บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ
ที่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามโคก
/๒๕๕๖

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่ อง ขอส่ งวิจยั ในชั้นเรี ยน ภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๖
เรียน ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามโคก
ตามนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ได้กาํ หนดให้มีการจัดการเรี ยนเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และส่ งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
ข้าพเจ้า นายอาคม จันตะนี ครู กศน.ตําบลบางโพธิ์ เหนือ ได้จดั การเรี ยนรู้โดยบูรณาการด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรี ย นการสอนระดับประถมศึ กษา มัธยมศึ ก ษาตอนต้น และ
มัธยมศึ กษาตอนปลาย ในการนี้ ได้จดั ทําวิจยั ในชั้นเรี ยนขึ้ น เพื่อศึ กษาผลกระทบและพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงขอส่ งรายงานผลงานวิจยั ในชั้น“ปั ญหา ผูเ้ รี ยนส่ งใบงานล่าช้า” เพื่อ
ศึกษาแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายอาคม จันตะนี )
ครู กศน.ตําบล

“ งใบงานล่ าช้ า”
“ปัญหา ผู้เรียนส่
ชื่ อผู้วจิ ัย : นายอาคม จันตะนี ตําแหน่ ง : ครู กศน.ตําบล
ปฏิบัติหน้ าทีป่ ระจํา : กศน.ตําบลบางโพธิ์ เหนื อ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปี การศึกษา : ๑/๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภาพปัญหาและสิ่ งทีต่ ้ องการพัฒนา

จากการจัดการเรี ยนการสอนแบบ กศน. ตามตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เช่น การ
เรี ยนรู้แบบพบกลุ่ม การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้แบบทางไกล การเรี ยนรู ้แบบชั้นเรี ยน การจัดการเรี ยนการ
สอนในปั จจุบนั ได้บูรณาการทักษะการเรี ยนรู้ดา้ นต่างๆ เข้าด้วยกัน มีการใช้สื่อการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย ตาม
ความต้อ งการของผู ้เ รี ย น การจัด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยเฉพาะคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเตอร์เน็ท เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนสามารถนําองค์ความรู้มาปรับใช้ในการศึกษาเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองมากขึ้ น การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี ความด้านคอมพิ วเตอร์ และอิ นเตอร์ เน็ ท ควรพัฒนาอย่า งต่อเนื่ อง
เพื่อให้เกิ ด ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ที่ ดี เพื่ อ พัฒนาให้ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ดี ข้ ึ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ดา้ นการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถส่ งงานมอบหมายทันตามกําหนด และมีประสิ ทธิ ภาพ

วิธีการศึกษา

ผูศ้ ึกษาได้ออกแบบใบงานแบบอัตนัยและกําหนดให้ผเู้ รี ยนศึกษาเรี ยนรู้เพิม่ เติมด้วยวิธีการสื บค้นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องจากอินเตอร์ เน็ท รวมถึงวิธีการส่ งงานมอบหมายทางเว็บไซต์ กศน.ตําบลบางโพธิ์ เหนือ โดยบูรณา
การเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาํ หนด เพื่อศึกษาเรื่ องความล่าช้าในการส่ ง
งานและศึกษาผลต่างระหว่างการส่ งงานแบบปกติกบั การส่ งงานผ่านทางเว็บไซต์ กศน.ตําบลบางโพธิ์ เหนือ

สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถส่ งงานมอบหมายเสร็ จทันตามเวลาที่กาํ หนดและมีความถูกต้องของข้อมูล
ในการศึกษาเรี ยนรู ้ในแต่ละสัปดาห์ โดยใช้สถิติผเู้ ข้าเรี ยนทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์เป็ นเกณฑ์คิดค่าร้อยละ

ประชากร

การศึกษาในครั้งนี้ ใช้กบั ผูเ้ รี ยนทุกระดับที่มาพบกลุ่มเป็ นเวลา ๓ สัปดาห์ติดต่อกัน

วิธีการแก้ปัญหา/วิธีการพัฒนา
ในภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ครู ผสู้ อนกําหนดให้นกั ศึกษาทุกระดับชั้นทําใบงานแบบอัตนัย
โดยกําหนดจํานวนแบบทดสอบในแต่ละครั้งไม่เกิน ๓ ข้อ มีข้นั ตอน ดังนี้
๑. สัปดาห์ที่ ๑ ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู ้ ตํารา และส่ งใบงานเก็บเข้าแฟ้ มสะสมงาน
๒. สัปดาห์ที่ ๒ ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ทและส่ งใบงานทางเว็บไซต์ตามที่กาํ หนด
๓. สัปดาห์ที่ ๓ ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ทและส่ งใบงานทางเว็บไซต์ตามที่กาํ หนด และ
ประเมินผลเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการส่ งงานมอบหมายทั้ง ๒ วิธี โดยวัดผลประเมินผลจากจํานวน
ประชากรในแต่ละครั้งเป็ นค่าร้อยละของผูเ้ รี ยนในแต่ละสัปดาห์

ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา

๑. ในสัปดาห์ที่ ๑ พบว่ามีผเู ้ รี ยนส่ งงานใบงานทันตามกําหนดจํานวนร้อยละ ๔๕ ของผูม้ าพบกลุ่ม
และมีผทู ้ าํ แบบทดสอบในใบงานไม่เสร็ จตามกําหนดเวลาจํานวนร้อยละ ๕๕
๒. ในสัปดาห์ที่ ๒ พบว่ามีผเู ้ รี ยนส่ งงานใบงานทันตามกําหนดจํานวนร้อยละ ๗๐ ของผูม้ าพบกลุ่ม
และมีผพู ้ ยายามทําใบงานให้เสร็ จจนสามารถส่ งงานมอบหมายทางเว็บไซต์ตามที่กาํ หนดในวันพบกลุ่ม
๓. ในสัปดาห์ที่ ๓ พบว่ามีผเู ้ รี ยนส่ งงานใบงานทันตามกําหนดจํานวนร้อยละ ๙๕ ของผูม้ าพบกลุ่ม
และสามารถส่ งงานมอบหมายได้ท้ งั หมดก่อนสิ้ นสุ ดเวลาในการพบกลุ่ม

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การมอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนในรู ปแบบอัตนัยเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
อิสระในการตอบคําถามมากขึ้น ผูเ้ รี ยนมีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าการศึ กษาในตํารา เอกสาร ซึ่ ง
ส่ งผลดีให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย มีความรอบรู้มากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็ นการกระตุน้ ในการ
เรี ยนรู้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามกระตื อรื อร้ นที่ จะส่ ง งานที่ไ ด้รับ มอบหมายให้เสร็ จทันตามที่ กาํ หนด ทั้ง นี้ ย งั เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์ เน็ทมากขึ้น

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

ผู้เ รี ยนมี ท ัก ษะการเรี ยนรู ้ ด้ า นการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ท สามารถนํา ไปปรั บ ใช้ ใ น
ชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รี ยน

ข้ อเสนอแนะ

๑. ควรส่ งเสริ มการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ท เช่น จัดโครงการอบรมผูเ้ รี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
๒. ควรมีความพร้อมด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถศึกษา
เรี ยนรู ้ได้เต็มประสิ ทธิ ภาพและส่ งงานมอบหมายได้ทนั ตามเวลาที่กาํ หนด

