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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการสอนของครู โรงเรี ยนพระนารายณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2
แบบ แบบที่ 1 คือ แบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และแบบที่ 2 คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งนาไปเก็บข้อมูลจากครู ผสู ้ อนภาษาไทย จานวน 3 ราย เพื่อ
ศึกษาเทคนิคการสอนของครู เป็ นรายบุคคล ตัวแปรที่ศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และเทคนิคการสอนนิราศภูเขา
ทอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่ วมกับสถิติอา้ งอิง ได้แก่ การ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย pair-sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า เทคนิคการสอน
นิราศภูเขาทองของครู โรงเรี ยนพระนารายณ์ทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยน และเทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองของครู A ครู B และครู C ไม่ได้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนแตกต่างกัน นอกจากนี้ ครู ภาษาไทยทั้ง 3 รายนั้นมีเทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองที่คล้ายคลึงกัน เช่น กิจกรรม
การตอบคาถามที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน และครู ภาษาไทยทั้ง 3 รายก็ใช้เทคนิคที่แตกต่าง
กันด้วย เช่น การใช้สื่อ และการสร้างบรรยากาศในห้องเรี ยน โดยเทคนิคที่แตกต่างกันนี้ข้ นึ กับความสามารถและความ
ถนัดของครู แต่ละราย

ABSTRACT
The objective of this study was to explore teaching techniques used by the teachers at PRANARAI SCHOOL
for teaching JOURNEY TO PHUKHAOTHONG. The student subject underwent a pretest and posttest to measure
seventh grade students’ learning achievement. The in-depth interview was administered to three teachers teaching Thai
language subject to investigate their teaching techniques. Two variables were studied, including learning achievement
and teaching techniques. The collected data were analyzed using descriptive analysis and expressed as the mean and
standard deviation in combination with inferential statistics, including pair-sample t-test and one-way variance.
According to the pretest and posttest, the results suggested that the teaching techniques used by the teachers to teach
JOURNEY TO PHUKHAOTHONG contributed to higher learning achievement.
คาสาคัญ: เทคนิคการสอน นิราศภูเขาทอง โรงเรี ยนพระนารายณ์
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บทนา
ภาษาไทยที่ปรากฏในบทร้อยกรองนั้นมีความงามด้านวรรณศิลป์ และเป็ นการแต่งหนังสื อของไทยที่โดดเด่น
มี เอกลักษณ์ และทรงคุณค่าแก่ การอนุ รักษ์ [1] นอกจากนี้ ร้ อยกรองมี คุณค่าหลายรู ปแบบ เช่ น ช่ วยเร้ าอารมณ์และ
ความรู ้สึก เร้าจินตนาการ เร้าความคิด เทียบเคียงประสบการณ์และจินตนาการของผูอ้ ่านให้กว้างขวางลึกซึ้ งยิ่งขึ้น [2]
และร้อยกรองยังเป็ นบทกวีนิพนธ์ช้ นั ดีจะให้สิ่งที่มีคุณค่าสู งทางภูมิปัญญาแก่ผอู ้ ่านโดยใช้คาพูดเพียงไม่กี่คา ซึ่ งแฝงไว้
ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและได้ให้คุณประโยชน์ดา้ นคุณค่ามากกว่าการให้ความรู ้ทวั่ ๆ ไป [3]
หนังสื อในวรรณคดีฉบับราชบัณฑิตสถานที่ได้รวบรวมและคัดเลือกวรรคทองวรรณคดีสาคัญ ๆ เอาไว้หลาย
เรื่ อง หนึ่งในวรรคทองที่ว่านี้ได้ปรากฏให้เห็นในผลงานของสุ นทรภู่ ซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็ นบทประพันธ์ “ภูมิปัญญาแห่ ง
แผ่นดิน” ที่ทรงคุณค่ามากจนได้ถูกนามาสร้างซ้ าและเผยแพร่ มายาวนานจนถึงปั จจุบนั [4] หากจะกล่าวถึงผลงานของ
สุ นทรภู่แล้วจาต้องระบุถึงนิราศภูเขาทอง ซึ่งเป็ นผลงานของสุ นทรภู่ที่ถูกกล่าวขานกันมายาวนาน และเป็ นนิราศเรื่ องที่
สั้นที่สุด โดยมีความยาวเพียง 89 คากลอน แต่มีความดีเด่นในด้านเนื้ อหาและวรรณศิลป์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็ น
นิราศที่มีความไพเราะมากที่สุดในจานวนนิราศ 9 เรื่ องของสุ นทรภู่ เนื่องด้วยคาประพันธ์บางส่วนมีคุณค่าทางจิตใจที่น่า
จดจา เป็ นบทประพันธ์ที่มีความลึกซึ้งกินใจผูอ้ ่านในวงกว้าง ประกอบกับระดับการใช้ภาษาที่ไม่นิยมคาราชาศัพท์ทาให้
เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ดังที่หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดไว้ เพื่อให้ผสู ้ อนได้จดั การ
เรี ยนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวรรณคดี [5]
ถึงแม้ว่าหลักสู ตรตั้งแต่อดีตจนมาถึงปั จจุบนั จะให้ความสาคัญกับการสอนวรรณคดี แต่สภาพการเรี ยนการ
สอนก็ยงั ไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควรยังคงประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ในหลักสู ตรมีการกาหนดเนื้อหาไว้กว้าง
เกินไป ส่ วนครู ผสู ้ อนนั้นอาจมองไม่เห็นคุณค่าหรื อมีความรู ้ไม่เพียงพอ ทาให้ไม่ทราบว่าจะเน้นจุดใด หรื อจะสอนให้
ลึกซึ้งได้อย่างไร จึงส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้หรื อเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน [4] โดยในปัจจุบนั การจัดการ
เรี ยนการสอนของครู ภาษาไทยส่ วนใหญ่มกั ไม่เอื้อต่อผูเ้ รี ยน นักเรี ยนจึงไม่เห็นความสาคัญของการเรี ยนวรรณคดี [1]
ส่ วนสานักวิชาการการศึกษาได้ช้ ีให้เห็นว่าปั ญหาจากการเรี ยนการสอนที่ผ่านมาเกิดจากครู ผสู ้ อนที่ยงั คงยึดตัวเองเป็ น
ศูนย์กลาง คือ การใช้สื่อการสอนที่มีไม่มากนัก รวมทั้งการวัดการประเมินผลที่เน้นความรู ้และความจา ประกอบกับครู ยงั
ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ นักเรี ยนจึงเกิดความเบื่อหน่ายและไม่เห็นคุณค่าความสาคัญของ
การเรี ยนวรรณคดี [5] จากสาเหตุเหล่านี้ นักเรี ยนจึงขาดความสนใจและไม่สามารถเข้าถึงความไพเราะของถ้อยคาที่
ปรากฏในวรรณคดีได้ หรื อเรี ยนเพียงเพื่อไปสอบ และไม่สามารถนาข้อคิดที่ได้จากวรรณคดีไปปรับใช้ในชีวิตจริ ง [4]
จากสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั พบว่า โดยส่ วนใหญ่แล้วนักเรี ยนไม่ชอบอ่าน หรื อค้นหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ไม่ชอบตั้งคาถาม และไม่รักการเรี ยน ดังนั้น ผูส้ อนจึงต้องค้นหาเทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อดึงความ
สนใจให้ผเู ้ รี ยนรักการเรี ยนมากยิ่งขึ้น [6] ดังที่ ชวนพิศ [7] ได้นาหนังสื อการ์ ตูนมาใช้เป็ นสื่ อในการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดจิ นตนาการเข้าถึ งความรู ้ ได้ง่าย และส่ งผลให้ผลการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุปผา [8] ที่ ใช้สื่อ
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยพบว่านักเรี ยนมีความสนุกสนานในการเล่น
เกมเลือกคาศัพท์ในภาพยนตร์ ภาพยนตร์ จึงเป็ นสื่ อที่สามารถกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนสนใจเรี ยนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นครู สอนวิชาภาษาไทย จึงต้องการค้นหาวิธีที่จะปลูกฝังจิตสานึกให้นกั เรี ยนเกิดความรักในการเรี ยน
