. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ดําเนิ น การ
ดังนี้
4.1 ทําหนัง สื อ เชิ ญ ครู วิ ท ยาศาสตร์
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล เข้าร่ วมการฝึ กอบรมทางไกล ดําเนินการเลือก
ครู จากการตอบรับจํานวน 30 คน

- จั ด ส่ ง ชุ ด ฝึ ก อ บ ร ม
ทางไกลให้ผเู้ ข้ารับการอบรม
- ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ กอบ รม
ศึกษาเนื้อหาสาระและทํากิจกรรมตามแผนกิจกรรม

4.2 ดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
แบบทดสอบและหาค่าประสิ ท ธิ ภาพของชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกล ดังนี้

- ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมเข้า
ร่ วมการอบรมเชิ งปฎิ บตั ิการเป็ นเวลา 2 วัน ในระหว่าง
วัน ที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ ห้ อ งประชุ ม 233
อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จังหวัด
นนทบุรี

1) การทดลองกลุ่มเดี่ยว นําชุดฝึ ก
อบรมทางไกล ไปทดลองใช้กบั ครู วิทยาศาสตร์ระดับชั้น
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนคติ
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สําหรับครู วทิ ยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฝนกรุ งเทพและปริ มณฑล
จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
- ผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมทํา
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 45 นาที
4.50-5.00 หมายความว่า มีความคิดเห็น มาก
4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
อยูใ่ นระดับ
ที่สุด
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากครู กลุ่มตัวอย่าง
3.50-4.49 หมายความว่า มีความคิดเห็น มาก
ที่ เข้าร่ วมการฝึ กอบรม จํานวน 30 คนหลังเสร็ จสิ้ นการ
อยูใ่ นระดับ
ฝึ กอบรม
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล

2.50-3.49 หมายความว่า มีความคิดเห็น ปาน
อยูใ่ นระดับ
กลาง

5.1 วิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกล โดยการนําคะแนนที่ ได้จ ากการทํา
แบบทดสอบระหว่างการฝึ กอบรมและคะแนนจากการ
ทํ า แบบทดสอบหลั ง การฝึ กอบรมมาคํ า น วณ ห า
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ E1 และประสิ ท ธิ ภ าพ
ของผลลัพธ์ E2 ซึ่ งได้กาํ หนดเกณฑ์ไว้ 80/80

1.50-2.49 หมายความว่า มีความคิดเห็น น้อย
อยูใ่ นระดับ
1.00-1.49 หมายความว่า มีความคิดเห็น น้อย
อยูใ่ นระดับ
ที่สุด

5.2 วิ เ คราะห์ ความก้ า วห น้ า ท าง
ความรู้ความเข้าใจ เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการ
เปลี่ ย นแปลงมโนมติ โ ดยนํา คะแนนที่ ไ ด้จ ากการทํา
แบบทดสอบก่ อนการฝึ กอบรมทางไกล และหลังการ
ฝึ กอบรมทางไกล นํามาวิเคราะห์ ห าค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน แล้ ว นํ า คะแนนเฉลี่ ย หลั ง การ
ฝึ กอบรมลบด้วยคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึ กอบรมเป็ นคะแนน
ความก้าวหน้า

เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงมโน
มติสาํ หรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.1 การพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การจัด การ
เรี ยนรู้ ต ามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโน-มติ สํ า หรั บ
ครู วิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ในกรุ งเทพ
มหา นครและปริ มณฑล
ใน การพั ฒ น าชุ ดฝึ กอบ รม
ท างไกล เรื่ อง การจั ด การเรี ยน รู้ ต ามท ฤษ ฎี การ
เปลี่ ย นแปลงมโนมติ สํ า หรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผู้วิ จั ย ได้ ด ํา เนิ นการพั ฒ นาโดยใช้ แ นวคิ ด ของการ
ฝึ กอบรมทางไกลที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู ้เข้า รั บ การ
อบรมได้พฒั นาตนเองในด้านต่างๆ โดยศึกษาด้วยตนเอง
เป็ นส่ วนใหญ่จากสื่ อประเภทต่างๆ ที่กระทบกระเทือน
เวลาในการทํา งานน้ อ ยที่ สุ ด เริ่ ม ต้น จากการกํา หนด
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม เพื่อระบุวา่ ผูท้ ี่เข้ารับการ

