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การวจิยัคร้ังน้ีมจุีดมุง่หมายเพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนแบบศนูยก์ารเรยีนรว่มกบัการใช ้สือ่ประสม 

ในหนว่ยการเรยีนรูว้รรณคดี เรือ่งอศิรญาณภาษิต สาํหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ใหม้ปีระสิทธภิาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 3) ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 5) พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
การจัดการเรียนรู้ ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
43 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการสอนวรรณคดีแบบ
ศนูยก์ารเรยีนร่วมกบัการใช้สือ่ประสม 2) แผนการจัดการเรยีนรู ้3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์อ่นเรยีน
และหลงัเรยีน 4) แบบประเมนิการปฏบิตังิาน 5) แบบสอบถามความพงึพอใจ การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ประสทิธภิาพของชุดการสอนวรรณคดีแบบศนูยก์ารเรียนร่วมกบัการใช้สือ่ประสมของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 92.01/89.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.37 คะแนน  
และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 26.91 คะแนน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนมีคะแนนร้อยละ72.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 
ร้อยละ 70
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4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสมค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด  

5. ประสิทธิภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ:  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สื่อประสม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

Abstract
The objectives of this study are 1) to develop instructional learning center package 

with multimedia for the literature learning on the title “Isarayan Pasit” for Mutthayomsuksa 
3 student with the efficiency level (E

1
/E

2
) of 80/80 2) to compare learning achievements 

before and after teaching using this instructional learning package 3) to examine student 
working behavior 4) to evaluate student satisfactory and 5) to enhance efficiency of  
professional learning community (PLC). population used in this study are 43 Matthayomsuksa 
3 students of Mahasarakham University Demonstration school (secondary) enrolled in second 
semester of year 2020 obtained by purposive sampling.

Research tools comprised of 1) instructional learning center package with multimedia 
2) instructional plan 3) before and after learning achievement tests 4) working evaluation form 
and 5) satisfactory evaluation form. Data was analyzed using percentage, mean, standard 
deviation and student t-test.

Results of this study are: 

1. Efficacy of instructional learning center package with multimedia for  
Mutthayomsuksa 3 students is 92.01/89.69 which higher than 80/80 criteria.

2. The average learning achievements of students after teaching using the developed 
method is 26.91 which significantly (p < 0.05) than before (17.37) teaching using this method.

3. The average student working behavior score is 72.13% which higher than setting 
criterion at 70%.

4. The average student satisfactory score for instructional learning center package 
with multimedia developed in this study is 4.67 (most satisfy).

5. Efficiency of professional learning community (PLC) is at the highest level.

Keywords: Instructional learning center package, multimedia,professional learning  
community 
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บทนำา
จากผลการสะท้อนปัญหาการศึกษา

ข้อมูลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการวิจัยเร่ือง “การ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ
จดัการเรยีนรูว้รรณคดีแบบบรูณาการ เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ สําหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่3” (วนัวสิา ประมวล และรมย์ธรีา  
ศิริพงศ์วรกุล,2562) ในปีการศึกษา 2562 ของ 
ผู้วิจัยและอาจารย์ผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และผลประสิทธิภาพจากการประยุกต์
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มี 
เป้าหมายพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยร่วมกัน
สะท้อนผลปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาระวรรณคดี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ด้านผู้เรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่แสดง
พฤติกรรม เบื่อหน่ายการอ่านวรรณคดี เมื่อมี
การมอบหมายให้อ่านหนังสือมาล่วงหน้าหรือให้
อ่านในคาบเรียน ไม่สนุกกับการเรียน ซึ่งไม่ส่งผล
ดีต่อประสิทธิภาพในการอ่านการเรียนวรรณคดี 
และด้านผู้สอน ครูผู้สอนมักจะมุ่งสอนแบบอ่าน
เอาเรื่อง เล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนจดจํา
เหตุการณ์เรื่องราว ตัวละคร จดจําบทประพันธ์
และท่องจําบทอาขยาน ครูผู้สอนจึงจะต้องปรับ
เปล่ียนรูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสุขและสนุกกับการ
อ่านการเรียนภาษาไทยในสาระวรรณคดี ดังนั้น
จงึเกิดแนวคิดในการสรา้งศนูย์การเรยีนรูแ้ละสรา้ง
สื่อประสม อาทิ การใช้บอร์ดเกม บัตรภาพภาพ 
กระดานแม่เหล็ก เกมออนไลน์ การทําใบงาน  
และการสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารใบความรู้ คลิปวีดิทัศน์การสอนหรือ
ความรู้เพิ่มเติมจากศูนย์การเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้อ่านได้ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองไปพร้อม

กับการทํากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องทิศนา  
แขมมณี (2550: 374) กล่าวว่าวิธีสอนโดยใช้
ศูนย์การเรียน เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง กรมวิชาการ 
(2541: 80) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ศูนย์การเรียนซึ่งนํากระบวนการเรียนท่ีบูรณาการ
ระหวา่งการใชส้ือ่ประสม (multimedia) ทีม่กีารนาํ
สือ่หลายๆ อยา่งมาใชป้ระกอบกันอยา่งเปน็ระบบ
โดยลักษณะของสื่อประสมที่มีความสอดคล้อง
กับ เนื้ อหาหรือตามจุดประสงค์การ เรี ยนรู้   
ช่วยส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล สื่อ
ประสมเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสถานการณ์
ใหเ้กิดการเรียนรู ้การจดัประสบการณ์การเรยีนเอง  
ผูเ้รยีนประกอบกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมาก
ที่สุด โดยอาศัยส่ือการสอนแบบประสมและหลัก
การของกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เข้าช่วยในการ
เรียนการสอน การใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 
นอกจากจะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงกว่าวิธีปกติแล้ว ยังทําให้เกิดผลต่อการพัฒนา
กระบวนการกลุ่มด้วย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดให้วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยเปน็สาระหนึง่ของสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทยโดยระบุมาตรฐานไว้ว่าผู้ เรียนต้อง 
“เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่าและนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง” (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552: 45) การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีที่
จะใหไ้ดผ้ลด ีครตูอ้งใชศ้าสตรท์างการสอน ทฤษฎ ี
หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูม้าประยกุต์
ใช้ สามารถเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนแบบ
ต่างๆ ใช้นวัตกรรมที่เป็นวิธีการและความคิดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 2554: 
31-32) 
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การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วยการเรียนรู้ 
วรรณคดี เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ 
ผู้เรยีน ผูเ้รยีนกลา้แสดงออกทางความคดิ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม การใช้
สื่อประสมที่หลากหลายและสัมพันธ์กับเนื้อหา
มีความสอดคล้องกับตามจุดประสงค์การเรียนรู้
และการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมในแต่ละศูนย์
การเรยีน ชว่ยสง่เสรมิความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน รู้จักกระบวนการในการ
ทํางานกลุ่ม เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้ผู้เรียนสนใจ
เรียนสาระวรรณคดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การอ่านการเรียนวรรณคดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น

จากแนวคิด หลักการ ความสําคัญและ
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับหลัก
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนําวิธีการสอนแบบศูนย์
การเรียนมาใช้ในการวิจัย ที่มีการสอนที่คํานึง
ถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการการ
ทํางานกลุ่มร่วมกันของผู้เรียน โดยผ่านศูนย์การ
เรียนที่มีส่ือการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2552: 100) กล่าวว่า การใช้
สื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายชนิดในการสอนแต่ละ
คาบให้สัมพันธ์กัน เป็นไปอย่างมีระบบในรูปของ
สื่อประสมจะเป็นผลดีต่อการใช้สื่ออย่างใดอย่าง
หน่ึงเพยีงแต่อยา่งเดียว ซึง่ วชัิย วงษใ์หญ ่(2542) 
กล่าวไว้ว่าการสอนโดยใช้สื่อการสอนในรูปสื่อ
ประสมโดยนําเอาสื่อการเรียนหลายๆ อย่างมา
สัมพันธ์กันและมีคุณค่าส่งเสริมกันแล้วทําให้ครูมี
ความมัน่ใจในการสอน ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการสอนวรรณคดี
แบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้ส่ือประสมและ
กระบวนการกลุม่มาสอนจะทําใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันา
ด้านการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและมปีฏสัิมพนัธก์บัผูอ้ืน่ รูจ้กักระบวนการ
ในการทํางานกลุ่ม เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้ผู้เรียน
สนใจเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่าน
การเรียนวรรณคดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
เป็นแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรู้
วรรณคดใีหบ้รรลุเปา้หมายตามทีห่ลกัสตูรกําหนด 
ซึง่สามารถนําไปใชแ้กป้ญัหาการจดัการเรยีนรูข้อง
ผู้วิจัย อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1-2,22) ในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเพ่ือเข้าสู่โลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความ
เป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์  
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้
อย่างสันติ และการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผู้วิจัยจึงได้สนใจทํา
วิจัย รวมถึงครูผู้สอนภาษาไทยท่านอื่นๆ จะได้
นาํไปปรบัใชเ้พือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายของการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การ

เรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วยการเรียน
รู้วรรณคดี เรื่องอิศรญาณภาษิต สําหรับนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปท่ีี 3 ใหมี้ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์
การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วยการ
เรียนรู้วรรณคดี เรื่องอิศรญาณภาษิต 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับ
การใช้สื่อประสม ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี 
เรื่องอิศรญาณภาษิต 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรยีนรว่มกบัการใชส้ือ่ประสม เรือ่งอศิรญาณภาษิต 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรียน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ได้แก่  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จํานวน
นักเรียน 7 ห้องเรียน รวม 291 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 43 คน 
จาก 1 ห้อง ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เนือ่งจากเปน็สมาชิกกลุม่
ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะสอดคล้องตามหลกัเกณฑก์าร
ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลองนวัตกรรมการสอน
แบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม 

2. ตัวแปรที่ศึกษ� 

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียน
รู้วรรณคดีแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อ
ประสม และกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ประสทิธภิาพของชดุการสอน ทกัษะ
การปฏบิตังิานของนกัเรยีน และความพงึพอใจตอ่
การเรียน

3. เนื้อห�ที่ใช้ในก�รวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาสาระ 
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สาระที่ 5 วรรณคดี วรรณกรรม เรื่อง อิศรญาณ
ภาษิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งเนื้อหาออก
เปน็ 5 เรือ่ง ดงันี ้1) ประวตัผิูท้รงนพินธ ์2) ความ
เป็นมาของเรื่อง 3) เนื้อเรื่อง 4) คุณค่าของเรื่อง 
5) กําเนิดกลอนเพลงยาว

4. ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองในภาค เรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยทดสอบก่อนเรียน 1 
ชั่วโมง ทําการสอน 1 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง และ
ทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง 

5. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1. ชุดการสอนวรรณคดีแบบศูนย์การ
เรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม เรื่อง อิศรญาณ
ภาษิต มีค่าความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด

2. ขแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่อนวรรณคดี
แบบศนูยก์ารเรียนร่วมกบัการใชส้ือ่ประสมจาํนวน 
4 แผน 8 ชัว่โมง มคีา่ความเหมาะสมเทา่กบั 4.61

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง
อิศรญาณภาษิต จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มี
ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.49-0.78 ค่าอํานาจ
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จําแนกระหว่าง 0.33-0.82 และ ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.93

4. แบบประเมินทกัษะการปฏิบตังิานจาก
การเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน มีค่า
ความเหมาะสมในระดับดีมาก 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรยีน ดว้ยการเรยีนโดยใช้ชุดการสอนแบบศนูย์
การเรียน เรื่องอิศรญาณภาษิต จํานวน 15 ข้อ  
มีค่าความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

6. แบบประเมินประสิทธิภาพการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยสมาชิก PLC 
จํานวน 10 ข้อ มีค่าความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการจัด
เก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

1. ก่อนการทดลองผู้วิจัยดําเนินการตาม
ข้ันตอน PLC เพือ่พฒันาการจัดการเรยีนรู ้โดยเริม่
จากการวางแผนประชุมกับกลุ่ม PLC เพื่อสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 4 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง และส่งผู้เชี่ยวชาญจํานวน 
3 ท่านเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผน และ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

2. ผู้วิจัยดําเนินการทดสอบก่อนเรียน
กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในหน่วยวรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณ
ภาษิต” จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

3. ผู้วิจัยดําเนินการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้ในชุดการ
เรียนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม 
ในหน่วยวรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณภาษิต” ที่สร้าง
ไว้ 1 ชุด มี 4 ศูนย์การเรียน ให้นักเรียนเรียน 

จํานวน 2 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนศูนย์ใด
ก่อนก็ได้ แล้วจัดสภาพห้องเรียนให้เป็นศูนย์การ
เรียน จํานวน 4 ศูนย์การเรียน และ 1 ศูนย์สํารอง 
พร้อมบันทึกปฏิบัติการ PLC ของกลุ่มครูในกลุ่ม
สาระ โดยมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน และสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 1 ท่าน

4. หลงัจากดาํเนนิการทดลองแลว้ ผูว้จิยั
ดาํเนนิการทดสอบหลงัเรียน (Post test) ในชัว่โมง 
ถัดไป โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่ทดสอบก่อน
เรียน และนํามาวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
เพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูล 

5. ผู้วิจัยนําแบบวัดความพึงพอใจของ 
ผูเ้รยีนทีม่ตีอ่การจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยชดุการ
สอนแบบศนูย์การเรียนรว่มกบัการใชส้ือ่ประสมให้
นักเรียนตอบตามความคิดเห็น

6. นําคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียน แบบประเมินประสิทธิภาพการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยสมาชิก PLC 
มาวิเคราะหค์า่ทางสถติ ิประมวลผลและเรยีบเรยีง
นําเสนอรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการ
สอนวรรณคดีแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้ส่ือ
ประสม ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง “อิศร
ญาณภาษิต” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 
โดยใช้สูตร E

1
/E

2

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ด้วยชุดการ
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สอนวรรณคดีแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้
สื่อประสม ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง  
“อิศรญาณภาษิต” ด้วยการหาค่าความก้าวหน้า
ทางการเรียน โดยการทดสอบค่า T แบบ  
t-Dependent

