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บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหการจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดาน
ความรูความคิด ความสามารถและคุณธรรม กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบสังคม เพื่อ
พัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได สงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเนนศักยภาพ ใหความสําคัญตอตนเอง และความสัมพันธ
กับตนเองและสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 3) แตอันเนื่องมาจากสถานศึกษาสวนใหญ
กําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังไวมาก ทําใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน การวัด
และประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และ
การเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปญหาคุณภาพของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคยังไมเปนที่นาพอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เปนหลักสูตรที่ไดพัฒนามา
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เพื่อใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)      

จึงไดมีการกําหนดวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
มาตรฐานการเรียนรูแลว ยังไดใหรายละเอียดในแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุส่ิงที่ผูเรียนพึงรู และ
ปฏิบัติได  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  ที่ตองการใหเกิด  แกผู เ รียนเมื่อ               
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร ตองสอนอะไร  
จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัดระบุส่ิงที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียน 
ในแตละระดับชั้น  ซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม 
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นําไปใชในการกําหนดเนื้อหา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญ
สําหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1) 

การศึกษาของไทยไดเปดกวางทั้งในหลักสูตรของไทยและหลักสูตรของตางประเทศ    
จะเห็นไดวาสถานศึกษาตางๆ ไดจัดหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเพิ่มทางเลือก 
ใหกับผูเรียน  โดยเฉพาะสถานศึกษานานาชาติ  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหโรงเรียนนานาชาติ  
ในทุกระดับชั้น  กลาวคือ  นักเรียนตางชาติกําหนดใหเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเปนวิชาบังคับ
อยางนอย 1 คาบตอสัปดาห  สําหรับนักเรียนไทยทุกคน  ใหเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยอยางนอย 
5 คาบตอสัปดาห  เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร นําทักษะทาง
ภาษาไทยไปประยุกตใชในการสืบคนและสรางความรูตางๆ ตระหนักถึง คุณคา ภาคภูมิใจ รวมทั้ง
สืบสานภูมิปญญา และวิถีไทย เขาใจและสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ดวยจิตสํานึก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
(กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ, หนา 8) โรงเรียนนานาชาติจึงไดจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทยใหกับนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยยึดจุดประสงควิชาและปรับเนื้อหากิจกรรมใหเหมาะ
กับผูเรียน  

หลักการของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงมีจุดหมายมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุขมศีักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ         จึงกําหนดเปนจุดหมาย เพื่อใหเกิดกับ
ผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีจิตสํานึกใน การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และ
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 5) ดังนั้นผูเรียนซึ่งเปน
สมาชิก ของสังคมไทยจําเปนตองมีความรูความเขาใจ อยางลึกซ้ึงเพียงพอ เกี่ยวกับบานเมืองของ
ตนเอง  การศึกษา เร่ือง ประเพณีไทย ก็เปนสวนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย ที่โรงเรียนนานาชาติบรรจุไว เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และประเพณีไทย ซ่ึงเปนสิ่งที่อยูรอบขางและใกลตัวนักเรียนมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของกิ
ติยา กิตติมงคล  กลาวไววา  การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ เปน
ส่ิงที่สําคัญ และ  มีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากนักเรียนไทยที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ จําเปน
จะตองเรียนรูเกี่ยวกับภาษาไทย รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงเปนเอกลักษณที่แสดงถึง
ความเปนไทย แตนักเรียนสวนใหญจะมีความสามารถในการอานและการเขียนภาษาไทยไมดี  ทั้งนี้
เปนเพราะ  การเรียนการสอนจะเนนการใชภาษาอังกฤษในการพูด การอานและการเขียน และ
เนื่องจาก        การจัดระบบตารางเวลาเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยมีนอย จึงทําใหนักเรียนไม
สามารถที่จะเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีไทยไดเพียงพอ (กิตติยา กิตติมงคล, 2551, หนา 1)    
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ของโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นั้น  ยังประสบปญหาเนื่องจากยังไมไดเล็งเห็นความสําคัญและคุณคา ของ
ประเพณีไทย ตลอดจนขาดจิตสํานึกในการสืบสานภูมิปญญาและวิถีไทยเทาที่ควร สวนหนึ่งมาจาก
แรงจูงใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนสามารถพัฒนาประสิทธิภาพใหเพิ่มเตมิขึน้ได  
จึงควรนําวิธีการสอนแบบศูนยการเรียนมาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อีกแนวทางหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ของวิชัย วงษใหญ (2542, หนา 2) ไดกลาวไววา
กระบวนการสอนในปจจุบันยังประสบปญหาอันเนื่องมาจากผูสอนสวนใหญจะใชรูปแบบและ
วิธีการเรียนการสอนที่เนนผูสอนเปนศูนยกลาง เนนการถายทอดความรูและเนื้อหา โดยละเลยการมุงเนน
ใหผูเรียนมีสวนรวมเปนสําคัญ ไมนําเหตุการณปญหาจากชุมชนเขามาเรียนรู  ไมสนใจวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คานิยม และภูมิปญญาไทย เปนผลทําใหกระบวนการเรียนรูไม
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง เปนการมุงผลิตคนเพื่อปอนตลาดแรงงาน อันเปนผลทําใหผูเรียน
มีแตความรูแตคิดไมเปน (วิชัย  วงษใหญ, 2542, หนา 2) ดังนั้นโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ  
เปนสถานศึกษาที่มีความจําเปนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
สําหรับปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา 
ซ่ึงพอจะสรุปไดวา การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
เนนความสําคัญของความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และการบูรณาการอยางเหมาะสม     
การเรียนรูที่คํานึงถึงความสนใจ และความถนัดตามความแตกตางของบุคคล  การฝกทักษะ  การจัดการ  
การประยุกตความรูตองนํามาปองกันและแกไขปญหา  การเรียนรูจากประสบการณ คิดเปน ทําเปน 
โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ  อยางสมดุลย  จัดบรรยากาศที่ทําใหเกิดการเรียนรู          
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 12-14)   