5.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจที่ครู มีต่อ
ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล โดยการนํ า คะแนนที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามความพึ งพอใจของครู ที่ ใช้ชุ ด ฝึ กอบรม
ทางไกลนี้ มาคํ า นวณ หาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ยงเบน
มาตรฐานแล้วแปลผลตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล
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มัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ฝึ กอบรมจะสามารถแสดงพฤติ กรรมไปในลักษณะใด
ปรากฏผลดังนี้
และระดับ ใด การจัด การฝึ กอบรมทางไกลครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ความ
- การทดลองแบบเดี่ ย วนํา ชุ ด
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มโนมติ มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทาง
ฝึ กอบรมทางไกลไปทดลองใช้แบบเดี่ ยวกับครู ที่ ส อน
วิทยาศาสตร์ สาเหตุของการมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ การตรวจสอบมโนมติที่คลาดเคลื่อนทาง
ทดลองจํานวน 1 คน ใช้เวลา 3 สัปดาห์ในการศึกษา ผล
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน และจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
การวิ เคราะห์ ป ระสิ ทธิ ภ าพ พบว่ า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ตามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ ฝึ กทัก ษะการวาง
71.67/73.33
แผนการจัด การเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ต ามทฤษฎี ก าร
- การทดลองแบบกลุ่ ม นํา ชุ ด
เปลี่ ย นแปลงมโนมติ และการตรวจสอบมโนมติ ที่
ฝึ กอบรมทางไกล ไปทดลองใช้แบบเดี่ ยวกับครู ที่สอน
คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน รวมทั้งให้ผู้
วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
เข้ารับการฝึ กอบรมเกิดความตระหนักถึงการพัฒนามโน
ทดลอง จํานวน 6 คน ผลการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มติ ที่ ถู ก ต้อ งทางวิ ท ยาศาสตร์ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นหลัง จาก
พบว่า มีประสิ ทธิภาพ84.44/86.30
ศึ กษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ เนื้ อ หา
- การท ดลองภาคส น ามนํ า
สาระที่ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการฝึ กอบรม
ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล ไปทดลองใช้แ บบเดี่ ย วกับ ครู ที่
ผูว้ ิ จัย สร้ า งชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลที่ เน้ น การศึ ก ษาด้ว ย
สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 30
ตนเอง โดยชุดฝึ กอบรมทางไกลนี้ ใช้สื่อสิ่ งพิมพ์เป็ นสื่ อ
คน ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพพบว่า มีประสิ ทธิ ภาพ
หลัก และเสริ มด้วยการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ 1 ครั้ง เป็ น
85.50/87.48สูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
เวลา 2 วัน มี เนื้ อ หาแบ่ ง เป็ น 3 หน่ ว ย ดัง นี้ หน่ ว ยที่ 1
มโนมติและมโนมติที่คลาดเคลื่อนหน่ วยที่ 2 มโนมติที่
2 ผลการวิเคราะห์ ความก้าวหน้าทางการ
คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ และหน่ วยที่ 3 ทฤษฎีการ
เรี ย นของครู ที่ เข้า ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การจัด การ
เปลี่ยนแปลงมโนมติและการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
เรี ยนรู้ ต ามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ สํ า หรั บ
ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
ครู วิท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ในกรุ งเทพ
เอกสารประกอบการใช้ชุดฝึ ก
มหานครและปริ มณฑล
อบรมที่ ป ระกอบด้ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการอบรม
ทางไกล คําอธิ บ ายชุ ดฝึ กอบรมทางไกล รายชื่ อ หน่ วย
ก าร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ทํ าก าร
ของการฝึ กอบรม ตารางการฝึ กอบรมทางไกล ชุ ด ฝึ ก
วิเคราะห์ ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของครู ที่เข้าอบรม
ปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมประจํา หน่ ว ย เอกสารประกอบการ
ทางไกล เรื่ อ ง การจัด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย น
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และการประเมินผลการฝึ กอบรม
แปลงมโนมติสําหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษา
1.2 ผลการหาประสิ ทธิ ภ าพชุ ด ฝึ ก
ตอนต้นจากการทดลองฝึ กอบรมทางไกลกับ ครู ผูส้ อน
อบรมทางไกล เรื่ อ ง การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก าร
วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 30 คน
เปลี่ ย นแปลงมโนมติ สํ า หรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
โดยเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบของ
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และหน่วยที่ 3 ครู มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เว้น
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ก่อนและหลังการฝึ กอบรมทางไกล
รายการความเหมาะสมของการลําดับความสัมพันธ์ของ
ได้ผลความก้าวหน้าทางความรู ้ความเข้าใจของครู พบว่า
เนื้อหา ครู มีความพึงพอใจระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ ย หลัง ฝึ กอบรม สู ง กว่า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ น
ฝึ กอบรม คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นฝึ กอบรม เท่ า กั บ 17.46

