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การสั งเคราะห์ งานวิจัยเกีย่ วกับนวัตกรรมด้ านการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
A Synthesis of Research on Instructional Innovation at the Basic Education Level
จันตรี คุปตะวาทิน และคณะ*
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านการเรี ยน
การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) สังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณลักษณะเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรี ยน
การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็นวิทยานิ พนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสู ตรและการ
สอน และแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษา สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ที่พิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2551 จํานวน 228 เล่ม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั
และการสังเคราะห์เชิ งคุณลักษณะ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั และแบบสรุ ป
งานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. คุณลักษณะของงานวิจยั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึ ง พ.ศ. 2551 มีปริ มาณเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2550 มี
จํานวนงานวิจยั มากที่ สุด ระดับการศึ กษาของกลุ่มตัวอย่างที่ ทาํ วิจยั มากที่ สุด คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นการเลือกแบบเจาะจง แบบแผนการวิจยั ส่ วนใหญ่ใช้แบบแผนการทดลอง
ศึกษากลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง มีการตั้งสมมติฐานการวิจยั แบบมีทิศทางจํานวนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีกลุ่มเดียว ตัวแปรในการวิจยั ส่ วนใหญ่มีตวั แปรต้น 1 ตัว ตัวแปรตาม 2 ตัว เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ส่ วนใหญ่ใช้
แบบทดสอบ แบบสอบถาม และนวัตกรรมด้านวิธีสอน และสื่ อการสอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น มีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
2. ผลการสังเคราะห์งานวิจยั เชิ งคุณลักษณะด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้ อหา พบว่า นวัตกรรมด้านการเรี ยนการ
สอนที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้น ได้แก่ วิธีสอน และสื่ อการ
เรี ยนการสอน วิธีสอนที่ผวู ้ ิจยั ส่ วนใหญ่นาํ มาทดลองสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คือ วิธีสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนมี
บทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งได้แก่ วิธีสอนแบบร่ วมมือ วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธีสอน
แบบกระบวนการคิด กระบวนการสร้างค่านิ ยม และวิธีสอนแบบสื บสวนสอบสวนสําหรับสื่ อการเรี ยนการสอนที่
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นและนําไปทดลองใช้เป็ นจํานวนมาก ได้แก่ ชุดการสอน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชุดการเรี ยน ชุดกิจกรรม ชุดฝึก/แบบฝึก หนังสื อนิทาน หนังสื อการ์ตูน หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เกมและเพลง
คําสํ าคัญ: นวัตกรรมการเรี ยนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
*รองศาสตราจารย์วรรณา บัวเกิด รองศาสตราจารย์สมร ทองดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภรพัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.อภิรักษ์
อนะมาน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย ์ สังสรรค์อนันต์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ABSTRACT
The purposes of this research were to (1) study qualitatively of research studies on instructional innovation at
the basic education level; and (2) qualitatively synthesize research studies on instructional innovation at the basic
education level.
The research sample consisted of 228 research studies on instructional innovation at the basic education
level in the forms of master theses and independent studies submitted to the Department of Curriculum and
Instruction and the Department of Educational Technology and Communications, School of Educational Studies,
Sukhothai Thammathirat Open University during the 1995 – 2008 academic years. The research procedure
consisted of the analysis of qualitatively of the research studies and the qualitative synthesis of research findings.
The employed research instrument were a research quality assessment form, and a research conclusion form. Data
were analyzed using the percentage and content analysis.
Research findings were as follows:
1. Regarding qualitatively of research studies on instructional innovation at the basic education level, it was
found that from 1995 to 2008 the number of research studies on the topic was on the increase with the 2007 year
having the largest number of research studies on the topic. As for the educational level of students in the research
sample, the largest number of studies was conducted with Mathayom Suksa I students. The majority of studies used
purposive sampling as the method for sample selection. The majority of studies employed the One Group PretestPosttest Design as the design for research. Most studies employed the one – tailed hypothesis for hypothesis testing.
The majority of studies employed one group of sample as indicated by the research design. The majority of studies
dealt with on independent and two dependent variables. As for research instruments, the majority of studies employed
the innovative instructional methods and instructional media developed by the researchers as the treatment instruments;
while the data collecting instruments included the test and questionnaire. All instruments were subject to quality
verification. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t – test.