การจัดศูนยการเรียนเปนการสอนวิธีหนึ่ง  ที่ฝกใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ  เปนการใช
กระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เปนการสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดคน แสวงหาความรู
หรือแนวคิดใหม (ระวิวรรณ  ศรีครามครัน, 2544, หนา 139) การสอนแบบศูนยการเรียนที่จัดให
นักเรียนไดศึกษานั้น  ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกตางกันออกไป เรียกวา ศูนยกิจกรรม 
ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหากิจกรรมและสื่อการเรียน  จัดไวในรูปของชุดการสอนผูเรียนจะตองคนควา
หาความรูดวยตนเองจากชุดการสอน ครูเปนผูประสานและใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนเกิดปญหา     
การจะทําใหผูเรียนไดทํากิจกรรม แตละศูนยกิจกรรมเปนกลุมนั้น ผูเรียนจะหารือวางแผนงาน 
รวมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม เปนการฝกความรับผิดชอบ (มาลีวรรณ ศรีใหม, 2548, หนา 3) 
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นอกจากนี้ (พัชรา  สุนทรนันท, 2544, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชคํา
และความสามารถรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนดวยชุดการสอนแบบศูนยการเรียน โดยใชการเรียนแบบรวมมือและการสอนตามคูมือครู  
ผลการทดลองปรากฏวา ความสามารถในการใชคํา ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมทดลองมีความสามารถในการใชคําสูงกวา
กลุมควบคุม สวนการรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ไมแตกตางกัน 

จากแนวคิดและเหตุผลที่กลาวถึงขางตน ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัด
กระบวนการการสอนที่สอดคลองกับหลักการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําเอาวิธีการสอนแบบศูนยการเรียนมา
ใชในการวิจัย  ที่มีการสอนที่คํานึงถึงการเรียนรูดวยตนเอง ของผูเรียนและการทํางานรวมกันเปนกลุม 
โดยผานชุดการสอนที่มีส่ือการสอนที่หลากหลาย ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาถานํารูปแบบการสอนแบบศูนย
การเรียนมาสอนจะทําใหพัฒนาผูเรียนดานการเรียนรูฝกปฏิบัติดวยตนเองและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ซ่ึงจะ
เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหนักเรียนสนใจในการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
ผูวิจัยจึงทําการศึกษาทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย              
เร่ือง ประเพณีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนแบบศูนยการเรียนกับการสอนแบบปกติ  
ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้จะเปนแนวทางใหกับครูผูสอนทั้งวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยและรายวชิาอืน่ๆ 
ตลอดจนการนําไปใชเปนแนวทางในการสรางชุดการสอนในแตละรายวิชาในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติอ่ืนๆ ตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อสรางชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย 
ของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ืองประเพณีไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบศูนยการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบศูนยการเรียนกับการสอนแบบปกติ 
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1.3 สมมุติฐานการวิจัย 

 
1.3.1 ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
1.3.2 ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบศูนยการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
1.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบศูนยการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
 

1.4 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

การสอนแบบศูนยการเรียนที่นําเอากระบวนการกลุมโดยการใหเนนนักเรียนเปนสําคัญ และการใช
ส่ือหลากหลายเปนลักษณะการจัดเปนชุดการเรียนรูที่มีกิจกรรมการสอนมี 5 ขั้นตอน  ดังตอไปนี้  ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นประเมินผลกอนเรียน  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน  
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียน  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการเรียนผูเรียน การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแผนการสอนแบบศูนยการเรียนกับการสอนแบบปกติโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ 
สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปไดดังแสดงในภาพ 1 
 
 
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ   1   กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

