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การประยุกต์ใช้แนวคิ ด “สอนน้ อย เรียนมาก” สู่การจัดการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้ าอุตสาหกรรม ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบซีเดีย
กรณี ศึกษาวิ ชานิ วแมติ กส์และไฮดรอลิ กส์
สมมารถ ขําเกลีย้ ง1* และ เสกสรร ชะนะ2
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด สอนน้อย
เรียนมาก ตามรูปแบบการเรียนรูแ้ บบซีเดีย วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรูจ้ าํ นวน 13 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่นักศึกษา
์
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 54 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
ตามสภาพจริง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียน และ
์
ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูจ้ าํ นวน 15 สัปดาห์ หลังจากนัน้ ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียน นําคะแนนทีไ่ ด้มาคํานวณหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ และคํานวณ
หาค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้สถิติ ร้อยละ ผลการวิจยั พบว่าแผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด สอนน้อยเรียน
มากตามรูปแบบการเรียนรูแ้ บบซีเดีย วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของเมกุยแกนส์ และกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนมีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 75.57 เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
์
คําสําคัญ: สอนน้อยเรียนมาก, การเรียนรูแ้ บบซีเดีย, นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
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Application of Tech Less, Learn More (TLLM) to Learning Management in
Industry Electrical Technology by using SEDEA Learning Model:
A Case Study of Pneumatic and hydraulic Course
Sommart Khamkleang1* and Sakesan Chana2
Abstract
This research aims to develop and evaluate the efficiency of the management learning plan to the teach
less learn more by using SEDEA learning model, a case study of pneumatic and hydraulic course. The tools
used in the research include 13 lesson plans and test achievement. The samples used in this study were
undergraduate students, major of Industrial Electrical Technology, faculty of Industrial Technology, Songkhla
Rajabhat University, students enrolled subjects pneumatic and hydraulic, semester 2 academic year 2556, 54
people by sampling authentic. The collected by samples were a pre-test and continue to teach the lesson
plans for 15 weeks. After, the samples were a post-test. The scores were calculated based on the validation
of standard Maguigan, and calculate the post-test average scores using percentage. The results of research
showed that the lesson plans to the teach less learn more by using SEDEA learning model of pneumatic and
hydraulic course, efficient than standard Maguigan, and achievement of samples are averaged 75.57 percent,
according to the hypothesis.
Keywords: teach less learn more, SEDEA learning model, pneumatic and hydraulic
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1. บทนํา
การจัดการเรียนการสอนทางด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มีเป้ าหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อนํ าไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว [1] ดังนัน้ การจัดการเรียนรู้
จะต้ อ งมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ นบุ ค คลที่ รู้ จ ริ ง ทํ า ได้
ถ่ายทอดเป็ น เน้นคุณธรรม และนํ าสังคม ซึ่งการจัดการ
เรียนเรียนรู้ท่จี ะทําให้นักศึกษาเป็ นดังเป้าประสงค์ท่วี าง
ไว้นัน้ จําเป็ นต้องมีการกําหนดกิจกรรมที่สามารถทําให้
นักศึกษารู้จกั คิด แก้ป ญั หา และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 24(1-3) [2] สรุปได้ว่า การจัด