การอภิปรายผลวิจัย
ผูว้ ิจยั เสนอการอภิปรายผลใน 3 ประเด็น
คื อ การพัฒ นาและประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของครู และความพึงพอใจที่
ครู มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาและประสิ ทธิภาพชุดฝึ ก
อบรมทางไกล

คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 38.81 คะแนนเฉลี่ยหลังฝึ กอบรม
เท่ ากั บ 39.36 ค ะ แ น น คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 87.48เมื่ อ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึ กอบรมและหลังฝึ กอบรม
พบว่า หลังฝึ กอบรมมี คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าหลังฝึ กอบรม
คิดเป็ นร้อยละ 48.67ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเที ย บคะแนนจากการทํา แบบ

1.1 การทดลองหาประสิ ทธิ
ภาพแบบเดี่ ย ว พบว่า ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การ
จัด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ มี
ประสิ ทธิ ภาพ 71.67/73.33 ซึ่ งมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผทู้ ดลองใช้ พบว่า ครู ที่ทดลองใช้
ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลไม่ คุ ้น เคยกับ วิ ธี ก ารศึ ก ษาด้ว ย
ตนเอง เนื้ อหาในแต่ละหน่ วยค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับ
เวลาที่ให้ศึกษา และควรจะยกตัวอย่างการเขียนแผนการ
จัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ เข้า ใจการออกแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
มากยิ่ ง ขึ้ น ผู้วิ จั ย จึ ง นํ า ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ มา
ประกอบการปรั บ แก้ไ ข ในด้า นเนื้ อหา ภาษา และ
นําเสนอตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงมโนมติเพื่อให้เข้าใจง่ายมากกว่าเดิม

ทดสอบก่ อ นและหลังการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การ
จัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงมโนมติสาํ หรับ
ครู วทิ ยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (n= 30)
ก่อนฝึ กอบรม
คะแน
นเต็ม
45

คะแน ร้อย
นเฉลี่ย ละ
17.46

หลังฝึ กอบรม
SD

38.8 2.5
1
3

คะแน ร้อย
นเฉลี่ย ละ
39.36

ความก้าวห
น้าทาง
SD ความรู ้ความ
เข้าใจ

87.4 2.6
8
2

48.67

3.ผลการศึกษาความพึงพอใจที่ครู มีต่อชุด
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี การ
มัธยมศึกษาตอนต้น
การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่ครู มีต่อ
ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี
การเปลี่ ยนแปลงมโนมติ สําหรั บ ครู วิท ยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ครู วิทยาศาสาตร์ ที่เข้ารั บการ
ฝึ กอบรมทางไกลมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาสาระของ
ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลที่ เป็ นภาพรวมของชุ ด ฝึ กอบรม
ทางไกลอยูใ่ นระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ด้านเนื้ อหาสาระของแต่ละหน่ วย พบว่า หน่ วยที่ 2 ครู มี
ความพึงพอใจในระดับ มากที่ สุด ทุกรายการ หน่ วยที่ 1

