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ของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน
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ABSTRACT 
The purpose of this research were to 1) study the result of strengthening of 

the practical skills by following Davies' teaching-style management with web support 

for Mattayomsuksa 3/1 Borabu School, 2) study the satisfaction of students for the 

strengthening of the practical skills by following Davies' teaching-style management 

with web support for Mattayomsuksa 3/1 Borabu School. The target group was 40 

students of Mattayomsuksa 3/1 Borabu School during the first semester of the 2016 

academic year The research tools were (1) the lesson plans by following Davies' 

teaching-style of Career and Technology learning, (2) the measurement of practical 

skills, (3) the satisfaction questionnaire of the students for the practical skills by 

following Davies' teaching-style managementof the Graphic Creation course for 

Mattayomsuksa 3/1 for the statistics used were percentage, mean and standard 

deviation. 
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 The result of the research were as follows 1) The result of the strengthening 

of the practical skills by following Davies' teaching-style management with web 

supporting for Mattayomsuksa 3/1 by measuring the skill scores in each student's 

lesson plan on the Graphic Creation course, can be  concluded that the students 

had higher skill scores in teaching and learning management according to the third 

cycle. The was skill assessment score of overall students had an average score at 

25.03 that was on high level, 2) The satisfaction of students for the strengthening of 

the practical skills by following Davies' teaching-style management with web support 

for Mattayomsuksa 3/1, the majority were in the most satisfying level.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่ง จาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  สองสนิท อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชยากานต ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย 

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.มานิตย์  อาษานอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง

คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกท่านที่ได้

ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณ นางภัทรานี  พลลา นางดาวใจ  ศรีสองเมือง นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง ที่ให้

ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญทุกท่าน

เป็นประโยชน์ย่ิงต่อการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการเรียนและการ

ท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วง คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอ

น้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้เมตตา 

แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอดท าให้การศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผ่านไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณ นายนิพนธ์  ยศดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบรบือ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน

การท าวิจัย อาจารย์ภัทรานี  พลลา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ให้ค าปรึกษาช้ีแนะ และขอบใจ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดีจนการวิจัยครั้งนี้ประสบความส าเร็จ 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปญัหา 

 

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดข้ึนค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบ

ต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและ

ประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่อง

การน ามา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนใหเ้กิดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพโลกในปัจจุบนัได้

มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นยุคของเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการแลกเปลีย่นข่าวสารนั้นเป็นไปอย่างไร้พรมแดน เราสามารถติดต่อสือ่สารหรือศึกษา

ค้นคว้าได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมีหลายแหลง่ข้อมลูบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูล

และการรับข่าวสารบนโลกออนไลน์นั้น จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณาความ

น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง น าไปใช้พิจารณา

ข้อมูลต่างๆก่อนที่จะมีการตัดสินหรือสรุปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 18) เป็นการ

จัดการศึกษาในปัจจุบันควรมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้

บุคคลสามารถด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข มีสติย้ังคิด และสามารถน าข้อมูลข่าวสารไป

ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาในศตวรรษที่ 21  

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

พ.ศ. 2551 มีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข  

โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถ  

ในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี มีการปรับปรงุการจัดท าหลกัสตูรของโรงเรยีนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพ

สังคมท้องถ่ินและบริบทของแต่ละชุมชน ขณะเดียวกันการสอนของครูอาจารย์จะต้องกระตุ้นให้เด็ก

น าความรู้ที่ได้มาต่อยอดเพื่อเพิ่มความรู้ให้มากขึ้น ตลอดทั้งให้ครูอาจารย์ช่วยช้ีแนะสื่อการเรียนการ
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สอนเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันมากข้ึน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 6-7) การจัดการเรียนการสอนจึงสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูป

การศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552, น. 217) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ก าหนดตัวช้ีวัด คือ 

1) อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เขียนโปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐาน  

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 4) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

สร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552, น. 204) 

ตามหลักการท าโครงงานอย่างมจีิตส านึกและความรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีจึงเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ

การด ารงชีวิตใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ

ด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และ

แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อ

การท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ได้น าเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ       

จ านวนมากการฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันให้เป็น

ทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วข้ึน ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนตาม

รูปแบบของเดวีส์มีทั้งหมด 5 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตการกระท า ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการปฏิบัติ

ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นปกติตามธรรมชาติ ไม่ช้า-เร็วเกินไป นักเรียนควรได้รับค าแนะน าให้สังเกต

จุดส าคัญที่ควรเอาใจใส่พิเศษ ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนปฏิบัติสังเกตและท าตามไป         

ทีละส่วนอย่างช้า ๆ ข้ันที่ 3 ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย โดยไม่มีการสาธิตหรือแบบอย่างให้ดู              

มีผู้สอนคอยช้ีแนะช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ แล้วเริ่มทักษะย่อยใหม่ ข้ันที่ 4 ข้ันให้เทคนิค

วิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว อาจได้รับค าแนะน าเทคนิควิธีการที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่นท าได้

ประณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน ปลอดภัยข้ึนข้ันที่ 5 ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็น

ทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องจนจบ ฝึกปฏิบัติจนช านาญ สามารถปฏิบัติทักษะได้สมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอ
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เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะที่ประกอบทักษะย่อย ๆ ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ และ

พัฒนาให้ทักษะเป็นเลิศ ซึ่งรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์มีข้ันตอนที่

ชัดเจน (ทิศนา  แขมมณี, 2548, น. 39-40) 

 โรงเรียนบรบือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งได้มีการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างภาพกราฟิก 

โดยจัดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ห้องเรียนพิเศษได้เรียนรู้ในรายวิชานี้ซึ่งวิชาการสร้าง

ภาพกราฟิกนี้ เป็นวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมที่มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียน

มีสมรรถนะความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ

เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม จะเห็นได้ว่าวิชา การสร้างภาพกราฟิกนี้มีความส าคัญ 

สามารถน าเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดในด้านต่างๆได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาบันทึกหลังการสอนของครูใน

โรงเรียนที่รับผิดชอบในรายวิชา การสร้างภาพกราฟิก และจากการเข้าสังเกตการสอนของผู้วิจัยพบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการฝึกทักษะปฏิบัติในการสร้างสรรค์ช้ินงานในการเรียนวิชา การสร้าง

ภาพกราฟิกเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของครูยังขาดสื่อที่ทันสมัย อย่างเช่น เว็บสนับสนุน 

วีดีโอการสอนต่างๆ และในช่ัวโมงเรียนครูต้องสอนทฤษฎีก่อนที่มีเนื้อหาเยอะ จึงใช้เวลาค่อนข้างมาก 

เมื่อครูให้นักเรียนน าทฤษฎีที่ครูสอนมาประยุกต์และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองหรือน ากลับไปท าเป็น

การบ้าน ปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่สามารถฝึกทักษะปฏิบัติเองได้แม้ว่าจะเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนแต่

นักเรียนขาดการเรียนรู้วิธีการฝึกทักษะปฏิบัติที่เป็นข้ันตอน เมื่อผู้เรียนขาดทักษะปฏิบัติในการ

สร้างสรรค์ช้ินงานแล้วจึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันเป็นผลให้การ

สอนไม่สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ

ปฏิบัติ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท าหรือการ

แสดงออกต่าง ๆ (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบรบือ, 2559, น. 8) 

 ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การสร้างภาพกราฟิกนั้นมีเครื่องมือ  

ที่จะใช้ขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอนจะต้องเป็นเครื่องมือที่สร้างข้ึนเพื่อให้ตัวนักเรียนได้เกิด

ทักษะในการปฏิบัติ เพื่อช้ีให้ เห็นว่าผู้ เรียนได้เกิดทักษะในการปฏิบัติ และช้ีให้เห็นว่าผู้ เรียน 

จะได้มีทักษะที่สามารถน าไปใช้ได้สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผลในสภาพจริง คือ  

เมื่อจบแต่ละแผนจัดการเรียนรู้แล้วจะต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ มีผลงานที่เป็นรูปธรรมซึ่งผลงานนั้น
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จะเป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้เรียน รู้จริง ท าจริง โดยมีองค์ประกอบหลักการ คือ พฤติกรรมความรู้ ทักษะ

ดังนั้นผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการสอนแบบปฏิบัติที่หลากหลายทั้งนี้ต้องให้เหมาะสมกับสภาพของ

ผู้เรียน ผู้สอน โรงเรียน มาตรฐาน วิชาชีพ ชุมชน และท้องถ่ิน (ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ

วิชาชีพ, 2560) ซึ่ง (วรางคณา  เวชพูล, 2559) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการ

สอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้ส่งผลทางด้านบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการ

ปฏิบัตงิานของนักเรียน เช่นเดียวกับการศึกษาของ (ณัฐนรี  ทาวรรณ์, 2557) ที่ศึกษาการใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ผลการศึกษา พบว่านักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานทางด้าน

บวกได้พฒันาข้ึนเป็นอย่างดี 

 ดังนั้นผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน  

ตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเว็บ

สนับสนุนเป็นสื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ ทบทวน เนื้อหาได้ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บ

สนับสนุน ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเหตุผลคือ หลักการของทักษะปฏิบัติของเดวีส์นั้น สอนโดยการที่ครูท า

การสาธิตทักษะย่อย เป็นล าดับข้ันตอนและให้นักเรียนท าตามจากนั้นให้นักเรียนรวมทักษะย่อยที่ได้

ฝึกมาน้ัน รวมเป็นทักษะใหญ่พร้อมกับส่งเสริมเทคนิควิธีให้เกิดทักษะความช านาญในทักษะนั้นอย่าง

สมบูรณ์ มาใช้ในรายวิชา การสร้างภาพกราฟิก ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

 

 1.2.1 เพื่อศึกษาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ 

 1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ 

เดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
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 1.3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครัง้นี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3/1 โรงเรียนบรบือ อ าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน 

 1.3.2 ผู้ร่วมวิจัย 

 นางภัทรานี  พลลา ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนบรบือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 1.3.3 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ วิชาการสร้างภาพกราฟิก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

โรงเรียนบรบอื ใช้เวลาในการจัดการเรยีนรู้รวมทั้งหมด 12 ช่ัวโมง โดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน 

จ านวน 6 ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตัวเองผ่านเว็บสนับสนุน จ านวน 6 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

    1.3.3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความรู้เรื่องสีและการระบายสี โดยการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน จ านวน 2 ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตัวเองผ่านเว็บสนับสนุน จ านวน 2 ช่ัวโมง รวม 4 ช่ัวโมง 

    1.3.3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การใช้งานซิมบอลและกราฟ โดยการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน จ านวน 2 ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตัวเองผ่านเว็บสนับสนุน จ านวน 2 ช่ัวโมง รวม 4 ช่ัวโมง

    1.3.3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง เลเยอร์ โดยการเรียนรู้ในห้องเรียน จ านวน    

2 ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตัวเองผ่านเว็บสนับสนุน จ านวน 2 ช่ัวโมง รวม 4 ช่ัวโมง 

 

 1.3.4 ตัวแปรท่ีศึกษา 

   1.3.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บ

สนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ 

   1.3.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

      1) ทักษะปฏิบัติของนักเรียน 

      2) ความพึงพอใจของนักเรียน 

 1.3.5 รูปแบบการวิจัย 

    เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเลือกใช้รูปแบบแนวคิดของ

Kemmis and McTaggart (1998, อ้างถึงใน มนต์ชัย  เทียนทอง, 2555, น. 182) 4 ข้ันตอน ได้แก่  

    ขั้นท่ี 1 วางแผน  
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  ขั้นท่ี 2 การปฏิบัติการ  

  ขั้นท่ี 3 การสังเกต  

  ขั้นท่ี 4 การสะท้อนผล 

 1.3.6 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 

   ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559–มกราคม 2560 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แผนละ 2 ช่ัวโมง และเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านเว็บสนับสนุน 2 ช่ัวโมง 

จ านวน 3 แผน รวมเวลาทั้งหมด 12 ช่ัวโมง 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 “ทักษะปฏิบัติ” หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนฝึกฝนเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ

ของเดวีส์ด้วยตนเองเป็นประจ า จนเกิดความช านาญและสามารถน าทักษะความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ในการ

เรียนตามวัตถุประสงค์ในรายวิชา การสร้างภาพกราฟิก ซึ่งวัดได้จากแบบวัดทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 “รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน” หมายถึง เว็บที่มีเนื้อหาการ

จัดการเรียนการสอนตามรปูแบบของเดวีส์ ที่ช่วยในการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติส าหรับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ ซึ่งเป็นการปฏิบัติ มีข้ันตอนการด าเนินงาน 5 ข้ันตอน คือ  1) ข้ันสาธิตการ

กระท า ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการปฏิบัติต้ังแต่ต้นจนจบอย่างเป็นปกติตามธรรมชาติ ไม่ช้า ไม่เร็ว

เกินไป นักเรียนควรได้รับค าแนะน าให้สังเกตจดุส าคัญที่ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ 2) ข้ันสาธิตทักษะย่อย

และให้ผู้เรียนปฏิบัติสงัเกตและท าตามไปทลีะสว่นอย่างช้า ๆ 3) ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย โดยไม่

มีการสาธิตหรือแบบอย่างให้ดู มีผู้สอนคอยช้ีแนะช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ แล้วเริ่มทักษะย่อย

ใหม่ 4) ข้ันให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว อาจได้รับค าแนะน าเทคนิควิธีการที่มีประโยชน์

เพิ่มเติม เช่นท าได้ประณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน ปลอดภัยข้ึน 5) ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะ

ย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องจนจบ ฝึกปฏิบัติจนช านาญ สามารถปฏิบัติทักษะได้สมบูรณ์อย่าง

สม่ าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะที่ประกอบทักษะย่อย ๆ ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ 

สมบูรณ์ และพัฒนาให้ทักษะเป็นเลิศ 

 “เว็บสนับสนุน” หมายถึง เว็บรายวิชาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม เป็นการสื่อสารสองทางที่มี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผูเ้รยีน และมีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามาก มีการก าหนดงานให้ท า
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บนเว็บ การก าหนดให้อ่านมีการร่วมกันอภิปราย การตอบค าถามมีการสื่อสารอื่น ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ 

มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ท าในรายวิชา มีการเช่ือมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่น 

 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันวางแผน (Plan)              

เป็นข้ันตอนการส ารวจปัญหาและวางแผนการด าเนินการ ข้ันที่ 2 ข้ันปฏิบัติการ (Action) คือข้ันของ

การด าเนินการจัดกิจกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้ ข้ันที่ 3 ข้ันสังเกตการณ์ 

(Observe) เป็นข้ันของการสังเกตและบันทึกผลจากการจัดการเรียนการสอนด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลท าโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (ครูพี่เลี้ยง) และสัมภาษณ์ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ข้ันที่ 4 ข้ันการ

สะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) ข้ันของการน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มา วิเคราะห์ปัญหาและหาแนว

ทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวงรอบต่อไป 

 “ความพึงพอใจ” หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจความสนใจและการเห็น

คุณค่าที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รบัจากการวิจัย 

 

 1.5.1 ผู้เรียนได้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียน 

การสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บ สนับสนุนส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ ส่งผล

ให้มีทักษะปฏิบัติที่สูงข้ึน 

 1.5.2 เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเ ว็บ  สนับสนุนส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/1  

โรงเรียนบรบือ 

 1.5.3 ผู้เรียนได้เรียนด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ ากัดเวลาและ

สถานที่ในการฝึกทักษะปฏิบัติ 

 1.5.4 สามารถน าการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ 

เดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติลักษณะคล้ายกันได้ 
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 1.5.5 เป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้กับการวิจยัและการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ  ต่อไป 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 

 ในการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ  

เดวีวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา

ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

  1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 2. บริบทของโรงเรียนบรบือ 

 3. แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4. ทักษะปฏิบัติ 

 5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 6. เว็บสนับสนุน 

 7. ความพึงพอใจ 

 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 204-219) ให้ความหมายของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยีว่า เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ

พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ

ด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และ

แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อ

การท างานสามารถด ารงชีวิตอยูในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขสรุปได้ ดังนี้ 

 2.1.1 สาระสําคัญ  
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   2.1.1.1 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน

ช่วยเหลือตนเองครอบครัวและสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียงไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมเน้นการ

ปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงานเพื่อให้ค้นพบความสามารถความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง 

   2.1.1.2 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของ 

เครื่องใช้วิธีการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต  

   2.1.1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสาร การค้นหาขอมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา

หรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   2.1.1.4 การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวของกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพเห็นความส าคัญ

ของคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต 

และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 2.1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 

  มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ 

ท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการ

แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 

  มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของ

เครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสรา้งสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง

สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และมีคุณธรรม 
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 สาระที่ 4 การอาชีพ 

  มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สาระที่ 

3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าและ

กระบวนการทางเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพต่อไป 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารง ชีวิต  และรู้ เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถ 

น าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ในการท างานอย่างมีความคิด

สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการท างาน   

และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้ อย่างพอเพียงและมีความสุข

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 204) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้

ความสามารถมีทักษะในการท างานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้

 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวันการช่วยเหลือตนเอง

ครอบครัวและสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียงไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมเน้นการปฏิบัติจริงจนเกิด

ความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถความถนัด และความสนใจของ

ตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยีเป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ อย่าง

สร้างสรรค์โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการหรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการ

ติดต่อสื่อสารการค้นหาข้อมูลการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาคุณค่าและ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ  เห็น

ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมเห็นคุณค่าของ

อาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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 2.1.3 คุณภาพผู้เรียน 

   2.1.3.1 เข้าใจกระบวนการท างานที่มปีระสทิธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน

มีทักษะ การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการ

ท างานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

   2.1.3.2 เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยี และระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์

ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี

อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงานหรือ

แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมสิ่งแวดล้อม 

และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับ

สิ่งแวดล้อม 

   2.1.3.3 เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสือ่สารข้อมลูเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและ

วิธีแก้ปัญหาหรือการท าโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะ การค้นหาข้อมูล               

การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการ

แก้ปัญหาสรา้งช้ินงานหรือโครงงานจากจนิตนาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานเข้าใจแนว

ทางการเลือกอาชีพการมเีจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพวิธีการหางานท าคุณสมบัติ

ที่จ าเป็นส าหรับการมีงานท าวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ

อาชีพและประสบการณ์ต่ออาชีพทีส่นใจและประเมินทางเลอืกในการประกอบอาชีพที่สอดคลอ้งกับความรู้

ความถนัดและความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 207-208) เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

      1) เข้าใจวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมคีวามคิดสรา้งสรรค์ 

มีทักษะ การท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการแสวงหาความรู้ 

ท างานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

      2) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ วิเคราะห์ระบบ

เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสร้างและพัฒนา สิ่งของ

เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบ

หรือน าเสนอผลงานวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อ

ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 
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      3) เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบหลักการท างาน

ของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารและค้นหา

ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงาน 

      4) เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ

อาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

   2.1.3.4 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร   
 

ตารางท่ี 2.1  

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 3 1.  อธิบายหลักการท าโครงงานที่มี 

     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.  หลักการท าโครงงาน เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิด 

    จากการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนาตามความสนใจ 

    ความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 (ต่อ) 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 3 2.  เขียนโปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 

    2.1  แนวคิดและหลักการโปรแกรม 

          โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การ 

          ล าดับค าสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข  

          การควบคุมโปรแกรมค าสัง่แสดงผล 

          และรับข้อมลูการเขียนโปรแกรมแบบ 

          ง่าย ๆ 

    2.2  การเขียนสคริปต ์เช่น จาวา สคริปต์  

          แฟลช 
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3.  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองาน 

    ในรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัลักษณะงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การเลือกซอฟต์แวรท์ี่มีความเหมาะสมกับ 

    ลักษณะของงาน 

2.  การใช้ซอฟต์แวร์และอปุกรณ์ดิจิทลัมาช่วย 

    ในการน าเสนองาน 

3.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตาม 

    หลักการท าโครงงานโดยมีการอ้างองิ 

    แหล่งข้อมลูใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม ่

    คัดลอกผลงานผูอ้ื่น ใช้ค าสุภาพและไม ่

    สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นองค์ประกอบ 

    ของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์  

    ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และข้ันตอน 

    การปฏิบัติงาน 

   

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 3 4.  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจาก 

    จินตนาการ งานที่ท าในชีวิตประจ าวัน 

    ตามหลักการท าโครงงานอย่างม ี

    จิตส านึกและความรับผิดชอบ 

5.  อธิบายองค์ประกอบของระบบ 
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    สารสนเทศ 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551,  

โดย กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 

 2.1.4 คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการสร้างภาพกราฟิก และเห็น

คุณค่าของผลงานกราฟิกที่สรา้งโดยโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นแบบเวกเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และ

ประสบการณ์ในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่นสามารถตัดสินใจ

และแก้ปัญหาในการท างานเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 

 2.1.5 ผลการเรียนรู้ 

   2.1.5.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับล าดับการสร้างภาพกราฟิก 

   2.1.5.2 สร้างสรรค์ภาพกราฟิก การพิมพ์ภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

   2.1.5.3 สร้างสรรค์ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ 

   โครงสร้างเนื้อหา จุดประสงค์ของการเรียนรู้ และเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ในรายวิชา ง 20243 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.2  
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โครงสร้างเนื้อหา จุดประสงค์ของการเรยีนรู้ และเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา ง 20243 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

แผน

ที่ 
เรื่อง/เนื้อหา ผลการเรียนรู ้

เรียนรู้ใน

ห้องเรียน 

เรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 

รวม 

1 ความรู้เรื่องสีและการ 

    ระบายส ี

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับส ี

    และการระบายส ี

2.  อธิบายเกี่ยวกับสีและ 

    การระบายส ี 

3.  สามารถสร้างภาพ 

    โปร่งใสได้ 

2 2 4 

2 การใช้งานซิมบอล 

    และกราฟ 

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 

    การใช้งานซิมบอล  

    และกราฟ 

2.  อธิบายเกี่ยวกับการใช้ 

    งานซิมบอลและ 

    กราฟได ้

3.  สามารถสร้างซมิบอล 

    และกราฟได ้

2 2 4 

3 เลเยอร ์ 1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 

    การสร้างเลเยอร์ใหม ่

2.  อธิบายเกี่ยวกับการ 

    สร้างเลเยอร์ใหม่ได้ 

3.  สามารถสร้างเลเยอร ์

    ได้ 

2 2 4 

รวม 6 6 12 
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 จากตารางที่ 2.2 ผลการศึกษาหลักสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สรุป

ได้ว่า ในเรื่องเนื้อหาแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง/

เนื้อหา 3 เรื่อง นักเรียนจะต้องท าการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือในคาบเรียน จ านวน 6 ช่ัวโมง และ

ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกเวลาเรียนผ่านเว็บสนับสนุน จ านวน 6 ช่ัวโมง รวมจ านวน 12 ช่ัวโมง 

และเว็บสนับสนุนที่ครูผู้สอนได้ท าการออกแบบให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทุกเวลา ไม่จ ากัด

สถานที่ รวมแต่ละสัปดาห์/แผนการจัดการเรียนรู้ ที่นักเรียนจะต้องได้รับการเรียนรู้ รวมสัปดาห์ละ          

2 ช่ัวโมง เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 2 ช่ัวโมง รวมทั้ง 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียน             

มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ

น าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการท างาน อย่างมี

ความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ

ท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง 

 

2.2 บริบทของโรงเรียนบรบือ 

 

 โรงเรียนบรบือ ตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิท เลขที่ 769 (745) ถนนแจ้งสนิท ต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์ 043-771049 โทรสาร 

043-771050 E-mail : borabu@ac.th เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

มีเนื้อที่ 44 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา 

 สภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบรบือ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งได้มีการเรียนการ

สอนรายวิชา การสร้างภาพกราฟิก โดยจัดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/1 ห้องเรียนพิเศษ  

ได้เรียนรู้ในรายวิชาน้ี ซึ่งวิชาการสร้างภาพกราฟิกนี้ เป็นวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมที่มีการจัดการเรียนการ

สอนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 

การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์

ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม สภาพปัญหาที่

เกิดข้ึนในโรงเรียนบรบือปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านการจัดการเรียนการสอนในด้านทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และยังสามารถรองรับการเรียนการสอนในยุค
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ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาบันทึกหลังการสอนของครใูนโรงเรยีนที่รับผิดชอบในรายวิชา 

การสร้างภาพกราฟิก และจากการเข้าสังเกตการสอนของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการฝึก

ทักษะปฏิบัติในการสร้างสรรค์ช้ินงานในการเรียนวิชา การสร้างภาพกราฟิกเนื่องจากการจัดการเรียน

การสอนของครูยังขาดสื่อที่ทันสมัยอย่างเช่น เว็บสนับสนุน วีดีโอการสอนต่าง ๆ และในช่ัวโมงเรียน

ครูต้องสอนทฤษฎีก่อนที่มีเนื้อหาเยอะ จึงใช้เวลาค่อนข้างมาก เมื่อครูให้นักเรียนน าทฤษฎีที่ครูสอนมา

ประยุกต์และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองหรือน ากลับไปท าเป็นการบ้าน ปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่สามารถ

ฝึกทักษะปฏิบัติเองได้แม้ว่าจะเข้าใจเนื้อหาที่ครสูอน แต่นักเรียนขาดการเรียนรู้วิธีการฝกึทักษะปฏิบัติ

ที่เป็นข้ันตอนเมื่อผู้เรยีนขาดทักษะปฏิบัติในการสร้างสรรค์ช้ินงานแล้วจึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน อันเป็นผลให้การสอนไม่สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ 

 ดอกไม้ประจ าโรงเรียน “ดอกเหลืองปรีดียาธร” 

 ค าขวัญ “ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย”  

 ปรัชญาของโรงเรียน 

  ปญญา ว ธเนน เสยโย 

  มีปัญญหา ประเสริญกว่ามีทรัพย์ 

  (มีเงินเต็มพา บ่ทอมีพญาเต็มพุง) 

 อักษรย่อ บ.ร. 

 สีประจ าโรงเรียน ชมพู - ฟ้า 

 วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนบรบือเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่คุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี 

 2.2.1 พันธกิจ 

    2.2.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  

    2.2.1.2 พัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

    2.2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกขั้นพื้นฐานให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ 

    2.2.1.4 จัดระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้มีและประสิทธิผล 

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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    2.2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

    2.2.1.6 พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็น

พลเมืองดีของโลก 

 2.2.2 เป้าประสงค์ 

    2.2.2.1 โรงเรียนบรบือเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและมีระบบประกันคุณภาพภาย 

ในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพ 

    2.2.2.2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโรงเรียน

มาตรฐานสากลเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

    2.2.2.3 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

    2.2.2.4 นักเรียนโรงเรียนบรบือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา

ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข 

    2.2.2.5 นักเรียนโรงเรียนบรบือมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

    2.2.2.6 ครูและนักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

 

2.3 แผนการจัดการเรียนรู้  

 

 2.3.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2550, น. 104) ได้ให้ความหมาของการก าหนดการจัดการ

เรียนรู้ ไว้ว่าแผนงานการจัดการเรียนรู้หรือโครงการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าข้ึนจากหลักสูตรและคู่มือ

ผู้สอน 

   สุวิทย์  มูลค าและคณะ (2551, น. 58) ไตใ้ห้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า 

แผนการเตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและจัดท าไว้ 

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  มาก าหนดกิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อให้ 
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ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด (สติบัญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด 

ใช้สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ใด และจะประเมินผลอย่างไร 

   ทิศนา  แขมมณี (2551, น. 4) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอน ไว้ว่า 

องค์ประกอบของการเรียนการสอนที่ไต้รับการจัดไว้ให้มีความสัมพันธ์และส่งเสริมกันอย่างเป็น 

ระเบียบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ระบบการจัดการเรียนการสอน

เป็นระบบย่อยของระบบการศึกษา และอาจจัดได้ในลักษณะที่เป็นระบบใหญ่ คือเป็นระบบที่

ครอบคลุม องค์ประกอบของการเรียนการสอนโดยส่วนรวม 

   ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน, (2552, น. 189) ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้แก่นักเรียนนั้นสิ่งส าคัญที่ผู้สอน (อาจารย์แนะแนว) จะต้องพิจารณาก็คือการเรียนรู้การวางแผน 

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ดี จะสามารถท า ให้ผู้สอนสามารถควบคุมช้ันเรียน และท าให้กิจกรรมในช้ันเรียน

ด าเนินไปด้วยดี 

 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนหรือ        

การเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้า โดยมีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตาม

จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

 2.3.2 ความสําคัญของแผนการเรียนรู้ 

   วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2550, น. 105) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ไว้

ว่า ก าหนดการจัดการเรียนรู้เป็นวางแผนระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท าให้เสร็จล่อนเริ่มเปิดภาคเรียน

หรือ ปีการศึกษาใหม่ เพราะก าหนดการจัดการเรียนรู้มีความส าคัญต่อไปนี้ 

    1. เป็นแนวทางในการท าแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน กล่าวคือ การจัดท า

แผนการจัดการจ าเปน็ต้องดูก าหนดการจัดการเรียนรู้เป็นหลักทั้งนี้เพราะก าหนดการจัดการเรียนรู้จะ

บ่งให้ทราบว่าในแต่ละวันของสัปดาห์จะต้องจัดการเรียนรู้เนื้อหาใดกิจกรรมข้อใด ผู้จัดการ 

    2.  ท าให้ผู้สอนได้เห็นแผนงานการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ได้ทราบเนื้อหาที่จะต้อง

จัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนนั้นเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวและการวางแผนท างานตลอดภาค 

เรียนหรือตลอดปีการศึกษา 

    3. เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารของโรงเรียน ในการวางแผนงาน 

บริหารด้านวิชาการของโรงเรียน เช่น การวางแผนจัดท าตารางจัดการเ รียนรู้ จัดผู้สอนเข้าจัดการ
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เรียนรู้ จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมวันสอบกลางภาค สอบปลายภาค จัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู้ 

เตรียม ห้องสมุด เตรียมห้องเรียน เตรียมการใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น 

    4. เป็นประโยชน์ต่อผู้สอนผู้จัดการเรียนรู้ในการเตรียมการจัดการเรียนรู้อย่างกว้าง 

ในกรณีที่ก าหนดการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดมากพอ ก็สามารถใช้ก าหนดการจัดการเรียนรู้แทน 

แผนการจัดการเรียนรู้ได้ท าให้ผู้สอนผู้จัดการเรียนรู้สามารถเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู้ เตรียมแหล่ง 

วิทยาการ เตรียมวิทยากร เตรียมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารต่าง ๆ โดยดูจากก าหนดาการ 

จัดการเรียนรู้ได้  

 

2.4 ทักษะปฏิบัติ 

 

 สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย์ (2526, น. 9) ได้กล่าวว่า ทักษะปฏิบัติ (Skill) หมายถึง ความสามารถ 

ความช านาญกล้ามเนื้อของบุคคล ซึ่งเรียกกันว่าทักษะปฏิบัติ หรือทักษะทางกล้ามเนื้อ การเกิดทักษะ

ทางกล้ามเนื้อหรือทักษะปฏิบัติจึงเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นผลผลิตจากเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง  

เช่น การตะไบ สกัด เลื่อย การใช้เครื่องมือจักรกล การเช่ือมโลหะ การซ่อมเครื่องยนต์ ฯลฯ ล้วนแต่

เป็นพฤติกรรมของกลา้มเนื้อที่แสดงออกในลักษณะของความถูกต้องความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญ

และช านาญที่ต้องอาศัยการฝึกหัดที่เหมาะสม 

 นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ (2535, น. 50) ได้ให้ความหมายของทักษะปฏิบัติ หมายถึง           

การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการท างานของกล้ามเนื้อโดยที่งานดังกล่าวต้องมีความซับซ้อนจะต้องอาศัย

ความสามารถในการบริหารเบื้องต้นของกล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วนการท างานดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้จาก

การสั่งงานของสมองจะต้องมีการปฏิบัติสัมพันธ์ของการตอบสนองกับความรู้สึกที่ป้อนเข้าไปหาร

ท างานนี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนจะเกิดความช านาญ และความคงทน  

 Gagne (อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2548, น. 12-14) ได้ให้ความหมายของการปฏิบัติว่า 

การปฏิบัติของทักษะปฏิบัติจะถูกสะท้อนออกมาในการกระท าของการเคลื่อนไหวร่างกายที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมของกล้ามเนื้อ การกระท าที่สังเกตได้จะถูกท าให้เป็นมาตรฐานในรูปของความรวดเร็ว

ความแม่นย า ความแรง หรือความราบรื่นในการจัดการ 

 Simpson (อ้างถึงในทิศนา  แขมมณี, 2548, น. 35-37) ได้กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาทางร่างกายของผู้เรียนซึ่งเป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อ
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และร่างกายในการท างานที่มคีวามซับซอ้นและต้องอาศัยความสามารถในการใช้กลา้มเนื้อหลายๆสว่น

การท างานดังกล่าวเกิดข้ึนจากการสั่งงานของสมองจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดข้ึน ทักษะ

ปฏิบัติน้ีสามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการฝึกฝนหรือถ้าหากได้รับการฝึกที่ดีแล้วจะเกิดความถูกต้องความ

คล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้จาก

ความรวดเร็ว ความแม่นย า ความแรงหรือความราบรื่นในการปฏิบัติงาน 

 อภิชาติ  อนุกูลเวช (2551, น. 64) ได้ให้ความหมายของทักษะปฏิบัติ คือ ความสามารถ ความ

ช านาญของกล้ามเนื้อ ที่กระท าออกมาอย่างถูกต้อง คล่องแคล้วและรวดเร็ว ที่ต้องอาศัยการฝึกหัด

อย่างเหมาะสม จึงจะท าให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงาน  

 จากความหมายของทักษะปฏิบัติที่นักการศึกษาหลายท่านได้นิยามเอาไว้พอ สรุปได้ว่า ทักษะ

ปฏิบัติเป็นพฤติกรรมการใช้อวัยวะเคลื่อนไหวของร่างกาย ในการปฏิบัติกิจกรรมหรืองานทั้งปวง  

ซึ่งทักษะปฏิบัติเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพุทธิพิสัยกับสิ่งเร้าภายนอก ตั้งแต่ข้ันการเรีย นรู้  

การพร้อมปฏิบัติ การตอบสนองตามผู้ปฏิบัติน า การปฏิบัติและการตอบสนองที่ซับซ้อนการปฏิบัติน้ัน

จะพิจารณาวิธีปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ 

 2.4.1  รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ 

   2.4.1.1 รูปแบบการสอนของ Gange อ้างถึงใน (ทิศนา  แขมมณี, 2548, น. 12-14)

ประกอบด้วยการด าเนินงานเป็นล าดับข้ันตอนการสอน 9 ข้ัน ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้ภายในสมอง 

โดยจัดสถานการณ์ภายนอกให้เอื้อต่อสภาพภายในของผู้เรียน 

     ขั้นท่ี 1 กระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อช่วยให้เรียนรู้ได้ดีข้ึน 

     ขั้นท่ี 2 แจ้งวัตถุประสงค์ ท าให้ผู้เรียนตั้งความคาดหวัง 

     ขั้นท่ี 3 กระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม ท าให้พร้อมรับความรู้ใหม่ 

     ขั้นท่ี 4 น าเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่ ให้เห็นลักษณะที่ส าคัญอย่างชัดเจน 

     ขั้นท่ี 5 การให้แนวการเรียนรู้หรือจัดระบบข้อมูลให้มีความหมาย เพื่อให้

เรียนรู้ได้ง่ายและเร็วข้ึน 

    ขั้นท่ี 6 กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองแสดงความสามารถ เพื่อให้ทราบถึงผลการ

เรียนรู้ 

    ขั้นท่ี 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ เสริมแรงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
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    ขั้นท่ี 8 ประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนทราบว่าบรรลุ

วัตถุประสงค์เพียงใด 

     ขั้นท่ี 9 ส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการฝึกฝนในหลาย

สถานการณ์ ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สาระที่น าเสนอได้อย่างดี

รวดเร็ว และจดจ าได้นาน และยังได้ทักษะในการจัดระบบข้อมูลสร้างความหมายของข้อมูล และ        

การแสดงความสามารถของตน 

   กระบวนการเรียนรู้และจดจ า เป็นกระบวนการในสมองมีข้อมูลสะสมไว้สภาพการเรียน

การสอนจากภายนอกจะส่งเสริมหรือยับยั้งกระบวนการเรียนรู้ภายในสมองการเรียนรู้ที่ดีจึงเกิดจาก