กระบวนการเรียนรูต้ อ้ งสอดคล้องกับความสนใจและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รียน ฝึ กทักษะกระบวนการ
คิด และฝึ กให้ผู้เรียนคิดเป็ น ทําเป็ น การเรียนรู้วิชา
นิ ว แมติ ก ส์ แ ละไฮดรอลิ ก ส์ ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม วิ ช าเอกเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า
อุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (หลักสูตร 2 ปี
ต่ อ เนื่ อ ง ปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2553) คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ สงขลา มีเ นื้ อ หา
เกี่ยวกับการส่งกํ าลังด้วยของไหลในระบบนิ วแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ในระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ศึกษาวงจรต่ างๆ การออกแบบวงจร
หลักการทํางาน การวิเคราะห์การทํางาน ฝึ กปฏิบตั ิการ
ต่อวงจร การออกแบบ และการประยุกต์ใช้งาน จากการ
สอบถามผู้เรียนที่ผ่านการเรียนวิชานี้มาแล้วพบว่า การ
จัดการเรียนการสอนจะใช้วิธกี ารบรรยายเนื้อหา และให้
นักศึกษาทําการทดลองโดยใช้โปรแกรมจําลอง พร้อมกับ
ทดลองจริง โดยทีส่ ภาพการเรียนการสอน อาจารย์ผสู้ อน
จะมีบทบาทในการให้เนื้อหาเป็ นอย่างมาก นักศึกษามี
ส่วนร่ วมในการเรียนรู้น้ อย แสดงให้เห็นว่ านักศึกษามี
หน้าทีแ่ ค่รบั ข้อมูลและปฏิบตั ติ ามข้อมูลทีไ่ ด้รบั เท่านัน้ จึง
ทําให้นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ วิธกี ารหนึ่งที่
จะนํามาแก้ปญั หาคือการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด “สอน
น้อย เรียนมาก หรือ Tech Less, Learn More (TLLM)”
[3] เป็ นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ทม่ี งุ่ เน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
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ที่ดขี ้นึ และเป็ นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชวี ติ ของ
ผูเ้ รียน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูแ้ ละ
เกิดทักษะการคิดขัน้ สูงซึ่งเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนทางด้านเทคโนโลยี โดยทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
สนับสนุ นแนวคิด สอนน้อยเรียนมากได้แก่ ทฤษฎี คอน
สตรัคติวสิ ต์ [4] เป็ นทฤษฎีทใ่ี ห้ความสําคัญกับตัวผูเ้ รียน
เชื่อว่าผูเ้ รียนสามารถสร้างความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง จากการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสิง่ แวดล้อมอย่างกระตือรือร้น
ซึง่ สอดคล้องกับการเรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบการเรียนรูแ้ บบ
ซีเดีย [5] ทีม่ กี ารพัฒนามาจากทฤษฎีพหุปญั ญา ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่ วมมือ โดยแนวคิด
ของการเรียนรู้ตามรูปแบบซีเดียคือ ผู้สอนต้องคํานึงถึง
การจัดการรูปแบบ วิธกี าร หรือกิจกรรมต่างๆ ในระหว่าง
การเรียนการสอนในชัน้ เรียนที่หลากหลาย โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสภาพความพร้อมของผู้เรียน ช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์
ความรู้ด้วยตนเองที่เกิดจากการค้นคว้า ทดสอบ และ
สามารถนํ าความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงานโดยอาศัย
เทคโนโลยีทม่ี อี ยู่ได้ ซึง่ ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ สืบ ค้ น ความรู้ (Search)
ขัน้ กระตุ้ น ความรู้
(Encouragement) ขัน้ ปรับเปลีย่ นความรู้ (Dynamic) ขัน้
ประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation) และขัน้ ประยุกต์ใช้
ความรู้ (Application) ดังนัน้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนให้ดยี งิ่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําแนวคิด
สอนน้ อย เรียนมาก มาทํ า การจัดการเรียนรู้ทางด้า น
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในรายวิชานิ วแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ตามรูปแบบการเรียนรูแ้ บบซีเดีย เพื่อให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่มี ปี ระสิทธิภาพสูงสุด และเป็ น
ต้ นแบบการพัฒ นาการจัดการเรีย นการสอนทางด้า น
เทคโนโลยีไฟฟ้าต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด สอนน้ อยเรียนมาก ตามรูปแบบการ
เรียนรูแ้ บบซีเดีย วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