3. วเิคราะหพ์ฤติกรรมการปฏิบติังานของ
นักเรียนเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวรรณคดีแบศูนย์
การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วยการ
เรียนรู้วรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณภาษิต” ด้วยการ
หาค่าเฉลี่ยของคะแนน 

4. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวรรณคดี
แบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ใน

หน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณภาษิต” 
ด้วยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนน 

5. วเิคราะหผ์ลการประเมนิประสทิธภิาพ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดย
สมาชิก PLC ด้วยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนน

ผลการวิจัย
1. ประสทิธภิาพของชดุการสอนวรรณคดี

แบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ใน
หน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณภาษิต” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ต�ร�ง1 สรุปผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ร่วมกับการใช้ 
สื่อประสม ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณภาษิต” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ก�รทดลอง N E
1

E
2

E
1
/E

2

43 92.01 89.69 92.01/89.69

จากตาราง 1 ชุดการสอนวรรณคดีแบบ
ศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วย
การเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณภาษิต” 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการ
ทดลองหาประสิทธิภาพพบว่าร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียน (E

1
) มีค่าเท่ากับ 

92.01 และร้อยละของคะแนนเฉล่ียของคะแนน
หลังเรียน (E

2
) มีค่าเท่ากับ 89.69 แสดงว่า

ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วยการเรียนรู้
วรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณภาษิต” ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 92.01/89.69 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้ ด้วยชุดการสอน
วรรณคดีแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อ
ประสม ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง  
“อิศรญาณภาษิต” ด้วยการหาค่าความก้าวหน้า
ทางการเรียน โดยการทดสอบค่า T แบบ  
t-dependent
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ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียน 43 คน

ก�รทดสอบ S.D. S.D. t Sig. (1-tailed) 

ก่อนเรียน 17.37 6.54
9.53 6.57 9.52 * <0.0001

หลังเรียน 26.91 1.67

จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอน
แบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ใน
หน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต 
ซึง่มคีะแนนก่อนเรยีนเฉลีย่เทา่กับ 17.37 คะแนน 
และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 26.91 คะแนน และ
เม่ือเปรยีบเทยีบระหวา่งคะแนนกอ่นและหลงัเรยีน 

พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 3. วิเคราะหพ์ฤตกิรรมการปฏบัิติงาน
ของนักเรียนเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวรรณคดีแบ
ศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วย
การเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณภาษิต” ด้วย
การหาค่าเฉลี่ยของคะแนน

ต�ร�ง 3 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ 
ชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม 

ร�ยก�รประเมินพฤติกรรม
ศูนย์ก�รเรียนรู้

S.D. ร้อยละ
1 2 3 4

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.93 3.93 3.95 3.98 3.95 0.22 72.99

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 73.96

การให้ความร่วมมือในการทํางาน 3.95 3.95 3.91 3.93 3.94 0.24 72.78

การแสดงความคิดเห็น 3.65 3.65 3.65 3.72 3.67 0.47 67.83

การยอมรับความคิดเห็น 3.86 3.95 4.00 4.00 3.95 0.14 73.10

สรุปรวม 3.90 0.22 72.13

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่า
เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนร้อย
ละจากการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใน
ชุดการสอน ทั้ง 4 ศูนย์การเรียน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 
( ) เท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทา่กับ 0.22 และคะแนนรอ้ยละ 72.13 ซึง่สงูกวา่

เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 และสูงกว่าเกณฑ์ของ
โรงเรียนทีก่าํหนดไวร้อ้ยละ 60 แสดงวา่พฤตกิรรม
การปฏิบัติงานของนักเรียนโดยใช้ชุดการเรียน
แบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ส่งผล
ให้นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
หลังการใช้ชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับ 
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การใช้สื่อประสมสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้

4. วเิคราะหผ์ลการประเมนิความพงึพอใจ 
ของผู้เรียนเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวรรณคดีแบบ

ศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วย
การเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง “อิศรญาณภาษิต” ด้วย
การหาค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ต�ร�ง 4 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียน
ร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต 

ข้อ ร�ยก�รประเมิน
ระดับคว�มพึงพอใจ

ลำ�ดับ
S.D. ค่�ระดับประเมิน

1 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 4.67 0.56 มากที่สุด 1

2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.67 0.52 มากที่สุด 1

3 ด้านประโยชน์ในการเรียน 4.66 0.52 มากที่สุด 2

สรุปรวม 4.67 0.53 ม�กที่สุด

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าผลการ
วิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการ
ใช้ส่ือประสม เรื่อง อิศรญาณภาษิต มีความคิด
เห็นในระดบัมากทีส่ดุในทกุด้าน โดยมด้ีานรปูแบบ
การจัดกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.67 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.56 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยมีค่าเฉล่ีย  
( ) เทา่กับ 4.67 และมค่ีาสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทา่กบั 0.52 ด้านประโยชน์ในการเรยีน โดย
มีคา่เฉลีย่ ( ) เทา่กบั 4.66 และมคีา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 และสรุปรวมมีค่า
เฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.67 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 

