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ในการผลิตสือ่ การเรียนการสอนคณิตศาสตร
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad (GSP) ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ในดานการนําความรูไปใชในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนและการนําองคความรูไปขยายใหกับบุคคลอื่น เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูเขา
รับการอบรมจํานวน 35 คน และผูที่ไดรับการขยายองคความรูจากผูเขารับการอบรมจํานวน 6 คน วิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละและการวิเคราะหเนื้อหา
จากการสะทอนความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการอบรม พบวาสามารถ
นําความรูที่ไดรับมาสรางสื่อการเรียนการสอนโดยสามารถพัฒนาเจตคติตอรายวิชาคณิตศาสตรของผูเรียนไดและ
ครูผูสอนมีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสามารถสอนแบบบูรณาการในรายวิชาคอมพิวเตอรและ
คณิตศาสตร แตมีผูเขารับการอบรมเพียงจํานวน 4 คนจาก 35 คน (11.43%) ที่นําความรูไปใชในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและ 3 ใน 4 คนนี้นําองคความรูที่ไดรับไปใชในการขยายใหกับบุคคลอื่น โดยผูที่นําความรูไปใชในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนนั้นผลิตสื่อในเรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิต กราฟ ความเทากันทุกประการ และการแปลง
ทางเรขาคณิต สวนผูที่ไมไดนําความรูไปใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนไมมีความพรอมดาน
โปรแกรม GSP ดานอุปกรณการสอน ผูเขารับการอบรมขาดการทบทวนความรูและเวลาในการผลิตสื่อ
สวนดานการขยายองคความรูผูเขารับการอบรมจํานวน 3 คนไดนําความรูไปขยายกับนักเรียน เพื่อนครู
นิสิตฝกสอนและบุคคลอื่ นๆโดยการจัดโครงการอบรมใหนักเรี ยน นําความรู ไปสอนเพื่อนครู และนิสิ ตฝกสอน
รวมทั้งจัดทําเว็บไซตเพื่อแนะนําการผลิตสื่อการเรียนการสอน GSP และสามารถดาวนโหลดสื่อการเรียนการสอน
นําไปใชไดฟรีโดยไมมีลิขสิทธิ์ สวนผูที่ไมไดนําองคความรูไปขยายใหกับบุคคลอื่นเนื่องจากขาดการทบทวนความรู
ในการผลิตจึงขาดความมั่นใจในการนําความรูไปขยายกับบุคคลอื่น
คําสําคัญ : The Geometer’s Sketchpad โปรแกรม GSP การผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร

ABSTRACT
This research was carried out to follow-up the trainees attending a workshop on using The
Geometer’s Sketchpad (GSP) software in producing mathematical media. Two desirable learning
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behaviors were expected: applications and disseminating of the knowledge gained. Thirty-five trainees
and 6 students with knowledge being disseminating by the trainees were interviewed. The data was
analyzed by using percentage and content analysis.
The trainees’ opinions on the benefits from having been trained revealed that the knowledge
gained can be applied to media production which created favorable attitude towards Mathematics and
it facilitated learning management, as well as, integrating Computers into Mathematics. But only 4 out of
35(11.43%) of the trainee applied the knowledge gained. 3 out of 4 disseminated the knowledge gained
to others. The areas of the knowledge being applied include basic geometry graph symmetry and
geometric transformation. The reasons for those who did not applied their knowledge were their schools
did not have GSP software and lacked computers, and the trainees did not review their knowledge and
have no-time to produce the media.
As for the disseminators, 3 disseminated the knowledge gained to their students, colleagues
and pre-service teachers. Furthermore, some constructed a website on introduction to a method of
producing media using GSP which is freely downloadable website. The reasons for not disseminating
their knowledge were that they did not review their knowledge; therefore, lack of confidence in
disseminating the knowledge gained to others.
Keywords : The Geometer’s Sketchpad, GSP software, mathematical media production
E-mail : feduvss@ku.ac.th, varongsris@hotmail.com