วรรณคดี ทั้ง ยัง ตระหนักและเห็ น คุ ณค่ า ของภาษาไทย ตลอดจนมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วรรณคดี ซึ่ ง จะท าให้ นักเรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ นึ ต่อไปได้
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จากสภาพปัญหาที่พบในวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนพระนารายณ์ นักเรี ยน
ยังไม่เห็นความสาคัญและไม่สนใจเรี ยนวรรณคดีเท่าที่ควร ขณะเดียวกันนี้ เมื่อผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนท่องนิราศภูเขาทองก่อน
เรี ยน นักเรี ยนก็มกั แบ่งวรรคตอนไม่ถูกต้องตามหลักการและขาดความใส่ ใจ นักเรี ยนจึงมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่ดี
นัก นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังได้สัมภาษณ์ครู ที่สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ครู ทุกคนลงความเห็น
ว่า การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมเป็ นสาระที่มีปัญหาการเรี ยนการสอนมากที่สุด เพราะนักเรี ยนไม่สนใจเรี ยนและ
ไม่ เ ห็ น ความสาคัญ ของการเรี ย นวรรณคดี ไ ทย ดัง นั้น เมื่ อ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก็ส่ง ผลต่ อ การเรี ย นที่ ไม่ดี
นอกจากนี้ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพระนารายณ์ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาแม้เราจะมีการติวอย่างจริ งจัง แต่ผลการสอบ O-NET
ของนักเรี ยนก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ซึ่ งครู ก็พยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้” ซึ่ งคากล่าวนี้ยงั สอดคล้องกับมุมมองของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยที่ช้ ีแจงว่า “ผลการสอบวิชาภาษาไทยจากการสอบ O-NET ของนักเรี ยน ม.1 ปี ที่
ผ่านมาเพิ่มขึ้นนะ แต่ที่น่าสนใจ คือ สาระที่ 5 เรื่ องวรรณคดีและวรรณกรรมยังพบว่านักเรี ยนทาคะแนนได้ไม่ดีเท่าใดนัก”
จากบทสัมภาษณ์ ในข้างต้น จึ งกล่าวได้ว่านักเรี ยนในช่ วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี ทกั ษะการเรี ยนรู ้
วรรณคดีและวรรณกรรมอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า กว่าเกณฑ์พอสมควร ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเทคนิคการสอนนิราศภูเขา
ทองของครู โรงเรี ยนพระนารายณ์ เพื่อนาเทคนิ คการสอนที่ได้จากผลการวิจยั มาใช้แก้ไขปั ญหาการเรี ยนวรรณคดีที่
นักเรี ยนมักไม่ให้ความสนใจ การค้นพบเทคนิคที่เหมาะกับบริ บทของโรงเรี ยนพระนารายณ์จะสามารถนาไปใช้เป็ น
แนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนพระนารายณ์ให้มีระดับสู งขึ้นได้ โดยการนาเนื้ อหา
จากนิ ราศภูเขาทองมาเป็ นแบบทดสอบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการสอนวรรณคดีให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนิ ราศภูเขาทองเป็ นบทประพันธ์ที่มีความลึกซึ้ งกินใจ
ผูอ้ ่านในวงกว้าง มีเนื้ อหาและภาษาที่เข้าใจง่ายกว่าบทประพันธ์อื่น และเป็ นบทประพันธ์ที่ใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอนในรายวิชาพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้อย่างน่าสนใจ ผูว้ ิจยั จึงนานิราศภูเขาทองมาเป็ นแนวทางใน
การจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดีให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสู ตรกาหนด และอนุรักษ์วรรณคดีไทยให้คงอยูส่ ื บไป

การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของเทคนิคการสอน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายของคาว่า “เทคนิคการสอน” ซึ่งพบว่าความหมายของเทคนิคการ
สอนนั้นเป็ นส่วนย่อยของทฤษฎีการสอน โดยมีเนื้อหาที่จะนาเสนอดังต่อไปนี้
ทฤษฎีการสอน (teaching theory) คือ ข้อความรู ้ที่พรรณนา อธิบาย ทานาย ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางการสอน ที่
ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ และการยอมรับว่าเชื่ อถือได้ ซึ่ งนักจิตวิทยาหรื อนักการศึกษาอาจพัฒนา หรื อแปลงมาจาก
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปใช้เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่ กาหนดไว้ ทฤษฎีการ
สอนหนึ่ง ๆ มักประกอบไปด้วยหลักการหรื อเทคนิคการสอนย่อย ๆ หลายหลักการ
นอกจากนี้ ทิ ศ นา [6] ได้ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ย วกับ ทฤษฎี ห ลัก การสอนเพิ่ ม เติ ม ว่ า หลัก การสอน หมายถึ ง
ข้อความรู ้ยอ่ ย ๆ ที่พรรณนา อธิบาย ทานาย ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางการสอนที่ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ และยอมรับว่า
เชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้เป็ นหลักการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ว่ากระบวนการสอนแบบใดที่เอื้อให้กบั ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้ดี
แม้ว่าทฤษฎีหลักการสอนและทฤษฎีการสอนจะเขียนแตกต่างกัน แต่ขอ้ ความทั้งสองมีความสอดคล้องกันโดย
บ่งชี้ถึงการสอนที่มีประสิ ทธิภาพด้วยการจัดการเรี ยนการสอนที่มีระบบ และการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ นึ
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จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ ิจยั พบว่ามีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับเทคนิคการสอนในหลายแง่มุม ดังนี้
กิตติ [9] ระบุว่า เทคนิคการสอน คือ ศิลปะหรื อกลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริ มกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรื อการ
กระทาใด ๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรื อการกระทานั้น ๆ มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ส่ วน Joyce, Weil, Showers [10] กล่าวว่า รู ปแบบการสอน คือ แผน (plan) หรื อแบบ (pattern) ที่ สามารถ
นาไปใช้สอนโดยตรงในห้องเรี ยน การสอนเป็ นกลุ่มย่อย เพื่อจัดสื่ อการเรี ยนการสอนซึ่งรวมถึงหนังสื อ ภาพยนตร์ เทป
บันทึกเสี ยง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหลักสู ตรรายวิชา ซึ่ งแต่ละรู ปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการ
เรี ยนการสอนที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ รู ปแบบการสอนยังหมายถึง รู ปแบบของ
การเรี ยนที่ช่วยผูเ้ รี ยนให้ได้รับสารสนเทศ ความคิด ทักษะคุณค่า และแนวทางของการคิด อีกด้วย
ทิศนา [6] กล่าวว่า รู ปแบบการสอน (teaching model) หมายถึง แบบของการสอนที่มีการจัดกระทาพฤติกรรม
ขึ้นจานวนหนึ่งที่มีความแตกต่างกัน เพื่อจุดหมายหรื อจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง
สรุ ปได้ว่า เทคนิคการสอน หมายถึง กลยุทธ์หรื อวิธีการของตัวของผูส้ อนที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ไม่
ว่าจะเป็ นกิจกรรมถามตอบ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน การเสริ มแรง และการใช้สื่อ ซึ่ งช่วยให้กบั ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้ดี
ประเภทของเทคนิคการสอน