5.วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดย
การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการ
ใช้สื่อประสมในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง  
อิศรญาณภาษิต โดยสมาชิก PLC จํานวน 8 ราย 

พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
เฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.65 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.09 

อภิปรายผล
จากการดําเนินการทดลองจัดกิจกรรม

ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้
สือ่ประสมในหน่วยการเรียนรูว้รรณคดี เรือ่ง “อศิร
ญาณภาษิต” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 43 คน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สามารถนําผลการ
ทดลองมาอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน มีค่า
ประสิทธภิาพเทา่กบั 92.01/89.69 เมือ่เทยีบกบั
เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อาจเนื่อง
มาจากในกระบวนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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รวมทั้งผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน PLC เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการวางแผน
ประชมุกบักลุม่ PLC ในโรงเรยีนเพ่ือสรา้งแผนการ
จัดการเรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ร่วมกับการใช้สื่อประสม นับว่าเป็นเครื่องมือ 
สําคัญในการพัฒนาสําหรับผู้สอน ทําให้เกิดการ
วางแผนการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล อกีทัง้ชุดการสอนได้ผา่นการประเมนิ
และใหข้อ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ทา่น 
เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของแผนและชุดการสอน
แบบศูนย์การเรียนด้านคุณภาพของชุดการสอน 
เกี่ยวกับเน้ือหาของชุดการสอน รูปแบบกิจกรรม 
และลักษณะของสื่อที่เหมาะสมของชุดการสอน 
เพ่ือนํามาปรับปรุงชุดการสอนให้สมบูรณ์มากยิ่ง
ขึ้น สอดคล้องตามหลักการของชัยยงค์ พรหมวงศ์  
(2556: 7) การผลิตสื่อหรือชุดการสอนนั้น ก่อน
นําไปใช้จริงจะต้องนําสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิต
ขึ้นไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูว่าส่ือหรือชุด
การสอนทําให้ผู้เรียน มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ มี
ประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการ
สอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 