2. Regarding results of qualitative synthesis of research findings with the use of content analysis, it was
found that the employed instructional innovation, namely, instructional methods and instructional media were
effective as they enabled students learning form them to increase their learning achievement scores. The majority
of teaching methods that were experimented with all learning areas belonged to the learner – centered teaching
approach. These methods were the cooperative learning, the project teaching method, the problem solving
teaching method, the thinking process teaching method, the value construction process method, and the learning
by inquiry method. As for instructional media developed and put to experiment by the researchers, the majority
were instructional packages, computer – assisted instruction programs, learning packages, activity packages,
training packages/exercise, fairy tale books, cartoon books, electronic books, and games and songs.
Keywords: Instructional innovation, Basic education
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบนั ยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542
เป็ นสําคัญ ซึ่ งการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้ รี ยนมี ค วามสําคัญ ที่ สุ ด กระบวนการจัด การศึ ก ษาส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ ผูส้ อนต้องคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงการฝึ กทักษะ ฝึ กกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ ง การฝึ กปฏิบตั ิให้ทาํ ได้คิดเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่องนั้นมีความจําเป็ นจะต้องนํานวัตกรรม
ด้านการเรี ยนการสอนเข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้บรรลุ ผลสําเร็ จตามเป้ าหมายหรื อ
จุดประสงค์ของการศึกษา
นวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอน เป็นสิ่ งใหม่ที่ทาํ ขึ้นอาจมีลกั ษณะเป็ นแนวคิดหรื อวิธีการ หรื อสิ่ งประดิษฐ์
ใหม่ ที่สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อแก้ปัญหา และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยนการสอน
นวัตกรรมอาจเป็นสิ่ งใหม่ท้ งั หมด หรื อใหม่เพียงบางส่ วน หรื อใหม่ในบริ บทหนึ่ง หรื อช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ สิ่ งที่เป็น
นวัตกรรมอาจเป็ นสิ่ งใหม่ที่กาํ ลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทดสอบ หรื อได้รับการยอมรับนําไปใช้แล้วแต่ยงั ไม่
แพร่ หลาย หรื อยังไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบงานปกติ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนจํานวนไม่นอ้ ยโดยมีท้ งั นวัตกรรมที่นาํ เข้า
จากต่างประเทศและนวัตกรรมที่ เป็ นภู มิปัญ ญาของคนไทย อาทิ การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของนัก
การศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนโดยผสานแนวคิดและวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้สู่ ความ
เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ การใช้นวัตกรรมพื้นบ้านเพื่อการสอน การใช้นวัตกรรมที่ ช่วยพัฒ นาศักยภาพทางสมอง
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หรื อวิธีสอนแบบใหม่ๆ รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาอี กเป็ น
จํานวนมาก
นวัตกรรมที่หลากหลายดังกล่าว ล้วนมีความแปลกใหม่และน่าสนใจทั้งสิ้ นจึงมีครู ผสู ้ อน สถาบันการศึกษา
รวมทั้งนักศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ตและดุษฎี บณ
ั ฑิ ตในสถาบันอุดมศึกษา ให้ความสนใจ ศึกษาเรี ยนรู ้
และผลิ ตผลงานวิจยั เกี่ ยวกับสื่ อและนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอน ไว้เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปั จจุบนั
ยังไม่ได้มีผูใ้ ดรวบรวม และสังเคราะห์ผลการวิจยั ที่ เป็ นวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาที่จบไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา
2538 ว่า นวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนประเภทใดที่ผสู ้ อนสนใจและนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั
ผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงได้ทาํ การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อนําไปสู่ การหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ และผลของการใช้นวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอน
เพื่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อน ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั เชิ งคุณลักษณะเกี่ ยวกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คือ งานวิจยั ทางด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นวิทยานิ พ นธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอนและแขนงวิชาเทคโนโลยี
และสื่ อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ที่พิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2538 –