1.2 การทดลองหาประสิ ทธิ
ภาพแบบกลุ่ ม และการทดลองภาคสนาม พบว่ า มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ84.44/86.30 และ 85.50/87.48ตามลํา ดับ
ซึ่ งมี ค่าสู งกว่าเกณฑ์ที่ กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากว่า การ
พัฒนาและประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
การจัด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี การเปลี่ ย นแปลงมโนมติ
สําหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้
เนื่ อ งจากว่า ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลนี้ มี การพัฒ นามาจาก
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ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
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ทดสอบทั้งระหว่างการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม
แนวคิดของการศึกษาทางไกลในการพัฒ นาบุ คลากรที่
ได้ดีมาก
เน้น การใช้สื่ อมากกว่าการเผชิ ญ หน้าระหว่างผูใ้ ห้การ
อบรมและผูเ้ ข้ารั บการอบรม (ชัยยงค์ พรหมวงค์2536)
2.ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของครู
ซึ่ งมี ค วามเหมาะสมกับ เนื้ อ หาที่ ต ้อ งการพัฒ นาครู ใน
จากผลการวิจยั พบว่า ครู ที่เข้ารับการ
เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามทฤษฎี
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี การ
การเปลี่ ย นแปลงมโนมติ ที่ มี เนื้ อหาสาระเกี่ ย วกั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น
ความหมายของมโนมติ มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น การ
ทุ กคน โดยมี ความก้าวหน้าทางความรู้ ความเข้าใจเรื่ อง
ตรวจสอบมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยน ทฤษฎีการ
การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงมโนมติคิด
เปลี่ยนแปลงมโนมติ และการออกแบบกิจกรรมการเรี ยน
เป็ นร้ อ ยละ 48.67 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการทดลองใช้
การสอนเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงมโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของ
ชุดฝึ กอบรมของ พัชรี ผลโยธิ น และคณะ (2548) วัฒนา
นั ก เรี ยน เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ นื้ อหาแล้ ว ครู ที่ เข้ า รั บ การ
มัค คสมัน และคณะ (2551) และ จรี ล ัก ษณ์ รั ต นาพัน ธ์
ฝึ กอบรมสามารถศึ ก ษาเนื้ อ หาด้ว ยตนเอง โดยใช้สื่ อ
(2552) ที่ ได้พฒ
ั นาชุ ดฝึ กอบรมขึ้ นและนําไปทดลองใช้
สิ่ งพิ ม พ์เป็ นสื่ อ หลัก ได้ ประกอบกับ การทํากิ จ กรรม
แล้ว พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ประจําหน่ ว ยแต่ ล ะหน่ ว ย ตรวจสอบความเข้าใจของ
เนื้ อหาที่นาํ เสนอในชุดฝึ กอบรมหลังการใช้ชุดฝึ กอบรม
ตนเองจากการทํา แบบทดสอบหลัง การศึ ก ษาแต่ ล ะ
สู งกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
หน่ วยด้วยตนเอง ตามกรอบเวลาที่ กาํ หนดในระยะการ
ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ งนี้ เนื่ องจากชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลนี้ มี
ฝึ กอบรม ซึ่ งเหมาะสมสําหรับการพัฒนาครู ประจําการที่
รู ปแบบของการฝึ กอบรมทางไกลที่ผสมผสานการศึกษา
ไม่ตอ้ งใช้เวลาการเรี ยนการสอนปกติ แต่อย่างไรก็ตาม
ด้วยตนเองกับการอบรมแบบเผชิญหน้า โดยวิธีการศึกษา
ในส่ วนของการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม
ด้วยตนเองจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดย กําหนดวัตถุประสงค์ของ
ทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ เป็ นทัก ษะที่ ค รู ค วร
การศึ ก ษาเนื้ อหาสาระในแต่ ล ะหน่ ว ยอย่ า งชั ด เจน
ได้รั บ การฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารออกแบบการจัด กิ จ กรรมการ
กํา หนดให้ ค รู ท ํา กิ จ กรรมประจํา หน่ ว ยแต่ ล ะหน่ ว ย
เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงมโนมติ
ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากการทําแบบทดสอบ
และได้เห็ น ตัวอย่างของการจัด การเรี ยนการสอนตาม
หลังการศึกษาแต่ละหน่ วยด้วยตนเอง ตามกรอบเวลาที่
ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงมโนมติ ซึ่ งไม่สามารถนําเสนอ
กําหนดในระยะการฝึ กอบรม ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการ
ในรู ปของสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้ สอดคล้องกับรู ปแบบของการ
เรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ตามความเชื่ อพื้นฐานของแอนดราโกจี
ฝึ กอบรมทางไกลที่ ผสมผสานการศึกษาด้วยตนเองกับ
(Andragogy) ที่ ก ล่ าวว่า ผูใ้ หญ่ ส ามารถเรี ย นรู้ ได้ดี ก ว่า
การอบรมแบบเผชิญหน้า เป็ นการฝึ กอบรมที่ให้ผรู ้ ับการ
หากไม่ มี ก ารจํา กัด หรื อ เร่ ง รั ด เรื่ อ งเวลาผู้ใ หญ่ ทุ ก คน
ฝึ กอบรมได้เรี ยนด้วยตนเองมาก่อนล่วงหน้าและมาเข้า
สามารถบรรลุ จุ ด ประสงค์ข องการเรี ยนรู้ ได้ (adult can
รับการฝึ กทักษะ ความชํานาญในห้องฝึ กอบรม (ชัยยงค์
learn) หากให้ เวลาที่ เหมาะสมแก่ แ ต่ ล ะคน สามารถ
พรหมวงค์ 2537; นิ ค ม ทาแดง, 2537; นิ พ นธ์ ศุ ข ปรี ดี
ควบคุมเวลาในการทําความเข้าใจเนื้ อหาสาระด้วยตนเอง
2537; สุ มาลี สังข์ศรี 2546) จากเหตุผลที่กล่าวมาเป็ นผล
ได้ และการประเมิ นผลการเรี ยนของผูใ้ หญ่ ที่ มีลกั ษณะ
ทําให้ ค รู ที่ เข้ารั บ การอบรมสามารถเรี ย นรู้ แ ละเข้า ใจ
เป็ นการวัดความก้าวหน้าของการเรี ยน โดยเปรี ยบเทียบ
เนื้ อ หาได้เป็ นอย่างดี ทําให้ ส ามารถทําคะแนนในการ
ก่ อ นเรี ย นและหลังเรี ย น มากกว่าให้ผูอ้ ื่ น มาตัด สิ น ว่ารู้
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ที่ ค รู ไม่ เคยได้ รั บ การฝึ กอบรมเรื่ องนี้ มาก่ อ น และ
หรื อไม่รู้สิ่งใด เมื่ อเปรี ยบเที ยบความสามารถก่อนเรี ยน
การศึกษาตัวอย่างมโนมติที่ คลาดเคลื่ อนของนักเรี ยนที่
และหลังเรี ยนและพบว่าตนเองยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
พบจากงานวิจยั เกิดขึ้นเช่นเดียวกับนักเรี ยนที่ตนเองสอน
ที่ ต้ งั ไว้ผูใ้ หญ่ จะยอมรั บและเต็มใจที่ จะปรั บ ปรุ งแก้ไข
อยู่ รวมทั้ งเปิ ดโอกาสให้ ค รู ไ ด้ย กตัว อย่า งมโนมติ ที่
มากกว่าการที่ ตนถูกประเมิ นและบอกให้แก้ไข(เพ็ญศรี
คลาดเคลื่ อ นของนักเรี ยนจากประสบการณ์ การสอนที่
ทวิสุวรรณ 2544)
ผ่านมา ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
บนพื้นฐานการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ ของ แอนดราโกจี ที่ว่า
นอกจากนี้ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการที่เป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนควรนําประสบการณ์ของผูใ้ หญ่
การอบรมให้ ค รู ไ ด้ฝึ กทัก ษะและมี ป ระสบการณ์ ก าร
เข้ามาสู่การจัดการเรี ยนการสอน และผูใ้ หญ่ได้มีส่วนร่ วม
จัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (สุ วฒั น์วฒั นวงค์ 2547)
โดยวิท ยากรใช้เทคนิ ค การนําเสนอแนวคิ ด ของการมี
ซึ่ งเมื่อครู เห็นความจําเป็ นของการเปลี่ยนแปลงมโนมติที่
มโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของนัก เรี ย น จากงานวิ จัย และ
คลาดเคลื่อนจึงพร้อมที่จะเรี ยนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงมโน
ประสบการณ์สอนจริ งในห้องเรี ยน เพื่อให้ครู เกิดความ
มติที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว
ตระหนักถึงการมี มโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยนที่
เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน และ
นําเสนอการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงมโน
ข้ อเสนอแนะ
มติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นตามทฤษฎี การเปลี่ ยนแปลงมโนมติ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไป
รวมทั้งให้ครู ได้ฝึกทักษะการออกแบบแผนการจัดการ
ใช้
เรี ยนการสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงมโนมติที่คลาดเคลื่อน ซึ่ ง
ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการ
เป็ นการอบรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผูเ้ รี ยนที่เป็ น
เรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ สําหรั บ ครู
ผูใ้ หญ่ ที่มีความต้องการเรี ยนรู้ในสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับงานที่