บทนํา
ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร ยังประสบปญหาอยู สาเหตุอาจมาจากครูไมไดผลิตสื่อที่
ตรงตามกระบวนการแกโจทยปญหา (กรมวิชาการ. 2539 : 98) สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรของนักเรียนอยู
ในระดับต่ํา ดังผลสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2551 ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ(ไทยโพสต, 7 เมษายน 2552 : website) พบวา คะแนนสอบรายวิชาคณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนในชั้น ป.6 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 43.76 คะแนน ชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยที่
34.564 คะแนน ชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยที่ 30.643 คะแนน ซึ่งถือวาอยูในระดับต่ํา
ดังนั้นครูจึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน ดังที่ สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(2548: 7) ไดตระหนักในความสําคัญของการใชเทคโนโลยีมาชวยใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีเจตคติที่ดีตอการ
เรี ย นรู และสามารถนํ า ไปใช ต อ การเรี ย นรู ไ ด ต ลอดชี วิ ต จึ ง ได ศึ ก ษาและพิ จ ารณาโปรแกรม Geometer’s
Sketchpad (GSP) โดยโปรแกรมจะชวยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนคณิตศาสตรโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง
(Constructivist Approach) เปนการเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะกระตุนใหผูเรียนคนควา พิสูจนเพื่อหา
คําตอบดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง
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สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ไดจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุน
เครือขายพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป
อยางทั่วถึงและทันตอเหตุการณ โดยประสานงานคัดเลือกสถาบันในอุดมศึกษาเขารวมเครือขายพัฒนาครู โดย
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนเครือ ขายพัฒนาครูในเขตภาคกลางตะวันตก จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ใหกับครูคณิตศาสตร
จํานวน 35 คน จาก 15 โรงเรียน ในวันที่ 16 -17 ตุลาคม 2551 เพื่อโดยผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยูใน
เกณฑดี (วรงคศรี แสงบรรจงและกนิษฐา เชาววัฒนกุล, 2551: 10) หลังจากครูคณิตศาสตรผานการอบรมแลว
ผูวิจัยดําเนินการติดตามผลการอบรมในการนําความรูไปใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการขยายองค
ความรูใหกับบุคคลอื่น เพื่อไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเขารับการอบรม

วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อติดตามผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ในดานตอไปนี้ 1) การนําความรูไปใชในการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 2) การขยายองคความรู

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การผลิตสื่อ คือ การผลิตสื่อการสอนทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
(GSP)
2. การนําความรูไปใช คือ การที่ผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปผลิตสื่อ
3. การขยายองคความรู คือ การที่ผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการติดตามผลการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูเขารับการอบรมจํานวน
35 คน และผูที่ไดรับการขยายองคความรูจากผูเขารับการอบรม จํานวน 6 คน ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชคารอยละ (Percentage) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําขอมูลมาเรียบเรียงและจําแนก
อยางเปนระบบ จากนั้นนํามาตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆที่รวบรวมได