2551 จํานวน 262 เล่ม
2. ลัก ษณะของงานวิ จัย ที่ นํามาสั ง เคราะห์ น้ ี ผูว้ ิ จัย จําแนกเป็ น 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ (วิ ช า) ได้แ ก่ 1)
ภาษาไทย 2) คณิ ตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา 5) ภาษาอังกฤษ 6) ศิลปะ 7) สุ ขศึกษาและพลศึกษา และ
8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัย คื อ งานวิ จัย ทางด้านนวัต กรรมการเรี ย นการสอนซึ่ ง เป็ นวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
การศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท แขนงวิช าเทคโนโลยีและสื่ อ สารการศึ ก ษา สาขาวิช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ที่พิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2551 จํานวน 262 เล่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นวิทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิ สระของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
แขนงวิ ช าหลัก สู ต รและการสอน และ แขนงวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
พิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2551 จํานวน 228 เรื่ อง และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจยั ตามที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้
การคัดเลือกงานวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจยั ที่จะนํามาสังเคราะห์ ดังนี้
1) เป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เป็ นวิทยานิ พนธ์และการศึ กษาค้นคว้าอิ สระ ระดับมหาบัณฑิ ต ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชา
หลักสู ตรและการสอน และแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
3) เป็ นงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2551
4) เป็ นงานวิจยั ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินรายงานการวิจยั ซึ่ งมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ B ขึ้นไป หรื อมีคะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
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5) งานวิจัยที่ นํามาสั งเคราะห์ มี คุณ ลัก ษณะและการรายงานเชิ งเนื้ อ หาที่ เพี ยงพอสําหรั บ การสังเคราะห์
งานวิจยั เชิงคุณลักษณะ
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ที่จะนํามาสังเคราะห์งานวิจยั ในครั้งนี้
มี 2 ชนิด คือ แบบประเมินรายงานวิจยั และแบบสรุ ปผลการวิจยั ซึ่งแต่และชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แบบประเมินคุณ ภาพงานวิจัย เป็ นเครื่ องมื อสําหรั บการประเมิ นคุณภาพงานวิจยั เพื่อพิจารณาคัดเลื อก
เฉพาะงานวิจยั ที่มีคุณภาพมาสังเคราะห์เป็ นแบบประเมินของอุทุมพร จามรมาน (2527) ซึ่ งดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินงานวิจยั ด้วยตนเองของ Isac, S และ Michael W.B. ซึ่ งมีขอ้ คําถามรวม 25 ข้อ และครอบคลุมลักษณะต่างๆ
ในรายงานการวิจยั ทั้งหมด
แบบสรุ ปผลการวิจัย เป็ นแบบสรุ ปข้อมูลและผลการวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นเอง เพื่อรวบรวมและบันทึกคุณลักษณะเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจยั ซึ่ ง
ได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบบสรุ ปผลการวิจยั ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของงานวิจยั มีจาํ นวน 14 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจยั มีจาํ นวน 2 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวมรวบข้อมูลในการวิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ของแขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน และแขนงวิชาเทคโนโลยีและ
สื่ อสารการศึกษา ที่นกั ศึกษาแผน ก รุ่ นแรกสําเร็ จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และรุ่ นต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2551 โดย
แยกตามแขนงวิชาและวิชาเอก ของนักศึกษาในแต่ละรุ่ น ต่อมาในปี 2547 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แขนงหลักสู ตร
และการสอน ที่เรี ยนแผน ข สําเร็ จการศึกษา จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าอิสระเพิ่มขึ้น ได้รวบรวมไว้จนถึงปี พ.ศ. 2551
2. นําวิทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่รวบรวมไว้มาคัดเลือกเฉพาะเรื่ องที่ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม
ด้านการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. ประเมินคุณภาพของวิทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่รวบรวมไว้ท้ งั หมดในแบบประเมินรายงาน
วิจยั
4. สรุ ปผลการวิจยั จากงานวิจยั ที่ผา่ นการประเมินคุณภาพลงในแบบสรุ ปผลการวิจยั ได้จาํ นวน 228 เรื่ อง โดย
แยกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
จํานวน 47 เรื่ อง
2) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
จํานวน 48 เรื่ อง
3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 50 เรื่ อง
4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 41 เรื่ อง
5) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวน 4 เรื่ อง
6) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
จํานวน 10 เรื่ อง
7) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(กพท.) จํานวน 20 เรื่ อง
8) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
จํานวน 8 เรื่ อง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจยั โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน คือ ร้อยละ
สรุปผลการวิจัย
ผลการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอ้ สรุ ป
ดังนี้
1. คุณลักษณะของงานวิจัย
1) ปริ มาณงานวิจยั ระหว่างปี พ.ศ.2538 – 2551 มีปริ มาณเพิ่มขึ้นในปี หลัง ๆ ปี ที่มีงานวิจยั มากที่สุดคือปี
พ.ศ.2550 มีจาํ นวน 35 เล่มคิดเป็ นร้อยละ 15.35 และน้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2540 และ 2543 มีจาํ นวนปี ละ 4 เล่ม
คิดเป็ นร้อยละ 1.75 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีผทู ้ าํ วิจยั มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2) ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เป็ นกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด จํานวน 45 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 19.74 ส่ วนนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีจาํ นวนงานวิจยั 4 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 1.75
3) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็นการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 88 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 38.60
และมีการสุ่ มอย่างง่ายและสุ่ มแบบกลุ่ม จํานวนอย่างละ 61 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 26.75
4) แบบแผนการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองมีแบบแผนการทดลองเป็ นแบบศึกษากลุ่มเดียว
วัดก่อน และหลังการทดลองจํานวน 170 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 74.56 รองลงมาคือ แบบศึกษากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมวัดก่อนและหลังการทดลองมีจาํ นวน 54 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 23.68
5) การตั้งสมมติฐานการวิจยั ส่ วนใหญ่มีการตั้งสมมติฐานจํานวน 217 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 95.18
6) จํานวนกลุ่ มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ มี 1 กลุ่ม จํานวน 167 เล่ ม คิดเป็ นร้ อยละ 73.25 รองลงมาคือ
มากกว่า 1 กลุ่ม จํานวน 61 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 26.75
7) ตัวแปรในการวิจยั ส่ วนใหญ่จะมีตวั แปรต้น 1 ตัว ตัวแปรตาม 2 ตัว จํานวน 87 เล่ม คิดเป็ นร้อย
ละ 38.16 รองลงมาคือ ตัวแปรต้น 1 ตัว ตัวแปรตาม 1 ตัว จํานวน 71 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 31.14
8) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ส่ วนใหญ่ใช้เครื่ องมือ 3 ประเภท จํานวน 109 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 47.81
รองลงมาใช้เครื่ องมือมากกว่า 3 ประเภท จํานวน 77 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 33.77
9) เครื่ องมือทดลอง ประเภทนวัตกรรมด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ส่ วนใหญ่คือ ชุดการสอน มีจาํ นวน
42 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 27.45 รองลงมาคือ บทเรี ยนคอมพิเตอร์ช่วยสอน จํานวน 22 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 14.38
10) เครื่ องมือทดลองประเภทนวัตกรรมด้านวิธีสอน ส่ วนใหญ่ใช้วิธีสอนแบบร่ วมมือ จํานวน 16 เล่ม
คิดเป็ นร้อยละ 21.33 รองลงมาคือ วิธีสอนแบบโครงงาน จํานวน 11 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 14.63
11) เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ส่ วนใหญ่ใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 191 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 40.47 รองลงมาคือแบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 138 เล่ม คิดเป็ นร้อยละ 29.24
12) การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ส่ วนใหญ่ มี การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อในด้านความยาก
อํานาจจําแนก ความเที่ยง และความตรง
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13) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่ วนใหญ่ใช้คา่ เฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
(t-test dependent)
2. ผลการสั งเคราะห์ งานวิจัยเชิงคุณลักษณะด้ วยวิธีวเิ คราะห์ เนือ้ หา
จากการวิ เคราะห์ ผ ลการวิจัย เกี่ ย วกับ นวัต กรรมด้านการเรี ย นการสอนจํานวน 228 เล่ ม โดยแยก
วิเคราะห์ตามประเภทของนวัตกรรม สรุ ปได้ดงั นี้
1) นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูส้ อนมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ วิธีสอน แบบสาธิ ต
ประกอบการบรรยาย ประกอบสื่ อ เช่น เทปภาพ (วีดิทศั น์) ชุดโอษฐทัศน์ และวิธีสอนแบบทดลอง วิธีสอนทั้ง
2 วิธี ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้
2) นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และผูว้ ิจยั นิยมนํามาใช้ในการทดลองได้แก่ วิธีสอน
แบบร่ วมมือ และวิธีสอนแบบโครงงาน ส่ วนวิธีสอนอีกหลายวิธีที่ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาใช้ให้เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระต่างๆ ดังนี้
2.1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ได้แก่ วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธีสอนแบบสร้างองค์ความรู ้
วิธีสอนแบบจัดกลุ่มตัวเลข และวิธีสอนแบบ K – W – D – L
2.2) กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์ ได้แ ก่ วิธี ส อนแบบสื บ สวนสอบสวน วิธี ส อนแบบอิ ง
ประสบการณ์ และวิธีการสอนแบบซิปปา
2.3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ได้แก่ วิธีสอนแบบร่ วมมือ วิธีสอนแบบสถานการณ์จาํ ลอง วิธี
สอนแบบอิงประสบการณ์ วิธีสอนแบบสร้างองค์ความรู ้ วิธีสอนแบบแผนผังมโนมติ วิธีสอนแบบโครงงาน วิธี
สอนแบบซิปปา และ วิธีสอนแบบกระบวนการคิด
2.4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ วิธีสอนแบบสื บสวนสอบสวน
วิธีสอนแบบกระบวนการสร้างค่านิยม วิธีสอนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ วิธีสอนแบบร่ วมมือ วิธีสอน
แบบแผนผังมโนมติ วิธีสอนแบบพุทธวิธี (มี 5 วิธี) วิธีสอนแบบหมวกหกใบ วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ
วิธีสอนแบบสตอริ ไลน์ วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธีสอนแบบสร้างองค์ความรู ้ และวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
2.5) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ปรากฏนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
มีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้
2.6) กลุ่มสระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ปรากฏวิธีสอนเพียง 1 วิธีคือ วิธีสอนแบบโครงงาน
2.7) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ปรากฏวิธีสอนเพียง 1 วิธี คือ วิธีสอนแบบ
เอส เอส ซี เอส (SSCS)
2.8) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ วิธีสอนแบบโครงงาน และวิธี
สอนโดยใช้สถานการณ์จริ ง
3) นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นสื่ อมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่สื่อ 3 ประเภท คือ
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3.1) สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื ออ่านเพิ่มเติม หนังสื อนิ ทาน หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อพิมพ์ ชุดการ
เรี ยน ชุดการสอน ชุดกิจกรรม แบบฝึก ชุดฝึก บทเรี ยนสําเร็ จรู ป และบทเรี ยนแบบโปรแกรม
3.2) สื่ อเทคโนโลยี เช่น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ชุดการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ผา่ นเครื อข่าย
ชุดการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิ กส์ ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื อข่าย เทปภาพ วีดิทศั น์ รายการโทรทัศน์
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องคิดเลขกราฟิ ก และของเล่น
3.3) สื่ อวิธีการหรื อกิจกรรม เช่น เกม เพลง การละเล่นพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อภิปรายผล
จากผลการสังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ ยวกับ นวัต กรรมด้านการเรี ยนการสอนในระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ดังกล่าวข้างต้น สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ด้ านคุณลักษณะของงานวิจัยที่นํามาสั งเคราะห์ พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่ พิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2550
และเป็ นวิทยานิพนธ์มากกว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็นนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา โดยเฉพาะนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ทั้งนี้ เพราะแขนงวิชาหลักสู ตร
และการสอนเปิ ดสอน 6 วิชาเอกได้แก่ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สําหรับวิชาเอกมัธยมศึกษาได้
แยกออกเป็ น 4 วิชาเอก ได้แก่ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ดังนั้นผูว้ ิจยั ที่เป็ นผูส้ อน
ระดับมัธยมศึกษา จึงทําวิจยั ตามวิชาเอกทั้ง 4 ดังกล่าว จึงทําให้มีผลงานวิจยั ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ น นักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาเป็ นจํานวนมาก
ส่ ว นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อี ก 4 กลุ่ ม สาระได้แ ก่ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอนยัง
ไม่ได้เปิ ดเป็ นวิชาเอก ดังนั้นจึงมีงานวิจยั ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เหล่านี้ เป็ นจํานวนน้อยผูว้ ิจยั ที่ทาํ วิจยั ใน 4 กลุ่ม
สาระดังกล่าวนี้ จึงเป็ นนักศึกษาวิชาเอกประถมศึกษา และวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา เท่านั้น
สําหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พบว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่จะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และมีการสุ่ มแบบ