การจัดสภาพการเรียนรู้ภายนอกให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผู้เรียน 

   2.4.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนข้ันตอนของ Bloom อ้างถึงใน (ทิศนา แขมมณี 

และคณะ, 2544, น. 11-13) 

   นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามล าดับข้ันตอนการเรียนรู้ความสามารถในการรู้จากง่ายไปยาก

จากไม่ซับซ้อนไปสู่ความซับซ้อนจากความรู้ความคิดระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูงตามล าดับไม่ข้ามขั้น 

      1) ความรู้ความจ า เป็นความรู้โดยยังไม่ต้องไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

เช่น ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ วิธีการเฉพาะความคิดรวบยอดต่าง ๆ นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อต่าง ๆ 

แล้วตอบค าถาม หรือเล่าอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ 

      2) การเข้าใจโดยผู้เรียนสามารถแปลความหมายของเรื่อง และบรรยายด้วย

ภาษาของตนเอง โดยไม่ต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องอื่น การเข้าใจจ าแนกเป็น 3 ทักษะ คือ 1) การแปล

ความ ได้แก่ การอภิปรายโดยใช้ภาษาที่ง่ายหรือเป็นภาษาของตนเอง 2) การตีความ คือ การอธิบาย

สรุปอาจเรียงล าดับข้ันตอนใหม่ 3) การขยายความ คือ การเพิ่มเติมแนวคิดคาดคะเนจากข้อมูลความรู้ 

      3) การน าไปใช้ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทฤษฏีแนวคิดไปใช้ในสถานการณ์

ใหม่ที่เป็นรูปธรรมหรือสภาพปัญหาใหม่  

      4) การวิเคราะห์ให้ผู้เรียนแยกส่วนต่าง ๆ ของเรื่องที่เป็นความรู้แนวคิด 

นั้นและช้ีความสัมพันธ์ระหว่างส่วนหรือองค์ประกอบต่าง ๆ การวิเคราะห์มี 3 ลักษณะ คือ 1) การ

วิเคราะห์องค์ประกอบหรือส่วนย่อยของสิ่งที่เรียน 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 

ต่าง ๆ 3) วิเคราะห์หลักการวิธีการหรือหลักการจัดการ ถ้าวิเคราะห์ได้แสดงถึงความเข้าใจหลักการที่

เป็นพื้นฐานของโครงสร้างสิ่งที่เรียน 
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      5) การสังเคราะห์ ตรงข้ามกับการวิเคราะห์ คือ การคิดแบบ สังเคราะห์  

จะคิดรวมส่วนต่าง ๆ ที่แยกกระจัดกระจายให้เป็นแนวคิดเดียวท าให้เกิดความรู้ใหม่หรือแนวคิดใหม่มี

ผลเป็น สื่อ วาจา หรือภาษาเป็นแผนงาน แผนด าเนินงาน แบบของการก่อสร้าง หรือ มีผลเป็นทฤษฏี

ใหม่ หลักการกฎเกณฑ์ใหม่ เช่น นักเรียนท าโครงงานสงเคราะห์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ในการท าไข่เค็มภายใน 3 วัน 

     6) การประเมินผลการคิดแบบประเมินผลเป็นการคิดระดับสูงสุด  ผู้เรียนจะ

ประเมินผลได้เพราะมีวิจารณญาณตัดสินได้ การตัดสินต้องมีเกณฑ์ เปรียบเทียบคุณภาพ และ

คุณลักษณะภายนอกที่มองเห็นได้ ส่วนเกณฑ์ภายในได้แก่ ความเป็นเหตุเป็นผล ความสม่ าเสมอของ

หลักการ การประเมินผลจ าต้องอาศัยทักษะการสังเกต และการคิดอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด

ความสามารถในการรู้ และคิดตามล าดับข้ันทีละข้ัน จนถึงการคิดระดับสูง ได้แก่ ระลึกได้ จ าได้ 

อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบได้น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันได้ การ

แยกแยะสิ่งต่าง ๆ รวบรวมและประมวลเข้าเป็นความรู้ใหม่ รวมทั้ง การวินิจฉัยตัดสินใจ อะไร 

อย่างไร เพราะอะไร ตามหลักการความสามารถของสมองล้วน ๆ ความจ าและความเข้าใจเป็น

ความสามารถสากลวิชาใดก็ต้องมี ส่วนความสามารถอีก 4 ระดับ คือ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และประเมินผล จัดเป็นกระบวนการคิด (Thinking Process) เป็นความสามารถในการคิด

ระดับสูง 

   2.4.1.3 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย 

   ทักษะพิสัยเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านการปฏิบัติการกระท าหรือการ

แสดงออกต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางกาย การท างานของกล้ามเนื้อ อาจซับซ้อนต้องใช้

กล้ามเนื้อหลายส่วน เกิดจากการสั่งของสมอง ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดข้ึนทักษะส่วน

ใหญ่ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ทักษะปฏิบัติน้ีพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนที่ดี 

1) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Harrow (อ้างถึงในทิศนา  

แขมมณี, 2548, น. 37-38) การพัฒนาทักษะปฏิบัติตามล าดับข้ันตอนที่ซับซ้อนน้อยไปสู่ซับซ้อนมาก  

5 ข้ันตอน 

      ขั้นท่ี 1 ข้ันการเลียนแบบ ผู้เรียนสังเกตการกระท าที่ต้องการให้ท าได้รับรู้

สังเกตเห็นว่ามีข้ันตอนอะไรบ้างแม้จะไม่ละเอียดครบถ้วน 
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      ขั้นท่ี 2 ข้ันการลงมือท าตามสั่ง  ท าตามโดยไม่มีแบบให้เห็น ท าให้ได้

ประสบการณ์ในการลงมอืท าอาจค้นพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดเรียนรู้ และการปรับการกระท าให้

ถูกต้องสมบูรณ์ข้ึน  

      ขั้นท่ี 3 ข้ันการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนท าได้

ถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่จ าเป็นต้องมีต้นแบบหรือค าสั่งท าได้อย่างถูกต้องแม่นตรงพอดีสมบูรณ์แบบ 

      ขั้นท่ี 4 ข้ันการแสดงออก ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝกึฝนมากข้ึน จนกระทั่งสามารถ

ท าสิ่งนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความมั่นใจ 

      ขั้นท่ี 5 ข้ันการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ท าอย่างสบาย ๆ อัตโนมัติ ไม่ต้อง

ใช้ความพยายามเป็นพิเศษจึงต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลายจนช านาญ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะการปฏิบัติ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แสดงออกและกระท าอย่าง

เป็นธรรมชาติ 

  2.4.1.4 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Simson (อ้างถึงในทิศนา  แขมมณี, 

2548, น. 35-37) ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนพัฒนาการปฏิบัติหรือท างานที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวหรือ

การประสานของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1) ข้ันการเรียนรู้ สังเกตการท างาน รับรู้การกระท า 

     2) ข้ันการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้พร้อมต่ อ

การเคลื่อนไหว หรือแสดงทักษะ 

     3) ข้ันการตอบสนองภายใต้การควบคุม อาจให้เลียนแบบหรือลองผิดลองถูกจน

สามารถตอบสนองได้ถูกต้อง 

     4) ข้ันลงมือกระท าจนเป็นกลไกที่ท าได้เอง ช่วยให้ประสบความส าเร็จในการ

ปฏิบัติ และเกิดความเช่ือมั่นในการท าสิ่งนั้น ๆ  

     5) ข้ันการกระท าอย่างช านาญ ผู้ เรียนได้ฝึกฝน จนท าได้อย่างคล่องแคล่ว

ช านาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง 

     6) ข้ันการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติ

ของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ 

     7) ข้ันการริเริ่ม หลังจากสามารถปฏิบัติอย่างช านาญ และสามารถประยุกต์ใน

สถานการณ์หลากหลาย จะเกิดความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ท าให้ปรับการปฏิบัติไปตามที่ตนต้องการเพื่อให้



25 

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง ช านาญในทักษะที่ต้องการและ

ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน การปรับพัฒนาทักษะให้เช่ียวชาญมีคุณค่าย่ิงข้ึน 

  2.4.1.5 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Davies (อ้างถึงในทิศนา  แขมมณี, 

2548, น. 39-40) ทักษะปฏิบัติส่วนใหญ่จะประกอบด้วยทักษะย่อยๆ จ านวนมากการฝึกให้ผู้เรียน

สามารถท าทักษะย่อยๆได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้เรียนรู้ได้ดี 

     1) ข้ันสาธิตการกระท า ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการปฏิบัติต้ังแต่ต้นจนจบอย่าง

เป็นปกติตามธรรมชาติ ไม่ช้า-เร็วเกินไป นักเรียนควรได้รับค าแนะน าให้สังเกตจุดส าคัญที่ควรเอาใจใส่

พิเศษ 

     2) ข้ันสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนปฏิบัติสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่าง

ช้า ๆ 

     3) ข้ันให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อย โดยไม่มีการสาธิตหรือแบบอย่างให้ดู  

มีผู้สอนคอยช้ีแนะ ช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ แล้วเริ่มทักษะย่อยใหม่ 

     4) ข้ันให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้วอาจได้รับค าแนะน า เทคนิค

วิธีการที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่นท าได้ประณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน ปลอดภัยข้ึน 

     5) ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องจนจบ            

ฝึกปฏิบัติจนช านาญ สามารถปฏิบัติทักษะได้สมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

ทักษะที่ประกอบทักษะย่อย ๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสมบูรณ์และพัฒนาให้ทักษะเป็นเลิศ 

  สรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะปฏิบัติส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก 

การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะปฏิบัติย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะ

ใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วข้ึน ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมีทั้งหมด           

5 ข้ันตอน มีรูปแบบการฝกึที่ชัดเจน และเหมาะส าหรับการน ามาใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ 

  2.4.1.6 ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ 

     1) เป็นการเรียนการสอนทีท่ าให้ผูเ้รยีนได้เหน็กระบวนการ หรือข้ันตอนที่วิธีการ

จริงที่ผู้สอนแสดงให้เห็น 

 2) เป็นวิธีการเรียนที่ท าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตัวผู้เรียนเองโดยลงมือ

ปฏิบัติตามการสาธิตของผู้สอน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 



26 

     3) เป็นวิธีการเรียนที่ท าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยมี

ผู้สอนคอยแนะน าเมื่อติดปัญหา 

     4) เป็นวิธีการเรียนที่ไม่น่าเบื่อเพราะเป็นวิธีการเรียนที่ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ

ต่าง ๆ 

     5) เป็นวิธีการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตามที่ผู้สอนรับมอบหมายได้

และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     6) เป็นวิธีการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีช้ินงานที่มีคุณภาพ จากการปฏิบัติงาน

ตามที่ผู้สอนมอบหมายให้ 

     จากเนื้อหาการเรียนการสอนด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า

เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนได้เห็น

กระบวนการ หรือข้ันตอนวิธีการจริง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตัวผู้เรียนเองท าให้เกิดทักษะใน

การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

  2.4.1.7 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติส าหรับครูวิชาอาชีพ (ทิศนา               

แขมมณี, 2548, น. 103-106) 

   การเรียนการสอนวิชาอาชีพ ส่วนใหญ่จะเน้นทักษะปฏิบัติ โดยอาศัยแนวคิดและ

หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ 9 ประการ โดยสรุปว่า การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะปฏิบัติ

ที่ดีนั้น ผู้สอนควรเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์งานที่จะให้ผู้เรียนท าโดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ และ

ล าดับงานจากง่ายไปหายาก แล้วให้ผู้เรียนได้ฝึกท างานย่อย ๆ มีความรู้เข้าใจงานที่จะท าเรียนรู้

ลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานฝึกท างานในสถานการณ์ใกล้เคียง นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ เป็นผู้พัฒนา

รูปแบบนี้ข้ึน พ.ศ. 2535 รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย ยุทธวิธี 3 ยุทธวิธี ให้ผู้สอนได้

เลือกใช้ให้เหมาะสม 

   ยุทธวิธีท่ี 1 การสอนทฤษฏีก่อนสอนงานปฏิบัติ 

   เหมาะส าหรับการสอนเนื้อหาปฏิบัติที่มีลักษณะซับซ้อน เสี่ยงอันตราย และเนื้อหา

สามารถแยกส่วนภาคทฤษฏีและปฏิบัติได้ชัดเจน 

     1.  ข้ันน า แนะน างาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าในงานน้ัน 

     2.  ข้ันให้ความรู้ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะท า 
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     3.  ข้ันฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนลงมือท างาน ท าตามแบบเลียนแบบหรือลองผิดลองถูก 

ก่อนแล้วลองท าเองครูคอยสังเกตให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ ๆ จนท าได้ถูกต้องฝึกหลายครั้งจน

ช านาญ 

     4.  ข้ันประเมินผล นักเรียนได้รับการประเมินทักษะปฏิบัติ  

ลักษะนิสัยในการท างาน และความยั่งยืนคงทน โดยดูความช านาญ ถ้าช านาญก็จะจ าได้ดีและนาน 

   ยุทธวิธีท่ี 2 การสอนงานปฏิบัติก่อนสอนทฤษฏี   

   เหมาะส าหรับเนื้อหางานปฏิบัติที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนหรือเป็นงานปฏิบัติที่ผู้เรียน

เคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว  เป็นงานเสี่ยงต่อชีวิตน้อย 

     1.  ข้ันน า แนะน างาน กระตุ้นความสนใจ และเห็นคุณค่า 

     2.  ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติ และสังเกตการณ์ นักเรียนมีการปฏิบัติ สังเกต และจด

บันทึก 

     3.  ข้ันวิเคราะห์การปฏิบัติและสังเกตการณ์ ร่วมกันวิเคราะห์  พฤติกรรมการ

ปฏิบัติ และอภิปรายผล 

     4.  ข้ันเสริมความรู้ จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายการปฏิบัติผู้สอนเสริม

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

     5.  ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใหม่  เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

     6.  ข้ันประเมินผล ประเมินทักษะปฏิบัติ ลักษณะนิสัย และความคงทนของการ

เรียนรู้ จากความช านาญ 

 

   ยุทธวิธีท่ี 3 การสอนทฤษฏีและปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน 

    เหมาะส าหรับบทเรียนทีม่ีลกัษณะของเนื้อหาภาคทฤษฏีและปฏิบัติทีไ่ม่สามารถแยก

จากกันได้เด็ดขาด 

     1.  ข้ันน า แนะน างาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าในงานน้ัน 

     2.  ข้ันให้ความรู้ ให้ปฏิบัติและให้ข้อมูลย้อนกลับพร้อม ๆ กัน 

     3.  ข้ันให้ปฏิบัติงานตามล าพัง 

     4.  ข้ันประเมินผล นักเรียนได้รับการประเมินทักษะปฏิบัติลักษณะนิสัยในการ

ท างาน และความยั่งยืนคงทน โดยดูความช านาญเพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่
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ท าและเกิดทักษะในการท างานนั้นได้อย่างช านาญตามเกณฑ์รวมทั้งมีเจตคติที่ดีและลักษณะนิสัยที่ดี

ในการท างานด้วย 

 2.4.2 การวัดทักษะปฏิบัติ 

   2.4.2.1 ความหมายของการวัดทักษะปฏิบัติ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ ดังนี ้

   เผียน  ไชยศร (2543, น. 10) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวัดผลงานภาคปฏิบัติว่า เป็นการวัด

ความสามารถของบุคคลในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยบุคคลนั้นได้ลงมือปฏิบัติ การจัดการ

กระท า ซึ่งมีการเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในลักษณะของรูปธรรมโดยทางกายหรือการรับรู้ทาง

ประสาทสัมผัส 

   นิโลบล  นิ่มกิ่งรัตน์ (2548, น. 1) ได้กล่าวว่าการวัดผลงานภาคปฏิบัติ หมายถึง การวัด

ความสามารถของบุคคลในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเริ่มวัดตั้งแต่ข้ันเตรียม ข้ันลงมือ

ปฏิบัติ ข้ันผลงาน 

   จากความหมายของการวัดทักษะปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ดังนี้ การวัดทักษะ

ปฏิบัติ หมายถึง การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสั ย (Psychomotor Domain) หรือการวัด

ความสามารถของบุคคลในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติ 

   2.4.2.2 วิธีการวัดทักษะปฏิบัติ 

   วิธีการวัดทักษะปฏิบัติ เป็นการวัดความสามารถในการจัดกระท าตามจุดมุ่งหมายที่

ก าหนดให้ท าเป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งประเภทวิธีการวัดทักษะปฏิบัติตามลักษณะของงานที่ก าหนด 

ได้ 3 ประเภท คือ 

      1) การเลียนแบบ (Identification) เป็นการวัดในลักษณะที่ก าหนดเงื่อนไข

ของการปฏิบัติ เป็นสถานการณ์ซึ่งคล้ายคลึงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

      2) การสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulated Situation) เป็นการวัดที่

ก าหนดสถานการณ์จ าลองให้เหมือนจริงมากที่สุด แล้วให้ลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์จ าลองนั้น 

      3) การก าหนดงาน (Work Sample)  วิธีวัดแบบใช้ตัวอย่าง (Work 

Sample) เป็นการให้ปฏิบัติตามภาวะปกติของการปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ 

   สรุปได้ว่า วิธีการวัดทักษะปฏิบัติ มี 3 ประเภท คือ 1) การเลียนแบบ ท าได้โดยก าหนด

ช้ินงานเป็นแบบให้แก่ผู้ถูกประเมิน ให้ผู้ถูกประเมินท างานให้ถูกต้องเหมือนกับแบบที่ก าหนดให้ 2) 

การสร้างสถานการณ์จ าลอง เป็นการวัดที่ก าหนดสถานการณ์จ าลองใหเ้หมือนจริงมากที่สดุ แล้วลงมือ
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ปฏิบัติตามสถานการณ์จ าลองนั้น ๆ 3) การก าหนดงาน การให้ปฏิบัติตามภาวะปกติของการ

ปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ 

   2.4.2.3 เครื่องมือวัดทักษะปฏิบัติ 

   เครื่องมือวัดทักษะปฏิบัติ เป็นเครื่องมือที่ออกแบบวิเคราะห์ และวัดทักษะของนักเรียน

ในด้านการปฏิบัติหรือการกระท าที่ให้เลือกปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่ได้ควบคุมไว้เป็นอย่างดี (เชิดศักดิ์   