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนจากงานวิจยั และบทความต่าง ๆ จนสามารถจาแนกเทคนิค
การสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
เทคนิ คที่หนึ่ง การสอนแบบใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จากการศึกษาของสมศักดิ์ [11] ที่ศึกษาการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ของชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 เรื่ องรามเกี ยรติ์ ตอนศึ ก
ไมยราพ โดยใช้การสนทนากลุ่ม การวิจยั นี้ อธิ บายแนวทางการสร้างสื่ อคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่มี
เนื้อหา ข้อความ ภาพประกอบเรื่ องราว และเสี ยง ที่มีความน่าสนใจ อันส่ งผลให้นกั เรี ยนรู ้สึกสนุกในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งทา
ให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรี ยน คือ 80.00/90.35 ขณะที่เกณฑ์
กาหนดไว้ที่ 80.00/80.00 เท่านั้น
ในทานองเดียวกัน งานวิจยั ของเกรี ยงศักดิ์ [5] ที่ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ องเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
การเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ 80.00/83.33 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80.00/80.00 และยังพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ บุปผา [8] ชี้ให้เห็น
ว่า การสร้างใช้สื่อภาพยนตร์ แอนนิเมชัน่ ในการสอนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นสื่ อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
สนใจ เกิดแรงจูงใจที่จะเรี ยน มีความกระตือรื อร้น ซึ มซับสาเนียงการใช้ภาษาและฝึ กพูดไปด้วย ทาให้พฒั นาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษได้เร็ วขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อ
แอนิเมชัน่ โดยรวมในระดับมากที่สุด ซึ่ งช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนได้อย่างดี จนทาให้นกั เรี ยน
พูดสื่ อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริ งได้
ข้อค้นพบของงานวิจยั ทั้ง 3 เรื่ องข้างต้น สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (Malone) ที่ว่า บทเรี ยนที่
ออกแบบโดยใช้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ จะช่วยสร้างจินตนาการให้นกั เรี ยนรู ้สึกว่ากาลังตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และ
การสอนด้วยเทคนิ คการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เป็ นการนาเสนอความรู ้รูปแบบใหม่ที่สามารถดึงดูดความสนใจผูเ้ รี ยนได้
อย่างต่อเนื่อง [11] อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสื่ ออื่นที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นได้
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เทคนิคที่สอง การสอนที่หลากหลาย คือ เทคนิคการสอนอ่านบทร้อยกรองที่มาจากผลการศึกษาของพัชริ นทร์
และวิมลรัตน์ [12] ที่ศึกษาการใช้กิจกรรมการสอนอ่านบทร้อยกรอง สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า การ
ใช้กิจกรรมการสอนอ่านจะช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านบทร้อยกรองของนักเรี ยนให้สูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยน และ
ความเข้าใจในการอ่านบทร้อยกรองของนักเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนเช่นกัน ขณะที่งานวิจยั ที่ศึกษาการเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนวิชาภาษาไทยที่สอน โดยใช้หนังสื อการ์ ตูนกับวิธีสอนแบบปกติของชวนพิศ [7] ได้เสนอแนะว่า
การใช้หนังสื อการ์ ตูนในการสอนวิชาภาษาไทย สามารถเพิ่มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้มากกว่าวิธีการสอน
แบบปกติ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการนาหนังสื อการ์ ตูนมาใช้ในการสอนจะสามารถเพิ่มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน
มากกว่าวิธีสอนแบบปกติที่ใช้หนังสื อเรี ยนโดยทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม ผูส้ อนรายอื่น ยังได้นาเสนอเทคนิคการสอนรู ปแบบอื่นที่น่าสนใจ ดังที่ ภควัฒน์และรุ จิระ [13]
ได้นาเกมและเพลงพื้นบ้านมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่าการใช้เพลงพื้นบ้าน
และเกมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนวิชาภาษาไทยช่วยให้นกั เรี ยนมีความสุ ขและเพลิดเพลิน สามารถเข้าใจบทเรี ยนได้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าการเรี ยนวรรณคดีโดยใช้เกมและเพลงพื้นบ้านเป็ นวิธีมุ่งผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นแบบเรี ยนปนเล่น ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสนาน กระตุน้ ความสนใจ ทาให้ผูเ้ รี ยนไม่เบื่อ
หน่ายในการเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้เป็ นอย่างดี โดยบูรณาการเข้ากับเกมต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ ารู ปแบบ ทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความสุ ขและสนใจที่จะเรี ยนรู ้เนื้อหาวรรณคดี ซึ่ งสอดคล้องกับทิศนา [6] ที่ระบุว่า วิธีสอนด้วยเกมเป็ นเทคนิคหนึ่ง
ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้สูง และเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีจนทาให้การเรี ยนรู ้น้ นั มีความหมายและคงทน และ
สอดคล้องกับผลการพัฒนารู ปแบบการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับ
ทาง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า เทคนิ คการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ ด็อค
ร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับทาง เป็ นวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่พฒั นาให้ผเู ้ รี ยนอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น โดย
เทคนิคห้องเรี ยนกลับทางเป็ นวิธีการสอนเน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิจากประสบการณ์จริ ง ซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนมีการจดจาและ
เกิดทักษะการเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าที่เรี ยนแบบบรรยาย [14]
ผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เทคนิคการสอนที่สาคัญมี 2 รู ปแบบ คือ เทคนิคการสอนแบบใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดยเทคนิคการสอนทั้ง 2 รู ปแบบนี้ทาให้นกั เรี ยนมีความ
เข้าใจในบทเรี ยนมากขึ้นจนทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เพิ่มสู งขึ้น นอกจากนี้ จุดมุ่งหมายของเทคนิคการสอนทั้ง 2
รู ปแบบ เป็ นเทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่ตอ้ งการเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ไปพร้อมกับการใช้เทคโนโลยี โดยในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบจากการสอนแบบเดิมที่เน้นให้ครู ผูส้ อนเป็ น
ศูนย์กลางทั้งหมด โดยนักเรี ยนมีหน้าที่เพียงรอรับความรู ้จากครู เพียงฝ่ ายเดียว เปลี่ยนไปสู่ การใช้เทคนิคการสอนแบบ
พลิกกลับ (flipped classroom) ที่ผเู ้ รี ยนสามารถค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ครู หลายคนจึงหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน
ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ โดยครู จึงไม่ได้มีหน้าที่สร้างความรู ้ เช่นเดิมอีก
ต่อไป แต่ปัจจุบนั ครู มีหน้าที่จดั การเรี ยนการสอนและคอยอานวยความสะดวกแก่ผเู ้ รี ยนควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี [6]
ดังนั้น เมื่อการจัดการเรี ยนการสอนได้มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากเทคนิค
ต่าง ๆ มากมาย เทคนิคเหล่านี้ ถือเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งมีครู เป็ นผูจ้ ดั และเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกให้แก่นกั เรี ยน ทั้งนี้อาจขึ้นกับความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน เช่น นักเรี ยนบางรายอาจชอบค้นคว้าความรู ้
จากห้องสมุด บางรายชอบค้นคว้าความรู ้จากอินเทอร์ เน็ต บางรายอาจชอบทางานกลุ่มหรื อทดลองด้วยตนเอง บางราย
ชอบเรี ยนโดยบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ซึ่ งความแตกต่างระหว่างบุคคลนี้ ผูส้ อนจาเป็ นต้องจัดการเรี ยการสอนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน [7]
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การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นา YouTube มาเป็ นสื่ อในการสอน (เป็ นเทคนิคการสอนแบบใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน) เทคนิคการสอนแบบธรรมดาเพื่อให้ทุกคนร่ วมกันตอบคาถาม และเทคนิคการสอนด้วยการสร้างบรรยากาศที่ทา้
ทายเพื่อให้คะแนนเป็ นรายบุคคล (เป็ นเทคนิคการสอนที่หลากหลาย) เพื่อนาเทคนิคที่ได้จากผลการวิจยั มาแก้ไขปัญหา
การเรี ยนวรรณคดีที่นกั เรี ยนไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร เมื่อผูว้ ิจยั ต้องการทราบว่าเทคนิคใดเหมาะกับการนามาใช้ใน
บริ บทของโรงเรี ยนพระนารายณ์ ผูว้ ิจัยจึ งไม่วางเงื่ อนไขหรื อกาหนดเทคนิ คการสอนเพียงรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง
เนื่ องจากห้องเรี ยนมีความพร้อมที่แตกต่างกัน เช่น บางห้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การสอนไม่ว่าจะเป็ นกระดาน
อัจฉริ ยะ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์ เน็ตที่ช่วยให้การสอนเป็ นไปด้วยดี แต่สาหรับบางห้องมีเพียงกระดานไวท์
บอร์ ดสาหรับเขียนเท่านั้น โดยเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับบริ บทของการศึกษาจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนสู งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา [6] ที่กล่าวถึงการเลือกใช้เทคนิคการสอนนั้น ครู ควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ว่า
ต้องการพัฒนานักเรี ยนในด้านใดเป็ นหลักและต้องการเน้นเนื้อหาส่ วนใด โดยครู ควรใช้เทคนิคการสอนหลากหลายวิธี
เพื่อให้บรรยากาศในการเรี ยนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งใหม่ให้เรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ ดังนั้น การวิจยั ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น
เพื่อเปรี ยบเทียบว่าเทคนิคการสอนใดที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพิม่ สู งขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั (conceptual framework) แสดงดังต่อไปนี้
เทคนิคการสอนนิราศภูเขาทอง
1) เทคนิคการสอนแบบธรรมดา
2) เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
3) เทคนิคการสอนแบบใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนพระนารายณ์ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 396 ราย และ
ส่วนที่ 2 คือ ครู ผสู ้ อนภาษาไทย จานวน 3 ราย
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การเลือกตัวอย่าง
ส่ วนที่ 1
ผูว้ ิจยั เลือกตัวอย่าง (purposive sampling) โดยเริ่ มจากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามแผนการเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 วิทย์-คณิ ต และกลุ่มที่ 2 ศิ ลป์ -ภาษา โดยผูว้ ิจัยเลื อกเก็บข้อมูลจากนักเรี ยน แผนการเรี ยนละ 5 ห้อง รวม
ทั้งสิ้น 10 ห้อง
ส่ วนที่ 2
ผูว้ ิจยั เลือกครู ผสู ้ อนภาษาไทย จานวน 3 ราย ที่สอนให้กบั นักเรี ยนทั้ง 10 ห้อง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูล
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ องนิราศภูเขาทอง จานวน 10 ข้อ เช่น สุ นทรภู่ไปเห็นสิ่ งใดจึงมาสรุ ปว่า “กระนี้
หรื อชื่อเสี ยงเกียรติยศ จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น” และการเดินทางในนิราศภูเขาทองมีใครร่ วมเดินทางไปกับสุ นทรภู่
2) แบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ องนิราศภูเขาทอง จานวน 10 ข้อ เช่น “ถึงบางพูดพูดดีเป็ นศรี ศกั ดิ์ มีคนรักรสถ้อย
อร่ อยจิต” คาประพันธ์น้ ีตรงกับข้อใด และภูเขาทองในนิราศภูเขาทองตั้งอยูท่ ี่ใด
3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีแนวคาถามไว้ล่วงหน้าก่อนสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้คาตอบที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
ตัวแปรที่ศึกษา
1) เทคนิคการสอนนิราศภูเขาทอง
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิธีการวิจัย
การวิจยั แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ ิจัยใช้การวิจัยเชิ งปริ ม าณเพื่ อวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นหลัง เรี ย น และวิ เ คราะห์ เทคนิ คการสอนนิ ร าศภู เขาทองที่ มี ผลต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ผูว้ ิ จัย นา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (face validity) ก่อนที่
จะนาไปเก็บข้อมูลกับนักเรี ยนก่อนเรี ยน หลังจากนั้นให้ครู สอนนักเรี ยน และแจกแบบทดสอบหลังเรี ยนอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึก (depth interview) กับครู ผูส้ อนภาษาไทย จานวน 3 ราย เพื่อศึกษา
เทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองที่ครู แต่ละรายใช้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติอา้ งอิง (inference statistics) ได้แก่ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย pair-sample t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)

ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการส่งแบบทดสอบให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 1 ท่าน พิจารณา และ
ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขจนได้ขอ้ คาถามที่เหมาะสม
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานมีท้งั หมด 2 ข้อ ดังนี้
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สมมุติฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
สมมุติฐานที่ 2 เทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (N=396)
𝑥
ครู
คะแนน
S.D.
t
A
ก่อนเรี ยน
5.40
1.25
-12.23
(N = 119)
หลังเรี ยน
6.92
1.36
B
ก่อนเรี ยน
5.10
1.45
-1.69
(N = 80)
หลังเรี ยน
6.79
1.43
C
ก่อนเรี ยน
6.34
1.49
-1.34
(N = 197)
หลังเรี ยน
7.68
1.56

Sig.