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3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
3.1 แผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด สอนน้อยเรียน
มาก ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบซีเดีย วิชา นิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
เมกุยแกนส์
3.2 ผลสัฤทธิทางการเรี
ยนของกลุ่มตัวอย่างที่ผ่าน
์
การเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด สอนน้อย
เรียนมาก ตามรูปแบบการเรียนรูแ้ บบซีเดีย วิชานิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์มคี ะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75
3.3 กลุ่มตัวอย่างทีผ่ ่านการเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด สอนน้ อยเรียนมาก ตามรูปแบบการ
เรียนรูแ้ บบซีเดีย วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สอนน้อยเรียนมาก วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธิในการเรี
ยนรู้ และความพึงพอใจ ตาม
์
แนวคิด สอนน้อยเรียนมาก วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.1 แนวคิด สอนน้อยเรียนมาก
แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) หรือ
เรียกสัน้ ๆ ว่าสอนน้อยเรียนมาก [3, 4] เป็ นแนวคิดการจัด
การศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิง คโปร์ ภายใต้
วิ ส ัย ทั ศ น์ ใ นการพัฒ นาระบบการศึ ก ษาที่ ก ล่ า วว่ า
Thinking Schools, Learning Nation (TSLN) ซึง่ ต้องการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาเพื่อการจัด
การศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ Thinking Schools
เป็ น วิ ส ัย ทั ศ น์ ท่ี ต้ อ งการให้ โ รงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย นจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผเู้ รียนเป็ นนักคิด ส่วน Learning
Nation เป็ นวิสยั ทัศน์ของการเรียนรูท้ ต่ี ้องการให้ผเู้ รียนมี
ความรูท้ เ่ี พิม่ มากขึน้ เกีย่ วกับนวัตกรรมและความสามารถ
ในการสร้างสรรค์เพื่อนํ า ไปประยุ กต์ใช้ในชีวิตจริง
นอกจากนี้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) ยัง
มุ่งเน้ นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีข้นึ
และเป็ นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชวี ติ ของผู้เรียน
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ซึง่ ต้องการเปลีย่ นจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่
การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือต้องการเพิม่ การจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพและลดการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณซึ่งการเพิม่ การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือ
การเพิ่มการมีปฏิสมั พันธ์ในชัน้ เรียนระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน การเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของ
ตนเอง ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ และการใช้
แนวการสอนหรือ วิธีสอนที่มีป ระสิท ธิภ าพเพื่อ ทํ า ให้
ผูเ้ รียนประสบผลสําเร็จทางการเรียนรู้ ส่วนการลดการจัด
การศึกษาในเชิงปริมาณ คือ การลดบทบาทของครูจาก
ผูส้ อนเป็ นเพียงผูช้ น้ี ํา กระตุ้นให้ผเู้ รียนสร้างความรู้ การ
ลดการเรียนรูโ้ ดยการท่องจํา การสอบ และการหาคํา ตอบ
จากการแทนค่าในสูตรต่างๆ
5.2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทส่ี นับสนุ นแนวคิด Teach
Less, Learn More
ทฤษฎีการเรียนรูท้ ่สี นับสนุ นแนวคิด Teach Less,
Learn More ได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต์
(Constructivist) [4] เป็ นทฤษฎีท่ใี ห้ความสําคัญกับตัว
ผูเ้ รียน เชื่อว่าผูเ้ รียนสามารถสร้างความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสิง่ แวดล้อมอย่าง
กระตือรือร้น โดยทีบ่ ทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Teach Less, Learn More ผูส้ อนต้องสอนให้
น้อยลงหรือ Teach Less แต่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูม้ ากขึน้ หรือ Learn More นัน่ คือผูส้ อนต้องกระตุ้น
ให้เรียนสามารถสร้างความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ซึง่ บทบาทการ