กลุ่ม (เป็ นห้องเรี ยน) ทั้งนี้ เพราะโรงเรี ยนที่นกั ศึกษาทําวิจยั เป็นโรงเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สอนเอง และเป็นโรงเรี ยนขนาด
เล็ก แต่ละชั้นเรี ยนจะมีห้องเรี ยนจํานวนไม่มากประมาณ 1 – 3 ห้องเรี ยน ผูว้ ิจยั จึงเลือกแบบเจาะจงเป็ นห้องที่
สอนอยู่เพื่ อ จะได้แก้ไขและพัฒ นาผูเ้ รี ยนของตน เสมื อนเป็ นการวิจยั ในชั้น เรี ยน การเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างจึ งมี
ความสัมพันธ์กบั แบบแผนการวิจยั เพราะงานวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ นงานวิจยั เชิ งทดลองศึกษากลุ่มเดียววัดก่อนและ
หลังการทดลอง เหตุผลเพราะนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีนอ้ ยมีเพียงห้องเรี ยนเดียว แต่ถา้ โรงเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สอนมี
หลายห้องเรี ยน ผูว้ ิจยั ก็จะเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็ นการสุ่ มแบบกลุ่มมา 2 ห้องเรี ยน ใช้แบบแผนการวิจยั
แบบศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมวัดก่อนและหลังการทดลอง เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าหรื อพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้แบบมีทิศทาง และจะสอดคล้องกับตัวแปรในการวิจยั ซึ่ งงานวิจยั
ส่ วนใหญ่จะมีตวั แปรต้น 1 ตัว ที่เป็ นวิธีสอน หรื อสื่ อการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น แล้วมีตวั แปรตาม 2 ตัว
เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และเจตคติ หรื อความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
นอกจากนี้ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่ ใช้เครื่ องมื อ 3 ประเภท และมากกว่า 3
ประเภท ทั้งนี้ถา้ พิจารณาประเภทของเครื่ องมือวิจยั อาจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) เครื่ องมือที่ใช้ใน
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การทดลอง 2) เครื่ องมือที่ใช้กบั การเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ถา้ แยกประเภทของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ออกเป็ น
ประเภทย่อย ๆ ได้ดงั นี้ 1) แผนการสอนตามวิธีสอนแบบที่ผวู ้ ิจยั ต้องการนําไปทดลอง 2) สื่ อการเรี ยนการสอนที่
ผูว้ ิจยั ต้องการพัฒนาขึ้นเพื่อนําไปทดลองใช้และหาประสิ ทธิ ภาพ หรื อใช้สําหรับพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านความรู ้ และ
ทัก ษะต่ า งๆ 3) แบบประเมิ น เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการทดลอง 4) แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ หรือทัก ษะ 5)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน/ผูเ้ ชี่ยวชาญ 6) แบบวัด/แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ฯลฯ
หลัง จากผูว้ ิ จัยเตรี ย มจัด ทําเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ในการวิจัย เสร็ จ แล้ว ก่ อ นนําไปทดลองสอน ผูว้ ิ จัย ได้นํา
เครื่ องมือเหล่านั้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือเพื่อให้เครื่ องมือน่าเชื่อถือ และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุด ซึ่ งแบบทดสอบต้องมีการตรวจสอบความตรง ความเที่ยง อํานาจจําแนกและความยาก ถ้าเป็ นนวัตกรรม
ประเภทสื่ อการเรี ยนการสอน จะต้องมีการหาประสิ ทธิภาพก่อนนําไปใช้
ส่ วนสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล งานวิจัยส่ วนใหญ่ ใช้ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงแบบมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที เพราะข้อมูลส่ วนใหญ่ได้มาจากคะแนนจากแบบทดสอบที่เป็ นคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน
2. การสั งเคราะห์ งานวิจัยเชิงคุณลักษณะด้ วยวิธีการวิเคราะห์ เนือ้ หา จากผลการวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรี ยน
การสอน พบว่า นวัตกรรมที่ผสู ้ อนนิ ยมนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน คือ วิธีสอน และสื่ อการเรี ยนการ
สอน โดยมีการนําวิธีสอนที่มีนักการศึกษาหลายท่านได้คิดค้นทดลอง และเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง ผูส้ อนใน
ฐานะผูว้ ิจยั ได้นาํ วิธีสอนต่างๆ มาทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ตนสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนถนัด วิธีสอนที่พบ
ในงานวิจยั มีหลากหลายวิธีอาจแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 วิธีสอนที่เน้ นผู้สอนมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู้ มีหลายวิธีที่ยงั นิ ยมใช้กนั อยู่ เช่น วิธีสอนโดย
การบรรยาย เป็ นกระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด โดยการ
เตรี ยมเนื้ อ หาสาระ การบรรยายคื อ พู ด บอก เล่ า อธิ บ าย เนื้ อ หาสาระ หรื อ สิ่ งที่ ต ้อ งการแก่ ผูเ้ รี ย น และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จากผลงานวิจยั ที่พบ ผูว้ ิจยั ที่ใช้วิธีสอนโดยการบรรยายนี้จะใช้
ร่ วมกับการสาธิ ต หรื อใช้สื่อประกอบ เช่ น การสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีสอนโดยการ
สาธิ ตประกอบการบรรยาย และประกอบสื่ อเทปภาพ หรื อวิดีทศั น์ และสื่ อชุดโอษฐทัศน์ประกอบเป็ นต้น การ
ใช้วิธีสอนทั้ง 2 วิธีร่วมกัน ทําให้เกิดข้อดีเพราะวิธีสอนแต่ละวิธี จะมีท้ งั ข้อดี และข้อจํากัด แต่ถา้ ใช้ร่วมกันจะ
ลดข้อจํากัดของอีกวิธีหนึ่งได้
นอกจากวิธีสอนโดยการบรรยาย และการสาธิ ตแล้ว วิธีสอนโดยการทดลอง ยังเป็ นวิธีสอนที่ผูส้ อน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ นิ ย มนํา ไปใช้ส อนกับ ผู ้เรี ย น ทั้ง นี้ เพราะการสอนโดยการทดลอง เป็ น
กระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดโดยการที่ผสู ้ อน/ผูเ้ รี ยน
กําหนดปั ญหา และสมมติฐานในการทดลอง ผูส้ อนให้คาํ แนะนําแก่ผูเ้ รี ยน จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และลงมือ
แสดงการทดลองให้ผเู ้ รี ยนดูก่อนจึงจะให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล อภิปรายผล
การทดลอง และสรุ ปการเรี ยนรู ้โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูว้ างแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
จากวิธีสอนดังกล่าว ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2542 : 72 – 73) ที่พบว่า การ
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สอนวิท ยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการสาธิ ต และการทดลอง ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าการสอน
ตามปกติ และทํา ให้ ผู ้เรี ย นมี ท ัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสนตร์ เจตคติ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนตามปกติ
2.2 วิธีสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู้
การค้นพบเกี่ยวกับวิธีสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทักษะทางภาษา ทักษะการคิดคํานวณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการ
แก้ปัญหาการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 96) ที่ทาํ การสังเคราะห์
งานวิจยั เกี่ยวกับวิธีการเรี ยน วิธีการสอน และรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืนของ
เด็กไทย ที่พบว่าวิธีการสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และวิธีการสอนแบบครู และนักเรี ยนมีกิจกรรมร่ วมกัน จะ
ช่วยให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติต่อการเรี ยน และความคงทนของการเรี ยนรู ้สูงขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งสําคัญ
ว่า จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาตนเองให้ผเู ้ รี ยน ได้เรี ยนในสิ่ งที่ตนสนใจ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนได้ปฏิบตั ิตามกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนที่เก่ง ดี มีสุข เกิดการพัฒนา
ทุ ก ๆ ด้าน ทั้ง ทางกาย ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั ง คมไปพร้ อ มๆ กัน ซึ่ งไปสอดคล้อ งกับ ผลการสั งเคราะห์
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่เพ็ญณี แนรอท และกาญจนา เงา
รังษี (2547 : ค) ค้นพบว่า งานวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้ในการสอนคณิ ตศาสตร์ มีความเชื่อมโยงกับแนวทางการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ยดึ หลักสําคัยเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และยังพบว่า
นวัตกรรมการสอนที่อาศัยแนวคิดการสร้างสรรค์องค์ความรู ้หรื อแนวคิด Construction นํามาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดี
จากผลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่คน้ พบวิธีสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนมีบทบาทสําคัญในขณะจัดการเรี ยนมีหลายวิธี
ด้วยกัน วิธีที่ผูว้ ิจยั นิ ยมนํามาใช้ในการทดลองได้แก่ วิธีส อนแบบร่ วมมื อ วิธีส อนแบบโครงงาน วิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา วิธีสอนแบบสื บสวนสอบสวน วิธีสอนแบบสร้างองค์ความรู ้ เป็ นต้น วิธีสอนเหล่านี้มีกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่ให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ ดังนี้ 1) ทํางานเป็ นทีม 2) แสดงออกอย่างอิสระ 3) ปฏิบตั ิจริ ง 4) มีส่วนร่ วม 5) คิดด้วยตนเอง
และ 6) แสวงหาความรู ้อย่างอิสระ
กระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 ขั้นตอนนี้ สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ถึงศักยภาพสู งสุ ด ได้รับการพัฒนาแบบองค์
รวม ได้รับการฝึ กให้แสดงความคิดเห็นร่ วมกับผูอ้ ื่น ผูเ้ รี ยน เป็นผูก้ ระทํากิจกรรมการเรี ยนได้ถูกต้อง แม่นยํา ด้วย
ความรู ้ สึกที่ ดีงาม อันเป็ นการสร้ างบุคลิกภาพที่ ดี เรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง คิดด้วยตนเอง คิดอย่างมี
ระบบและมีวิจารณญาณ รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ วิธีสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนมีบทบาทในขณะจัดการ
เรี ยนรู ้ มีผวู ้ ิจยั นําไปทดลองใช้สอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็ น