.00
.00
.00

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของครู A ครู B และครู C ได้ค่า Sig. = .00 (p<.05) แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู ง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ หมายความว่า ครู ทุกรายมีเทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองที่สามารถทาให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้นได้
สมมุติฐานที่ 2 เทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 เทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองของครู กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
̅ ของผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่เพิม่ ขึน้
เทคนิคการสอน
𝒙
S.D.
ครู A
1.53
1.36
ครู B
1.69
1.42
ครู C
1.34
1.85

F
1.40

Sig.
.25

จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่เพิ่มขึ้น ได้ค่า Sig. = .25 (p<.05) แสดงว่า เทคนิคการสอน
นิราศภูเขาทองของครู A ครู B และครู C ไม่ได้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
หมายความว่า เทคนิ คการสอนนิ ราศภูเขาทองของครู แต่ละรายไม่ได้มีผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
แตกต่างกันมากนัก
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบเทคนิคการสอนของครู กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
̅
รายละเอียด
ครู
ผลต่ างของ𝒙
S.D.
A
เปรี ยบเทียบระหว่าง
.16
.24
B
A
เปรี ยบเทียบระหว่าง
.19
.19
C
เปรี ยบเทียบระหว่าง
B
.35
.22
C

Sig.
.51
.32
.11

จากตารางที่ 3 ผลต่างของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้นระหว่างครู แต่ละราย ได้ค่า Sig. สู งกว่า
.05 ทั้งสิ้ น แสดงว่า ครู แต่ละรายไม่ได้มีเทคนิ คการสอนที่แตกต่างกันจนทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ หมายความว่า เทคนิคการสอนของครู แต่ละรายไม่แตกต่างกันถึงขนาดที่ทาให้นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่แตกต่างกันชัดเจน
เทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองของครูผ้สู อนภาษาไทย
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกครู ผสู ้ อนภาษาไทย จานวน 3 ราย เพื่อศึกษาเทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองของครู เป็ น
รายบุคคล ผลการสัมภาษณ์ พบว่า เทคนิ คการสอนของครู แต่ละรายมีท้ งั เทคนิคการสอนที่แตกต่างกันและเทคนิคการ
สอนที่คล้ายกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางสรุ ปเทคนิคการสอนของครู โรงเรี ยนพระนารายณ์
ครู
เทคนิคการสอน
สื่ อ/ บรรยากาศในห้ องเรียน
A ใช้เทคนิคการสอนแบบ
ใช้หนังสื อเรี ยนภาษาไทย :วรรณคดีและ
ธรรมดา
วรรณกรรม ประกอบการเรี ยนสอน เพื่อให้
นักเรี ยนค้นคว้าหาความรู ้ในการตอบ
คาถาม
B ใช้เทคนิคการสอนที่
กระตุ้ น นั ก เรี ยน โดยให้ นั ก เรี ยนตอบ
หลากหลาย
คาถาม เพื่อให้คะแนนเป็ นรายบุคคล และ
ใช้หนังสื อเรี ยนภาษาไทย: วรรณคดี และ
วรรณกรรม ประกอบการเรี ยนการสอน
C ใช้เทคนิคการสอนแบบใช้
กระตุน้ นักเรี ยนโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต จาก
สื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
YouTube เรื่ องประวัติของสุ นทรภู่ เพื่อให้
นั ก เรี ยนยกมื อ ถามค าถามครู ใ นเรื่ องที่
นั ก เรี ยนยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ หลั ง จากนั้ นใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ PowerPoint เพื่อ
สรุ ปและอธิบายเนื้อหาในบทเรี ยน

กิจกรรม ถาม-ตอบ
ทุกคนร่ วมกันตอบคาถาม
และสรุ ปความรู ้ที่ได้จาก
บทเรี ยน
สุ่ มเลขที่ ของนักเรี ยนเพื่อ
ตอบคาถาม

นักเรี ยนตั้งคาถามเอง
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ผลที่ได้จากตารางที่ 4 ครู A ใช้เทคนิคการสอนแบบธรรมดา โดยให้นกั เรี ยนทุกคนช่วยกันตอบคาถามในชั้น
เรี ยนเพื่อสรุ ปเนื้อหาในบทเรี ยน ซึ่งใช้หนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทย: วรรณคดีและวรรณกรรมประกอบการเรี ยนการสอน
ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า “อยากให้นักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนโดยค้นคว้าหาความรู ้จากหนังสื อเรี ยน เพื่อตอบ
คาถามร่ วมกันครู ได้สังเกตเห็นว่าหากเขามั่นใจเขาจะตอบและหากเขาไม่มั่นใจเขาจะเงี ยบ ซึ่ งเป็ นพฤติ กรรมที่ครู
สามารถสังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมในชั้นเรี ยน”
จากบทสัมภาษณ์ของครู A แสดงให้เห็นว่าครู A จะนาหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทย: วรรณคดีและวรรณกรรม
ประกอบการเรี ยนการสอนมาให้นักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการทบทวนเนื้อหา เทคนิ คนี้ จะช่วยลดความตึงเครี ยด
ให้กบั นักเรี ยน เพราะหากนักเรี ยนคนใดมัน่ ใจในคาตอบว่าเป็ นคาตอบที่ถูกต้องนักเรี ยนจะเลือกตอบคาถามข้อนั้น แต่
ถ้าคาถามข้อนั้นทาให้นกั เรี ยนไม่มนั่ ใจในคาตอบนักเรี ยนก็สามารถเลือกที่จะไม่ตอบคาถามในข้อนั้นได้เช่นกัน เทคนิค
การสอนของครู A จึงเป็ นเทคนิคที่ดีในการสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักเรี ยนและช่วยลดความตึงเครี ยดในชั้นเรี ยนได้เป็ น
อย่างดี
ขณะที่ ครู B ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายด้วยการสร้างบรรยากาศที่ทา้ ทาย (challenge) โดยครู กระตุน้ ให้
นักเรี ยนตอบคาถาม และหากนักเรี ยนคนใดสามารถตอบคาถามได้ถูกต้องจะเสริ มแรงด้วยการให้คะแนน ดังที่ปรากฏ
ในบทสัมภาษณ์ว่า
“ต้องการให้นกั เรี ยนได้ทบทวนเนื้อหาก่อนทาแบบทดสอบครู จึงใช้วิธีการสุ่มเลขที่ เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุก
คนได้คิดคาตอบเอาไว้เพื่อตอบคาถาม โดยมีเงื่อนไขว่าหากนักเรี ยนคนใดสามารถตอบคาถามได้จะให้คะแนนและ
เพื่อนในห้องก็จะตบมือให้กาลังใจ”
จากบทสัมภาษณ์ดงั กล่าว สะท้อนให้เห็นว่าเทคนิคการสอนของครู B มีการสร้างบรรยายกาศในชั้นเรี ยนแบบ
ท้าทาย โดยนักเรี ยนแต่ละคนจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ครู ต้งั คาถาม และหากว่านักเรี ยนคนใดสามารถตอบคาถามได้จะได้รับ
คะแนนจากครู เทคนิ คการสอนของครู B จึงใช้การเสริ มแรงทั้ง 2 ทาง คือ การให้คะแนนและเสี ยงตบมือของเพื่อน
เทคนิคการสอนนี้จึงเป็ นเทคนิคที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
ขณะที่ ครู C ใช้เทคนิ คการสอนแบบใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนด้วยการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตจาก YouTube