โฆวาสินธ์ุ, 2520, น. 1) การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย หรือการวัดการปฏิบัติงานซึ่งมีวิธีการวัดโดย

การสังเกต และตรวจผลงาน เครื่องมือที่ใช้มีหลายชนิดที่นิยมใช้กันทั่วไป (กองวิชาการ, 2534, น. 92-

112) ได้แก่ 

      1) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีลักษะเป็นเครื่องมือส ารวจรายการ

พฤติกรรมหรือสิ่งที่น่าสนใจว่าเกิดข้ึนหรือไม่ สิ่งที่เกิดข้ึนใช่/ไม่ใช่ถูก/ไม่ถูก มี/ไม่มีเป็นต้น 

      2) แบบจัดอันดับ (Ranking) เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดอันดับ หรือเรียงล าดับ

คุณภาพของวิธีการหรือผลงาน แต่ส่วนใหญ่ใช้ในการจัดอันดับผลงานมากกว่าวิธีการวัดและการ

ประเมินผล 

      3) แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณลักษณะ 

ที่จัดระดับคุณภาพไว้อย่างต่อเนื่อง ให้รายละเอียดข้อมูลค่อนข้างมาก เพราะนอกจากจะจัดว่า

นักเรียนท าอะไรได้หรือไม่ได้แล้วยังบอกระดับคุณภาพของการกระท าหรือผลงานได้ด้วยรูปแบบของ

เครื่องมือมีหลายประเภท คือ  

       3.1) มาตรประเมินค่าแบบตัวเลข เป็นแบบที่ใช้ตัวเลขแสดงระดับของ

ความสามารถคุณภาพ หรือระดับความเห็น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

       3.2)  มาตรประเมินค่าแบบกราฟ เป็นแบบที่ใช้ค าคุณศัพท์ เช่น สูง 

ปานกลาง ต่ า เป็นต้น แทนระดับความสามารถหรือคุณภาพที่ต้องการ 

       3.3) มาตรประเมินค่าแบบพรรณนาเป็นแบบที่มีค าอธิบายแสดง

พฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

       3.4) มาตรประเมินค่า เทียบคุณภาพกับตัวอย่างงาน เป็นแบบที่น างาน

ที่ต้องการประเมินไปเปรียบเทียบกับงานทั้งหมดที่จัดเรียงล าดับคุณภาพของงานไว้แล้ว 
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      4) แบบระเบียนพฤติกรรม (Anecdotal Records) เป็นเครื่องมือที่ไม่มี

รูปแบบก าหนดไว้ชัดเจน เป็นการบรรยายพฤติกรรมตามข้อเท็จจริงที่สังเกตเห็น โดยแยกส่วนที่เป็น

ความคิดเห็น หรือข้อวิจารณ์ของผู้สังเกตไว้ต่างหาก วิธีการสังเกต มักเป็นแบบไม่เป็นทางการ 

      5) แบบรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นเครื่องมือที่ผู้ถูกประเมินเป็น

ผู้ใช้เครื่องมือส่วนใหญ่นิยมใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย รูปแบบของเครื่องมืออาจใช้เป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินค่า หรือให้เขียนบันทึกผลการปฏิบัติงาน มักใช้ควบคู่ไปกับ

ข้อมูลจากการสังเกตเพื่อเปรียบเทียบตรวจสอบผล หรือใช้เพื่อการหาข้อปรับปรุงแก้ไขมากกว่าที่จะ

ใช้เพื่ออย่างอื่น 

   2.4.2.4 ประเมินผล 

   บุญชม  ศรีสะอาด (2547, น. 56-57) กล่าวว่า ในการประเมินผลภาคปฏิบัติ  

ผู้ประเมินผลจะอาศัยการสังเกตวิธีปฏิบัติ หรือผลผลิตโดยใช้แบบทดสอบที่มีหลายลักษณะ ได้แก่ 

    1. การเรียงล าดับ (Ranking) ผู้ประเมินจะท าการเรียงล าดับใน 2 ลักษณะ คือ

ประการแรกเรียงล าดับการปฏิบัติ เป็นวิธีการของผู้ถูกประเมินที่แสดงออกมาโดยพิจารณาพฤติกรรม

คุณลักษณะเดียวที่นิยามไว้อย่างชัดเจน 

    2. การประเมินระดับค่า (Rating) ผู้ประเมินจะท าการประเมินระดับค่าแต่ละ

คุณลักษณะของกระบวนการหรือผลผลิตว่าอยู่ในระดับสูงหรือต่ าเพียงใด ตามระดับที่ก าหนดไว้ใน

แบบทดสอบที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

    3. การตรวจสอบรายการ (Checklist) จะมีรายการของการกระท า ไม่ว่าจะเป็นการ

กระท าที่ปรารถนาหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้ประเมินตรวจสอบว่า ผู้ถูกประเมินได้มีการแสดงออกซึ่งการ

กระท าน้ัน ๆ หรือไม่ 

    4. การเปรียบเทยีบระดับผลผลิต (Product Scale) จะมีตัวอย่างแสดงถึงผลงานใน

ระดับต่างๆ อาจมีตัวเลขบอกคะแนน หรืออักษรบอกระดับ (เช่น A,B,C…) ก ากับไว้  

    5. การใช้ระเบียนพฤติกรรม (Anecdotal Records) ท าการบันทึกการกระท าที่

ส าคัญในกระบวนการของการปฏิบัติของนักเรียน ในระเบียนพฤติกรรมจะระบุช่ือนักเรียน วันที่

สังเกตการณ์ผู้สังเกตการณ์และค าวิจารณ์ จะใช้ระเบียนพฤติกรรมเมื่อไม่สามารถที่จะท าให้นิยาม

ลักษณะที่จะประเมินได้อย่างชัดเจน และไม่อาจสร้างมาตรส่วนประมาณค่า หรือแบบตรวจสอบ

รายการที่เหมาะสมได้จากการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดผลงานภาคปฏิบัตินั้นสรุปได้ว่าเครื่องมือวัด
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ทักษะปฏิบัติมีด้วยกัน 4 แบบคือ แบบตรวจสอบรายการ แบบจัดอันดับ แบบมาตรประเมินค่า และ

แบบประเมินพฤติกรรม โดยในการวิจัย การเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบของ เดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ ในครั้งนั้นผู้วิจัย

เลือกใช้เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

   2.4.2.5 การสร้างแบบวัดทักษะปฏิบัติ 

   การสร้างแบบวัดทักษะปฏิบัติ เป็นการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการจัดกระท า

ตามจุดมุ่ งหมายที่ก าหนดให้ท าเป็นหลัก เพื่อใ ช้วัดทักษะของนัก เรียนในด้านการปฏิบัติ 

โดยข้ันตอนการสร้างการวัดผลด้านทักษะปฏิบัติ มักจะวัดและประเมินทั้งกระบวนการและผลงาน 

กล่าวถึงข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลด้านทักษะปฏิบัติไว้ดังนี้ 

      1) การวางแผนการสร้างเครื่องมือ 

       1.1) ศึกษาหลักสูตรและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชาที่สอน 

       1.2) ศึกษาธรรมชาติของงานที่ให้ปฏิบัติ 

       1.3) วิเคราะห์คุณลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการวัด เป็นการวิเคราะห์หา

พฤติกรรมการท างานนั้นๆ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ และล าดับข้ันตอนใน

การท างานโดยให้ผู้เช่ียวชาญในด้านน้ัน เป็นผู้ก าหนด 

       1.4) ก าหนดความส าคัญของคุณลักษณะที่จะวัด 

      2) การด าเนินการสร้างเครื่องมือ 

       2.1) ก าหนดวิธีการวัดคุณลักษณะด้านทักษะ 

       2.2) ก าหนดเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านทักษะ 

       2.3) ก าหนดเนื้อหาที่ปรากฏในเครื่องมือ 

       2.4) ก าหนดวิธีการตรวจให้คะแนน 

       2.5) สร้างคู่มือการใช้เครื่องมือ 

      3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

       3.1) น าเครื่องมือไปทดลองใช้ แล้วแก้ไขปรับปรุง 

       3.2) วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 

   สรุปได้ว่า การวัดทักษะปฏิบัติเป็นการตรวจสอบความส าเร็จของนักเรียนทางด้านการ

ปฏิบัติ  ซึ่ งกระท าได้ 3 ประการ คือ 1 )  ตรวจสอบความรู้  ความเข้าใจ เนื้อหาทางทฤษฎี  
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2) ตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) ตรวจคุณภาพผลงานส าเร็จซึ่งการประเมินทักษะ

ปฏิบัติต้องครอบคลุมการทดสอบความสามารถในด้านความเร็ว ความถูกต้องและความแข็งแรงซึ่ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทักษะปฏิบัติในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบส ารวจรายการ (Check List) 

 

2.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

 

 การวิจัยปฏิบัติการเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปญัหาทีเ่กิดข้ึนจากการปฏิบัติงานหรอื

เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการและจากการศึกษา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง พบว่า มีค า ที่ใช้ในการวิจัยในช้ันเรียนหลายค า ได้แก่ 1 ) การวิจัยปฏิบัติการ (Action 

Research) 2) การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) 3) การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

(Classroom Action Research) ในที่นี่ผู้วิจัยจึงใช้ค า ว่า การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน เพราะเป็น

ค าที่ใช้กันแพร่หลาย 

 กรมวิชาการ (2542, น. 7) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน หมายถึง กระบวนการที่ครู

ศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบจุดเน้นของกาววิจัยในช้ัน

เรียน คือ การแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการวิจัยในช้ัน

เรียนเป็นการศึกษาและวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ

สอนของตนเอง เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป 

 ทิศนา  แขมมณี (2548, น. 14) ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนว่า หมายถึง 

การวิจัยในบริบทของช้ันเรียนและมุ่งน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเป็น

การน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศและมีความเป็นอิสระทางวิชาการ 

 สุวิมล  ว่องวาณิช (2548, น. 11) ได้กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนคือการวิจัยที่ท า

โดยครูผู้สอนในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในห้องเรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน

การสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็วน าผลไปใช้ทันทีและ

สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตนเองให้ทั้งตนเองและเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มี

โอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นแนวทางที่ปฏิบัติ และน าผลที่เกิดข้ึนเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนต่อไป 
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 พินันทร์  คงคาเพชร (2552, น. 6) ได้สรุปความหมายไว้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึงการ

รวบรวม หรือการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยใช้ข้ันตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ข้อสรุปอันน าไปสู่การ แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ ผู้วิจัยจะต้องมีการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข และด าเนินการ

วิจัยซ้ าหลายๆครั้ง จนกระทั่งผลการปฏิบัตินั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีแนว

ทางการท างานที่เช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียวกันจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 

 มนต์ชัย  เทียนทอง (2555, น. 180) ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง การศึกษา 

ค้นคว้า การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการแปลความหมายอย่างมีระบบเกี่ยวกับเรื่องที่

ด าเนินการอยู่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจงานได้ดีข้ึนหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ซึ่งเป็นการปฏิบัติการที่มุ่งหวังการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาภายในองค์กร ไม่ต้องการอ้างอิงไปยังกลุ่ม

อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดข้ึนในสถานการณ์เฉพาะเท่านั้น  

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อความหมายของการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ สามารถสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ และตีความหมายอย่างมีระบบ และยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นที่

เกิดข้ึนในสถานการณ์เฉพาะ ถึงการปฏิบัติงานเพื่อเข้าใจดีข้ึน หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานที่ท าอยู่ของ

ผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการท างานเป็นวงจรต่อเนื่อง 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การวางแผนกล

ยุทธ์ 2) การปฏิบัติ (น าแผนไปปฏิบัติ) 3) การสังเกต (โดยมีการประเมินตนเอง) และ 4) การสะท้อน

ผลเชิงวิพากษ์จากตนเองและเพื่อนร่วมงาน ผลที่ได้น าไปปรับแผนเข้าสู่วงจรใหม่จนกว่าจะได้ข้อสรุป

ที่แก้ไขปัญหาได้จริง หรือพัฒนาสภาพการณ์ของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ

จรรยาบรรณที่ยอมรับกัน 

 

2.6 เว็บสนับสนุน 

 

 เว็บสนับสนุนเป็นสื่อที่สร้างข้ึนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยน าสื่อมัลติมีเดียและ

ทรัพยากรต่างๆ มาสนับสนุนการเรียนรู้ ในปัจจุบันได้มีการนาเว็บสนับสนุนมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนกันอย่างแพร่หลาย เพราะเว็บสนับสนุนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าและ

แบ่งปันข้อมูลได้อย่างทั่วถึง มีการเช่ือมโยงกับสือ่ประสม และมีการน า เสนอข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์

ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเพราะในเว็บสนับสนุนนั้นประกอบไปด้วยข้อความภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 
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และเสียงท าให้สามารถดึงดูดความสนใจและเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูล อีกทั้งยังเพิ่มพูนประสบการณ์    

การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอีกด้วย (กิดานันท์  มะลิทอง, 2543) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเว็บ

สนับสนุนดังนี้ 

 2.6.1 ความหมายของเว็บสนับสนุน 

 เว็บคือบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม ง่าย สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

รวมถึงสื่อประสมจึงท า ให้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมาย

ไว้ ดังนี ้

  Parson (อ้างถึงใน เขมวันต์ กระดังงา, 2554, น. 39) ให้ความหมายของเว็บช่วย หรือ
เว็บสนับสนุนรายวิชาไว้ว่า เป็นเว็บรายวิชาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม เป็นการสื่อสารสองทางที่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผูเ้รยีน และมีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามาก มีการก าหนดงานให้ท า
บนเว็บ การก าหนดให้อ่านมีการร่วมกันอภิปราย การตอบค าถามมีการสื่อสารอื่น ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ 
มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ท าในรายวิชา มีการเช่ือมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ เป็นต้น 
   MacEntee Lewis (อ้างถึงใน เขมวันต์ กระดังงา, 2554, น. 39) ให้ค าจ ากัดความของ

การเรียนแบบใช้เว็บช่วยไว้ว่า เป็นการใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับการเรียนแบบผสมผสานมาสนับสนุน

รายวิชา โดยไม่น าไปแทนที่กิจกรรมในช้ันเรียน โดยการเรียนแบบใช้เว็บช่วยก็เหมือนการเรียนแบบ

ปกติในช้ันเรียน แต่เสริมในส่วนของการน าเสนอเนื้อหาแบบออนไลน์และเพิ่มส่วนประกอบซึ่งเป็น

เครื่องมือทีช่วยแนะแนวทางการเรียน และส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ

ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน กิจกรรมการเรียนรู้ถูกออกแบบมาเพื่อลดข้อจ ากัดของการเรียนใน

ช้ันเรียน 

  Alghazo (อ้างถึงใน เขมวันต์ กระดังงา, 2554, น. 39) กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบใช้

เว็บช่วยว่า เป็นการใช้ชุดการสอนเวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) มาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน

ในช้ันเรียนปกติเพื่ออ านวยความสะดวกในการสอนวิชาที่เคยสอนแบบต่อหน้าต่อตามาใช้ในการ

จัดการวิชาหรือหน้าเว็บเพื่อน าเสนอค าอธิบายรายวิชา และการบ้าน เป็นต้น 

  จากการศึกษาความหมายของเว็บสนับสนุนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การ

เรียนการสอนแบบใช้เว็บช่วย คือการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ ที่ได้มีการน าเอาเว็บมาเป็นช่อง

ทางการในสื่อสารระหว่างครูและผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน โดยการออนไลน์และมีการ

เช่ือมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรต่างๆ สามารถก าหนดหรือมอบหมายงานให้ท าบนเว็บ มีการก าหนดให้
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อ่านร่วมกันอภิปราย การตอบค าถามต่างๆ ดั งนั้นในการ วิจัยในครั้ งนี้ ผู้ วิจัยจึ ง ใช้ค า ว่า  

เว็บสนับสนุน ซึ่งมาจากค า ว่า Web Support 

 

2.7 ความพึงพอใจ 

 

 2.7.1 ความหมายความพึงพอใจ 

 ได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ไว้ดังนี้ 

   ศักดา  จิรไพโรจน์ (2546, น. 21) ไดให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 

ความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเอง

ต้องการ หรือเป็นไปตามเป้าหมายทีต่ั้งไว้ และระดับความพึงพอใจดังกลา่วจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหาก 

ความต้องการหรือเป้าหมายน้ันไม่ได้รับการตอบสนองซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ

ปจัจัยองค์ประกอบของการท างาน 

   ศรีสุดา  ญาติปลื้ม (2547, น. 69) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ

หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ พอใจ หรือเป็นเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดจากการ

ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังในทางที่ดีทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจเป็น

ความรู้สึกเมื่อได้รับความส าเร็จความต้องการหรือแรงจูงใจ 

   ประสาท  อิศรปรีดา (2547, น. 300) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง พลังที่เกิดจาก

พลังทางจิตที่มีผลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการของมนุษย์และเป็นพฤติกรรมไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ 

   พัชรินทร์  เอี่ยมเอกสุวรรณ (2549, น. 36) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า 

เป็น ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิง่ใด เมื่อบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเองและ

จะแสดง พฤติกรรมออกมา โดยการพอใจหรือเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ 

   ภาวิณี  เพชรสว่าง (2552, น. 46) กล่าวว่า ทัศนคติในการท างานที่มีความส าคัญ

ส าหรับองค์การ คือ ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางบวกโดยเป็นผล

จากประสบการณ์ ในการท างาน 

   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึกท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ  

ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่เอนเอียงไปในทางบวกซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาหลังจากที่ได้รับ

ประสบการณ์ในสิ่งที่ตรงตามความต้องการหรือเป็นความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความ
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มุ่งหมาย ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียน จึงหมายถึงความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูผู้สอน 

 2.7.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ในการปฏิบัติกิจกรรมใดๆก็ตาม การที่ผู้ปฏิบัติจะเกดิความพึงพอใจในกิจกรรมหรืองานนั้นมาก

หรือน้อย ข้ึนอยู่กับสิ่งจูงใจที่มีอยู่ในงานน้ัน การสร้างสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับปฏิบัติงานจึง

เป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มีผู้ท าการศึกษาค้นคว้าจนเกิด 

 2.7.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานไว้  

 ถวิล  ธาราโภชน ์(2536, น. 77-86) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ว่า ในการวัดความรู้สึก

