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53253906 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
คาํสาํคญั : รูปแบบการเรียนการสอน/การพฒันาหลกัสูตร/วิจยัเป็นฐาน 
                พิจิตรา ทีสุกะ:การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร 
สาํหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู.อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ.ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ,อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล  
และผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม. 279 หนา้. 
 

                การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วิชาการพัฒนาหลักสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยเป็นการวิจัยและพัฒนามีขันตอนการวิจัย           
แบ่งออกเป็น 4 ขนัตอน คือ 1)การวิเคราะห์2)การออกแบบและพฒันา3)การนาํไปใชแ้ละ4)การประเมินผล 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูปีที2สาขาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขนัตอน(multistage 

random sampling)  จาํนวน 30  คน  
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1)แบบทดสอบวัดความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร              

2)แบบประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติ ค่าเฉลีย  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis)  

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. รูปแบบการเรียนการสอน NPU Modelโดยใชแ้นวคิดการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง คือ 1) การ

วิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ 2)การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และ 3)การตรวจสอบความเขา้ใจ
ในการเรียนรู้ โดยมีสาระการสอน  4  ประเด็น คือ 1)การวางแผนหลกัสูตร 2)การออกแบบหลกัสูตร           
3)การจดัระบบหลกัสูตร และ4)การประเมินหลกัสูตร โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ ไดค้ะแนนเฉลีย
ร้อยละ(E1) 80.00 และประสิทธิภาพของผลผลิต ไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ (E2) 83.56  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  พบว่า  ความรู้ในการพฒันา
หลกัสูตรก่อนและหลงัการทดลอง ใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน  แตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยหลงัทดลองรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  นกัศึกษา
วิชาชีพครูมีความรู้หลงัสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 

3. ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของนกัศึกษาโดยรวม อยูใ่นระดบัสูงมาก  
4. ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น ส่วนสาระทีนกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัมากทีสุด คือการใชค้าํถาม
กระตุน้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง รองลงมาคือการส่งเสริมใหว้างแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา...........................................                 ปีการศึกษา 2556 

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. ................................. 2. ................................. 3. ................................... 
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53253906 : MAJOR : CURRICULUM AND INSTRUCTION  

KEY WORD : TEACHING  MODEL / CURRICULUM DEVELOPMENT/RESEARCH BASED LEARNING 

 PHICHITTRA  TEESUKA : THE DEVELOPMENT OF TEACHING MODEL:CURRICULUM 

DEVELOPMENT   COURSE BY USING RESEARCH  BASED LEARNING APPROACH  FOR              

PRE-SERVICE TEACHERS. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. SUTEP UAMCHAROEN, Ed.D, 

PRASERT MONGKOL Ed.D AND ASST. PROF. CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D.279 pp. 

 

The research aimed to develop a teaching model: curriculum development course by using a research 

based learning approach for pre-service teachers. The four steps taken were 1. analyzing, 2. designing and 

developing, 3. trial, and 4. evaluation. The research samples were 30 English-major students in second-year 

students from the Faculty of Liberal Arts, Nakhon Phanom University, while enrolled in the second semester of 

the  academic year 2013. who were selected using multistage random sampling. 
Research tools used in this study were: 1. a curriculum development knowledge test; 2. an ability 

evaluation test on the performance of curriculum development and 3. a questionnaire to investigate students’ 

opinions towards teaching model. Data were analyzed using statistics, percentages, mean,standard deviation, 

dependent t-test, and content analysis. 

The results of this research were as follows: 

1. The development of teaching model.The researcher used the Constructivist Learning Model as 

the guidelines, called NPU Model which comprised of 1. Need Analysis, 2. Praxis understanding of new 

information, and 3. Understanding by checking, reviewing and using new knowledge. The NPU Model 

consisted of four steps as follow: 1. planning, 2. designing,3. organization, and 4. evaluation. The result of the 

efficiency of learning was at 80/80. The result of the ability in curriculum engineering was 80.00 (E1) and the 

knowledge gained was 83.56 (E2). 

 2. The differences of students’ learning outcomes of students’ knowledge before and after being 

taught by this model were statistically significant at the .01 level. The students’ learning outcomes after 

instruction were higher than before the instruction. 

3. The ability of the students in project work as a whole were at a high level. 

4. The students’ opinions towards teaching model. Revealed that students agreed with all opinion 

statements at a high level. Students used questions to stimulate the attention and to gain highest in curriculum 

and to promote self planning respectively.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลงได้ด้วยจากความเมตตา กรุณาให้ค ําปรึกษา  คําแนะนํา  
ตลอดจนความห่วงใยทีมีต่อศิษย์  เป็นผู ้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะประสบการณ์ทีดีงาม และเป็น
ประโยชน์จนศิษยไ์ดป้ระสบความสําเร็จดว้ยดี ดว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ อาจารย ์ดร.ประเสริฐ  มงคล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม   
อาจารยที์ปรึกษาและควบคุมวทิยานิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ ประธานกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร. วชิยั วงษใ์หญ่ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ทีให้การสนบัสนุน เป็น
กาํลงัใจ ติดตาม และตรวจสอบการทาํงานทุกขนัตอน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณาของท่านและ
ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี  
  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ชชัว ์เถาวช์าลี อาจารย ์ดร.มารุต พฒัผล ทีกรุณาเสียสละ
เวลาให้ความรู้และข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ ทาํให้วิทยานิพนธ์นีสมบูรณ์ยิง และคณาจารย ์         
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทวชิาการความรู้แก่ผูว้จิยั    
     ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู ้เชียวชาญทุกท่าน ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศราวุธ จักรเป็ง          
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  บุญใช ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  ประสานตรี ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ปัญญา  ทองนิล  และอาจารย ์ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม  ทีให้คาํปรึกษา ตรวจสอบ ให้ขอ้เสนอแนะ
ในการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจยั  จนสามารถนาํไปใช้ในการวิจยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อวิทยา ทีสุกะ คุณแม่พรภิรมย  ์ทีสุกะ และบุคคลในครอบครัว 
ทุกท่านทีเป็นกาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือผูว้ิจยัมาโดยตลอด  คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจยั
ฉบบันี ขอมอบเป็นเครืองบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์ทุกท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทความรู้
แก่ผูว้จิยั  และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานวจิยันี เพือประโยชน์ต่อการศึกษาของนกัศึกษาวชิาชีพครู 

 ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร นักศึกษาวิชาชีพครูทุกท่าน ทีให้ความเอือเฟือสถานทีและ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของการศึกษานาํร่องและการศึกษาทดลองจนประสบความสาํเร็จ 
    ขอขอบคุณพีและน้องตลอดจนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร       
ทุกท่านทีช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจตลอดมา 
    ขอขอบพระคุณ บูรพาคณาจารย์ทุกท่านทีอบรมเลียงดูและให้การศึกษา จนทาํให้ผูว้ิจ ัย
สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจยัฉบับนี ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี และให้ประโยชน์ต่อการศึกษาของ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 


