
ชื่อโครงการวิจัย/โครงการยอ่ย (ภาษาไทย) การพัฒนาวีดิทัศน์ต้นแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและ
ความตระหนักในความเป็นครูส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

                              (ภาษาอังกฤษ) The development of video model on proactive learning 
with video model in order to promote teaching skill and 
personal awareness of Thai teacher for the student 
teacher. 

ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย)   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะการสอนและความตระหนักในความเป็น
ครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

(ภาษาอังกฤษ) The development of teaching model in order to promote 
teaching skill and personal awareness of Thai teacher for the student teacher. 
 
1. ผู้รับผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งในโครงการ 
 

หน่วยงาน 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 

อาจารย์ วัชระ  สังโขบล หัวหน้าโครงการ ครุศาสตร ์ 60 
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา  น้อยจันทร ์ ผู้ร่วมวิจัย ครุศาสตร ์ 20 
อาจารย์ ดร. สุดารัตน์  ศรีมา ผู้ร่วมวิจัย ครุศาสตร ์ 5 
อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน ผู้ร่วมวิจัย โรงเรียนสาธิต 10 
อาจารย์ ศราวุฒิ แย้มด ี ผู้ร่วมวิจัย โรงเรียนสาธิต 5 

 
2. สาขาทีส่อดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD    5. สังคมศาสตร ์      

        สาขาการวิจัยย่อย OECD     5.3 สังคมศาสตร์ : ศกึษาศาสตร์ 
      ด้านการวิจัย                       สังคม/มนุษยศาสตร ์

           2.2 สาขา ISCED 01 Education 
    011 Education              
             0114 Teacher training with subject specialisation          
3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคญั (TH) การเรียนรู้เชิงรุก, ทักษะการสอน, วีดิทัศน์ต้นแบบ 
       ค าส าคญั (EN) Active Learning, Teaching skill, Video Modelling 
 
 
 



4. เป้าหมายการวิจัย 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
5. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย          
 การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการศึกษา
จึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ ความส าคัญดังกล่าวเห็นได้จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ.2554-2563 ที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ เพื่อช่วยลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษา โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยก าหนดให้สถาบันการศึกษา ต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น สื่อการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อผู้เรียน เป็นสิ่งที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น 
และช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 วีดิทัศน์เป็นสื่อการศึกษาประเภทหนึ่ง ที่เรานิยมน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศน์สามารถ
สื่อสารไปยังคนกลุ่มใหญ่ได้ และสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลหรือไฟล์ระบบดิจิทัลได้ การเรียนรู้จากวีดิทัศน์ผู้เรียนจะ
ได้ยินทั้งเสียงและเห็นทั้งภาพ ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี และเสียงก็
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย (พงศ์ศักดิ์ บัวจะมะ , 2555, น. 1) และการพัฒนาของวีดิ
ทัศน์ก็มีมากขึ้น ปัจจุบันวีดิทัศน์สามารถส่งขึ้นไปเป็นไฟล์ออนไลน์อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน โดยมีการน าความรู้ต่างๆ มาอยู่ในรูปแบบของวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์
และความสะดวกต่อผู้เรียน สามารถเรียนจากวีดิทัศน์ตอนใดหรือช่วงเวลาใดก็ได้ จึงเกิดความสะดวกและช่วยลด
ปัญหาด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ หรือการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อีกทางหนึ่ง วีดิทัศน์จึงเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการเรียนการสอนโดยเป็นทั้งสื่อหลักและสื่อ
เสริมของการเรียนการสอนได้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผู้ ที่จะเป็นครูผู้สอนและจัดกิจกรรมทางวิทยาการค านวณส าหรับเด็ก
ในอนาคตจึงควรที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เน้นในเรื่องการให้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
เข้าไปมีส่วนท าให้การจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมให้มีความสนใจมากขึ้น ผู้สอนจะต้องเพิ่มวิธีการสื่อสาร
ถึงผู้เรียนให้เกิดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียนเท่านั้น ทั้งนี้อีกหนึ่ง
วิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู คือ การเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ทักษะ และประสิทธิภาพผ่านสื่อประเภทเทคโนโลยี โดยใช้วีดิทัศน์เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นต้นแบบในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เห็นภาพต่างๆ ได้ชัดเจน ซึ่งวีดิทัศน์เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ
หนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการช่วยเสริม และทดแทนภาระหน้าที่ในการสื่อสารขั้นที่หนึ่งของผู้สอน เพราะเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้สอนแล้ว วีดิทัศน์สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางกว่าใน 3 ด้านด้วยกัน คือ 
ประสบการณ์ในมิติแห่งความจริง (reality) ประสบการณ์ในมิติแห่งกาลเวลา (time) และประสบการณ์ในมิติของ
สถานที่ (space) ทั้งนี้เพราะครูในวีดิทัศน์สามารถท าการทดลองสิ่งต่างๆ ที่ผู้สอนในห้องเรียนท าไม่ได้ ยิ่งกว่านั้น