หรือการวัดทัศนคตินั้นจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง  (Direction) ซึ่งมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ 

ทางบวก หรือ ทางลบ ทางบวก หมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางทีไ่ม่ดีไม่ชอบหรือไม่พอใจ

และการวัดในลักษณะปริมาณ (Magnitude) ซึ่งเป็นความเข็มข้นความรุนแรงหรือระดับทัศนคติไปใน

ทิศทางที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์นั้นเองซึ่งวิธีการวัดนี้มีอยู่หลายวิธีเช่น วิธีการสังเกตวิธีการ

สัมภาษณ์วิธีการใช้แบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

  1. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการเฝ้ามองและจดบันทึกอย่างมี

แบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช่อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันแต่ก็

เหมาะสมกับการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น 

  2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยต้องการในสอบถามโดยการพูดคุยกับบุคคลนั้น ๆ 

โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

  3. วิธีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อ

ค าอธิบายไว้อย่างเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกันมักใช้ในกรณีที่ต้องการ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติรูปแบบ

ของแบบสอบถามจะใช้มาตราวัดทัศนคติ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบ 

Likert Scales ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้ว

มีค าตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ค าตอบ เช่น มากที่สุด มากปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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 ทองอินทร์  ภูมิประสาท (2547, น. 57) ได้กล่าวถึงแนวคิดของแฮทฟิลด์ และอิว แมนที่ได้

พัฒนาแนวคิดของนักวิจัยต่างๆ  มาเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  พบว่า 

องค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 

  ตัวแปรท่ี 1 องค์ประกอบเกี่ยวกบังานท าในปัจจุบัน แบ่งเปน็ 

   1. ความตื่นเต้น / น่าเบื่อ 

   2. ความสนุกสนาน / ความไม่สนุกสนาน 

   3. สภาพโลง่ / สภาพสลัว 

   4. ความท้าทาย / ไม่ท้าทาย 

   5. ความพอใจ / ไม่พอใจ 

  ตัวแปรท่ี 2 องค์ประกอบด้านค่าจ้าง ประกอบด้วย 

   1. ถือเป็นรางวัล / ไม่เป็นรางวัล 

   2. มาก / น้อย 

   3. ยุติธรรม / ไม่ยุติธรรม 

   4. เป็นทางบวก / เป็นทางลบ 

  ตัวแปรท่ี 3 องค์ประกอบด้านการเลื่อนต าแหน่ง ประกอบดว้ย 

   1. ยุติธรรม / ไม่ยุติธรรม 

   2. เช่ือถือได้ / เช่ือถือไม่ได้ 

   3. เป็นเชิงบวก / เป็นเชิงลบ 

   4. เป็นเหตุเป็นผล / ไม่เป็นเหตเุป็นผล 

  ตัวแปรท่ี 4 องค์ประกอบทางด้านนิเทศ / ผู้บังคับบญัชา / ประกอบด้วย 

   1. อยู่ใกล ้/ อยู่ไกล 

   2. ยุติธรรมแบบจริงใจ / ยุติธรรมแบบไม่จริงใจ 

   3. เป็นมิตร / ค่อนข้างไม่เป็นมิตร 

   4. เหมาะสมทางคุณสมบัต ิ/ ไม่เหมาะสมทางคุณสมบัต ิ

  ตัวแปรท่ี 5 องค์ประกอบทางด้านเพื่อนร่วมงาน ประกอบด้วย 

   1. เป็นระเบียบเรียบร้อย / ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

   2. จงรักภักดีต่อสถานที่ท างาน / ไม่จงรักภักดีต่อสถานที่ท างานและเพื่อนร่วมงาน 
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   3. สนุกสนานร่าเริง / ไม่สนุกสนานร่าเริง 

   4. ดูน่าสนใจ เอาจริงเอาจัง / ดูเหนื่อยหน่าย  

  

 กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนจะมีความสัมพันธ์กันในทางบวกทั้งนี้

ข้ึนอยู่กับว่ากิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติน้ัน ท าให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการทางร่างกาย

และจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใดนั้นก็คือ สิ่งที่ครูผู้สอน

จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 สิริมณี  บรรจง (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้วิธีสอนที่เน้น

ทักษะปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 5 แผน สามารถพัฒนาทักษะ

ปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพเด็กของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดี ท าให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติดีข้ึนจากระดับ

พอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.47) เป็นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 2.54) ทางด้านทักษะปฏิบัติเป็นรายบุคคลของ

นักศึกษา นักศึกษามีค่าเฉลี่ยเดิมจากทุกคน โดยมีทักษะปฏิบัติดีข้ึนอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 20 คน 

(ร้อยละ 62.50) ทักษะปฏิบัติตามกิจกรรมที่ปฏิบัติเรือ่งการจดันิทรรศการอาหารเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.75) รองลงมาคือทักษะด้านการปฐมพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 2.59) และด้านการ

ประกอบอาหาร (ค่าเฉลี่ย 2.56) ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจรูปแบบกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้การประกอบอาหารมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.90) รองลงมาคือการจัดนิทรรศการอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย (ค่าเฉลี่ย 4.83) ความพึง

พอใจที่มีต่อการสอนรปูแบบการสอนทักษะปฏิบัติในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.71) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้เรียนในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.95) รองลงมาคือความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้วิทยากร 

(ค่าเฉลี่ย 4.84) 
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 จิตรลัดดา  โถบ ารุง (2554) ได้ศึกษาผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่องการ

ใช้โปรแกรม Microsoft Word วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้

โปรแกรม Microsoft Word วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพที่

พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 83.79/85.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/802.ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดการเรียนรูแ้บบทักษะปฏิบัติด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ มีค่าเท่ากับ 0.6867 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน 

ร้อยละ 68.67 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้วย

บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ อยู่ในระดับมาก 

 ณัฐพล  สุขเสาร์ (2554) ได้ท าการศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ    

เดวีส์ ในรายวิชาเครือข่ายเบื้องต้น วิทยาสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นและแบบสอบถามความคิดเห็นพบว่า     

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางด้านความรู้ ความเข้าใจ มีระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 80.25 ด้านแผนการเรียนรู้และ

ทักษะปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80.32 ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับดีมาก และ         

ด้านความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 สุวิทย์  พรมหมาก (2556) ท าการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ  

เดวีส์ที่มีต่อทักษะปฏิบัติการละเล่นในท้องถ่ินและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนด้วยรูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์อยู่ในระดับมากที่สุด  

 ณัฐนรี ทาวรรณ์ (2557) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ 

ในรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ผล

การศึกษาพบว่า 1) ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของเดวีส์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในดานผลสัมฤทธ์ิทางด้านความรู้ความ

เข้าใจ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีคะแนนในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 74.44  

จากผลสัมฤทธ์ิแผนการจัดการเรียนรู้ และทางด้านผลสัมฤทธ์ิจากจากการปฏิบัติทั้งสองแผนการ

จัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ที่ค่าร้อยละ 85.21 
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2) ผลจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่ค่า

ร้อยละ 72.76 ในด้านความละเอียดรอบคอบ และความริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความถูกต้องของผลงาน

การท างานเสร็จในเวลาที่ก าหนด และด้านความรับผิดชอบ 3) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด การด าเนินกิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อการสอนมีความน่าสนใจ และมีความเห็นทางด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากผลของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท า

ให้มีผลการปฏิบัติงานออกมาในระดับคะแนนที่สูงข้ึน ดังนั้นควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรูน้ี้ไป

ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

 ดนุพล  บุญชอบ และน้ ามนต์ เรืองฤทธ์ิ (2558) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

เรียนด้วยโครงงาน ระหว่างกลุ่มความร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสานและกลุ่มปกติรายวิชาโครงงาน

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางลี่วิทยา พบว่า นักเรียนกลุ่มความ

ร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสานมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และนักเรียนกลุ่มปกติ

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 วรางคณา  เวชพูล (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการ 

ศึกษาพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ค าสั่งควบคุมเงื่อนไขส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วงรอบที่ 2 สูงกว่าวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 6 สูงกว่าวงรอบที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง

ค าสั่งควบคุมเงื่อนไข ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ

สอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ที่ได้เรียนรู้โดยใช้

แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่องค าสั่งควบคุมเงือ่นไข ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวงรอบที่ 

1 อยู่ในระดับดี วงรอบที่ 2 และวงรอบที่ 3 อยู่ในระดับดีมาก 4.ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ ร่วมกลับแนวคิด
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ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ค าสั่งควบคุมเงื่อนไข ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่

ที่ 4.71 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้

รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุนนั้น มีรูปแบบการฝึกที่ชัดเจน และเหมาะ

ส าหรับการน ามาใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติและ

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถสูงข้ึน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเว็บสนับสนุนได้ทุกที่ทุกเวลา และผู้เรียนยัง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันอีกทั้งยังเป็นพื้นฐานการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีความส าเร็จ

ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนได้ตามที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

2.9 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 
การเสรมิสร้างทักษะ 
   ปฏิบัติโดยการจัดการ

เรียนการสอนตาม
รูปแบบของเดวีส์ ที่มี
เว็บสนบัสนุนส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3/1  โรงเรียนบรบือ 

กระบวนการสอนตามรูปแบบ
ของเดวีส์ ประกอบไปด้วย 5 
ขั้นตอน 
1. ข้ันสาธิตการกระท า  
2. ข้ันสาธิตทักษะย่อย  
3. ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ
    ทักษะย่อย  
4. ข้ันให้เทคนิควิธีการ  
5. ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยง 
    ทักษะย่อย ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
1. ทักษะปฏิบัติของ 
    ผู้เรียน 
2. ความพึงพอใจของ 
    ผู้เรียน 
 

การเสริมสรา้งทักษะปฏิบัติ 

โดยการจัดการเรียนการ

สอนตามรูปแบบของเดวีส์ 

ท่ีมีเว็บสนับสนุน 
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ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนการพัฒนาตามแนวทางวิธีการตามรูปแบบ Classroom Action Research 
1) Plan 2) Action      3) Observe      4) Reflect 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 

 การวิจัยเรื่องการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ 

ที่มีเว็บสนับสนุนส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ ได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

  1. กลุ่มเป้าหมาย 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  4. การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ 

อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่เรียนวิชาการสร้างภาพกราฟิก รหัส 20243 การสร้างภาพกราฟกิ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ    

เดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน ประกอบด้วย 

 3.2.1 แผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างภาพกราฟิก 

 3.2.2 เว็บสนับสนุน รายวิชา การสร้างภาพกราฟิก 

 3.2.3 แบบวัดทักษะปฏิบัติ 
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 3.2.4 แบบสังเกตพฤติกรรม 

 3.2.5 แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

 3.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

 3.3.1 แผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ 

 แผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ วิชาการสร้างภาพกราฟิกช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 3/1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

   3.3.1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรค าอธิบายรายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้

ขอบเขต ของเนื้อหาวิชา การสร้างภาพกราฟิก เพื่อน ามาออกแบบ แผนการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบของเดวีส์ ทั้งหมด 3 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งหมด 12 ช่ัวโมง โดย

แบ่งเป็นศึกษาในห้องเรียน จ านวน 6 ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตัวเองโดยใช้เว็บสนับสนุน จ านวน            

6 ช่ัวโมง ดังตารางที่ 3.1  

 

ตารางท่ี 3.1 

หน่วยการเรียนรู้ วิชา การสร้างภาพกราฟิก  

หน่วยที ่ เรื่อง/เนื้อหา เรียนรู้ในห้องเรียน เรียนรู้ด้วยตัวเอง รวม 

1 ความรู้เรื่องสีและการระบายส ี 2 2 4 

2 การใช้งานซิมบอลและกราฟ 2 2 4 

3 เลเยอร ์ 2 2 4 

รวม 6 6 12 

 

 จากตารางที่ 3.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สรุปได้ว่า  ใน

เรื่องเนื้อหาแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง/เนื้อหา 3 

เรื่อง นักเรียนจะต้องท าการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือในคาบเรียน จ านวน 6 ช่ัวโมง และศึกษาเพิ่มเติม
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ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนผ่านเว็บสนับสนุน จ านวน 6 ช่ัวโมง รวมจ านวน 12 ช่ัวโมง และเว็บ

สนับสนุนที่ครูผู้สอนได้ท าการออกแบบให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทุกเวลา ไม่จ ากัดสถานที่ 

รวมแต่ละสัปดาห์/แผนการจัดการเรียนรู้ ที่นักเรียนจะต้องได้รับการเรียนรู้ รวมสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 

เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 2 ช่ัวโมง รวมทั้ง 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

   3.3.1.2 การจัดการเรียนตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ เพื่อน ามา

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

    ขั้นท่ี 1 ข้ันสาธิตการกระท า การท ากิจกรรมในภาพรวมให้นักเรียนดู ผู้วิจัยน า

ช้ินงานที่สมบูรณ์แล้วมาให้นักเรียนดู เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่า ในการที่จะสร้างช้ินงานควรท าอย่างไร 

และเพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นข้ันตอนในการฝึกปฏิบัติสร้างช้ินงาน ครูจะท าให้ดูทีละข้ันตอนและ

อธิบายไปด้วยจนส าเร็จ 

 ขั้นท่ี 2 ข้ันสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนปฏิบัติสังเกตและท าตามไปทีละส่วน

อย่างช้า ๆ แบ่งเนื้อหาการสร้างช้ินงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วครูก็สาธิตข้ันตอนในการสร้างช้ินงาน

และอธิบายทักษะส่วนย่อย ๆ ให้นักเรียนดูพร้อมทั้งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะนั้น ๆ ไปด้วย 

 ขั้นท่ี 3 ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย โดยไม่มีการสาธิตหรือแบบอย่างให้ดู            

มีผู้สอนคอยช้ีแนะช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ แล้วเริ่มทักษะย่อยใหม่ ให้นักเรียนฝึกปฏิบตัิทักษะ

ย่อย ๆ ทั้งหมดด้วยตัวเองเพื่อให้เกดิการเรียนรูด้้วยตัวเอง โดยให้นักเรียนเข้าไปศึกษาในเว็บสนับสนุน 

 ขั้นท่ี 4 ข้ันให้เทคนิควิธีการ สอนเทคนิควิธีการเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน

ได้รวดเร็วและถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 ขั้นท่ี 5 ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องจนจบ  

ให้นักเรียนน าทักษะย่อยต่าง ๆ ที่ผ่านการฝึกทักษะมาแล้วมาปฏิบัติเองอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ 

ต้นจนจบ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะที่ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ  

โดยครูตั้งโจทย์คล้ายกับโจทย์ที่น ามาแสดงตัวอย่างแล้วให้นักเรียนน ามาประยุกต์ ปฏิบัติเองให้

สมบูรณ์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเช่ือมโยงทักษะที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อเรียนเสร็จทั้ง 5 ข้ันตอน  

ครูจะให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติให้ดูทุกข้ันตอน  

ดังช้ินงานของนักเรียนในภาคผนวก ค 
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   ครูสรุปเนื้อหาที่เรียนในวันน้ีและเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ในช้ันเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอระหว่างการท ากิจกรรม เพื่อที่จะได้น าปัญหาไปประยุกต์ใน

การเรียนเรื่องถัดไป และแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนในคาบถัดไป ให้นักเรียนไปศึกษามาก่อนล่วงหน้า 

   3.3.1.3 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการปฏิบัติของ เดวีส์           

ตามแผนที่ก าหนด 

   3.3.1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัย

ตรวจสอบเนื้อหา  

   3.3.1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทีต่รวจสอบแล้วมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

ของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัยมาใช้ 

   3.3.1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้ 

กับกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/1 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559  

โรงเรียนบรบือ ดังภาพที่ 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ปรับปรงุแก้ไขและน าไปใช้กบักลุ่มเป้าหมาย 

น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ตรวจสอบแล้ว มาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาและผูร้่วมวิจัย 

ศึกษาวิเคราะหห์ลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา และมาตรฐานการเรียนรู้ ขอบเขตของเนื้อหาวิชา 

ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส ์

สร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ จ านวน 3 แผน
ตามเนื้อหาที่ได้ออกแบบไว้ ดังนี้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่8 เรื่อง ความรู้เรือ่งสีและการระบายสี 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การใช้งานซมิบอลและกราฟ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง เลเยอร ์
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3.3.2 แบบวัดทักษะปฏิบัติ 

 แบบวัดทักษะปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียน

ระหว่างการท าแบบทดสอบความสามารถในการปฏิบัติ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบพฤติกรรมการวัดทักษะ

ปฏิบัติไว้ทั้งหมด 10 ข้อ แบบวัดทักษะปฏิบัตินี้ครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

   3.3.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดทักษะปฏิบัติจากทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วางแผนและก าหนดขอบเขตของพฤติกรรมที่ต้องการประเมินตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ 

เดวีส์ 5 ข้ันตอน โดยแบ่งเกณฑ์ที่ต้องการประเมิน ดังนี้ 

      ขั้นท่ี 1 นักเรียนเข้าใจข้ันตอนทั้งหมดที่ครูสาธิต 

      ขั้นท่ี 2 นักเรียนปฏิบัติตามครูได้ 

      ขั้นท่ี 3 นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองได้ 

      ขั้นท่ี 4 นักเรียนเข้าใจเทคนิคที่ครูแนะน า 

      ขั้นท่ี 5 นักเรียนท าแบบฝึกหัดเองได้ 

   3.3.2.2 สร้างแบบวัดทักษะปฏิบัติ จ านวน 10 ข้อ ตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ และ

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อเป็น 4 ระดับ คือ 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน และ  

0 คะแนน  

   3.3.2.3 น าแบบวัดทักษะปฏิบัติที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัย

ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เช่ียวชาญที่ท าการตรวจสอบ โดยท าแบบส ารวจรายการให้อาจารย์

ที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัยพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้

   ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าการประเมินทักษะปฏิบัติข้อนั้นเหมาะสม 

   ให้คะแนน  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าการประเมินทักษะปฏิบัติข้อนั้นเหมาะสม 

   ให้คะแนน  1  ถ้าแน่ใจว่าการประเมินทักษะปฏิบัติข้อนั้นไม่เหมาะสม 

   3.3.2.4 ผู้วิจัยน าผลการประเมิน ไปหาค่าความสอดคล้องของแบบวัดทักษะปฏิบัติ 

จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัย ที่แสดงในภาคผนวก ค โดยค่า IOC ของแบบวัดทักษะปฏิบัติได้มี