สอนของผูส้ อนแม้จะน้อยลง แต่บทบาททีเ่ พิม่ มากขึน้ ของ
ผูส้ อนคือ ผูส้ อนต้องมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน เตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ และเตรียม
คําถามทีก่ ระตุ้นให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองทัง้ นี้
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด TLLM ผู้สอนต้อง
คํานึงถึงคําถาม 3 คําถาม ได้แก่ 1. ทําไมต้องสอน 2.
สอนอะไร และ 3. สอนอย่างไร ซึง่ รายละเอียดของทัง้ 3
คํา ถามสรุปเป็ นประเด็นที่ผู้สอนควรคํานึงถึงในการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด Teach Less, Learn More
(TLLM) ได้ดงั นี้
(1.) ผูส้ อนควรตระหนักว่าในการจัดการศึกษา
แกผูเ้ รียนนัน้ ควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิด ความสนใจในการ
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เรียนรูแ้ ละมีกําลังในการเรียนรู้ ไม่ใช่เน้นแต่เพียงเนื้อหา/
ความรูท้ จ่ี ะสอนเท่านัน้
(2.) ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
เกีย่ วกับมโนทัศน์และแนวคิดทีส่ าํ คัญ มากกว่าการท่องจําได้
(3.) ผู้สอนควรสอนเพื่อเตรียมผูเ้ รียนสําหรับ
การทดสอบของชีวติ มากกว่ามีชวี ติ เพื่อการทดสอบ
(4.) ผูส้ อนควรสอนให้ผเู้ รียนเห็นภาพรวมของ
เนื้อหาและเข้าใจการเชื่อมโยงกันของเนื้อหา มากกว่าทีจ่ ะ
สอนเนื้อหาแยกกันเป็ นเรื่องๆ
(5.) ผูส้ อนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า มี
ทัศนคติทด่ี ี และสามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ
จริง มากกว่าทีจ่ ะนําความรูไ้ ปใช้ในการสอบเท่านัน้
(6.) ผูส้ อนควรเน้นทีก่ ระบวนการของการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนมากกว่าการเน้น ไปทีผ่ ลการเรียนรูเ้ พียงอย่าง
เดียว
(7.) ผู้ส อนควรส่ ง เสริม ให้ ผู้เ รียนคิด อย่ า งมี
วิจารณญาณ โดยการใช้คําถามกระตุ้น มากกว่าการให้
ผูเ้ รียนปฏิบตั ติ ามคําสังเท่
่ านัน้
(8.) ผู้ ส อนควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการที่
ผูเ้ รียนเรียนรูจ้ ากการทํา แบบฝึกหัดและท่องจํา
(9) ผูส้ อนควรเป็ นผูแ้ นะนํา สร้างบรรยากาศ
และจัดสถานการณ์ท่กี ระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ ย
ตนเอง มากกว่าการเรียนจากคบอกของผูส้ อน
(10.) ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรคํ านึ งถึง
ความแตกต่ างระหว่างบุคคลของผู้เรียนทัง้ ในด้านความ
สนใจและความพร้อม เพื่อที่จะได้เลือกวิธสี อนได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียนมากกว่าการใช้วธิ สี อนแบบเดียวกัน
กับผูเ้ รียนทัง้ หมด
(11.) ผูส้ อนควรใช้วธิ กี ารประเมินผลทีห่ ลากหลาย
และเป็ น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ในการวิ เ คราะห์
คุณภาพและพัฒนาการของผูเ้ รียน มากกว่าการประเมิน
ผูเ้ รียนจากการสอบเท่านัน้
5.3 รูปแบบการเรียนรูแ้ บบซีเดีย
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบซีเดียเป็ นรูปแบบการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสําคัญ [5] โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
รูปแบบ คือเพื่อช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจ โดย
การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง ทีเ่ กิดจากการค้นคว้า ทดสอบ
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และสามารถนํ าความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงานโดย
อาศัยเทคโนโลยีทม่ี อี ยู่ ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน แสดง
ดังรูปที่ 1 ซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ขัน้ สืบ ค้ น ความรู้ (Search) เป็ น ขัน้ ที่ อ อกแบบให้
ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองอย่ างอิสระจากแหล่ ง
ข้อมูลต่างๆ ภายนอกชัน้ เรียน
ขั ้น กระตุ้ น ความรู้ (Encouragement) เป็ นขั ้น ที่
ออกแบบให้ผู้เรียนมีการกระตุ้นความรู้เดิม ที่ได้มาจาก
การสืบค้นความรู้ โดยการทําแบบทดสอบและกําหนด
หัวข้อปญั หาในทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาทีต่ อ้ งการเรียนรู้
ขัน้ ปรับเปลี่ยนความรู้ (Dynamic) เป็ นขัน้ ที่ออกแบบ
ให้ผเู้ รียนได้สร้างความเข้าใจ ได้พสิ จู น์ทฤษฏี หลักการที่
ได้เรียนรู้ผ่านมาด้วยตัวเอง และศึกษาร่วมกับอาจารย์
ผูส้ อน