การเล่นแสง เสียง และดนตรี อีกทั้งภาพยังช่วยให้วีดิทัศน์มีเสน่ห์ดึงดูดมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ดูบังเกิดความตรึงใจก็จะ
คิดค้นเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองต่อไป (วิภา อุตมฉันท์ , 2538) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกร่วมกับ
การใช้วีดิทัศน์ต้นแบบ จะท าให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งการเก็บ
ร่องรอยหลักฐานพฤติกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงข้อบกพร่องของตนเอง แล้วน าข้อบกพร่องที่พบน าไปแก้ไข
และพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษาการพัฒนาวีดิทัศน์ต้นแบบ
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและความตระหนักในความเป็นครูส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          

6.1 เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและความตระหนักในความเป็นครูของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 6.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวีดิทัศน์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและความ
ตระหนักในความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย   
 7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
  1) ประชากร 
  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 57 คน 
  2) กลุม่ตวัอยา่ง 
  นกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษาและคอมพิวเตอร ์ ชัน้ปีท่ี 4 หมูเ่รยีนท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2563 จ านวน 33 คน  
 7.2 ตวัแปรตน้ 
  1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วีดทิศันต์น้แบบ 

  2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะการสอน และ ความตระหนกัในความเป็นครู 
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวจิัย          
 8.1 สมมติฐาน 
  1) วีดิทัศน์วีดิทัศน์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและความตระหนักในความเป็นครูของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้าชมวีดิทัศน์วีดิทัศน์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการสอน
และความตระหนักในความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 8.2 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          
 ในการศึกษาการพัฒนาวีดิทัศน์ต้นแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและความตระหนักในความ
เป็นครูส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิจัยได้
สรุปเนื้อหาสาระส าคัญจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบ่งการน าเสนอเป็น 6 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ทักษะการสอน (Teaching skills) 
   1.1 ความหมายของทักษะการสอน (Teaching Skills) 
   1.2 ทักษะการสอนขั้นพื้นฐาน 
 ตอนที่ 2 วีดิทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม (Video Modelling) 
   2.1 ความหมายของวีดิทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม 
   2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวีดิทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม 
   2.3 วัตถุประสงค์ของการใช้วีดิทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม 
   2.4 การสร้างวีดิทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม 
   2.5 ขั้นตอนการสอนโดยใช้วีดิทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม 
   2.6 ประโยชน์และคุณค่าของการสอนโดยใช้วีดิทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม 
 ตอนที่ 3 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   3.1 ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก 
   3.2 ลักษณะของการเรียนรู้เชิงรุก 
   3.3 องค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงรุก 
   3.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
   3.5 การเรียนการสอนเชิงรุกที่เน้นกิจกรรม 
    3.5.1 การสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method) 
    3.5.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 
    3.5.3 การอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table) 
 ตอนที่ 4 ความตระหนัก (Personal Awareness) 
    4.1 ความหมายของความตระหนัก 
   4.2 องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก 
   4.3 ปัจจัยที่มผีลต่อความตระหนัก 
 ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) วีดทิศันต์้นแบบ (Video Modelling) 

ทกัษะการสอนและความตระหนัก
ในความเป็นครู 

ความพงึพอใจ 



   5.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวีดิทัศน์ต้นแบบ 
   5.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้เชิงรุก 
   5.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความตระหนกั 
 
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลย ี(Tehnology Readiness Level: TRL) (ส าหรับเป้าหมายที่ 1, 
2) 

TRL ณ ปัจจุบนั   2. Concept and/or application formulated 
 อธิบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และนักศกึษามีความ
พร้อมในการเรยีน เนื่องจากมีประสบการณ์ตรงจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563  

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น    7. Final development version of the deliverable demonstrated 
in operational 

อธิบาย จากการทดลองใช้สื่อและวิธีการนี้ท าให้เห็นถึงผลผลิตที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอด
อื่นๆ ได้อีกมากมายในเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