ค่าอยู่ที่ 1.00 
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   3.3.2.5 น าแบบประเมินการวัดทักษะปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญน าและน าไปใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย รายวิชา การสร้างภาพกราฟิก  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบรบือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 ข้ันตอนการสร้างแบบประเมินการวัดทกัษะปฏิบัติ 

 

 

 3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  

เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ

เสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุนส าหรับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รายวิชา การสร้างภาพกราฟิก ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

  3.3.3.1 ก าหนดขอบข่ายความพึงพอใจที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการ 

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน 

   3.3.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ        

โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน 

ปรับปรงุแก้ไขและน าไปใช้กบักลุ่มเป้าหมาย 

น าแบบวัดทักษะปฏิบัติที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ร่วมวิจัยตรวจสอบให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดทักษะปฏิบัตจิากทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วางแผนและก าหนดขอบเขตของพฤติกรรมที่ต้องการประเมนิตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส ์5 ข้ันตอน 

สร้างแบบวัดทกัษะปฏิบัติ จ านวน 10 ข้อ 
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   3.3.3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการ

จัดการเรียนการสอนตามรปูแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ร่วมวิจัย 

ให้ตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง และความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแล้วน ามาหาค่าความ

สอดคล้อง IOC โดยท าแบบส ารวจรายการให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัยพิจารณาข้อความในแต่

ละข้อ ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

      ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้นเหมาะสม 

   ให้คะแนน  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้นเหมาะสม 

   ให้คะแนน  1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้นไม่เหมาะสม 

   3.3.3.4 น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามที่ได้จาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัยที่แสดงในภาคผนวก ค ผลการค านวณหาค่า IOC ได้เท่ากับ 1 ทุกข้อ

ค าถาม มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 

   3.3.3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 

จ านวน 40 คน รายวิชา การการสร้างภาพกราฟิก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 โรงเรียนบรบือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

น าไปใช้กับกลุม่เป้าหมาย 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเสรมิสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบของเดวีส์ทีม่ีเว็บสนับสนุน เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาและผูร้่วมวิจัย 

ก าหนดขอบข่ายความพึงพอใจทีม่ีต่อการเสรมิสร้างทกัษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบของเดวีส์ทีม่ีเว็บสนับสนุน 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ 

ปรับปรงุแก้ไข 
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3.4 การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis  

and McTaggart (1998, อ้างถึงใน มนต์ชัย เทียนทอง, 2555, น. 182) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการปฏิบัติของเดวีส์ ประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอนได้แก่  

  1. ข้ันวางแผน  

  2. ข้ันปฏิบัติการ  

  3. ข้ันการสังเกต  

  4. ข้ันสะท้อนกลับ 

 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ดังนี ้

  ขั้นท่ี 1 วางแผน (Plan) 

   1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติของ วิชา การสร้าง 

ภาพกราฟิก ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการแก้ปัญหา 

   2. ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย              

การเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน  

เพื่อน ามาพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักเรียน ในการสร้างช้ินงานและหาความพึงพอใจต่อกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ 

   3. วางแผนและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 

  3.2 แบบวัดทักษะปฏิบัติ  

  3.3 แบบทดสอบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ 

เสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน 

  ขั้นท่ี 2 ปฏิบัติการ (Act) 

   ครูผู้สอนช้ีแจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ  โดยการ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ ที่มีเว็บสนับสนุน และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงขอบเขตเนื้อหา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล และการประเมินผล ข้อตกลงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วท า
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การสอนตามรูปแบบการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ เดวีส์          

ที่มีเว็บสนับสนุน ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้บนเว็บสนับสนุนซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

นั้นจะมีแบบฝึกทักษะปฏิบัติในการสร้างช้ินงานอยู่ด้วย จากนั้นน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแผนการจัดการ

เรียนรู้ในครั้งต่อไป การเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์          

ที่มีเว็บสนับสนุนประกอบการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ให้นักเรียนเข้ามาท าการศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนจากเว็บสนับสนุนก่อนถึงช่ัวโมง

เรียน โดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งอาจจะเรียนที่บ้านหรือที่อื่น  ๆ เมื่อผู้เรียนท าการศึกษา

เนื้อหาแล้วให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้ลงบนสมุดมาส่งในช้ันเรียน 

   2. จากนั้นเมื่อถึงเวลาเรียนปกติในช้ันเรียนครูจะสรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยให้ฟัง 

   3.  เมื่อสรุปเนื้อหาในหน่วยนั้นๆเสร็จ ครูก็จะท าการสอนตามรูปแบบทักษะปฏิบัติ

ของเดวีส์ ทั้ง 5 ข้ัน ดังนี ้

    ขั้นท่ี 1 น าเสนอพร้อมทั้งอธิบายภาพรวมของส่วนต่าง ๆ โดยครูจะน าช้ินงานที่ 

ท าส าเร็จแล้วมาให้นักเรียนดูแล้วอธิบายแต่ละส่วนว่าท าอย่างไร จากนั้นครูก็จะเริ่มท าการสร้าง

ช้ินงานในหน่วยน้ัน ๆ ตั้งแต่ข้ันแรกจนเสร็จครบทุกข้ันตอน 

    ขั้นท่ี 2 ครูน าเสนอส่วนย่อย ๆ ให้นักเรียนปฏิบัติตามไปทีละข้ัน โดยครูจะเริ่มท า

ส่วนย่อย ๆ อย่างช้า ๆ เพื่อให้นักเรียนท าตามไปพร้อม ๆ กัน ทีละข้ัน 

    ขั้นท่ี 3 จากนั้นครูก็จะให้นักเรียนปฏิบัติเองโดยไม่มีการสาธิตหรือท าให้ดูแต่จะมี

ครูดูแลแนะน าอยู่ข้าง ๆ เพื่อนักเรียนจะได้ฝึกทักษะปฏิบัติด้วยตัวเอง 

    ขั้นท่ี 4 ครูแนะน าเทคนิควิธีการในการสร้างช้ินงานที่ง่ายแก่นักเรียน  

     ขั้นท่ี 5 นักเรียนเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ จนส าเร็จ โดยสามารถสร้างช้ินงานให้

ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด จากนั้นผู้วิจัยเดินตรวจผลการปฏิบัติงาน 

 

  ขั้นท่ี 3 สังเกตการณ์ (Observe) 

   ขณะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอยู่น้ันผูวิ้จัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่เกิดข้ึนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบันทึกผลที่เกิดข้ึนจากการฝึกปฏิบัติ

กิจกรรม ด้วยแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ความคิดเห็นของผู้ร่วมวิจัย การสัมภาษณ์นักเรียน และ
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แบบวัดทักษะปฏิบัติ แล้วน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

  ขั้นท่ี 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัต ิ(Reflect) 

ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกมาวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุป สาเหตุของปัญหา

และแนวทางแก้ไขในแต่ละวงรอบ เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 ข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

-  ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเก่ียวกับทักษะ 
   การปฏิบัติของวิชา การสร้างภาพกราฟิกที่ 
   เกิดขึ้นในห้องเรียน 
-  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัด 
   กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเสริมสร้าง 
   ทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนตาม 
   รูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุนเพ่ือน ามา 
   พัฒนาทักษะปฏิบัติของนักเรียน และหาความ 
   พึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
-  วางแผนและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

-  ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ 
   เสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการ 
   สอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน  
-  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ่
   ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ขั้นวางแผน (Plan) 

ขั้นการปฏิบัติ  

เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบบันทึกการจัดการ 
   เรียนรู้แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบสัมภาษณ์ 
   ผู้ร่วมวิจัยวดัทักษะเพ่ือหาทางพัฒนาและ 
   ปรับปรุงแก้ไข 

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุป สาเหตุของ 
   ปัญหาและแนวทางแก้ไขในแต่ละวงรอบเพ่ือ 
   เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน 
   วงรอบต่อไป 

ขั้นสังเกต  
(Observe) 

ปรับปรุง 

ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
 (Reflect) 
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   ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยด าเนินการ ตามขั้นตอน 4 ข้ันตอน ของการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ เมื่อท าการสอนจบแล้ว ผู้สอนจะท าการวิเคราะห์ปัญหาที่พบ เพื่อหาแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรยีนการสอน เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์หาผลสรุป โดยสามารถสรุปข้ันตอนการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการได้ 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล กับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 40 คน โรงเรียนบรบือ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งหมด  

12 ช่ัวโมง โดยแบ่งเป็นศึกษาในห้องเรียน จ านวน 6 ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตัวเองโดยใช้เว็บสนับสนุน

จ านวน 6 ช่ัวโมง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แผน ดังนี้ 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เรื่องสีและการระบายสี 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้งานซิมบอลและกราฟ 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เลเยอร์ 

 

ตารางท่ี 3.2  

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา 

13/12/2559 

(คาบที1่) 

 

 

1.  ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียน 

    เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้าง 

    ทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการ 

    สอนตามรูปแบบของเดวีส์ท่ีมีเว็บ 

    สนับสนุน เร่ือง ความรู้เร่ืองสีและการ 

    ระบายสี 

2.  บอกขอบเขตเน้ือหา จุดประสงค์การ 

    เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

    ข้อตกลงต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการ 

    เรียนรู้ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   

    เร่ือง ความรู้เร่ืองสีและ 

    การระบายสี 

    1.  เว็บสนับสนุน 

    2.  แบบวัดทักษะปฏิบัติ 

 

2 ชั่วโมง 

 

 

2 ชั่วโมง 

   (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา 

13/12/2559 

(คาบที1่) 

 

 

3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองความรู้ 

    เร่ืองสีและการระบายสี 

    3.1  ทดสอบความสามารถด้านทักษะ 

          ปฏิบัติของนักเรียนด้วยการให้ 

          สร้างดอกไม้  

    3.2  สังเกตและบันทึกผลการจัด 

          กิจกรรม 

    3.3  แจ้งเน้ือหาที่จะเรียนในคาบ 

          ต่อไปโดยให้นักเรียน 

          ท าการศึกษาเน้ือหามาก่อน 

          ล่วงหน้า 

  

20/12/2559 

(คาบที2่) 

 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองการใช้ 

    งานซิมบอลและเส้นกราฟ 

    1.1  ทดสอบความสามารถด้านทักษะ  

          ปฏิบัติของนักเรียนด้วยการให้ 

          สร้างพัด  

    1.2  สังเกตและบันทึกผลการจัด 

          กิจกรรม 

    1.3  แจ้งเน้ือหาที่จะเรียนในคาบ 

          ต่อไปโดยให้นักเรียน 

          ท าการศึกษาเน้ือหามาก่อน 

          ล่วงหน้า 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  

    เร่ือง การใช้งานซิมบอล 

    และเส้นกราฟ 

    1.  เว็บสนับสนุน 

    2.  แบบวัดทักษะปฏิบัติ 

 

2 ชั่วโมง 

 

 

2 ชั่วโมง 

   (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา 

27/12/2559 

(คาบที3่) 

 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  

    เร่ืองเลเยอร์ 

    1.1  ทดสอบความสามารถด้านทักษะ 

          ปฏิบัติของนักเรียนด้วยการให้ 

          สร้างสายรุ้ง 

    1.2  สังเกตและบันทึกผลการจัด 

          กิจกรรม 

    1.3  จ้งเน้ือหาที่จะเรียนในคาบต่อไป 

          โดยให้นักเรียนท าการศึกษา 

          เน้ือหามาก่อนล่วงหน้า 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  

    เร่ือง เลเยอร์ 

    1.  เว็บสนับสนุน 

    2.  แบบวัดทักษะปฏิบัติ 

 

2 ชั่วโมง 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 3.5.1 การวิเคราะห์แบบวัดทักษะปฏิบัติ 

 วิเคราะห์แบบวัดทักษะปฏิบัติของผู้เรียน ผู้วิจัยน าแบบวัดทักษะปฏิบัติที่ได้จากนักเรียนกลุ่ม

ทดลอง 40 คน มาวิเคราะห์คะแนน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์

จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 24–30  หมายความว่า ระดับสูง 

 17–23  หมายความว่า ระดับปานกลาง 

 10–16   หมายความว่า ระดับต่ า 

 น้อยกว่า 10 หมายความว่า ระดับปรับปรุง 

 3.5.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้จากนักเรียนกลุ่ม

ทดลอง 40 คน มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ

วิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 158)  

 4.51–5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด 

 3.51–4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก 

 2.51–3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง 

 1.51–2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อย 

 1.00–1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด 

 3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึก ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัย แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบ

บันทึกหลังการสอนของครู ซึ่งรวบรวมหลังจากเสร็จสิ้นการสอน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเพื่อสะท้อน

ผลการปฏิบัติให้เห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัย และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
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3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

   3.6.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 105) 

 

             ̅ =  
∑  

 
         (3-1) 

 

      เมื่อ    ̅    แทน  คะแนนเฉลี่ย 

       X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

         N    แทน จ านวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง   

 

   3.6.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, น. 106) 

 

 
 1N

XX
S.D.

2







          (3-2) 

 

      เมื่อ  S.D.    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

          2XX   แทน ผลรวม ผลต่างของคะแนนยกก าลังสอง 

         n -1         แทน  จ านวนประชากร 
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3.6.2 สูตรท่ีใช้หาคุณภาพเครื่องมือ 

   3.6.2.1 สูตรที่ ใ ช้หาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับค าถามของ

แบบทดสอบ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554, น. 194) 

 

          IOC = 
∑ 

 
             (3-3) 

 

      เมื่อ IOC แทน ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

      ∑  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ 

      N  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 

   เกณฑ์การยอมรับแบบทดสอบ ดังนี ้

    1.  ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 

    2.  ข้อสอบที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.67 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

   ผลการค านวณหาค่า IOC ได้เท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยใช้การจัด           

การเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุนส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน โดย

มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้  

  1. ผลการศึกษาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตาม 

รูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ 

  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

ของเดวีส์ ที่มเีว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบอื 

 

4.1 ผลการศึกษาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยใช้การจัดการเรียนการสอน

ตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 3 วงรอบ ดังนี้ 

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ 1 เรื่อง ความรู้เรื่องสีและการระบายสี 

  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ 2 เรื่อง การใช้งานซิมบอลและกราฟ 

  3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ 3 เรื่อง เลเยอร์ 

 4.1.1 การจัดการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการท่ี 1 

 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการไดจ้ัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เรื่องสีและการระบายสี 

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งผลของการปฏิบัติการสอนสามารถน ามาสะท้อนผลได้ดังนี้ 
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  ขั้นท่ี 1 วางแผน (Plan) 

   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยใช้การจัดการ

เรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุนส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผู้วิจัยได้เตรียม

ความพร้อมเกี่ยวกับเอกสาร ใบงาน ใบความรู้และบทเรียนสนับสนุนบนเว็บ โดยใช้การจัดกิจกรรม

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้วิจัยได้มีการอธิบายและช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และท าการ

ทดสอบเพื่อเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนในเรื่องความรู้เรื่องสีและการระบายสี มีการทบทวนและ

เพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนในระหว่างการเรียนแต่ละหัวข้อ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบเป็นคู่ 

เพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาแสวงหาความรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน โดยครูจะเป็นคนคอยให้ค าปรึกษา

ตอบค าถามในข้อที่นักเรียนสงสัย อีกทั้งยังมีการตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา 

นักเรียนสามารถคิดและตอบค าถามที่ครูถามได้เป็นบางส่วน และมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถตอบ

ค าถามได้ ดังตัวอย่างบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัย 

  ขั้นท่ี 2 ปฏิบัติการ (Act) 

   ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ โดยประกอบไปด้วย            

5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ข้ันสาธิตการกระท า 2) ข้ันสาธิตทักษะย่อย 3) ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย             

4) ข้ันให้เทคนิควิธีการ 5) ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ จากนั้นปฏิบัติการสอน ดังนี้ 

    1. ข้ันสาธิตการกระท า ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็น

ปกติตามธรรมชาติ ไม่ช้า-เร็วเกินไป นักเรียนควรได้รับค าแนะน าให้สังเกตจุดส าคัญที่ควรเอาใจใส่พิเศษ 

    2. ข้ันสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนปฏิบัติสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ 

    3. ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย โดยไม่มีการสาธิตหรือแบบอย่างให้ดูมีผู้สอนคอย

ช้ีแนะ ช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ แล้วเริ่มทักษะย่อยใหม่ 

     4. ข้ันให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว อาจได้รับค าแนะน า เทคนิควิธีการที่

มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่นท าได้ประณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน ปลอดภัยข้ึน 

    5. ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องจนจบฝึก

ปฏิบัติจนช านาญ สามารถปฏิบัติทักษะได้สมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะที่

ประกอบทักษะย่อย ๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสมบูรณ์และพัฒนาให้ทักษะเป็นเลิศ 

  ขั้นท่ี 3 สังเกตการณ์ (Observe) 
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   ในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และแบบสัมภาษณ์นักเรียน บันทึกภาพ และบันทึกหลังการ

สอนในวงรอบที่ 1 

  ขั้นท่ี 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 

   จากการปฏิบัติกิจกรรมในวงรอบที่ 1 พบว่า ในการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดย        

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุนนั้น ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตการกระท า ครู

ได้จัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะปฏิบัติทีม่ีเนื้อหาเป็นการสร้างดอกไม้ โดยครูจะโชว์ผลงานที่ส าเร็จแล้ว 

จากนั้นก็เริ่มอธิบายข้ันตอนในการกระท าช้ินงาน ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตทักษะย่อย ครูท าตัวอย่างให้ดูไปที

ละข้ันตอนจนส าเร็จ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติ ข้ันที่ 3 ข้ันให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

ทักษะย่อย ในข้ันน้ีนักเรียนเกิดความตื่นเต้น กระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมี

นักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ และไม่ท าตามครู ข้ันที่ 4 ข้ันให้เทคนิควิธีการ ในข้ันนี้ ผู้วิจัยจะคอย

แนะน าสอดแทรกเทคนิควิธีการคิดต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจง่ายข้ึนและน าความรู้ไปใช้

ถูกต้อง ซึ่งในข้ันที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้เน้นย้ าให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจและที่ท าตามไม่ทัน ให้เข้าไปศึกษาใน

เว็บสนับสนุนที่ครูเตรียมไว้เพื่อจะได้เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ข้ันที่ 5 ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะ

ย่อย ๆ ให้เป็นช้ินงานที่สมบูรณ์ ในข้ันน้ี มีทั้งนักเรียนที่ท าช้ินงานออกมาได้สมบูรณ์และบางคนก็ท า

ออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เพราะยังขาดความเข้าใจการข้ันตอนการสร้างช้ินงาน เนื่องจากเวลาที่

จ ากัดนักเรียนต้องเข้าไปใช้เว็บสนับสนุน เพื่อศึกษาเนื้อหาหรือความรู้เพิ่มเติม และส่งงานย้อนหลัง

จากที่เรียนจบในแต่ละคาบเรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการเก็บคะแนนระหว่างเรียน

โดยให้คะแนนจากแบบฝึกปฏิบัติทักษะและท าการทดสอบโดยใช้แบบวัดทักษะปฏิบัติ 

 

ตารางท่ี 4.1  

ผลการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติของนักเรียนในวงรอบปฏิบัติการที่ 1 

รายการประเมิน 
วงรอบที่ 1 

X  S.D. 