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็
สําคัญหรือ SEDEA Model
ขัน้ ประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation) เป็ นขัน้ ตอน
การประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยใช้แบบทดสอบ
หรือการสัมภาษณ์ หลังจากผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ขัน้ ประยุกต์ใช้ความรู้ (Application) เป็ นขัน้ ตอนการ
นําความรูท้ ไ่ี ด้จากการผ่านกระบวนการเรียนการสอนไป
ประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้ได้องค์ความรูใ้ หม่เพิม่ มากขึน้
จากทฤษฎีทก่ี ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้นํามาใช้ในการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชานิวแมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์ต่อไป
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
เพื่อ ให้ก ารวิจ ัย นี้ เ ป็ น ไปตามจุ ด มุ่ ง หมายที่ตัง้ ไว้
ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการวิจยั อย่างเป็ นระบบ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
6.1 กําหนดแบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลองทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้คอื One-Group
Pretest-posttest Design [6] ซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
โดยที่ Pr คือ การสอบก่อนทีจ่ ะจัดกระทําการทดลอง
(Pretest)
Op คือ การจัดกระทํา (Operate)
Po คือ การสอบหลังจากทีจ่ ดั กระทําการ
ทดลอง (Posttest)
6.2 กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจยั ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Random Sampling) ได้แก่ นักศึกษาปริญญา
ตรี ชัน้ ปี ท่ี 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา ภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 54 คน ตามสภาพจริง
6.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
6.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรูท้ ม่ี กี ารประยุกต์ใช้แนวคิด
สอนน้อยเรียนมาก ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบซีเดีย
ที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์เนื้อหาในคําอธิบาย
รายวิชา ประกอบด้วย 13 แผน ในแต่ละแผนจัดการเรียน
รู้ประกอบด้วย ชื่อบทเรียน วัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรม
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ ละกิจกรรม ใบเนื้อหา งานนํ า
เสนอเพาเวอร์พอยต์ โปรแกรม FluidSim ใบกิจกรรม และ
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน หลังจากนัน้ นําไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จํานวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมโดยใช้ค่าเฉลีย่ ( X )
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ซึ่งมีเกณฑ์ใ นการ
กําหนดค่านํ้ าหนักของการประเมินความเหมาะสมเป็ น 5
ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert) ผลการประเมิน
พบว่า แผนการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.33 ( X = 4.33 ) มี
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ( S.D. = 0.56 )
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6.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเป็ น
แบบปรนั ย 4 ตัว เลือ ก แบ่ ง ออกเป็ น 4 ชุ ด เป็ น แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสําหรับกลางภาค 2
ชุ ด (ก่ อนเรียนและหลังเรียน) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิทางการเรี
ยนสําหรับปลายภาค 2 ชุด (ก่อนเรียน
์
และหลังเรียน) ขัน้ ตอนในการสร้างเป็ นดังนี้
1) ศึกษาขัน้ ตอนการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่
์
เกีย่ วข้องสําหรับการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย
2) วิเคราะห์จาํ นวนข้อสอบจากวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม จํานวนข้อของแบบทดสอบหลังบทเรียน
ได้มาจากผลของการกําหนดค่าความสําคัญของระดับการ
เรียนรูข้ องวัตถุประสงค์แต่ละข้อในแต่ละบทเรียน
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียน เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยทําการเขียนข้อ
คําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มี
ความกะทัดรัด ตรงไปตรงมา และอ่านทําความเข้าใจง่าย
และทําการสร้างตัวเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือกได้แก่ ก. ข.
ค. และ ง. โดยคําตอบทีถ่ ูกของแบบทดสอบจะกระจายอยู่
ตัวเลือกละ 25 เปอร์เซ็นต์
4) ตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 3 ท่าน
เพื่อประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบ
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และทําการปรับปรุง แก้ไข
ผลการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนทีม่ คี ่าดัชนีความสอดคล้อง เมื่อผ่านการพิจารณา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า แบบทดสอบชุดที่ 1 มี 70 ข้อ มี
ค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.84 แบบทดสอบชุด
ที่ 2 มี 70 ข้อ มีค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.81
แบบทดสอบชุดที่ 3 มี 60 ข้อ มีค่าความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหาเท่ากับ 0.92 แบบทดสอบชุดที่ 4 มี 60 ข้อ มีค่า
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.84
6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
นําเครื่องมือการวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ทดลองกับกลุ่ม
ตัว อย่ าง โดยมีข ัน้ ตอนดัง นี้ สัป ดาห์ ท่ี 1 แนะนํ า
รายละเอียดของรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ และให้
กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ก่อนเรียน (ชุดที่ 1) สัปดาห์ท่ี 2 ถึง สัปดาห์ท่ี 8 ทําการ
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สอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ และสัปดาห์ท่ี
9 ทําการสอบกลางภาคโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียน (ชุดที่ 2) สัปดาห์ท่ี 10 ทําแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน (ชุดที่ 3)
สัปดาห์ท่ี 11 ถึง สัปดาห์ท่ี 16 ทําการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูท้ ่พี ฒ
ั นาขึน้ และสัปดาห์ท่ี 17 ทําการสอบ
กลางภาคโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
หลังเรียน (ชุดที่ 4)
6.5 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัด
การเรียนรู้
การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สูต รการหาประสิท ธิภ าพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
เมกุยแกนส์ [7] ดังนี้
=
MR