ผลการวิจัย
ผลจากการติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีดังนี้
1. การนําความรูไปใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการขยายองคความรู
ผูเขารับการอบรมเพียงจํานวน 4 คนจาก 35 คน(11.43%) ที่นําความรูไปใชในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนและ 3 ใน 4 คนนี้นําองคความรูที่ไดรับไปใชในการขยายใหกับบุคคลอื่น ทั้งนี้ผูวิจัยไดสะทอนความคิดเห็น
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ของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการอบรม การนําความรูไปผลิตสื่อการเรียนการสอน การขยาย
องคความรู และการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชารวมทั้งปจจัยที่ตองการเพิ่มเติมสรุปไดดังนี้
1) ดานประโยชนที่ไดรับจากการอบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับมาสรางสื่อการเรียนการสอนเมื่อนําไปใชในการเรียนการสอนแลวสามารถพัฒนา
เจตคติของผูเรียนไดและครูผูสอนมีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสามารถสอนแบบบูรณาการใน
รายวิชาคอมพิวเตอรและคณิตศาสตรไดดังคํากลาวของผูเขารับการอบรมดังนี้
“ถานํามาสอนเด็กจะรักคณิตศาสตรมากขึ้นเพราะไดเห็นการเคลื่อนไหวแทนที่จะเปนคณิตศาสตรนิ่งๆทํา
ใหเด็กชอบ”
“นํามาใชกับนักเรียนแลวเกิดความสนุกสนานเด็กๆชอบ”
“การวาดรูปบนกระดานจะชา ถาใชโปรแกรมสามารถทําไดทีละขั้นตอนโดยวาดเพิ่มและลบไดสะดวก
รวมทั้งเนื้อหาที่ยากๆก็สามารถทําใหผูเรียนเห็นภาพไดชัดเจน หรือโจทยที่ยาวๆมาก กดทีเดียวก็ข้ึนมา และสามารถ
นํามาใชซ้ํากันไดหลายหองไมตองเขียนใหม”
“นําความรูมาใชในการแปลงทางเรขาคณิต สามารถหมุน สะทอนรูปทรงไดสะดวกกวาการวาดรูปบน
กระดาน”
“สามารถนํามาในการจัดการเรียนการสอนไดดี เนื่องจากผมสอนทั้งรายวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
จึงจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ สอนการผลิตสื่อทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP คือสอนครั้งเดียว
ไดทั้งสองอยาง”
2) ดานการนําความรูไปใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการขยายองคความรู
ผูวิจัยไดติดตามผูเขารับการอบรมดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนพบวา ผูที่เขารับการอบรมสวนหนึ่งได
นําความรูไปผลิตสื่อการเรียนการสอนในเรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิต กราฟ ความเทากันทุกประการ และการแปลง
ทางเรขาคณิต โดยมีปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน คือ นักเรียนมีจํานวนมากสงผลใหครูดูแลไม
ทั่วถึงและคอมพิวเตอรมีจํานวนนอยจึงทําใหผูเรียนไมสามารถทดลองทําไดดวยตนเองสงผลใหไมเขาใจในเนื้อหา
อยางแทจริง สวนผูที่ไมไดนําความรูไปใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากไมมีความพรอมดานโปรแกรม
GSP และขาดอุปกรณการสอน เชน LCD ในหองเรียน ขาดการทบทวนความรูในการผลิตและไมมีเวลาในการผลิต
ในดานการขยายองคความรูผูเขารับการอบรมสวนหนึ่งไดนําความรูไปขยายกับนักเรียน เพื่อนครู นิสิต