1.  นักเรียนอธิบายแต่ละข้ันตอนการท างานได้ 4.21 0.07 

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการท างานได้ 4.75 0.21 

3.  นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนที่ครูผู้สอนสาธิตได้ 4.66 0.25 
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4.  นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมได้ 4.55 0.02 

5.  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และตกแต่งให้ 

     สวยงามตามที่ครูก าหนด 4.22 0.29 

6.  นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการท ากิจกรรมได้ 4.52 0.02 

7.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วข้ึน และเสร็จภายในเวลาที่ครูก าหนด 4.71 0.03 

8.  8.  นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เองตั้งแต่ต้นจนจบ 4.35 0.07 

9.  นักเรียนท ากิจกรรมออกมาถูกต้องสวยงามและครบถ้วนสามารถใช้งานได้ 4.36 0.11 

10.  นักเรียนสามารถสาธิตและอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ 4.75 0.08 

รวม 4.51 0.21 

 

  จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงคะแนนทักษะปฏิบัติของนักเรียนในวงรอบปฏิบัติการ         

ที่ 1 ซึ่งผลรวมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.51, 

S.D.=0.21) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย จะเห็นได้ว่าข้อที่ 10 นักเรียนสามารถสาธิตและอธิบาย

ให้เพื่อนเข้าใจได้ ( X = 4.75, S.D.=0.08) ข้อที่ 2 นักเรียนสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการท างานได้  

( X =4.75, S.D.=0.21) และข้อที่ 7 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วข้ึนและเสร็จภายในเวลาที่ครู

ก าหนด ( X =4.71, S.D.=0.03) ตามล าดับ 

   1. บันทึกหลังการสอน 

    “...ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยใช้การ

จัดการเรียนการสอนตามรปูแบบของ ที่มีเว็บสนับสนุนส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผู้วิจัยได้เตรียม

ความพร้อมเกี่ยวกับเอกสาร ใบงาน ใบความรู้และเว็บสนับสนุน โดยใช้การจัดกิจกรรมตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้วิจัยได้มีการอธิบายและช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และท าการทดสอบเพื่อเป็น

การวัดความรู้ของนักเรียนในเรื่องความรู้เรื่องสีและการระบายสี มีการทบทวนและเพิ่มเติมความรู้

ให้กับนักเรียนในระหว่างการเรียนแต่ละหัวข้อ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบเป็นคู่ เพื่อ ให้นักเรียนได้

ปรึกษาแสวงหาความรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน โดยครูจะเป็นคนคอยให้ค าปรึกษาตอบค าถามในข้อที่

นักเรียนสงสัย อีกทั้งยังมีการตั้งค าถามเพื่อใหน้ักเรยีนได้เกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา นักเรียนสามารถคิด

และตอบค าถามที่ครูถามได้เป็นบางส่วน และมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถตอบค าถามได้ ดังตัวอย่าง

บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัย...” 
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(ชาญสิปป์  ศิลารัตน์, แบบบันทกึหลังการสอน, 13 ธันวาคม 2559) 

    “...นักเรียนให้ความสนใจในเนื้อหามีการน าเข้าสู่บทเรียน ในข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตการ

กระท า ครูมีตัวอย่างช้ินงาน มีการใช้ค าถาม นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูมีการโต้ตอบสามารถตอบ

ค าถามครูได้ มีความกระตือรือร้น ในการเรียนข้ันน าเข้าสู่บทเรียนผ่านไปอย่างรวดเร็วนักเรียนช่วยกับ

สรุปเนื้อหา และอยากที่จะลงมือปฏิบัติเมื่อเข้าสู่ข้ันตอนที่ 2 คือ ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย             

ตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ นักเรียนสามารถตามได้ทันทุกข้ันตอน มีส่วนน้อยบ้างที่

ติดปัญหา เช่น เกิดข้อผิดพลาด (Error) เนื่องจากกดใช้ค าสั่งผิด แต่นักเรียนก็พยายามหาข้อผิดพลาด

และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ถือว่านักเรียนมีพัฒนาการปฏิบัติที่ดีปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนเหลือ

เวลาในการฝึก ปฏิบัติด้วยตนเองเยอะข้ึน นักเรียนเกือบทั้งหมดท าแบบทดสอบเสรจ็รวดเร็วและเหลือ

เวลาให้ทบทวนความเข้าใจ และสรุปบทเรียนอีกรอบ...” 

(ครูผูร้่วมวิจัย, สมัภาษณ์, 13 ธันวาคม 2559) 

   2.  แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

     “…เมื่อเสร็จสิ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบที่ 1 ผู้ วิจัยได้ท าการ

สัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นนักเรียน โดยจากการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบถึงข้อคิดเห็นของนักเรียน

หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ในการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอน

ตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุนนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ครูให้ไปศึกษามา

ก่อนล่วงหน้า แต่นักเรียนก็ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ เพราะสนุกสนาน ตื่นเต้นไม่

กดดันที่จะท่องจ าเนื้อหาและอยากให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ในเรื่องอื่นด้วย  และ

อยากให้ครูย้ าทบทวนความรู้ อธิบายเพิ่มเติมมากข้ึนกว่าเดิม เพราะนักเรียนบางคนไม่กล้าที่จะ

สอบถามหรือแสดงความเห็นจากครูผู้สอน...” 

   “...อยากให้ครูย้ าๆ ทบทวนเนื้อหา บางทีก็ท าตามครูไม่ทัน...” 

(นักเรียน, แบบสัมภาษณ์นักเรียน, 13 ธันวาคม 2559) 

   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนักเรียน มาท าการวิเคราะห์ผลสรุปปัญหา

ที่พบและหาแนวทางการแก้ไขในวงรอบการปฏิบัติการที่ 1 เพื่อปรับปรุงในวงรอบปฏิบัติการ  

ที่ 2 ดังนี้ 

    1. สรุปผลการปฏิบัติจากการน าความคิดเห็นที่ได้จากการด าเนินการในวงรอบที่ 1 

ไปปรึกษากับผู้ร่วมวิจัย ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ควรน ามาปรับปรุง ได้แก่ 
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  1.1  นักเรียนบางส่วนยังเข้าใจเนื้อหาได้ช้า ยังคิดและตอบค าถามไม่ได้ 

  1.2  ด้วยเนื้อหาที่ยากครูต้องอธิบายหลายรอบนักเรียนถึงจะเข้าใจ 

  1.3  นักเรียนบางคนไม่สนใจเนื้อหาในระหว่างครูสอน ท าให้เวลาท างาน            

ที่มอบหมายให้ ไม่สามารถท าได้ตามเวลา 

   จากวงรอบที่ 1 ผู้วิจัยได้น าผลจากการน าความคิดเห็นที่ได้จากการด าเนินการตาม

วงรอบ ไปใช้ในการปรับแผนการด าเนินงานในวงรอบ ปฏิบัติที่ 2 ดังนี้ 

    1. ครูต้องยกตัวอย่างในข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตการกระท ามากข้ึน ใส่ใจในการอธิบาย

และให้ค าแนะน าแก่นักเรียนมากขึ้นกว่าเดิม  

    2. มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ 

    3. นักเรียนต้องศึกษาเนื้อหาโดยใช้เว็บสนับสนุนมาล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าเรียนใน

ห้องเรียน 

 4. ครูต้องตั้งค าถามให้นักเรียนได้คิด และตอบค าถาม โดยค าถามต้องให้ผู้เรียนได้

ฝึกคิดวิเคราะห์ มากขึ้นโดยทุกคนต้องตอบค าถามเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ใน

กรณีที่นักเรียนตอบไม่ได้ ครูควรให้โอกาสนักเรียนได้ค้นคว้าหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน 

 4.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการท่ี 2 

 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการได้จัดการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง การใช้งานซิมบอลและเส้นกราฟ 

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งผลของการปฏิบัติการสอนสามารถน ามาสะท้อนผลได้ดังนี้ 

  ขั้นท่ี 1 วางแผน (Plan) 

   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยใช้การจัดการ

เรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุนส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผู้วิจัยได้เตรียม

ความพร้อมเกี่ยวกับเอกสาร ใบงาน ใบความรู้และบทเรียนสนับสนุนบนเว็บ โดยใช้การจัดกิจกรรม

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ผู้วิจัยได้มีการอธิบายและช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และท าการ

ทดสอบเพื่อเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนในเรื่องความรู้เรื่องสีและการระบายสี มีการทบทวนและ

เพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนในระหว่างการเรียนแต่ละหัวข้อ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบเป็นคู่ 

เพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาแสวงหาความรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน โดยครูจะเป็นคนคอยให้ค าปรึกษา

ตอบค าถามในข้อที่นักเรียนสงสัย อีกทั้งยังมีการตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา 
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นักเรียนสามารถคิดและตอบค าถามที่ครูถามได้เป็นบางส่วน และมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถตอบ

ค าถามได้ ดังตัวอย่างบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัย 

   ขั้นท่ี 2 ปฏิบัติการ (Act) 

    ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรยีนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ โดยประกอบไปด้วย 

5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ข้ันสาธิตการกระท า 2) ข้ันสาธิตทักษะย่อย 3) ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย           

4) ข้ันให้เทคนิควิธีการ 5) ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ จากนั้นปฏิบัติการสอน ดังนี้ 

     1. ข้ันสาธิตการกระท า ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบอย่าง

เป็นปกติตามธรรมชาติ ไม่ช้า-เร็วเกินไป นักเรียนควรได้รับค าแนะน าให้สังเกตจุดส าคัญที่ควรเอาใจใส่พิเศษ 

     2. ข้ันสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนปฏิบัติสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่าง           

ช้า ๆ 

     3. ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย โดยไม่มีการสาธิตหรือแบบอย่างให้ดูมีผู้สอน

คอยช้ีแนะ ช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ แล้วเริ่มทักษะย่อยใหม่ 

     4. ข้ันให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว อาจได้รับค าแนะน า เทคนิค

วิธีการที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่นท าได้ประณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน ปลอดภัยข้ึน 

     5. ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องจนจบฝึก

ปฏิบัติจนช านาญ สามารถปฏิบัติทักษะได้สมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะที่

ประกอบทักษะย่อย ๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสมบูรณ์และพัฒนาให้ทักษะเป็นเลิศ 

   ขั้นท่ี 3 สังเกตการณ์ (Observe) 

    ในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และแบบสัมภาษณ์นักเรียน บันทึกภาพ และบันทึก

หลังการสอนในวงรอบที่ 2 

   ขั้นท่ี 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 

    จากการปฏิบัติกิจกรรมในวงรอบที่ 2 พบว่า ในการเสริมสรา้งทักษะปฏิบัติโดยการ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุนนั้น ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตการกระท า ครูได้จัด

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะปฏิบัติที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างดอกไม้ โดยครูจะโชว์ผลงานที่ส าเร็จแล้ว 

จากนั้นก็เริ่มอธิบายข้ันตอนในการกระท าช้ินงาน ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตทักษะย่อย ครูท าตัวอย่างให้ดูไปที

ละข้ันตอนจนส าเร็จ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติ ข้ันที่ 3 ข้ันให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
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ทักษะย่อย ในข้ันน้ีนักเรียนเกิดความตื่นเต้น กระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมี

นักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ และไม่ท าตามครู ข้ันที่ 4 ข้ันให้เทคนิควิธีการ ในข้ันนี้ ผู้วิจัยจะคอย

แนะน าสอดแทรกเทคนิควิธีการคิดต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจง่ายข้ึนและน าความรู้ไปใช้

ถูกต้อง ซึ่งในข้ันที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้เน้นย้ าให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจและที่ท าตามไม่ทัน ให้เข้าไปศึกษาใน

เว็บสนับสนุนที่ครูเตรียมไว้เพื่อจะได้เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ข้ันที่ 5 ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะ

ย่อย ๆ ให้เป็นช้ินงานที่สมบูรณ์ ในข้ันน้ี มีทั้งนักเรียนที่ท าช้ินงานออกมาได้สมบูรณ์และบางคนก็ท า

ออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เพราะยังขาดความเข้าใจการข้ันตอนการสร้างช้ินงาน เนื่องจากเวลาที่

จ ากัดนักเรียนต้องเข้าไปใช้เว็บสนับสนุน เพื่อศึกษาเนื้อหาหรือความรู้เพิ่มเติม และส่งงานย้อนหลัง

จากที่เรียนจบในแต่ละคาบเรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการเก็บคะแนนระหว่างเรียน

โดยให้คะแนนจากแบบฝึกปฏิบัติทักษะและท าการทดสอบโดยใช้แบบวัดทักษะปฏิบัติ 

 

ตารางท่ี 4.2 

ผลการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติของนักเรียนในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 

รายการประเมิน 
วงรอบที่ 2 

X  S.D. 

1.  นักเรียนอธิบายแต่ละข้ันตอนการท างานได้ 4.31 0.05 

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการท างานได้ 4.46 0.21 

3.  นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนที่ครูผู้สอนสาธิตได้ 4.31 0.06 

4.  นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมได้ 4.52 0.01 

5.  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และตกแต่งให้ 

     สวยงามตามที่ครูก าหนด 4.63 0.05 

6.  นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการท ากิจกรรมได้ 4.55 0.10 

7.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วข้ึน และเสร็จภายในเวลาที่ครูก าหนด 4.67 0.13 

8.  8.  นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เองตั้งแต่ต้นจนจบ 4.45 0.16 

9.  นักเรียนท ากิจกรรมออกมาถูกต้องสวยงามและครบถ้วนสามารถใช้งานได้ 4.51 0.12 

10.  นักเรียนสามารถสาธิตและอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ 4.64 0.04 

รวม 4.65 0.13 
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  จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงคะแนนทักษะปฏิบัติของนักเรียนในวงรอบปฏิบัติการ 

ที่ 2 ซึ่งผลรวมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.65, 

S.D.=0.13) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย จะเห็นได้ว่าข้อที่ 7 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วข้ึน 

และเสร็จภายในเวลาที่ครูก าหนด ( X = 4.67, S.D.=0.13) ข้อที่ 10 นักเรียนสามารถสาธิตและ

อธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ ( X =4.64, S.D.=0.04) และข้อที่ 5 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้

ครบถ้วน สมบูรณ์ และตกแต่งให้สวยงามตามที่ครูก าหนด ( X =4.63, S.D.=0.05) ตามล าดับ 

   1. บันทึกหลังการสอน 

   “...ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

2 นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าไปใช้เว็บสนับสนุนและตั้งใจฟังมากข้ึน  เมื่อนักเรียนพบปัญหา 

ส่วนมากก็จะยกมือเรียกให้ครูเข้าไปช่วยดูและแก้ไขข้อสงสัยที่เกิดข้ึนได้ มีความสนใจที่จะถามค าถาม

ในสิ่งที่ตนเองสงสัยและสามารถตอบค าถามที่ครูตั้งข้ึนได้ แต่ก็ยังมี บางส่วนที่ต้องอาศัยการควบคุม

โดยครูถึงจะมีความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย...” 

(ชาญสิปป์  ศิลารัตน์, แบบบันทกึหลังการสอน, 20 ธันวาคม 2559) 

   “…ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยใช้การ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ เดวีส์ ที่มีเ ว็บสนับสนุนส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

ในวงรอบที่ 2 ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเอกสาร ใบงาน ใบความรู้และเว็บสนับสนุน 

โดยใช้การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ในการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการจัดการ

เรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บ สนับสนุนตามแผนการเรียนรู้ที่ 2 นี้ ครูได้จัดกิจกรรม

เสริมสร้างทักษะปฏิบัติที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างพัด โดยครูได้น าเว็บสนับสนุนเข้ามาช่วยในการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ ศึกษา ปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

และผู้วิจัยสามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความสนุกสนาน ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกน่าเบื่อ  

ดังตัวอย่างบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัย...” 

“...ครูมีการถามค าถามกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น...” 

“...ฝึกให้มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองและให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน...” 

“...น าเว็บสนับสนุนและวีดีโอมาใช้กับการเรียนท าให้นักเรียนมีความสนุกสนาน 

ตั้งใจเรียนมากขึ้น...” 
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(ครูผูร้่วมวิจัย, สมัภาษณ์, 20 ธันวาคม 2559) 

   2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

   “...เมื่อเสร็จสิ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการ

สัมภาษณ์นักเรียน โดยจากการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบถึงข้อคิดเห็นของนักเรียนหลังจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ในการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ

เดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุนนั้น นักเรียนส่วนใหญ่มี ความกระตือรือร้นมากข้ึน จากสัปดาห์ที่แล้วเพราะใน

ข้ันการสอน ข้ันที่ 4 ข้ันให้เทคนิควิธีการ ครูได้ให้เทคนิคในการสร้างช้ินงานและยังมีตัวอย่างในเว็บ

สนับสนุนข้ันตอนการสอนการสร้างช้ินงานให้ดูอีกด้วย ท าให้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ถึงแม้จะมี

ข้ันตอนในการสร้างช้ินงานเยอะก็ตาม แต่นักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ดังตัวอย่างข้อความ

จากการสัมภาษณ์...” 

     “...วีดีโอที่ครูน ามาให้ดูน่าสนใจมาก ในการสร้างช้ินงานจากที่เนื้อหายาก ๆ          

ก็สามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึนและสนุกสนานด้วย...” 

(นักเรียน, แบบสัมภาษณ์นักเรียน, 13 ธันวาคม 2559) 

     “...ครูชอบถามค าถามในห้อง ท าให้ต้องตั้งใจเรียนมากข้ึน กลัวตอบค าถาม

ไม่ได้ แต่ก็ได้ฝึกคิดมากขึ้น...” 