เรื่ องประวัติของสุ นทรภู่ และใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ PowerPoint แสดงเนื้อหาในบทเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนแต่
ละคนตั้งคาถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ ดังบทสัมภาษณ์ของครู C ที่ว่า
“ครู ใ ห้ เ ขาศึ ก ษาข้อ มู ล จากสื่ อ ที่ ค รู ใ ห้ ท้ ัง 2 ประเภท คื อ YouTube และใช้สื่อ คอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน คื อ
PowerPoint โดยให้นกั เรี ยนช่วยกันตั้งคาถามในเรื่ องที่นกั เรี ยนยังไม่เข้าใจ วิธีน้ ีช่วยกระตุน้ ให้เขาคิดเอง ตั้งคาถามเอง
โดยมีตวั ช่วยที่สาคัญ คือ ครู และสื่ อเป็ นตัวช่วยสร้างความรู ้”
จากเทคนิคการสอนของครู C แสดงให้เห็นว่า การตั้งคาถามในชั้นเรี ยนช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการคิด โดย
การตั้งคาถามเพื่อสร้างความรู ้ให้กบั ตัวเอง จะสังเกตเห็นว่าเทคนิคการสอนของครู C จะสนับสนุนให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง โดยใช้สื่อเป็ นสิ่ งกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจนนักเรี ยนตั้งคาถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ จึงถือได้ว่า
เทคนิคการสอนของครู C ได้นาสื่ อมาใช้เพื่อสร้างความสนใจในการเรี ยนได้ดี
สรุ ปได้ว่า ครู ภาษาไทยทั้ง 3 ราย ใช้เทคนิคทั้งที่มีท้ งั ความคล้ายและความแตกต่างกัน โดยเทคนิคที่คล้ายกัน
เช่น กิจกรรมการตอบคาถามที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน ส่วนเทคนิคที่แตกต่างกัน เช่น การใช้
สื่ อ และการสร้างบรรยากาศในห้องเรี ยน โดย ครู A จะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุกคนร่ วมกันตอบคาถาม สาหรับครู B จะ
กระตุน้ ด้วยการสร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนให้นกั เรี ยนมีความตื่นเต้น โดยครู จะสุ่ มเลขที่ของนักเรี ยน เพื่อตอบคาถาม
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ประกอบกับการเสริ มแรงด้วยการให้คะแนน ส่ วนครู C กระตุน้ ด้วยสื่ อ มีท้ งั สื่ ออินเทอร์ เน็ตและสื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ

สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองของครู โรงเรี ยนพระนารายณ์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้มี 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างแรก คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่กาลังเรี ยนวิชาภาษาไทย 1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2562 โรงเรี ยนพระนารายณ์ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มย่อยตามแผนการเรี ยน คือ แผนการ
เรี ยนวิทย์-คณิ ต 5 ห้อง และแผนการเรี ยนศิลป์ -ภาษา 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 10 ห้อง จานวน 396 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่างถัดมา
คือ ครู ผสู ้ อนภาษาไทย จานวน 3 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน
10 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 20 ข้อ ซึ่ งเป็ นข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบใช้เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน รวมทั้งใช้เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ศึกษากับครู ท้ งั 3 ราย การวิจยั นี้ แบ่งเป็ น 2
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนว่าสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนหรื อไม่
และศึกษาว่าเทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่แตกต่างกันอย่างไร ขั้นตอนต่อมาเป็ น
การศึกษาเทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองของครู ผสู ้ อน
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
รายละเอียด
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนกับครู A
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนกับครู B
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนกับครู C
4. ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่าง
นักเรี ยนที่เรี ยนกับ ครู A และ ครู B
5. ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่าง
นักเรี ยนที่เรี ยนกับ ครู A และ ครู C
6. ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่าง
นักเรี ยนที่เรี ยนกับ ครู B และ ครู C
หมายเหตุ * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษา
*ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
*ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
*ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
*นักเรี ยนที่เรี ยนกับครู A มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่
แตกต่างจากนักเรี ยนที่เรี ยนกับครู B
*นักเรี ยนที่เรี ยนกับครู A มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่
แตกต่างจากนักเรี ยนที่เรี ยนกับครู C
*นักเรี ยนที่เรี ยนกับครู B มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่
แตกต่างจากนักเรี ยนที่เรี ยนกับครู C
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จากตารางที่ 5 สรุ ปการทดสอบสมมุติฐานได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ และเทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองของครู A ครู B และครู C ไม่ได้ทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
การอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องเทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองของครู โรงเรี ยนพระนารายณ์ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
เทคนิ คการสอนนิ ราศภูเขาทองของครู B เป็ นเทคนิ คที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ท้าทาย โดยครู จะกระตุน้ ให้
นักเรี ยนตอบคาถามโดยการสุ่ มเลขที่ หากนักเรี ยนตอบคาถามได้ถูกต้องจะให้คะแนน อีกทั้งนักเรี ยนยังได้รับคาชมเชย
และเสี ยงตบมือของครู และเพื่อน ๆ สิ่ งที่ได้จากการใช้เทคนิคการสอนในลักษณะนี้ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง และเกิดความพยายามที่จะทางานให้สาเร็ จลุล่วงจนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ดี ทั้งยังแสดงให้
เห็นว่าเทคนิคการสอนของครู B ทาให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้ถึงจุดหมายของบทเรี ยน และยังสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ที่ดี [15]