       รูปแบบการสอน 
1 การสอนแบบศูนยการเรยีน 
2 การสอนแบบปกต ิ

 
 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย    
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไว ดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก 

1) ประชากรที่ใชในการวิจัย   เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   
โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 3 หองเรียน คือ   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 จํานวน 25 คน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 25 คน และนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/3 จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน 

2) กลุมตัวอยาง   เปนนักเรียนที่ เ รียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   
โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่เรียนวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย รวม 50 คน ในการศึกษาทดลอง ไดมาโดยการสุมอยางงาย (simple random sampling) 
จาก จํานวน 2 หองเรียน คือ 

หองเรียนที่ 1 กลุมทดลองที่สอนแบบศูนยการเรียน นักเรียน 25 คน 
หองเรียนที่ 2 กลุมควบคุมที่สอนแบบปกติ นักเรียน 25 คน 

1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย  มีดังนี้ 
1) ตัวแปรอิสระ คือ  การสอนท่ีมี  2  รูปแบบ   คือ 

(1) การสอนแบบศูนยการเรยีน 
(2) การสอนแบบปกต ิ

2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาและวฒันธรรมไทย  
1.5.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใชในการสอนคือ เนื้อหาของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ือง ประเพณีไทย ประกอบดวย   

1) ประเพณี ยี่เปง 
2) ประเพณี บุญบั้งไฟ 
3) ประเพณี สงกรานต 
4) ประเพณี แตงงาน 
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1.5.4 ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2553 ระหวาง           

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ผูวิจัยใชเวลาในการทดลองกลุมละ 7 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 คาบ รวม 14 คาบ 
 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 
1.6.1 การสอนแบบศูนยการเรียน หมายถึง กระบวนการกลุมโดยการใหนักเรียนเปนสําคัญ

ในการใชส่ือประสมเปนลักษณะการจัดเปน ชุดการเรียนรูที่มีกิจกรรมการสอน 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้น ประเมินผลกอนเรียน   
ขั้นตอนที่ 2 ขั้น นําเขาสูบทเรียน  
ขั้นตอนที่ 3 ขั้น ประกอบกิจกรรมการเรียน   
ขั้นตอนที่ 4 ขั้น สรุปบทเรียน  
ขั้นตอนที่ 5 ขั้น ประเมินผลการเรียนผูเรียน 

1.6.2 การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่กําหนด  
จัดเปนขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนําสูบทเรียน  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอนครูย้ําความเขาใจ  
และขั้นตอนที่ 3  ขั้นสรุปทบทวน    

1.6.3 ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน หมายถึง ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่ผูวิจัย 
จัดทําขึ้นเพื่อใชในการสอน แบบศูนยการเรียน จํานวน 4 ชุด ดังนี้ 

ชุดการสอนชุดที่ 1 เร่ือง ประเพณี ยี่เปง 
ชุดการสอนชุดที่ 2 เร่ือง ประเพณี บุญบั้งไฟ 
ชุดการสอนชุดที่ 3 เร่ือง ประเพณี สงกรานต 
ชุดการสอนชุดที่ 4 เร่ือง ประเพณี แตงงาน 

1.6.4 นัก เ ร ียน  หมายถ ึง  นัก เ ร ียนไทยที ่กํ าล ัง เ ร ียนอยู ชั ้นม ัธยมศ ึกษาป ที ่ 1     
โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ปการศึกษา 2553    

1.6.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีไทย เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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1.6.6 วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย หมายถึง วิชาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให
สถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติ จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น ซ่ึงนักเรียนไทยทุกคน
กําหนดใหเรียน 5 คาบตอสัปดาห กําหนดเวลา 1 คาบเทากับ 50 นาที 

1.6.7 ประเพณีไทย หมายถึง ส่ิงที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปนแบบแผน 
ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี ในงานวิจัยในครั้งนี้ มีประเพณีไทย ประกอบดวย ประเพณียี่เปง 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต และประเพณีแตงงาน 

1.6.8 โรงเรียน  หมายถึง โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ แขวงสวนหลวง             
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
ที่ทําการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

1.6.9 ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนยการเรียน หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนน 
จากชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เร่ือง ประเพณีไทย 

80 ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดทําแบบฝกหัดใน
ระหวางเรียนถูกคิดเปนรอยละ 80     

80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉล่ียของคะแนน ที่นักเรียนทั้งหมดทําทดสอบหลังเรียน 
ถูกคิดเปนรอยละ 80 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
1.7.1 เพื่อเปนแนวทางใหกับครูผูสอน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยและรายวิชาอื่นๆ  

ไดนําการสอนแบบศูนยการเรียนไปประยุกตใชในการสอน ในอันที่จะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

1.7.2 เพื่อเปนแนวทางในการสรางชุดการสอน ใหกับครูผูสอนในการที่จะทําใหผูเรียน 
มีแรงจูงใจในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น 
 
  
 