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น มี วตั ถุประสงค์
ทํา และการสอนต้องเป็ นการชี้ นาํ ตนเองมากกว่าจะให้
เพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มโนมติที่
ผูส้ อนมาชี้ นําการสอนควรเป็ นแบบแนะแนวมากกว่า
คลาดเคลื่ อ น การตรวจสอบมโนมติ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
ดังนั้น บาทบาทของผูส้ อนควรจะเป็ นการเข้าไปมี ส่วน
ทฤษฎี การเปลี่ ยนแปลงมโนมติ และการออกแบบการ
ร่ วม (Facilitator) มากกว่าการสอนแบบบรรยาย(สุ วฒั น์
จัด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ เพื่ อ
วัฒนวงค์ 2547)
เปลี่ยนแปลงมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยน ซึ่ งการมี
3.ความพึงพอใจที่ครู มีต่อชุดฝึ กอบรม
มโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยน สามารถเกิดขึ้นได้กบั
ทางไกล
การสอนปกติ ข องครู ท ั่ว ไป แต่ ค รู ส่ ว นใหญ่ จ ะยัง ไม่
จากการที่ ค รู ที่ เข้า รั บ การฝึ กอบรม
เข้าใจการตรวจสอบมโนมติที่คลาดเคลื่อน และวิธีการ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความพึงพอใจในภาพรวม และราย
สอนเพื่ อ เปลี่ ยนแปลงมโนมติ ดังกล่าว เรื่ อ งนี้ จึ งถื อ ว่า
หน่วยด้านเนื้อหาสาระอยูใ่ นระดับ มากที่สุด ปั จจัยสําคัญ
เป็ นเรื่ องใหม่สําหรั บครู ดังนั้น ผูท้ ี่ ใช้ชุดฝึ กอบรมควร
ที่ ท าํ ให้ครู มี ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึ กอบรมครั้ งนี้
จะต้องศึกษาเนื้ อหาสาระในแต่ละหน่ วยให้เข้าใจอย่าง
เนื่องจาก มโนมติที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์เป็ นเรื่ อง
ถ่องแท้และทําแบบทดสอบหลังเรี ยนให้ผา่ น โดยเฉพาะ
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เสี ยเวลาการทํางาน ควรพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมที่ มีรูปแบบ
เรื่ องการสร้างเครื่ องมือตรวจสอบมโนมติที่คลาดเคลื่อน
การเรี ยนการสอนแบบ e-learning ทดแทนการเข้าร่ วม
ทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงมโนมติ และวิธี ก ารสอนตาม
อบรมเชิงปฏิบตั ิการโดยใช้สําหรับการนําเสนอตัวอย่าง
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
การเรี ย นการสอน การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ วิ ท ยากรบน
2.ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
เครื อข่ายออนไลน์
2.1 การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล
2.2 ควรมี ก ารวิ จัย ต่ อ เนื่ อ งจากการ
1) ค วรมี ก ารพั ฒ น าชุ ด
วิจยั ครั้งนี้
ฝึ กอบรมทางไกลในมโนมติที่คลาดเคลื่อนเนื้ อหาอื่นๆ
1) ทําการวิจยั เพื่อศึกษาผล
สํ า หรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
การนําความรู้และทักษะจากการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
เนื่ อ งจากชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลนี้ พัฒ นาขึ้ น สําหรั บ ครู
นี้ ไปใช้จ ริ ง ในห้ อ งเรี ย น โดยศึ ก ษาจากครู ที่ ผ่า นการ
วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ มี ข อบเขต
อบรมทางไกลและมีความก้าวหน้าทางเรี ยนในระดับสูง
เนื้ อ หาสาระทางวิท ยาศาสตร์ ที่ ครอบคลุ ม ฟิ สิ กส์ เคมี
2) ทํ า การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
คลาดเคลื่อนในเรื่ องโลกและดาราศาสตร์ และธรรมชาติ
ปั จจัยที่มีผลต่อนําทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อเปลี่ยนแปลงมโน
ของวิ ท ยาศาสตร์ ดั ง นั้ นจึ ง ควรมี ก ารวิ จั ย พัฒ นาชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกลเนื้ อ หาดัง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ ครู
มติไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนจริ งในห้องเรี ยน
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3) ทํ า ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ
เปรี ยบเที ยบความก้าวหน้าทางด้านความรู้ ค วามเข้าใจ
ของครู ที่อบรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลรู ปแบบต่างๆ
เช่ น รู ป แบบที่ ผ สมผสานการศึ กษาด้วยตนเองกับ การ
ฝึ กอบรมแบบเผชิ ญ หน้า กับ การอบรมที่ เป็ นแบบ elearning

