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บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร
โครงการวิจยั และพัฒนาเครื อข่ายนวัตกรรมการเรี ยนรู้ฟิสิกส์ที!มีสื!อเป็ นฐาน ใน
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยในการทําวิจยั ในครัง* นี *ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสํานักงาน สํานักงานโครงการความร่ วมมือทางวิชาการเพื!อการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สคศต.) งานวิจยั ชิ *นนี *เป็ นโครงการวิจยั ที!จดั ขึ *นเพื!อศึกษาและ
พัฒนาครูให้ สามารถสร้ างสื!อและพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ได้ โดยการนําวัสดุในท้ องถิ!นมา
ประยุกต์และประดิษฐ์ เป็ นชุดการทดลองทางฟิ สิกส์ ซึง! เมื!อผลิตแล้ วครูสามารถนําไปใช้ สอนใน
ห้ องเรี ยนได้ ซึง! เป็ นการแก้ ปัญหาการขาดแคลนสื!อและเครื! องมือทดลองทางฟิ สิกส์ในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม นอกจากนันแล้
* วงานวิจยั นี *ยังทําการศึกษาถึงกระบวนการใช้ นวัตกรรม
การเรี ยนรู้ฟิสิกส์ที!มีสื!อเป็ นฐานและผลที!เกิดกับผู้เรี ยน และเพื!อพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิกส์
ให้ นา่ สนใจและสร้ างให้ เด็กเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เพื!อสร้ างเจตคติที!ดีตอ่ วิชาฟิ สิกส์
การดําเนินงานเริ! มตังแต่
* วันที! 1 เดื อน มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที! 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554
โดยงานวิจยั ครัง* นี *ได้ แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที! 1 สํารวจสภาพการสอนวิชาฟิ สิกส์และการ
เตรี ยมการสร้ างอุปกรณ์ และแผนการสอน ระยะที! 2 การสร้ างอุปกรณ์และการนําอุปกรณ์ไป
ทดลองสอน การประเมินผล ระยะที! 3 ถอดบทเรี ยน สรุปผล เผยแพร่งานวิจยั
ระยะที 1 สํารวจสภาพการสอนวิชาฟิ สิกส์และการเตรี ยมการสร้ างอุปกรณ์ และแผนการสอน
1.1 ทบทวนเนื อหา เครื องมือทางฟิ สิ กส์ทีมีอยูแ่ ละทีขาดแคลนตังแต่ชนั ม.4-ม.6 ของแต่ละ
โรงเรี ยน เพือดูเนื อหา เวลา เครื องมือ แล้วทําการวิเคราะห์หลักสู ตร
1.2 จัดทําโครงการสอนระยะยาว เพือกําหนดกิจกรรม เวลาและเนือหาทีจะใช้สอน
1.3 จัดเวทีนาํ เสนอและแลกเปลียนความรู ้ ประสบการณ์และเติมเต็มความรู ้ เพือวางแผนและ
ออกแบบเครื องมือทางฟิ สิ กส์ทีโรงเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเองผ่านเครื องมือทีมีอยูเ่ ดิม
1.4 อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสร้างห้องทดลองเสมือนทางฟิ สิ กส์
1.5 จัดเวทีเพือสรุ ป และร่ วมกันเลือกสื อและเครื องมือทดลองทางฟิ สิ กส์พร้อมทังออกแบบ
เครื องมือการทดลองทางฟิ สิ กส์ และออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้สือเป็ น
ฐาน เพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนตามเนือหาสาระวิชาของแต่ละโรงเรี ยนร่ วมกัน

1.6 อบรมการใช้เครื องมือพืนฐานทางช่างและอิเล็กทรอนิกส์ เพือฝึ กให้ครู ทีเข้าร่ วม

โครงการสามารถใช้อุปกรณ์ช่างทีเป็ นเครื องมือพืนฐานในการประดิษฐ์สือฟิ สิ กส์ได้
อย่างชํานาญขึน
1.7 ออกแบบ เตรี ยมอุปกรณ์และทดลองประดิษฐ์เครื องมือต้นแบบ
ระยะที 2 การสร้ างอุปกรณ์และการนําอุปกรณ์ไปทดลองสอน การประเมินผล
2.1 ปฏิบตั กิ าร workshop พัฒนาต้ นแบบเครื! องมือการทดลองทางฟิ สิกส์ เพื!อช่วยในการ
จัดการเรี ยนการสอนตามเนื *อหาสาระวิชาที!กําหนดไว้ ร่วมกับครู และนักเรี ยน
2.2 ครูแต่ละโรงเรี ยนกลับไปผลิตสื!อตามต้ นแบบที!ทําไว้ โดยไปผลิตเพิ!ม
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ ความรู้แก่ครูในเรื! อง เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ การเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะและเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