รูปแบบการจัดการเรียนรูปแบบศูนย์การ
เรียนเป็นกระบวนการที่ผู้สอนจัดประสบการณ์
การเรยีนรูโ้ดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนศึกษาหาความรูด้้วย
ตนเองตามความสามารถและความสนใจ ผู้สอน 
จะทําหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมศูนย์การเรียน และ
อํานวยความสะดวกในการดูแลและให้คําแนะนํา
ในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ กรมวิชาการ 
(2541: 214) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ศูนย์การเรียนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
ตามความสามารถความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทาง
ความคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง ฝึกการทํางานเป็นทีม สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายได้ 
กระบวนการเรียนที่บูรณาการระหว่างการใช้สื่อ
ประสม (multimedia) ทีม่กีารนําสือ่หลายๆ อย่าง
มาใช้และมีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งการสร้างชุดการสอนที่ใช้ในการ 
วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์  
พรหมวงศ ์(2552) ทีก่ลา่ววา่การสรา้งชดุการสอน 
โดยยึดหลักทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การยดึนกัเรยีนเปน็ศนูยก์ลางในการเรยีนรู ้การใช้
สื่อแบบประสม หลักการสอนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ และยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มา
ใชใ้นการเรยีนการสอน ดงันัน้การสรา้งชดุการสอน
ที่คํานึงถึงหลักการทฤษฎีดังกล่าวจะช่วยทําให้
ชุดการสอนที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพต่อการเรียน
การสอนมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุมาพร พวงดอกไม้ (2560) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เร่ือง ชนิด
ของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ผลการศกึษา พบวา่  
1) ชดุการสอนแบบศนูยก์ารเรยีน เรือ่ง ชนิดของคํา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เทา่กบั 81.48/85.22 ซึง่สงูกวา่ประสทิธภิาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ทีก่าํหนดไว ้และ (ล้าํทพั  
สชุาฎา, 2554) ทีไ่ดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง 
ประเพณีไทย ของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ระหวา่งการสอนแบบศูนยก์ารเรยีนกบัการสอบ
แบบปกติ โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ 
ผลวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนแบบศูนย์ทางการ
เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่องประเพณี
ไทย สําหรับนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 86.10/85.80
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการ
สอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม 
ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง อิศรญาณ
ภาษิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง
มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.37 คะแนน 
และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 26.91 คะแนน และ
เม่ือเปรยีบเทยีบระหวา่งคะแนนกอ่นและหลงัเรยีน
พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ การท่ีนักเรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ เนือ่งมาจากสาเหตุ
หลายประการ คือ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
รว่มกบัการใชส้ือ่ประสมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนในการเรียนวรรณคดี
ในเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติผู้แต่ง ความเป็นมาของ
เรื่อง เนื้อเรื่อง และคุณค่าของเรื่อง ประกอบไป
ดว้ยสือ่หลากหลาย เรา้ความสนใจของผูเ้รยีนไดด้ ี 
มีคู่มือ คําชี้แจงและคําแนะนําวิธีการใช้ มีขั้นตอน
ประกอบกิจกรรมอย่างละเอียด ชัดเจน ง่ายต่อ
การนําไปใช้ ซึ่ง สุคนธ์ สินธพานนท์ (2545) ได้
กล่าวว่า ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการสอนที่เป็น 
ขั้นตอน ชัดเจน กิจกรรมต้องมีความน่าสนใจ น่า
ตดิตาม ไมน่า่เบ่ือ มคีวามเหมาะสม สามารถทําให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ อีกทั้งผู้วิจัย
ได้ปรับปรุงและทดสอบให้มีประสิทธิภาพ ศึกษา
วิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เน้ือหา จุดประสงค์ 
ผลการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย สรา้ง
แบบทดสอบ ที่ทําการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนกับเนื้อหา (IOC) 
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และผ่านการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล ด้านหลักสูตรและ
การสอนด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ก่อนนํา
แบบทดสอบไปใช้ทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง จึงทําให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล้ําทัพ สุชาฎา 
(2554) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีไทย 
ของนักเรียนไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
การสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอบแบบปกติ 
โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ ผลวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีไทย ของนักเรียน
หลังการสอนแบบศูนย์การเรียนสูงกว่าก่อนการ
สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ไทย เรื่อง ประเพณีไทย ของนักเรียนที่ได้รับ 
การสอนแบบศูนย์การเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้
รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ง (สมชาย แก้วเจริญ, 2556) ศึกษา
การใชส้ือ่ประสมเพือ่พฒันาความสามารถดา้นการ
อ่านทํานองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ (อมุาพร  
พวงดอกไม้,2560) การพัฒนาชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนชุด
การสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคํา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2552) ที่
กล่าวว่าชุดการสอนเป็นระบบการนําสื่อประสม
ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายเนื้อหา
วิชาและประสบการณ์ของหน่วยใดหน่วยหนึ่งโดย
เฉพาะ มสีือ่การสอนท่ีอยูใ่นรปูวสัดุ อปุกรณ ์หรือ
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วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการ
เกิดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่ม
สูงขึ้น หลังจากที่ได้เรียนรู้จากชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน

3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนมีทักษะการ
ปฏิบัติงานจากการเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์
การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ในหน่วยการ
เรียนรู้วรรณคดี เร่ืองอิศรญาณภาษิต ที่คะแนน
ร้อยละ 72.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 
70 และสูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนที่กําหนดไว้
ร้อยละ 60 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การ
เรียนได้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โดยใหน้กัเรยีนไดม้ส่ีวนร่วมและลงมอืปฏิบติัทกุขัน้
ตอน ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและร่วม
กันเรยีนและปฏบัิตงิานในรูปแบบของกระบวนการ
กลุม่ เนน้การฝกึทํางานรว่มกนัเปน็กลุม่ รู้จกัคิดแก้
ปญัหาร่วมกัน ผู้เรียนได้มโีอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (กรม
วิชาการ,2539: 1-2) ที่ได้ให้หลักการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ว่า ควรให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แลก
เปลีย่นขอ้มลูความคิดและประสบการณแ์กก่นัและ
กัน ให้ผู้เรียนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้
มากที่สุด ซึ่ง (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2550: 122) 
ก็ได้กล่าวว่า การเรียนแบบชุดศูนย์การเรียนเป็น
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ท้าทายความสามารถ ยั่วยุ
ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กิจกรรมสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ค้นพบการเรียนรู้และ