 10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (ส าหรบัเปา้หมายที่ 2) 
SRL ณ ปัจจุบนั   8. proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation 

complete and qualified 
อธิบาย ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพสูงในการเรียนรู้แบบออนไลน ์

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  9. actual project solution (s) proven in relevant environment 
อธิบาย โครงการสามารถต่อยอดท าเป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ได้ 

11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวตักรรมที่จะพฒันา ส าหรบัเป้าหมายที่ 1 (หากระบุ
เป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ ( Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปญัหาของชุมชน 
 แก้ไขปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ต้องการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ
บริบทการเรียนการสอนยุคใหม่ 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 หากประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการวิจัย จะเกิดผลกระทบทางบวกกับครุศาสตร์ ใน
การพัฒนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์สอน 
12. วิธีการด าเนนิการวิจัย           
 12.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 57 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ชั้นปี
ที่ 4 หมู่เรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) 
จ านวน 33 คน 
 12.2 เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) วีดิทัศน์ต้นแบบ 
    พัฒนาวีดิทัศน์ต้นแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและความตระหนักในความเป็นครู
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยใช้หลักการ
ออกแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ จ านวน 5 คน โดยพิจารณาแล้ว
ตัดสินว่าประเด็นต่างๆที่พิจารณาว่ามีความเหมาะสม ไม่แน่ใจ หรือ ไม่เหมาะสม และใช้สูตรการค านวณดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency) มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ที่ 0.96 โดยมีค่า IOC ≥ 0.50 จึงยอบรับ
ว่าวีดิทัศน์ต้นแบบที่ได้จัดท าขึ้นมีความเหมาะสม 
  2) แบบประเมินทักษะการสอน 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบประเมินทักษะการสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะการสอนน าแบบ
ประเมินการสอนนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
จ านวน 5 ท่าน มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนวิชาวิทยาการค านวณมาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ปี เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์และความครอบคลุมของเกณฑ์วิธีการให้
คะแนนทักษะการสอน และน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขภาษาที่ใช้และเกณฑ์วิธีการให้คะแนนของแบบ
ประเมินทักษะการสอนซึ่งแบบประเมินทักษะการสอนมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) อยู่ที่ 0.96 โดยมีค่า IOC ≥ 
0.50 หมายความว่าแบบประเมินทักษะการสอนนี้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์และสามารถ
น าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ ส าหรับแบบประเมินทักษะการสอน เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดแนวทางการให้คะแนนอย่างเป็นปรนัย โดยใช้มาตรวัดระดับความส าเร็จของงานที่เรียกว่า รูบริคส์ ซึ่งมีการ
ก าหนดรายละเอียดการให้คะแนนอย่างชัดเจน การประเมินประกอบด้วย 1) ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน (Set 



Induction) 2) ทักษะการอธิบาย (Presentation) 3) ทักษะการใช้ค าถาม (Question) 4) ทักษะการเสริมก าลังใจ 
(Reinforcement) 5) ทักษะการสรุปบทเรียน (Set Closure) 6) ทักษะการเร้าความสนใจ (Stimulation) 7) 
ทักษะการใช้กระดานชอล์ก (Chalk board writing skill) 8) ทักษะการกระตุ้นให้คิด (Active Thinking) และ9) 
ทักษะการใช้สื่อการสอน (Media Presentation) น ามาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-
test Dependent และ Independent 
  3) แบบวัดความตระหนัก 
   คณะวิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบวัดความตระหนัก โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการให้คะแนน
อย่างเป็นปรนัยโดยใช้มาตรวัดระดับความส าเร็จของงานที่เรียกว่า Rating scale 5 ระดับ น ามาวิเคราะห์ด้วยด้วย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test Dependent และ Independent จากนั้นน าแบบวัดความ
ตระหนักนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน จ านวน 5 
ท่าน มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ปี เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์และความครอบคลุมของเกณฑ์วิธีการให้คะแนนความตระหนักและน า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขภาษาที่ใช้และเกณฑ์วิธีการให้คะแนนของแบบวัดความตระหนัก โดยแบบวัด
ความตระหนักมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) อยู่ที่ 0.89 โดยมีค่า IOC ≥ 0.50 หมายความว่า แบบวัดความ
ตระหนักนี้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา ตรงกับวัตถุประสงค์ และสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ จากนั้น
น าแบบวัดไปหาค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์ (Cronbach's alpha)  
 12.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการดังนี ้
  1) การประเมินพฤติกรรมผู้เรียนและทักษะการสอนผู้วิจัยจะประเมินผู้เรียนในชั่วโมงเรียน 
  2) แบบรับรองวีดิทัศน์ต้นแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและความตระหนักในความเป็นครู
ส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท า 
คณะผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์ จ านวน 5 คน ในการตรวจสอบและ
รับรองรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้วิจัยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามใน
ระบบออนไลน์ 
 12.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) วิเคราะห์ทักษะการสอนและความตระหนักของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
คือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ ด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับวีดิทัศน์ต้นแบบออนไลน์ โดยใช้สถิต ิIndependent-Samples t-test 