2.4 โรงเรี ยนแต่ละแห่งจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที!จะใช้ ในการทดลองสอนที!สมบูรณ์
2.5 เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเกี!ยวกับเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาฟิ สิกส์ก่อนการได้ รับ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ เครื! องมือการทดลองทางฟิ สิกส์
2.6 นําเครื! องมือและสื!อทางฟิ สิกส์ที!สร้ างขึ *นไปทดลองสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.7 ลงพื *นที!แต่ละโรงเรี ยนเพื!อถอดบทเรี ยนการจัดการเรี ยนการสอนและผลที!เกิดขึ *นกับเด็ก
ระยะที 3 ถอดบทเรี ยน สรุปผล เผยแพร่งานวิจยั
3.1 จัดเวทีศกึ ษาข้ อมูลทางด้ านการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาฟิ สิกส์หลัง
ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เครื! องมือการทดลองทางฟิ สิกส์
3.2 จัดเวทีสรุ ปผลการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนฟิ สิกส์ที!นา่ สนใจและสร้ างให้ เด็ก
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3.3. จัดเวทีหาแนวทางการนําเครื! องมือไปสูก่ ารนําไปใช้ กบั เด็กและการเผยแพร่ระดับ
โรงเรี ยนโดยผ่านรูปแบบต่างๆ ในโรงเรี ยนแต่ละแห่ง
3.4 จัดเวทีถอดบทเรี ยนข้ อค้ นพบเกี!ยวกับปั จจัยในการบริ หารจัดการเครื อข่ายนวัตกรรมการ
เรี ยนรู้ฟิสิกส์ที!มีสื!อเป็ นฐาน และประเมินปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอบรมการผลิตสื!อฟิ สิกส์
3.5 จัดเวทีสานสัมพันธ์ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื!อการเผยแพร่งานวิจยั
จากการทําวิจยั พบว่า โดยส่ วนใหญ่โรงเรี ยนยังขาดแคลนอุปกรณ์การทดลองเป็ นอย่างมาก
จํานวนอุปกรณ์การทดลองทางฟิ สิ กส์ ซึ งบางโรงเรี ยนทีเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กแทบจะไม่มีอุปกรณ์
ในบางระดับชันเรี ยนเลย จึงแสดงให้เห็นว่าการสอนของครู ทีสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยใช้

การสอนแบบการทดลอง เพือเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นนมี
ั นอ้ ย ทําให้การเรี ยน
ฟิ สิ กส์เป็ นเรื องทียากและนักเรี ยนไม่น่าสนใจทีจะเรี ยน สภาพการสอนโดยส่ วนใหญ่จะใช้การ
บรรยายและวาดรู ปบนกระดาน แล้วยกตัวอย่างโจทย์และเน้นการคํานวณเป็ นส่ วนใหญ่ เนืองจาก
ครู ยงั ไม่เห็นความสําคัญของการใช้สือในการสอน บวกกับครู คิดว่าการเตรี ยมสื อเป็ นภาระงานที
เพิมขึน ทําให้เสี ยเวลาในการเรี ยน ประกอบกับเวลาเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
จํานวนเวลาต่อคาบน้อยเพราะมีรายวิชาทีตอ้ งเรี ยนเพิมขึน ดังนันครู จึงไม่ค่อยสอนด้วยการทดลอง
งานวิจยั ชินนีสามารถพัฒนาครู ให้มีความรู ้และสามารถคิดค้น ผลิตสื อทางฟิ สิ กส์ ได้
จํานวน 23 แบบการทดลอง โดยเป็ นสื อทีผลิตจากวัสดุในท้องถิน และสื อทีใช้การออกแบบการ
ทดลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทังสื อแบบมัลติมิเดีย นอกจากนันยังมีการพัฒนาครู ทีร่วม
วิจยั ในการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ แผนการสอนทีมีการสอนแบบการทดลอง
โดยการนําสื อทีสร้างขึนไปทดลองสอนให้เกิดประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพมากทีสุด ออกแบบการ
สอนทีใช้สือให้เหมาะสมกับลักษณะเนือหาทีเรี ยน การสอนทีเน้นให้นกั เรี ยนทดลองด้วยตนเองจะ
ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กบั นักเรี ยนได้อีกด้วย อาทิเช่น ทักษะการสังเกต
การจดบันทึก การคิดวิเคราะห์ การหาความสัมพันธ์ ซึ งทักษะเหล่านีถือวาเป็ นทักษะทีจาํ เป็ นในการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ และเป็ นทักษะพืนฐานทีนกั เรี ยนจะสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างใน
ชีวติ ประจําวันได้ต่อไป