M 2 − M1 M 2 − M1
+
……………………….(1)
P − M1
P

เมื่อ MR คือประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
เมกุยแกนส์
่ จากการทดสอบก่อนเรียน
M 1 คือคะแนนเฉลีย
่ จากการทดสอบหลังเรียน
M 2 คือคะแนนเฉลีย
P คือคะแนนเต็มของแบบทดสอบ
ค่าอัตราส่วนที่ได้จากสูตรนี้ จะมีช่วงอยู่ระหว่าง 0-2 ถ้า
ค่าทีค่ าํ นวณได้ มีค่ามากกว่า 1 ถือว่าได้เกณฑ์มาตรฐาน
7. ผลการวิ จยั
7.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จะ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ช่วงกลางภาคเรียน และปลาย
ภาคเรียน แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูช้ ่วงกลางภาคเรียน
รายการ
คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน
(ชุดที่ 1)
คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน
(ชุดที่ 2)
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P

M1

70

11.09

M2

MR ≥ 1

1.28
70

52.13

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนได้ถูกต้องเฉลี่ย 11.09 และทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนได้ถูกต้องเฉลี่ย 52.13 ของ
์
คะแนนเต็ม 70 คะแนน และ เมื่อคํานวณหาประสิทธิภาพ
ภาพ โดยใช้สตู รการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์มคี ่า
เท่ากับ 1.28 ซึง่ สูงกว่ามาตรฐานของ เมกุยแกนส์
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผน
การจัดการเรียนรูช้ ว่ งปลายภาคเรียน
รายการ
คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน
(ชุดที่ 3)
คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน
(ชุดที่ 4)

P

M1

60

13.87

M2

MR ≥ 1

1.30
60

46.00

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนได้ถูกต้องเฉลี่ย 13.87 และทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนได้ถูกต้องเฉลี่ย 46.00 ของ
์
คะแนนเต็ม 70 คะแนน และ เมื่อคํานวณหาประสิทธิภาพ
โดยใช้ สู ต รการหาประสิท ธิภาพของเมกุ ย แกนส์มีค่ า
เท่ากับ 1.30 ซึง่ สูงกว่ามาตรฐานของ เมกุยแกนส์
7.2 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ของการเรียน
การทดสอบผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นของกลุ่ ม
ตัวอย่าง จะนําคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนช่ว งกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียนมาหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ ซึง่ ผลคะแนนปรากฏดัง
ตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนของการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 54 คน
์
มีค ะแนนเต็ม กลางภาค 70 คะแนน คะแนนที่ก ลุ่ ม
ตัวอย่างทําได้สงู สุด 68 คะแนน และคะแนนตํ่าสุด 35
คะแนน โดยมีคะแนนเฉลีย่ 52.13 คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 74.47 และมีคะแนนเต็มปลายภาค 60 คะแนน
คะแนนที่กลุ่มตัวอย่างทําได้สูงสุด 58 คะแนน และ
คะแนนตํ่าสุด 20 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลีย่ 46.00 คิด
เป็ นคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 76.67 คิดเป็ นคะแนนเฉลีย่ ทัง้
วิชาร้อยละ 75.57
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คะแนนเฉลีย่

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

คะแนน
54 70 68
กลางภาค
คะแนน
54 60 58
ปลายภาค

คะแนนตํ่าสุด

คะแนนสูงสุด

คะแนนเต็ม

รายการ

จํานวนผูเ้ รียน

ตารางที่ 3 ผลคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน

35

52.13

74.47

20

46.00

76.67

คะแนนเฉลีย่ ทัง้ วิชาร้อยละ

75.57

7.3 ผลประเมิ นการสอน
การประเมิ น การสอนในรายวิ ช านิ ว แมติ ก ส์ แ ละ
ไฮดรอลิกส์ของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้ทําการประเมินการสอน
ในระบบบริการการศึกษาของสํานักส่งเสริมงานวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุดทัง้ สองกลุ่ม
แสดงดังรูปที่ 2 โดยกลุ่มที่ 01 มีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย
เท่ากับ ( X = 4.592, S .D. = 0.517 ) และกลุ่มที่ 02 มีค่า
ความพึงพอใจเฉลีย่ เท่ากับ( X = 4.681, S .D. = 0.522 )