นอกจากนี้ เทคนิคการสอนของครู B ยังสอดคล้องกับบทความของบุปผา [8] ที่ศึกษาผลของการใช้ภาพยนตร์
แอนิ เมชัน เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการพูด ภาษาอัง กฤษ และความพึงพอใจในการเรี ยนของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่ากิจกรรมตอบคาถามผิด -ถูก ในชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ เมื่อกาหนดให้นกั เรี ยนทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมตอบคาถามผิด -ถูก ด้วยการเลือกคาศัพท์มาตอบคาถาม จาก
การเล่นเกมเลือกคาศัพท์ในภาพยนตร์ ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนภาษาอังกฤษ เพราะนักเรี ยนจะรู ้สึกสนุกสนาน
ไปพร้อม ๆ กับการสะสมแต้มเพื่อรับคะแนนจากครู จึงถือได้ว่าเทคนิคการถาม-ตอบโดยมีสื่อภาพยนตร์ เป็ นตัวสร้าง
บรรยากาศท้าทาย เป็ นกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนอยากตอบคาถาม ซึ่ งทาให้การเรี ยนเต็มไปด้วยความท้า
ทายและความสนุกสนาน นักเรี ยนจึงรู ้สึกเป็ นมิตรกับภาษาอังกฤษ
หากนาเทคนิคการสอนที่ได้จากผลการวิจยั ของบุปผา [8] มาวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิ คการสอนของครู B จะ
พบว่ากิจกรรมถาม-ตอบในชั้นเรี ยน ถือเป็ นกิจกรรมช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ดี ซึ่ งครู จะจัดสุ่ มเลขที่ได้
เพื่อให้นกั เรี ยนตอบคาถามเป็ นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนแบบท้าทาย ขณะเดียวกันนี้นกั เรี ยนจะรู ้สึกตื่นเต้น และ
ลุน้ ระทึกตลอดเวลาว่าตนนั้นจะโดนครู ถามในชัว่ โมงเรี ยนด้วยคาถามใด เทคนิคการสอนของครู B จึงช่วยให้นกั เรี ยน
ตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลาและพร้อมที่จะเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ ซึ่งส่งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยนมากกว่าห้องอื่น
ในขณะที่ ครู A ใช้เทคนิ คการสอนทั่วไป โดยศึ กษาเนื้ อหาของนิ ราศภูเขาทอง ซึ่ งมี ในหนังสื อเรี ยนวิ ชา
ภาษาไทย: วรรณคดีและวรรณกรรมมาประกอบการเรี ยนการสอน โดยให้นกั เรี ยนทุกคนช่วยกันตอบคาถามในชั้นเรี ยน
เพื่อสรุ ปเนื้อหาในบทเรี ยน เทคนิคของครู A คล้ายคลึงกับเทคนิคการสอนของชวนพิศ [7] ที่ใช้หนังสื อประกอบการ
เรี ยนวิชาภาษาไทย ประเภทหนังสื อการ์ตูนเป็ นสื่ อ และทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีกว่านักเรี ยนที่สอนโดย
เทคนิ คการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญ เนื่ องจากนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อเทคนิ คการสอนโดยใช้
หนังสื อการ์ตูนประกอบการเรี ยนวิชาภาษาไทยมากที่สุด
การใช้หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชาภาษาไทยประเภทการ์ตูนเป็ นสื่ อ จึงช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีกว่า
เทคนิคการสอนแบบปกติ ดังนั้น นักเรี ยนจึงมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยเทคนิคการสอนแบบ
ปกติ โดยภาพการ์ ตูนจะช่วยให้นักเรี ยนเกิดจินตนาการเข้าถึงความรู ้ได้ง่าย นักเรี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ดี
ประกอบกับหนังสื อการ์ตูนเป็ นเรื่ องที่สร้างขึ้นสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนลาดับความคิดอย่างมีข้นั ตอน
ทั้งนี้ผเู ้ รี ยนยังเกิดความตื่นเต้นในการรับรู ้ และสนใจบทเรี ยนอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยทาให้ผลการเรี ยนดีข้ นึ [7]
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นอกจากนี้ หากนาผลการวิจยั ของชวนพิศ [7] มาวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการสอนครู A จะพบว่า เทคนิคการ
สอนโดยใช้หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชาภาษาไทยเป็ นสื่ อ อาจส่ งผลให้นกั เรี ยนไม่ค่อยสนใจต่อเทคนิคการสอนแบบ
ปกติ [3] เพราะหนังสื อเรี ยนมีเนื้อหาค่อนข้างมาก ประกอบกับการจัดวางเนื้อหาที่ครบถ้วน ตามที่หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กาหนดไว้อาจทาให้หนังสื อเรี ยนไม่สามารถสร้างความน่าสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร
สาหรั บ ครู C ใช้เ ทคนิ คการสอนโดยใช้สื่ออิ นเทอร์ เน็ต จาก YouTube เรื่ อ งประวัติของสุ นทรภู่ และใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ PowerPoint เป็ นเนื้อหาในบทเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนแต่ละคนตั้งตั้งคาถามถามครู ในเรื่ องที่
ยังไม่เข้าใจ การใช้สื่อทั้ง 2 ประเภทนี้ ถือได้ว่าเป็ นเทคนิ คที่มีความน่ าสนใจ และเป็ นสื่ อใหม่ที่ทนั สมัย เพราะครู C
เล็งเห็นว่าสื่ อมีบทบาทสาคัญในการกระตุน้ การเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน จึงนาสื่ ออินเทอร์เน็ตและสื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ ออินเทอร์เน็ตที่นามาจาก YouTube เพราะเป็ นสื่ อใหม่ที่ทนั สมัย ซึ่งมีท้งั ภาพกราฟฟิ ก ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงประกอบ เทคนิคการสอนของครู C จึงเป็ นเทคนิคที่ดีและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ซึ่งทาให้ผเู ้ รี ยน
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนและพร้อมที่จะเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง โดยเทคนิคการสอนของครู C สอดคล้องกับงานวิจยั
เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ องรามเกียรติ์ ตอน
ศึกไมยราพของสมศักดิ์ [11] ที่ว่า บทเรี ยนที่นาสื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมาใช้ประกอบการสอนในเนื้ อหาจะท าให้
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจบทเรี ยนมากขึ้น
นอกจากนี้ จากคะแนนก่ อ นเรี ย นเฉลี่ ย ของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นกับ ครู C ที่ ไ ด้ 6.34 นั้น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า พื้ น
ฐานความรู ้เดิมของนักเรี ยนที่เรี ยนกับครู C เป็ นนักเรี ยนที่มีความรู ้พ้นื ฐานดีอยู่แล้ว แม้ว่าครู C จะมีเทคนิคการสอนที่ดี
แต่ก็มิอาจทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่ มขึ้นได้ชัดเจนนัก ซึ่ งอาจเป็ นเพราะการสอนนักเรี ย นกลุ่มนี้ จึงอาจไม่
จาเป็ นต้องเพิม่ เติมเนื้อหามากนัก เพราะนักเรี ยนกลุ่มนี้มีความรู ้ตามตัวชี้วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยเกือบทุกประการอยูแ่ ล้วนัน่ เอง
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ แม้ว่าเทคนิคการสอนแต่ละวิธีที่ครู แต่ละท่านนามาใช้ไม่ได้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่เมื่อจัดลาดับค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