จํานวนมาก ทั้งนี้เพราะแขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน เปิ ดสอนวิชาเอกทั้ง 4 ดังกล่าวในวิชาเอกมัธยมศึกษา ส่ วน
อีก 4 กลุ่มสาระ คือ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชี พฯ และภาษาอังกฤษ แขนงวิชาหลักสู ตรและการ
สอนยังไม่ได้เปิ ดเป็ นวิชาเอกจึงมีงานวิจยั ในกลุ่มสาระทั้ง 4 เป็ นจํานวนน้อย
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2.3 วิธีสอนทีเ่ น้ นสื่ อมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู้
จากผลการวิจยั ที่พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จะต้องใช้สื่อประกอบการสอน
แม้ว่าผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนจะมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ก็ตาม ผูส้ อนก็จะต้องนําสื่ อมาใช้โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ที่ ไ ม่ เน้น เรื่ อ งวิ ธี ส อน เช่ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ศิ ล ปะ และการงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาสื่ อประเภทเทคโนโลยี เช่ น ชุ ดการเรี ยน/ชุ ดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ขึ้นมาทดลอง
สอนเป็ นต้น
การพบว่าวิธีสอนที่เน้นสื่ อมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ ทําให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ทัก ษะด้านต่ าง ๆ สู ง กว่าการสอนตามปกติ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัยของกรมวิช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(2542:73) ได้สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาพบว่าวิธีสอนแบบใช้
สื่ อการเรี ยนการสอนทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอน
ตามปกติ
การที่วิธีสอนที่เน้นสื่ อมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และมีทกั ษะ
ด้านต่าง ๆ สู งกว่าการสอนตามปกติน้ นั อาจเป็ นเพราะวิธีสอนแบบนี้ บทบาทการสอนเกือบทั้งหมดอยู่ที่สื่อ เช่น
บทเรียนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ชุ ด การเรี ย น/ชุ ด การสอนด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย ชุ ด การเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อนิทาน หนังสื อการ์ตูน บทเรี ยนสําเร็ จรู ป บทเรี ยนแบบโปรแกรม ชุด
กิจกรรม ชุดฝึ ก เป็ นต้น ซึ่ งสื่ อการสอนเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นสื่ อประสมที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และ
ธรรมชาติของวิชาแต่ละกลุ่มสาระ สื่ อทั้งหมดผ่านการทดลองใช้ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วทําให้
ผูเ้ รี ยนสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรี ยน สร้างบรรยากาศในการเรี ยนให้เป็ นที่พึงพอใจ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยนรู ้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากการสังเคราะห์งานวิจยั พบว่า วิธีสอนทั้ง 3 แบบ คือ 1) วิธีสอนที่เน้นผูส้ อนมีบทบาทในขณะจัดการ
เรี ยนรู ้ 2) วิธีสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ 3) วิธีสอนที่เน้นสื่ อมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้
ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าวิธีอื่น ๆ คือ วิธีสอนที่เน้นสื่ อมีบทบาทในขณะจัดการเรี ยนรู ้ ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารการศึกษาควรมีการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ชุดการเรี ยน/ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ แก่ผสู ้ อนให้สามารถผลิตและ
นําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ผูส้ อนที่ตอ้ งการพัฒนาวิชาชีพของตน ควรได้ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับวิธีสอนและสื่ อการสอนใหม่ ๆ แล้ว
นําไปทดลองใช้สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนได้เช่นกัน
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทําวิจยั เกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพราะงานวิจยั ด้านนี้ ยงั มี
น้อย
2. ควรทําการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนในแขนงวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจาก
แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอนและแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
3. ควรสนับสนุ นให้มีการทําวิจยั เกี่ยวกับการนําวิธีสอนใหม่ ๆ ไปวิจยั แบบ Longitudinal Study เพื่อศึกษา
ผลการใช้วิธีสอนเหล่านั้นในแง่ผลสัมฤทธิ์ ด้านเนื้ อหา และพัฒนาการด้านกระบวนการ พัฒนาการด้านทักษะ
ต่างๆ รวมทั้งเจตคติต่อการเรี ยน ในแต่ละระดับชั้น
4. จากการสังเคราะห์งานวิจยั ที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการสังเคราะห์เชิ งคุณลักษณะ : (Qualitative Synthesis)
เพื่อสรุ ปข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจยั เหล่านั้น ยังไม่ได้ขอ้ สรุ ปเชิ งปริ มาณดังนั้นในการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนครั้งต่อไปควรมีการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะและเชิงปริ มาณ (Quantitative Synthesis)
ด้วย
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