2) ค วรมี ก ารพั ฒ น าชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกลสําหรั บ ครู ในระดับ อื่ น ๆ เช่ น ครู ใน
ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ แ ยกเป็ น ฟิ สิ กส์ เคมี
ชี ววิท ยา และครู ระดับประถมศึ กษาที่ เนื้ อหาสาระเป็ น
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
3) ควรพัฒนาการฝึ กอบรม
ที่ ใ ช้ รู ปแบบการอบรมที่ เ ป็ น e-learning เนื่ องจาก
งานวิจัยนี้ เป็ นการพัฒ นาชุ ดฝึ กอบรมที่ ใช้รูป แบบการ
เรี ยนการสอนที่ ผสมผสานการศึ กษาด้วยตนเองกับการ
ฝึ กอบรมแบบเผชิญหน้า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมศึกษาด้วย
ตนเองจากสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นสื่ อหลัก และเข้าร่ วมอบรมเชิง
ปฏิ บตั ิ การ เพื่อศึ กษาตัวอย่างการจัดการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติจากวิทยากร และฝึ ก
ทักษะการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในส่ วนของ
การเข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการครู ยงั ต้องใช้เวลาในการ
เดินทางเพื่อเข้าร่ วมอบรม ดังนั้น เพื่อให้ครู ที่เข้าร่ วมการ
อบรมสามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองมากขึ้ นและไม่
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