จะพบว่า ครู ที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ครู B ค่าเฉลี่ย 1.69 รองลงมาคือ ครู A
ค่าเฉลี่ย 1.53 และครู C ค่าเฉลี่ย 1.34 ตามลาดับ นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยน
กับครู B และครู C พบว่า มีผลต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนถึง .35 และมีค่า Sig .11 ซึ่ งมีแนวโน้มที่เข้าใกล้ .05 ซึ่ งเป็ น
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ใช้เป็ นเกณฑ์ที่จะยอมรับได้ว่าเทคนิคการสอนของครู มีความแตกต่างกัน ดังนั้น เทคนิคการ
สอนที่ครู B ใช้จึงมีความน่าสนใจ และหากนาเทคนิคการสอนที่ครู B ใช้ไปพัฒนาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็อาจทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมีความแตกต่างจากเทคนิคการสอนวิธีอื่นได้ในอนาคต
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เทคนิ คการสอนที่ ช่วยสร้ างบรรยากาศท้าทายจึ ง เป็ นเทคนิ คที่ เหมาะสมจะ
นามาใช้ในบริ บทของโรงเรี ยนพระนารายณ์ โดยครู B ได้ให้ผูเ้ รี ยนตอบคาถามเพื่อ เก็บคะแนนให้ได้ผลการเรี ยนที่ดี
นักเรี ยนจึงมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนตลอดเวลา เช่น การตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา และการเตรี ยมความพร้อมที่
จะตอบคาถามครู อยูเ่ สมอ โดยหากนักเรี ยนสามารถตอบคาถามได้ถูกต้องแล้วยังได้รับเสี ยงตบมือและคาชมเชยจากครู
และเพื่อน ๆ การใช้เทคนิ คของครู B จึ งเป็ นเทคนิ คการเสริ มแรง (reinforcement) โดยมี จุดประสงค์เพื่อ ให้บุคคลมี
พฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ หรื อเลิ กพฤติ กรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่ น ครู กล่าวชมเชยนักเรี ยนเมื่ อกวาดห้องเรี ยนเสร็ จ
นักเรี ยนดี ใจที่ ได้รับคาชมจากครู จึงทาการกวาดห้ องเรี ยนในวัน ต่อ ๆ ไป เป็ นตัวอย่างของการเสริ มแรงทางบวก
(positive reinforcement) [16] นอกจากนี้ การเสริ มแรงทางบวกที่นิยมใช้ในการปรับปรุ งพฤติกรรมมักเป็ นเทคนิ คการ
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เสริ มแรงทางสังคม (social reinforcement) โดยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ การเสริ มแรงด้วยคาพูด เช่น คาชม และคาพูดยกย่อง
การเสริ มแรงด้วยท่าทาง เช่น การตบมือ และการยิม้ [17]
การสอนของครู B นั้นใช้เทคนิคการเสริ มแรง สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรัฐาและสุ จิตรา [18] ที่พบว่า แรง
เสริ มทางบวกมีประสิ ทธิภาพในการเพิ่มพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่ งงานของนักศึกษา ขณะที่พระสุ วรรณ [19]
พบว่า การใช้แรงจูงใจโดยการเสริ มแรงด้วยเบี้ยอรรถกรโดยการชมเชยหรื อสิ่ งของตามที่ตกลงกันในห้องเรี ยน รวมทั้ง
ดูแลด้านการเรี ยนให้มีความรับผิดชอบ สนใจการเรี ยน และติดตามผลการเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นต่อ
การเข้าเรี ยนและมีความรับผิดชอบความเอาใจใส่ การเรี ยนมากยิ่งขึ้น บรรยากาศการเรี ยนภายในห้องเรี ยนจึงเอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนจึงสู งกว่าก่อนเรี ยน นอกจากนี้ ทิพย์วรรณ [20] อธิบายว่า นักเรี ยน
ที่ได้รับกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการเผชิ ญปั ญหา ด้วยเทคนิ คการชี้ แนะทางวาจาควบคู่กบั การเสริ มแรงทางบวก มี
พฤติกรรมกรรมการเผชิญปัญหาสู งกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้รับกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
เมื่อผูว้ ิจยั นาเทคนิคการสอนของครู B มาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้การวางเงื่อนไขแบบการกระทา
(operant conditioning theory) ของ B.F. Skinner เพื่ อ มาใช้ใ นการปรั บ พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ โดยแนวคิ ด นี้ ชี้ ว่ า
พฤติ กรรมของบุคคลเกิ ดจากการมี ปฏิ สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยมี ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบ คือ
เงื่อนไขนา พฤติกรรม และผลกรรม [21] ดังที่ครู B ได้วางเงื่อนไขนาไว้ว่าหากนักเรี ยนสามารถตอบคาถามได้ถูกต้องจะ
ให้คะแนน ส่ วนพฤติกรรมคือ นักเรี ยนเตรี ยมความพร้อมไว้สาหรับตอบคาถาม (ตั้งใจเรี ยน) และผลกรรมคือ ได้รับคา
ชมเชยและเสี ยงตบมือจากครู และเพื่อนในห้องเรี ยน
จากผลการวิเคราะห์เทคนิคการสอนของครู B และทฤษฎีการเรี ยนรู ้การวางเงื่อนไขแบบการกระทาของ B.F.
Skinner แสดงให้เห็นว่า ครู B ใช้คะแนนเป็ นสิ่ งเร้าที่เป็ นตัวชี้ นาให้บุคคลแสดงพฤติ กรรมที่พึงประสงค์ (นักเรี ยน
ต้องการคะแนนจึงสนใจการเรี ยน) และการจัดกระทาที่ผลกรรมให้ภายหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเป้าหมายตามที่
กาหนด (นักเรี ยนสนใจเรี ยนและเข้าใจเนื้อหาในบทเรี ยนได้ดียิ่งขึ้น) ขณะเดียวกันครู B ยังใช้เทคนิคการเสริ มแรงทาง
สังคม โดยให้คาชมเชยและเสี ยงตบมือ อันจะส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจและอยากเรี ยนวรรณคดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
เทคนิ คการสอนที่หลากหลายด้วยการสร้างบรรยากาศที่ทา้ ทาย จึงสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการ
สอนให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่หลักสู ตรกาหนดได้

ประโยชน์ ที่ได้ และข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ได้เทคนิคการสอนนิราศภูเขาทองที่ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. การวิจยั ในอนาคตอาจใช้การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน เช่น การวิจยั โดยให้ครู ผสู ้ อนใช้เทคนิคทั้ง 2 แบบ
โดยนักเรี ยนกลุ่มแรกครู ผสู ้ อนจะสอนแบบปกติโดยสร้างบรรยากาศแบบท้าทายในห้องเรี ยน และนักเรี ยนกลุ่มต่อมา
ครู ผูส้ อนอาจใช้สื่อการสอนทางอินเทอร์ เน็ ต โดยนาคลิ ปการสอนที่ ใช้กับนักเรี ยนกลุ่ม แรกมาใช้ พร้ อมทั้งสร้ า ง
บรรยากาศแบบท้าทายในห้องเรี ยนให้เหมือนกับเทคนิคแรก ต่อจากนั้น การศึกษาในอนาคตควรวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนว่า นักเรี ยนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาที่ได้จะช่วยยืนยันว่า
เทคนิคการสอนใดมีความเหมาะสม
3. การวิจยั นี้มีขอ้ จากัดที่ไม่ได้ใช้การสุ่มอย่างเป็ นระบบจึงอาจมีขอ้ จากัดต่อการสรุ ปการอ้างอิงสู่ประชากรได้
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