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาครู ให้สามารถผลิตสื อและพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ที
มีสือเป็ นฐานได้ ศึกษากระบวนการใช้นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ และศึกษากระบวนการในการบริ หาร
จัดการเครื อข่ายนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ฟิสิ กส์ทีมีสือเป็ นฐาน จากการทําวิจยั ปรากฏว่าโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามส่ วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์ เนืองจากโรงเรี ยนขาดงบประมาณในการ
จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ ทําให้การเรี ยนการสอนไม่สามารถสอนโดยใช้การทดลองได้ การสอนส่ วน
ใหญ่จะเน้นการสอนแบบบรรยายและฝึ กการทําโจทย์ทาํ ให้นกั เรี ยนขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติต่อวิชาฟิ สิ กส์ทีไม่ดีเพราะไม่สามารถเชือมโยงทฤษฎีทีเรี ยนกับการ
นําไปใช้ได้จริ ง ในการวิจยั ครังนีได้มีการพัฒนาครู ให้สามารถผลิตสื อได้เองโดยใช้วสั ดุในท้องถิน
และการผลิตสื อด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื อมัลติมีเดียโดยในการทําวิจยั ในครังนีได้ทาํ
การผลิตสื อการสอนได้ทงหมด
ั
23 แบบการทดลอง นอกจากนันยังมีการอบรมการเขียนแผนการ
สอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและเน้นการนําสื อทีผลิตขึนไปสอนในห้องให้ได้ประสิ ทธิ ภาพมาก
ทีสุด ผลการนําอุปกรณ์ไปใช้สอนในห้องเรี ยนปรากฏว่านักเรี ยนมีความสนใจเรี ยนและสนุกในการ
เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์มากขึน นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการเรี ยนมากขึนและนานขึน ส่ งผลให้เจต
คติมีค่าเพิมขึนซึ งจากเดิมก่อนการทดลองนักเรี ยนมีคะแนนเจตคติเฉลีย 3.63 เมือสอนโดยใช้สือมี
คะแนนเจตคติเฉลีย 4.01 ซึ งมีคะแนนทีเพิมขึน ร้อยละ 10.60 การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนก็
ประสบผลสําเร็ จมากขึนด้วย นักเรี ยนสามารถมองเห็นภาพในการเรี ยนเนือหาฟิ สิ กส์ และยัง
เห็นความสําคัญของฟิ สิ กส์วา่ วิชาฟิ สิ กส์นนเป็
ั นวิชาทีสาํ คัญ มีอยูร่ อบๆตัวเรา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ชิ *นนี *ได้ รับการสนับสนุนทางด้ านงบประมาณจากทางกระทรวงศึกษาธิการ ซึง!
ได้ รับการประสานงานจากฝ่ ายทีมงานของกระทรวง จึงทําให้ ได้ งานเดินไปได้ ด้วยความสําเร็ จ จึง
ขอขอบพระคุณผู้ที!ช่วยประสานงานซึง! ได้ แก่ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
อาจารย์ไชยทวี อติแพทย์และคณะกรรมการจาก สคศต.ทุกท่าน คณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี *
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้บริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรี ยนของโรงเรี ยนนําร่ องทัง*
12 โรงเรี ยน ซึง! ได้ แก่ โรงเรี ยนดรุณศาสน์วิทยา โรงเรี ยนสายบุรีอิสลามวิทยา โรงเรี ยนสามารถดี
วิทยาโรงเรี ยนบํารุงอิสลาม โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม โรงเรี ยนมูฮมั มาดียะห์ โรงเรี ยนมูลนิธิอาซิซ
สถาน โรงเรี ยนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรี ยนอิสลาฮียะห์ โรงเรี ยนมุสลิมศึกษา โรงเรี ยนดารุสสาลาม
และโรงเรี ยนอัครศาสน์วิทยาที!ให้ ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมการวิจยั นี *เป็ นอย่างดียิ!ง
ขอขอบคุณอาจารย์สไุ ลมาน หะยีสะเอะ ผู้ร่วมวิจยั นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที!ชว่ ยให้ การทําวิจยั ในครัง* นี *เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ขอขอบคุณ
ผู้บริ หารมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาทุกท่านที!ให้ โอกาสและสนับสนุนการทําวิจยั ในครัง* นี *
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