ฝกสอนและบุคคลอื่นๆโดยการจัดโครงการอบรมใหนักเรียน นําความรูไปสอนเพื่อนครูและนิสิตฝกสอน รวมทั้ง
จัดทําเว็ปไซตเพื่อแนะนําการผลิตสื่อการเรียนการสอน GSP และสามารถดาวนโหลดสื่อการเรียนการสอนนําไปใช
ไดฟรีโดยไมมีลิขสิทธิ์ สวนผูที่ไมไดขยายความรูเนื่องจากขาดการทบทวนความรูในการผลิตจึงขาดความมั่นใจใน
การนําความรูไปขยายกับบุคคลอื่น
3) ดานปจจัยที่ตองการใหความชวยเหลือเพิ่มเติม
ผูเขารับการอบรมมีความประสงคใหผูวิจัยติดตามการผลิตสื่อการเรียนการสอนเปนระยะๆเพื่อ
กระตุนการผลิตสื่อการสอนและใหขอคิด คําแนะนําในการผลิตซึ่งสงผลใหผูเขารับการอบรมไดรับมุมมองในการ
ผลิตที่หลากหลายขึ้นและสามารถพัฒนาไดตอไป
โดยผูวิจัยสรุปการสะทอนความคิดเห็นในภาพรวมของผูเขารับการอบรมดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การสะทอนความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม
2. กรณีตัวอยางผูที่มีการนําความรูไปผลิตสื่อการเรียนการสอนและขยายองคความรู
ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูเขารับการอบรมจํานวน 35 คน ซึ่งมีตัวอยางผูเขารับการอบรมที่ประสบ
ความสําเร็จในการนําความรูไปใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการขยายองคความรู ดังนี้
กรณีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ผูเขารับการอบรมไดรวมกลุมกับคณะครูในโรงเรียนจัดทําสื่อการเรียนการสอนและขยายองคความรูโดย
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรดวย GSP จํานวน 3 วันใหกับ
นักเรียนในชวงชั้นที่ 3 ดังภาพที่ 2 โดยจากการที่ผูวิจัยสัมภาษณนักเรียนที่เขารับการอบรม พบวา นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรมากขึ้นดังคําพูดตอไปนี้
“สนุก งาย และมองเห็นภาพไดงายขึ้นกวาเมื่อกอนทําใหชอบคณิตศาสตรมากขึ้น”
“ตอนแรกรูสึกวายากแตพออาจารยสอนเปนขั้นตอนแลวรูสึกวางายและสนุก อยากใหอาจารยอบรม
บอยๆ”
“เรียนดวยโปรแกรมนี้ทําใหชอบวิชาคณิตศาสตรมากขึ้นกวาเดิมและสนุกสนานในการสรางรูป อยากให
อาจารยนําความรูเรื่องอื่นๆมาสอนเพิ่มเติมอีก”
หลังจากจบการอบรมแลวคณะครูผูอบรมไดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไป
สอนรุนนองในชวงชั้นที่ 1-2 เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนแสดงใหกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝนโดย
นักเรียนสามารถสรางผลงานของตนเองไดสําเร็จดังภาพที่ 3 ซึ่งจากการที่ผูวิจัยสัมภาษณนักเรียนที่ไดรับการสอน
จากรุนพี่ พบวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น ดังเชนคํากลาวของนักเรียน ดังนี้
“ตอนแรกหนูไมคอยชอบคณิตเพราะยากและเครียดแตมาเรียนกับคอมแลวสนุกและมองเห็นภาพไดงาย
ขึ้นไมเห็นแตตัวหนังสือเหมือนแตกอน อยากใหมีโปรแกรม GSP ทุกหองเรียน”
“เปนโปรแกรมที่งาย กอนทําไมคอยชอบคณิตแตมาใชโปรแกรมนี้แลวชอบคณิตมากขึ้นเพราะหนูชอบเกม
ตัวเลขที่อาจารยใหผลิตและหนูสามารถสอนเพื่อนทําสื่อนี้ไดสบายมาก”
“สวนเรื่องที่พี่สอนสนุกมาก อยากใหสอนเยอะๆ”
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ภาพที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรดวย GSP
ที่มา: www.watpho.net