สรุปผลในการแก้ปัญหา สามารถทํางานได้อย่าง
เป็นระบบ และผู้เรียนได้ฝึกทักษะรายบุคคล 
ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม วิเคราะห์เป็น มองเห็น
แนวทางในการแก้ปัญหา สามารถทํางานได้อย่าง
เป็นระบบ แสดงว่าพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
นักเรียนโดยใช้ชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียนร่วม
กับการใช้สื่อประสม เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย
น่าสนใจ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป เป็นกิจกรรม
ที่นักเรียนสนใจ และรู้สึกสนุกสนานเวลาได้ฝึก
ปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและให้ร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรม ตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม แสดงออกถึง
พฤตกิรรมการปฎบิตังิานในขณะทีเ่รยีน การมสีว่น
ร่วมในการวางแผน การปฏิบัติงานตามบทบาท
หนา้ที ่การให้ความรว่มมอืในการทํางาน การแสดง
ความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นเป็นอย่างดี  
ในทุกศูนย์การเรียนรู้ สอดคล้องตามนโยบาย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2,22) ในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเพ่ือเข้าสู่โลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความ
เป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้
อย่างสันติ ส่งผลให้นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรม
การปฏิบัติงานหลังการใช้ชุดการเรียนแบบศูนย์
การเรียนร่วมกับการใช้ สื่อประสม สูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการ
สอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม 
ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง อิศรญาณ
ภาษิต ในด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การจัดกิจกรรม และด้านประโยชน์จากการเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกันทุกด้านคือ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ
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4.1 การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม เป็นกระบวนการที่ 
ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง แต่ละศูนย์จะมี
เนื้อหาสาระและกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ ให้ผู้เรียน
หมนุเวยีนกันเขา้ศกึษาหาความรูจ้ากศนูยต์า่งๆ ผู้
วจัิยไดกํ้าหนดเน้ือหาใหส้ามารถเรยีนรูใ้นศนูย์การ
เรียนใดก่อนก็ได้ กําหนดเนื้อหาในบัตรเนื้อหาให้
สั้นกระชับ ได้ใจความ มีรูปภาพประกอบเพื่อให้
ง่ายต่อการทําความเข้าใจ มีคู่มือคําชี้แจงบทบาท
ของนักเรียนในการใช้ชุดการสอน ประกอบด้วย 
ซองบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคําถาม และบัตร
เฉลย มสีือ่อปุกรณท์ีจ่ดัเตรยีมไวอ้ย่างหลากหลาย 
ให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้และทํากิจกรรม
ด้วยตนเอง มีแผนผังการเข้าและเปลี่ยนศูนย์การ
เรียนที่ชัดเจน 

4.2 รปูแบบของการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบศูนย์การเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น 
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและ
ลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน ตลอดจนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ความสนใจและ
ความสามารถ และร่วมกันเรียนและปฏิบัติงานใน
รูปแบบของกระบวนการกลุ่ม รู้จักคิดแก้ปัญหา 
ร่วมกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ท้าทายความสามารถ 
เนน้กจิกรรมทีห่ลากหลายน่าสนใจ ไม่ยากหรอืง่าย
จนเกนิไป โดยผูเ้รยีนตอ้งตืน่ตวัอยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
ให้ทันกับเวลาที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 169) กล่าวถึง  
จุดเด่นของการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน ว่าส่ง
เสริมให้ผู้เรียนเรียนตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมความรับผิด
ชอบในการเรียนของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม การทํางาน

รว่มกันเป็นกลุม่ สรา้งความสามัคค ีโดยเปดิโอกาส
ใหก้ลุ่มทีร่ว่มปฏบิตักิจิกรรมในศูนยเ์ดยีวกนั มกีาร
ช่วยเหลือร่วมมือดําเนินกิจกรรมการเรียนร่วมกัน

4.3 ลักษณะของเน้ือหาในชุดการสอนท่ี
เขา้ใจงา่ย แบง่เนือ้หาบทเรยีนโดยจดัเปน็ศูนยก์าร
เรียน 4 ศูนย์ ศูนย์สํารองอีก 1 ศูนย์ มีขั้นตอน
การประกอบกิจกรรมไว้ชัดเจนเป็นลําดับในบัตร
คําสั่งมีเนื้อหาความรู้ในบัตรเนื้อหา สอดคล้องกับ
การทํากิจกรรมในบัตรคําถาม และมีบัตรเฉลยให้
ตรวจสอบคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง มสีือ่การเรยีนการ
สอนแบบประสม ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 
เพื่อให้นักเรียนได้อ่านได้ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย
ตนเองไปพร้อมกับการทํากิจกรรมกลุ่มในแต่ละ
ศนูย ์เชน่ ศนูยก์ารเรยีนรูท้ี ่1 เรยีงไทมไ์ลนป์ระวตัิ
ผู้แต่ง ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 เรียงร้อยฉันทลักษณ์
กลอนเพลงยาว/ฟังคลิปการอ่านกลอนเพลงยาว
อิศรญาณภาษิตศูนย์การเรียนรู้ ที่ 3 Scand QR 
code อ่านและวิเคราะห์เน้ือเรื่อง/เกมออนไลน์
ทดสอบสํานวนสุภาษิต และศูนย์การเรียนรู้ที่ 4 
กระดานแม่เหล็กจับคู่บัตรภาพ/บัตรคําวิเคราะห์
คุณค่าของเรื่องในด้านต่างๆ 

5. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
สรา้งชมุชนการเรยีนรูสู้ก่ารสง่เสรมิและพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด้วยการใช้ชุด
การสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อ
ประสม ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง อิศร
ญาณภาษิต โดยสมาชิก PLC พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด เน่ืองจากผู้วิจัยและสมาชิกในทีม
ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
(PLC) ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียนตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
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การเรยีนรูภ้าษาไทย,นิสติฝกึประสบการณว์ชิาชีพ
ครู,ผู้เชี่ยวชาญ,และผู้บริหาร โดยทุกครูคนวางเป้า
หมายร่วมกัน ไดมุ่้งเนน้และสรา้งการเปลีย่นแปลง
ซ่ึงครตู้องเรยีนรูจ้ากการปฏิบตังิานของกลุม่คร ูครู
แต่ละคนได้แลกเปลีย่นประสบการณก์ารทาํหนา้ที่
เพือ่ทาํงานรว่มกนัและสนับสนุนซึง่กนัและกนั โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ร่วมกัน วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สามารถนําไปใชใ้นการพัฒนาประสิทธภิาพในการ 
จัดการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้น การสะท้อนผล  
(After Class Reflection) โดยการพูดคุยสนทนา
กนัระหวา่งสมาชิกในชุมชนการเรยีนรูเ้พ่ือวางแผน
การจัดการเรียนรู้ หลังการเปิดช้ันเรียนและการ
สังเกตชั้นเรียน เพ่ือการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีจะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียน
การสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษา หรือช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่ง
ผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
สอดคล้องกับแนวทางของ (สํานักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562: 7-9) ที่ได้
เสนอกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินการว่า PLC หมายถึง การ
รวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทําและร่วมเรียนรู้ 
ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาบนพื้น
ฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 
สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ความสําเร็จ
หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน
หลักการและแนวคิดดังกล่าวจึงส่งผลต่อการเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพสู่การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ในการจดัการเรยีนการสอนแบบศนูย์
การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ครูควรจัดทํา
คู่มือครูและศึกษาคู่มือครูล่วงหน้า เพื่อทําความ
เข้าใจและเตรียมความพร้อมของศูนย์การเรียน 
สรา้งบรรยากาศ สถานทีใ่นการจดัการเรยีนรู ้และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ให้พร้อมให้ครบถ้วน
เพียงพอกับการปฏิบัติงานของนักเรียนทุกคน

1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์
การเรียนร่วมกับการใช้ส่ือประสมเป็นรูปแบบที่
นักเรียน ยังไม่คุ้นเคย ดังนั้นครูควรช้ีแจงวิธีการ
ในการเรียน อธิบายบทบาทของผู้เรียนให้นักเรียน
ปฏบิตัติามและตอ้งคอยดแูลใหคํ้าแนะนาํใหป้ฏบิตัิ
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 

1.3 ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครู
ผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
นักเรียนในแต่ละศูนย์การเรียนอย่างใกล้ชิดและ
บันทึกข้อมูล หากมีนักเรียนคนใดมีปัญหา ครูควร
ให้คําแนะนําช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

1.4 การจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์
การเรียนร่วมกับการใช้ส่ือประสม ผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ผลของคําตอบ
ในการทําแบบฝึกหัด/ใบงานในบัตรกิจกรรม 
และแนวทางการปฏิบัติงานควรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ควรสังเกตว่านักเรียนร่วมแสดงความคิด
เห็น ยอมรับความคิดเห็น ร่วมกันทําแบบฝึกหัด/
ใบงาน จากความรู้ที่เกิดขึ้นร่วมกันกับเพื่อน

1.5 ในการเรียนแบบศูนย์การเรียนร่วม
กบัการใชส้ือ่ประสม ครคูวรเนน้ย้าํใหน้กัเรยีนอา่น
คําสั่งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ไม่
ลัดข้ันตอน ควรปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาค
ภมูใิจในตนเองทีจ่ะไมค่ดัลอกหรือแอบดคูาํตอบใน
บัตรเฉลยในขณะที่ทําแบบฝึกหัด/ใบงาน มีความ
ซือ่สัตย ์มจีติสาธารณะ โดยใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ 
มุง่มัน่ในการทํางานให้สําเรจ็ เพือ่ใหเ้กิดการพฒันา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรนาํรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสมไปใช้ในสา
ระอื่นๆ ในรายวิชาภาษาไทย อาทิ หลักการใช้
ภาษา การอ่าน การเขียน และการฟัง ดู พูด

2.2 ควรพฒันาชดุการเรยีนแบบศนูยก์าร
เรียนร่วมกับการใช้สื่อประสม ในรูปแบบศูนย์การ
เรียนแบบออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาสื่อการสอน
ให้มีความทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องตามทักษะ 
แห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
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