รูปที่ 2 ผลการประเมินการสอนโดยกลุ่มตัวอย่าง
8. สรุปและอภิ ปรายผลการวิจยั
8.1 สรุปผลการวิจยั
8.1.1 แผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด สอน
น้อยเรียนมาก ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบซีเดีย วิชา
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์

_15-1433(001-134)P2.indd 114

8.1.2 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ของกลุ่ มตัวอย่ างที่ผ่ านการเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด สอนน้ อยเรียนมาก ตามรูปแบบการ
เรียนรู้แบบซีเดีย วิชานิ วแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีค่ า
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75.57 ตรงตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
8.1.3 ผลประเมินการสอนของของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ผ่ านการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สอนน้อยเรียนมาก ตามรูปแบบการเรียนรูแ้ บบซีเดีย วิชา
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.78
8.2 อภิ ปรายผลการวิ จยั
8.2.1 ด้านประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
จาก ผลการวิจยั พบว่ามีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์ เนื่องมาจากแผนการจัด การ
เรียนรูไ้ ดมีการออกแบบอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ และเตรียมใบกิจกรรมทีก่ ระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแนวคิด การสอนน้อยเรียนมาก
(Teach Less, Learn More (TLLM)) ร่วมกับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบซีเดีย ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สริยาวุธ [8]
ได้ทําการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามกระบวนการเรียนรู้แบบซีเดีย เรื่องการ
วิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ ากระแสสลั บ ผลการวิ จ ั ย พบว่ า
ประสิท ธิภ าพของชุ ด บทเรีย นที่ ป ระกอบด้ ว ยสื่อ และ
กิจกรรม การเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.53/80.14 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ กําหนดไว้
โดยที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่ อชุดบทเรียนที่ประกอบ
ด้วยสื่อและกิจกรรมการเรียน การสอนทีพ่ ฒ
ั นา ขึน้ ระดับ
มาก จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี
พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุย
แกนส์
8.2.2 ด้านผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
จากผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ของผู้เรียนเมื่อผ่ านการเรียนการสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75.57
ตรงตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ จากการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนพบว่า ผูเ้ รียนส่วนมากมีความกระตือรือร้นในการ
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เรียนมาก มีการสอบถามปญั หาเมื่อไม่เข้าใจกับผูส้ อน มี
การแลกเปลีย่ นความรูภ้ ายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย น
หลัง จากการเรี ย นการสอนครบทุ ก หัว ข้ อ แล้ ว พบว่ า
กิจกรรมทีใ่ ช้สอนมีความน่ าสนใจมาก มีความท้าทาย ทํา
ให้อยากรู้คําตอบ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ทําให้
ผูเ้ รียนเบื่อหน่าย มีอสิ ระในการเรียนรู้ มีส่อื โปรแกรมช่วย
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดจินตนาการในการเข้าใจเนื้อหา
มากขึน้ มีส่อื ของจริงทีท่ ําให้ผเู้ รียนเข้าใจการทํางานของ
วงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้เป็ นอย่ างดี จึงส่งผล
ให้ ผ ลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่
กําหนดไว้
8.3 ข้อเสนอแนะ
จา กผ ลกา ร วิ จ ั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ ป็ นก า รยื น ยั น ถึ ง
ประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้เทคนิค สอนน้อยเรียน
มาก (TLLM) ร่ ว มกั บ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบซี เ ดี ย
(SEDEA Learning Model) ถึงแม้จะเป็ นเพียงกรณีศกึ ษา
สําหรับการจัดการเรียนรู้วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ซึ่งเป็ นรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมก็
ตาม แต่ประโยชน์ทไ่ี ด้กบั การศึกษานัน้ มีมากมาย ดังนัน้
เพื่อให้นักศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีคุ ณภาพเพื่อไปพัฒนา
ประเทศอย่างยังยื
่ น จึงควรมีพฒ
ั นาแผนการจัดการเรียนรู้
(มคอ.3) โดยใช้เทคนิค การสอนน้อย เรียนมาก ร่วมกับ
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบซีเดีย ในรายวิชาอื่นๆ ด้วย
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