13. สถานที่ท าการวิจัย     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท าวิจยั  ชื่อสถานที ่

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ห้องปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ภาคสนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท าวิจยั  ชื่อสถานที ่

 ในประเทศ กรุงเทพมหานคร  ภาคสนาม โรงเรียนในสังกัด สพม.1 กรุงเทพมหานคร 
 

14. ระยะเวลาการวิจัย          
 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2564  

 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

 ปี
(งบประมาณ)  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2563 ศึกษาทฤษฎีและสร้างเครื่องมือวิจัย x x x          30 
2563 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   x x x x       50 
2563 สรุปผล จัดท ารูปเล่ม และตีพิมพ์บทความ       x x x x x x 20 

 รวม             100 
2564               
2564               
2564               

 รวม             100 
 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 

15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2563 50,000 บาท 
ปีที่ 2 2564  
รวม  50,000 บาท 

 
 
 
 

15.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 
 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบด าเนินการ : ค่าสาธารณูปโภค   
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 50,000 



 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าตอบแทนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าจัดท ารูปเล่ม 
ค่าจัดท าวีดีทัศน์ต้นแบบ 

รวม   50,000 
 

  



15.3 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภณัฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 
 

ชื่อครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้งาน
และความจ าเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์น้ีเมื่อ
โครงการสิ้นสุด สถานภาพ ครุภัณฑ์ใกล้เคียงท่ีใช้ ณ 

ปัจจุบัน (ถ้ามี) 
สถานภาพการใช้งาน ณ 

ปัจจุบัน 
 ไม่มคีรุภณัฑ์นี ้     
 ไม่มคีรุภณัฑ์นี ้     

 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
รวม 

15. การใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ – 
การฝึกอบรม 

ต้นแบบของการ
พัฒนาครูด้วยรปูแบบ
ออนไลน์ ที่สามารถ
ปรับใชใ้นการจัดอบรม
แบบมีค่าลงทะเบยีน
พร้อมรับประกันผล
การอบรม 

1      ต้นแบบ ผู้เข้าอบรม
เพื่อพัฒนา
ตนเองตาม
แนวทางคุรุ
พัฒนา ที่มี
การรับรอง
ชั่วโมงรายปี 

ผู้เข้าอบรมจ านวน 
500 คน 

29. การ
ประชุม/
สัมมนาระดับ
นานาชาติ - 
น าเสนอแบบ
ปากเปล่า 

บทความวิจัย 1 1     เรื่อง ตีพิมพ์ใน
วารสาร
ระดับ
นานาชาติ ที่
มีการรับรอง
มาตรฐาน 

รางวัล 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที ่

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1, 2, 3 
 ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร ส านักงานการศึกษาเอกชน 

 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี)          
 การจัดอบรมออนไลน์ให้กับขา้ราชการครู และผู้ที่สนใจ โดยมีการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ที่สามารถ
น ามานับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง เพื่อน าไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะแบบ ว.21 โดยจัดอบรมในเดือน
เมษายน 2564 
 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
        ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรทีเ่กี่ยวข้อง  
        ตรวจสอบทรัพย์สนิทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  



          ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มทีรัพย์สนิทางปัญญา และ/หรือ สิทธบิัตรที่เกี่ยวข้อง  
 

รายละเอียดทรัพย์สนิทางปญัญาที่เกี่ยวขอ้ง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพยสิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์ 

     
     

 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
        มีการใช้สัตว์ทดลอง 
  มีการวิจัยในมนุษย ์
  มีการวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
  มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 
(In cash 
(บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 
 

22. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย/ชดุโครงการวิจยั พร้อมวัน เดือน ป ี

 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                   (อ.วัชระ  สังโขบล) 

                                                                                 หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
                                                  


