ชื่อเรื่อง :

ชื่อผูว้ ิ จยั :
ปี ที่วิจยั :

การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ขิ องเดวีส์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างวินยั ในตนเอง ความคิด
สร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรื่อง หลักการวาดภาพทัศนียภาพ
์
รายวิชาทัศนศิลป์ 2 ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสีชมพูศกึ ษา
นางชารีณฏั ฐ์ ไชยสุรนิ ทร์
2561
บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาคู่มอื การสอนทักษะปฏิบตั ขิ องเดวีส์ ร่วมกับการ
เรียนแบบร่ วมมือ ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อเสริมสร้า งวินัย ในตนเอง ความคิด
สร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์ดชั นีประสิทธิผลและค่าขนาดอิทธิพล 2)
์
เปรียบเทียบวินยั ในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างนักเรียนที่
ได้รบั การสอนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ขิ องเดวีส์ ร่วมกับการแบบร่วมมือ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กับนักเรียนที่ได้รบั การสอนตามรูปแบบการสอนแบบปกติ 3) เปรียบเทียบวินัยใน
ตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่ได้เรียน
์
โดยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ขิ องเดวีส์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 4) เปรียบเทียบวินยั ในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีม่ ี
ความถนัดทางการเรียนต่างกัน เมื่อได้รบั การสอนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ขิ องเดวีส์ ร่วมกับ
การแบบร่วมมือ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) ศึกษาผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธกี ารสอน กับ
ระดับความความถนัดทางการเรียนที่ม ีต่อวินัยในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัม ฤทธิ ์ทางการ
เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น นั ก เ รี ย น ชั ้น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 ภ า ค เ รี ย น ที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนสีชมพูศกึ ษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จานวน 2 ห้องเรียน
จ านวนนัก เรีย น 80 คน ได้ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง กลุ่ ม (Cluster Random Sampling) ได้ห้อ ง
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1/10 จานวน 40 คน เป็ นกลุ่มทดลอง และห้องมัธยมศึกษาปี ท่ี 1/8 จานวน 40 คน เป็ น
กลุ่มควบคุม เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ขิ องเดวีส์ ร่วมกับ
การเรียนแบบร่วมมือ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) รูปแบบการสอนตามแบบปกติ 3) แบบ
วัดวินัยในตนเอง 4) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 5) แบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 6) แบบวัดความ
ถนัดทางการเรียน 7) แบบสังเกตพฤติกรรมวินยั ในตนเอง และแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์
สถิ ติท่ี ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐา น ค่ า ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Index : E.I.) ค่ าขนาดอิท ธิพ ล (Effect Size) สถิติท ดสอบค่า ที
(t–test for
Dependent Samples, t–test for Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณร่วมทางเดียว (One-way MANCOVA) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมพหุคูณแบบสองทาง (Two-way MANCOVA)

สรุปผลการวิ จยั
1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ขิ องเดวีส์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเท่ากับ 0.62, 0.62 และ 0.70 ตามลาดับ แสดงว่ารูปแบบ
การสอนมีคุณภาพตามเกณฑ์ของดัชนีประสิทธิผลกาหนดไว้ตงั ้ แต่ .50 ขึน้ ไป และมีค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 2.14, 1.44 และ 2.52 ซึ่งแสดงว่า รูปแบบการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ์ มากกว่าเกณฑ์ ซึ่ง
กาหนดไว้ท่ี 1.00
2. คะแนนเฉลีย่ วินยั ในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
ได้รบั การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่านักเรียนที่ได้รบั การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. คะแนนเฉลีย่ วินัยในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ได้รบั การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. คะแนนเฉลีย่ วินยั ในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียน ที่ม ี
์
ความถนัดทางการเรียนต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่า) เมื่อได้รบั การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบตั ขิ องเดวีส์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. ตัวแปรวิธกี ารสอน และตัวแปรความความถนัดทางการเรียน มีปฏิสมั พันธ์ร่วมทาให้คะแนน
เฉลี่ยวินัยในตนเอง ความคิด สร้า งสรรค์ และผลสัม ฤทธิท์ างการเรียน มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