ภาพที่ 3
ผลงานนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.3)
ที่มา: โรงเรียนวัดโพธิ์ จ.นครปฐม

นอกจากนั้นคณะครูผูเขารับการอบรมไดจัดทําเว็บไซตเพื่อแนะนําวิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอนGSP ดัง
ภาพที่ 4 โดยมีกระดานถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและขอสงสัยในการผลิต เกี่ยวกับโปรแกรม GSP ซึ่งมี
ผูสนใจตั้งกระทูถามเปนจํานวนมาก อีกทั้งจัดทําสื่อการสอนใหบุคคลทั่วไปสามารถดาวนโหลดเพื่อไปใชในการ
เรียนการสอนไดฟรีโดยไมมีลิขสิทธิ์ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4
เว็บไซตแนะนําวิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอนGSP
ทีม่ า: www.watpho.net

ภาพที่ 5
สื่อการเรียนการสอนที่ใหดาวนโหลดฟรี
ที่มา: www.watpho.net

กรณีที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผูเขารับการอบรมไดนําความรูที่ไดรับผลิตสื่อการเรียนการสอนและขยายองคความรูใหกับนักเรียน นิสิต
ฝ ก สอน และเพื่ อ นครู โดยผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนในเรื่ อ งวงกลม รู ป แบบจํ า นวน เส น จํ า นวน ป ท าโกรั ส
อิสโตรแกรม ความเทากันทุกประการ และโจทยตางๆ ดังภาพที่ 6 โดยจากการที่ผูวิจัยสัมภาษณผูเขารับการอบรม
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เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GSP พบวา การสอนโดยใชโปรแกรมนี้มีความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนสามารถทําใหผูเรียนเห็นภาพไดงายขึ้นดังเชนคํากลาวของผูเขารับการอบรม ดังนี้
“การจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม GSP มีความสะดวกในการวาดภาพ ทําใหผูเรียนเห็นภาพได
ชัดเจนและตื่นเตนที่ไดเห็นภาพเคลื่อนไหวหรือโจทยที่ยาวๆมาก กดครั้งเดียวก็ขึ้นมา และสามารถนํามาใชซ้ํากันได
หลายหองไมตองเขียนใหม”
“นําความรูมาใชในการแปลงทางเรขาคณิต สามารถหมุน สะทอนรูปทรงไดสะดวกกวาการวาดรูปบน
กระดาน”
นอกจากนี้ผูเขารับการอบรมนําความรูไปสอนนักเรียนผลิตสื่อการสอน เพื่อจัดเตรียมเขาแขงขันการ
ประกวดสื่อ GSP ที่ จ.ราชบุรีโดยครูมีวิธีการสอนดังนี้
“สอนทีละขั้นตอนโดยใหนักเรียนสรางจุด เสนตรง และมุมขึ้นเอง แลวนํารูปทรงเรขาคณิตไปประยุกตใช
ในการสรางรูปหรือภาพตางๆตามจินตนาการของผูเรียน เชน คน จักรยาน เปนตน”
“สอนนักเรียนใหผลิตรูปภาพตางๆเชน การทํารูประเบิดที่วิ่งไดโดยไมใหเห็นเสนในการวิ่ง เปนการฝกให
นักเรียนแกปญหาดวยตนเอง”
โดยนักเรียนสามารถผลิตผลงานของตนเองได ดังภาพที่ 7 และมีความรูสึกวา
“สนุกและภูมิใจที่ทําได ทําใหชอบคณิตศาสตรมากขึ้น”
อีกทั้งผูเขารับการอบรมไดนําความรูสอนนิสิตฝกสอนและเพื่อนครูในกลุมสาระคณิตศาสตรรวมทั้งผลิตสื่อ
การสอนขึ้นเพื่อใหนิสิตฝกสอนและเพื่อนครูนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน

ภาพที่ 6
สื่อการเรียนการสอนที่ครูผลิตขึ้น
ที่มา: โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม

ภาพที่ 7
สือ่ การเรียนการสอนที่นักเรียนผลิตขึ้น
ทีม่ า: โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม

ดานหลักสูตรการอบรม
การสะทอนความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรที่ใชในการอบรม โดยมีความ
คิดเห็นวาควรลดจํานวนวันในเรื่องพื้นฐานและควรเพิ่มจํานวนวันในเรื่องของการประยุกตมากขึ้นรวมทั้งปรับปรุง
เนื้อหาและระดับของผูเขารับการอบรม และปรับจํานวนผูเขารับการอบรมใหลดลง รวมทั้ง จัดตั้งศูนยการให
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คําปรึกษาการผลิตสื่อGSP และผลิตสื่อ CD แนะนําวิธีการและขั้นตอนการผลิตสื่อประยุกตอยางละเอียด โดยผูวิจัย
ไดสังเคราะหความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรดังแสดงในตารางที่1
ตารางที่ 1 รูปแบบของหลักสูตรการฝกอบรมตามขอเสนอแนะจากการวิจยั
รายละเอียด
หลักสูตร

หลักสูตรเดิม

รูปแบบการอบรม

พื้นฐาน 1.5 วัน
ประยุกต 0.5 วัน

เนื้อหา

คละทุกชวงชั้น

ระดับผูเขารับการ
อบรม
รายละเอียด
หลักสูตร
ผูอบรม(คน)

หลังการอบรม

ทุกชวงชั้น
หลักสูตรเดิม
35
มีการติดตามการ
ผลิตสื่อและการ
ขยายองคความรู

หลักสูตรใหม
รูปแบบที1่
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
พื้นฐาน 0.5 วัน
ประยุกต 1.5 วัน
(เนนใหผลิตชิ้นงานเปนของตนเอง)
แบงตาม
แบงตามชวงชัน้
แบงตามเนื้อหา
สาระการเรียนรู
ทุกชวงชั้น

แบงตามชวงชัน้

ทุกชวงชั้น

หลักสูตรใหม
รูปแบบที1่
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
25-30
1) จัดตั้งศูนยการใหคําปรึกษาการผลิตสื่อGSP โดยติดตอทาง
Email, Web board หรือ โทรศัพท
2) ผลิตสื่อ CD แนะนําวิธีการและขั้นตอนการผลิตสื่อประยุกต
อยางละเอียดพรอมตัวอยางใหนํามาใชสอน
3) มีการติดตามการผลิตสื่อและการขยายองคความรู

สรุปและขอเสนอแนะ
จากการติดตามผลการอบรมพบวาผูเขารับการอบรมที่ไมไดนําความรูไปใชในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนมีมากถึงรอยละ 90 ของผูเขารับการอบรมทั้งหมด สาเหตุเพราะโรงเรียนไมมีความพรอมดานโปรแกรม GSP
และขาดอุปกรณการสอน ผูเขารับการอบรมขาดการทบทวนความรูและเวลาในการผลิตสื่อ ในดานการขยายองค
ความรูสัดสวนของผูที่ขยายองคความรูตอผูที่ไมขยายองคความรูอยูในเกณฑที่ต่ํามากเพียง 0.08 เนื่องจากผูเขารับ
การอบรมขาดการทบทวนความรูในการผลิตจึงขาดความมั่นใจในการนําความรูไปขยายกับบุคคลอื่น
อยางไรก็ดีจากกรณีตัวอยางที่ติดตามผล พบวา ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปผลิตสื่อ
การเรียนการสอน และขยายองคความรูใหกับนักเรียน นิสิตฝกสอน และเพื่อนครู สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตรมากขึ้น นอกจากนั้นผูเขารับการอบรมไดจัดทําเว็บไซตเพื่อแนะนําวิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอน
GSP โดยมีกระดานถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและขอสงสัยในการผลิต อีกทั้งจัดทําสื่อการสอนให
บุคคลทั่วไปสามารถดาวนโหลดเพื่อไปใชในการเรียนการสอนไดฟรีโดยไมมีลิขสิทธิ์
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การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

วิธีการหนึ่งในการสนับสนุนใหครูผลิตสื่อการสอนหรือขยายองคความรูมากขึ้นนั้นหลังจากการอบรมแลว
ควรมีการจัดตั้งศูนยการใหคําปรึกษาการผลิตสื่อGSP โดยติดตอทาง Email, Web board หรือ โทรศัพท และผลิต
สื่อ CD แนะนําวิธีการและขั้นตอนการผลิตสื่อประยุกตอยางละเอียดพรอมตัวอยางใหนํามาใชสอน รวมทั้งมีการ
ติดตามการผลิตสื่อและการขยายองคความรูอยางตอเนื่อง
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