(นักเรียน, แบบสัมภาษณ์นักเรียน, 13 ธันวาคม 2559) 

     “...ชอบที่ครูให้ส่งงานบนเว็บ เพราะจะได้ไม่ต้องเขียน และยังสามารถกลับไป

อ่านทบทวนที่บ้านได้...” 

(นักเรียน, แบบสัมภาษณ์นักเรียน, 13 ธันวาคม 2559) 

   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนักเรียน มาท าการวิเคราะห์ผลสรุปปัญหา

ที่พบและหาแนวทางการแก้ไขในวงรอบการปฏิบัติการที่  2 เพื่อปรับปรุงในวงรอบปฏิบัติการ 

ที่ 3 ดังนี ้

    1. สรุปผลการปฏิบัติจากการน าความคิดเห็นที่ได้จากการด าเนินการในวงรอบที่ 2 

ไปปรึกษากับผู้ร่วมวิจัย ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ควรน ามาปรับปรุง ได้แก่ 

     1.1  นักเรียนบางคนไม่สนใจเนื้อหาระหว่างครูสอน ท าให้เวลาท างานที่

มอบหมายให้ไม่สามารถท าได้ตามเวลา ครูต้องคอยควบคุมอย่างใกล้ชิด 
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   จากวงรอบที่ 2 ผู้วิจัยได้น าผลจากการน าความคิดเห็นที่ได้จากการด าเนินการตาม

วงรอบ ไปใช้ในการปรับแผนการด าเนินงานในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 ดังนี้ 

    1. ครูต้องสอนช้าลงและใส่ใจในการอธิบายให้ค าแนะน าแก่นักเรียนมากขึ้น 

    2. มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ 

    3. ครูต้องเพิ่มเทคนิคที่น่าสนใจในการสร้างช้ินงานในแต่ละครั้งเพื่อให้นักเรียน

สนใจและง่ายต่อการสร้างช้ินงาน 

    4. ครูต้องตั้งค าถามให้นักเรียนได้คิดและตอบค าถาม โดยค าถามต้องให้ผู้เรียนได้

ฝึกคิดวิเคราะห์ มากข้ึนโดยทุกคนต้องตอบค าถามเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนใน

กรณีที่นักเรียนตอบไม่ได้ครูควรให้โอกาสนักเรียนได้ค้นคว้าหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน 

    5. ครูและผู้ร่วมวิจัยช่วยกันติดตามการท างานของนักเรียนใส่ใจในการเดินตรวจ

งาน ในระหว่างการท ากิจกรรมมากข้ึน 

 

 

 4.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการท่ี 3 

 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการได้จัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เลเยอร์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 

2559 ซึ่งผลของการปฏิบัติการสอนสามารถน ามาสะท้อนผลได้ดังนี้ 

  ขั้นท่ี 1 วางแผน (Plan) 

   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยใช้การจัดการ

เรียนการสอนตามรูปแบบของ เดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุนส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผู้วิจัยได้เตรียม

ความพร้อมเกี่ยวกับเอกสาร ใบงาน ใบความรู้และบทเรียนสนับสนุนบนเว็บ โดยใช้การจัดกิจกรรม

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้วิจัยได้มีการอธิบายและช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และท าการ

ทดสอบเพื่อเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนในเรื่องความรู้เรื่องสีและการระบายสี มีการทบทวนและ

เพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนในระหว่างการเรียนแต่ละหัวข้อ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบเป็นคู่ 

เพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาแสวงหาความรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน โดยครูจะเป็นคนคอยให้ค าปรึกษา

ตอบค าถามในข้อที่นักเรียนสงสัย อีกทั้งยังมีการตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา 

นักเรียนสามารถคิดและตอบค าถามที่ครูถามได้เป็นบางส่วน และมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถตอบ

ค าถามได ้ดังตัวอย่างบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัย 
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  ขั้นท่ี 2 ปฏิบัติการ (Act) 

   ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ โดยประกอบไปด้วย               

5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ข้ันสาธิตการกระท า 2) ข้ันสาธิตทักษะย่อย 3) ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย                 

4) ข้ันให้เทคนิควิธีการ 5) ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ จากนั้นปฏิบัติการสอน ดังนี้ 

    1. ข้ันสาธิตการกระท า ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการปฏิบัติต้ังแต่ต้นจนจบอย่างเป็น

ปกติตามธรรมชาติ ไม่ช้า-เร็วเกินไป นักเรียนควรได้รับค าแนะน าให้สังเกตจุดส าคัญที่ควรเอาใจใส่พิเศษ 

    2. ข้ันสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนปฏิบัติสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ 

    3. ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย โดยไม่มีการสาธิตหรือแบบอย่างให้ดูมีผู้สอนคอย

ช้ีแนะ ช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ แล้วเริ่มทักษะย่อยใหม่ 

    4. ข้ันให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้วอาจได้รับค าแนะน า เทคนิควิธีการที่

มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่นท าได้ประณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน ปลอดภัยข้ึน 

    5. ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องจนจบฝึก

ปฏิบัติจนช านาญ สามารถปฏิบัติทักษะได้สมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะที่

ประกอบทักษะย่อย ๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสมบูรณ์และพัฒนาให้ทักษะเป็นเลิศ 

 

 

 

  ขั้นท่ี 3 สังเกตการณ์ (Observe) 

   ในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และแบบสัมภาษณ์นักเรียน บันทึกภาพ และบันทึกหลังการสอนในวงรอบที่ 3 

  ขั้นท่ี 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 

   จากการปฏิบัติกิจกรรมในวงรอบที่ 3 พบว่า ในการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยการ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุนนั้น ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตการกระท า ครูได้จัด

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะปฏิบัติที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างดอกไม้ โดยครูจะโชว์ผลงานที่ส าเร็จแล้ว 

จากนั้นก็เริ่มอธิบายข้ันตอนในการกระท าช้ินงาน ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตทักษะย่อย ครูท าตัวอย่างให้ดูไปที

ละข้ันตอนจนส าเร็จ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติ ข้ันที่ 3 ข้ันให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

ทักษะย่อย ในข้ันน้ีนักเรียนเกิดความตื่นเต้น กระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมี
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นักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ และไม่ท าตามครู ข้ันที่ 4 ข้ันให้เทคนิควิธีการ ในข้ันนี้ ผู้วิจัยจะคอย

แนะน าสอดแทรกเทคนิควิธีการคิดต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจง่ายข้ึนและน าความรู้ไปใช้

ถูกต้อง ซึ่งในข้ันที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้เน้นย้ าให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจและที่ท าตามไม่ทัน ให้เข้าไปศึกษาใน

เว็บสนับสนุนที่ครูเตรียมไว้เพื่อจะได้เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ข้ันที่ 5 ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะ

ย่อย ๆ ให้เป็นช้ินงานที่สมบูรณ์ ในข้ันน้ี มีทั้งนักเรียนที่ท าช้ินงานออกมาได้สมบูรณ์และบางคนก็ท า

ออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เพราะยังขาดความเข้าใจการข้ันตอนการสร้างช้ินงาน เนื่องจากเวลาที่

จ ากัดนักเรียนต้องเข้าไปใช้เว็บสนับสนุน เพื่อศึกษาเนื้อหาหรือความรู้เพิ่มเติม และส่งงานย้อนหลัง

จากที่เรียนจบในแต่ละคาบเรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการเก็บคะแนนระหว่างเรียน

โดยให้คะแนนจากแบบฝึกปฏิบัติทักษะและท าการทดสอบโดยใช้แบบวัดทักษะปฏิบัติ 
 

ตารางท่ี 4.3 

ผลการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติของนักเรียนในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 

รายการประเมิน 
วงรอบที่ 3 

X  S.D. 

1.  นักเรียนอธิบายแต่ละขั้นตอนการท างานได้ 4.51 0.23 

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการท างานได้ 4.41 0.08 

3.  นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูผู้สอนสาธิตได้ 4.42 0.14 

4.  นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมได้ 4.45 0.01 

5.  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และตกแต่งให้สวยงามตามที่ครูก าหนด 4.46 0.07 

6.  นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท ากิจกรรมได้ 4.49 0.14 

7.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วขึ้น และเสร็จภายในเวลาที่ครูก าหนด 4.53 0.01 

8.   8.  นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เองตั้งแต่ต้นจนจบ 4.74 0.12 

9.  นักเรียนท ากิจกรรมออกมาถูกต้องสวยงามและครบถ้วนสามารถใช้งานได้ 4.76 0.35 

10.  นักเรียนสามารถสาธิตและอธิบายให้เพ่ือนเข้าใจได้ 4.52 0.08 

รวม 4.68 0.12 

  จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงคะแนนทักษะปฏิบัติของนักเรียนในวงรอบปฏิบัติการ 

ที่ 3 ซึ่งผลรวมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.68, 

S.D.=0.12) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย จะเห็นได้ว่าข้อที่ 9 นักเรียนท ากิจกรรมออกมาถูกต้อง

สวยงามและครบถ้วนสามารถใช้งานได้ ( X = 4.76, S.D.=0.35) ข้อที่ 8 นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ
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กิจกรรมได้เองตั้งแต่ต้นจนจบ ( X =4.74, S.D.=0.12) และข้อที่ 7 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วข้ึน 

และเสร็จภายในเวลาที่ครูก าหนด ( X =4.53, S.D.=0.01) ตามล าดับ 

   1. บนัทึกหลังการสอน 

   “...จากผลการจัดกิจกรรมในวงรอบปฏิบัติการที่  3 แผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ 3 นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึนกว่าเดิม สามารถตอบค าถามที่ครูถามได้ สามารถฝึก

ทักษะปฏิบัติด้วยตัวเองโดยการเข้าไปศึกษาจากเว็บสนับสนุน เมื่อพบปัญหานักเรียนก็ยกมือเรียกให้

ครูไปคอยแนะน า นักเรียนให้ความสนใจกับเทคนิคที่ครูแนะน าในการสร้างช้ินงานในแต่ละครั้ง  

นักเรียนสามารถน าความรู้และเทคนิคที่ได้เรียนมาไปใช้ในการสร้างช้ินงานอื่น ๆ เองได้…” 

(ชาญสิปป์  ศิลารัตน์, แบบบันทกึหลังการสอน, 27 ธันวาคม 2559) 

   “…ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติโดยใช้การ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มี เ ว็บสนับสนุนส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  

ในวงรอบที่ 3 ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเอกสาร ใบงาน ใบความรู้และเว็บสนับสนุน โดยใช้

การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน เพราะ

นักเรียนเริ่มมีการเข้าใจในการใช้งานเครือ่งมอืต่าง ๆ  ในการสร้างช้ินงาน ท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนและ

อยากฝึกทักษะปฏิบัติมากข้ึน ครูมีการอธิบายและยกตัวอย่างง่าย ๆ ในการสร้างช้ินงานในแต่ละข้ัน

และมีการเว้นช่วงให้นักเรียนได้คิดและลงมอืปฏิบตัิเองก่อนที่ครูจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยัง

ไม่เข้าใจโดยครูจะคอยดูแลให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามในส่วน

ที่ไม่เข้าใจ และมีการตั้งค าถามให้นักเรียนได้คิด หรือยกตัวอย่างให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การสร้างช้ินงานได้ดีข้ึน และสามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องทันตามก าหนดเวลาที่ได้

ตั้งไว้ ดังตัวอย่างบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัย…” 

   “...ครูมีเทคนิคในการสร้างช้ินงานสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนุก...” 

   “...นักเรียนสามารถอธิบายและแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคที่ครูสอนได้...” 

   “...น าเทคนิคในการสร้างช้ินงานจากช้ินงานที่แล้วมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในช่ัวโมง

ที่สอนได้ ท าให้นักเรียนมีความสนุกสนาน ตั้งใจเรียนมากขึ้น...” 

(ครูผูร้่วมวิจัย, สมัภาษณ์, 27 ธันวาคม 2559) 
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   2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

    “…เมื่อเสร็จสิ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 ผู้วิจัยได้ท า

การสัมภาษณ์นักเรียน โดยจากการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบถึงข้อคิดเห็นของนักเรียนหลังจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ เริ่มที่จะเข้าใจเนื้อหาและเข้าใจเทคนิคการสร้างช้ินงาน

ต่าง ๆ ที่ครูมอบให้ นักเรียนชอบการสร้างช้ินงานเพราะได้ลงมือท าด้วยตัวเอง ครูมีการยกตัวอย่าง     

มีการสอดแทรกเทคนิคในการสร้างช้ินงานและเว้นช่องว่างให้นักเรียน ได้คิดหรือท าความเข้าใจด้วย

ตัวเอง อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อนนักเรียนคนอื่นได้อีกด้วย           

ดังตัวอย่างข้อความจากการสัมภาษณ์…” 

    “...ขณะท ากิจกรรมครูเดินดูนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและคอยอธิบายแนะน าเทคนิค

เพิ่มเติมท าให้เข้าใจง่ายข้ึน...” 

(นักเรียน, แบบสัมภาษณ์นักเรียน, 27 ธันวาคม 2559) 

    “…ครูมีการตั้งค าถามเป็นระยะ เพื่อทบทวนความรู้ความจ าของนักเรียน ท าให้

นักเรียนตื่นตัวตลอดเวลา…” 

(นักเรียน, แบบสัมภาษณ์นักเรียน, 27 ธันวาคม 2559) 

    “...การจัดกิจกรรมของครูเหมาะสม ไม่น่าเบื่อเลย...” 

(นักเรียน, แบบสัมภาษณ์นักเรียน, 27 ธันวาคม 2559) 

   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนักเรียน มาท าการวิเคราะห์ผล ผลและ

สรุปผลในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 ได้ดังนี ้

    1. นักเรียนให้ความส าคัญในข้ันตอนของทุก ๆ ข้ันตอน และทุกกิจกรรมโดย

นักเรียนได้ทักษะการปฏิบัติตามข้ันตอนที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ ท าให้การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

    2. นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนหรือข้ันตอนของการเสริมสร้างทักษะแต่ละข้ันตอน

ได้ดีข้ึนเรื่อย ๆ 

    3. นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และหาข้อมูลคล่องแคล่วจากเว็บสนับสนุนที่

ครูผู้สอนได้ออกแบบและแนะน าได้ 

    4. นักเรียนสามารถที่จะอธิบายข้ันตอน การวางแผนเพื่อให้เกิดทักษะในการ

ท างานได้ดี 
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    5. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายมากข้ึน  

    6. นักเรียนมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม มีความท้าทาย และพยายาม

ในการท างานอยู่เสมอ 

   เมื่อสิ้นสุดในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวัดทักษะปฏิบัติของนักเรียน  

ที่เรียน โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3/1 จากการวัดคะแนนทักษะปฏิบัติในแต่ละแผนของนักเรียนใน วิชาการสร้างภาพกราฟิก 

ปรากฏผล ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.4  

ผลรวมสรุปการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติของนักเรียนทั้งหมด 3 วงรอบปฏิบัติการ 

รายการประเมิน 
วงรอบที่ 1 วงรอบที่ 2 วงรอบที่ 3 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  นักเรียนอธิบายแต่ละข้ันตอนการท างาน 

     ได้ 4.21 0.07 4.31 0.05 4.51 0.23 

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์กจิกรรมการ 

     ท างานได้ 4.75 0.21 4.46 0.21 4.41 0.08 

3.  นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนที่ครผูู้สอน 

     สาธิตได้ 4.66 0.25 4.31 0.06 4.42 0.14 

4.  นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ใน 

     การปฏิบัติกิจกรรมได้ 4.55 0.02 4.52 0.01 4.45 0.01 

5.  นักเรียนสามารถปฏิบัตกิิจกรรมได้ 

     ครบถ้วนสมบูรณ์และตกแต่งให้สวยงาม 

     ตามที่ครูก าหนด 4.22 0.29 4.63 0.05 4.46 0.07 

6.  นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนใน 

     ระหว่างการท ากิจกรรมได้ 4.52 0.02 4.55 0.10 4.49 0.14 

7.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วข้ึน และ 

     เสร็จภายในเวลาที่ครูก าหนด 4.71 0.03 4.67 0.13 4.53 0.01 
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8.  8.  นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ 

         เองตั้งแต่ต้นจนจบ 4.35 0.07 4.45 0.16 4.74 0.12 

9.  นักเรียนท ากิจกรรมออกมาถูกต้อง 

     สวยงาม และครบถ้วนสามารถใช้งานได้ 4.36 0.11 4.51 0.12 4.76 0.35 

10.  นักเรียนสามารถสาธิตและอธิบายให้ 

      เพื่อนเข้าใจได้ 4.75 0.08 4.64 0.04 4.52 0.08 

รวม 4.51 0.21 4.65 0.13 4.68 0.12 

   จากตารางที่ 4.4 สรุปได้ว่า นักเรียนมีคะแนนการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติอยู่ใน

ระดับสูง โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน ในแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 3 วงรอบ ดังนี้ วงรอบปฏิบัติการที่ 1              

( X =4.51, S.D.=0.21) วงรอบปฏิบัติการที่ 2 ( X =4.65, S.D.=0.13) วงรอบปฏิบัติการที่ 3           

( X =4.68, S.D.=0.12)  

 

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ 

 

 ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1.  การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ 

    วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้
4.71 0.74 มากที่สุด 



69 

2.  การจัดการเรียนการสอนสง่เสรมิและเน้นให้นกัเรียนได้ฝกึ 

    ปฏิบัต ิ
4.77 0.64 มากที่สุด 

3.  การจัดการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหา 

    บทเรียนได้ดีมากยิง่ข้ึน 
4.74 0.55 มากที่สุด 

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเว็บสนับสนุน 4.68 0.62 มากที่สุด 

5.  สถานที่ในการเรียนการสอนและอปุกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 

    ใช้มีความสะอาด เหมาะสม 
4.58 0.64 มากที่สุด 

   (ต่อ) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

6.  นักเรียนสามารถน าทักษะมาประยุกต์และน าไปใช้กับวิชา 

    อื่น ๆ ได้ 
4.65 0.73 มากที่สุด 

7.  การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และท าให้นักเรียน 

    กระตอืรือร้นในการเรียน 
4.65 0.63 มากที่สุด 

8. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้  

    ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 
4.55 0.64 มากที่สุด 

9. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม 4.58 0.67 มากที่สุด 

10. นักเรียนน าความรู้และทักษะการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.65 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.51 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.5 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ต่อการศึกษาทักษะ

ปฏิบัติของนักเรียนที่เรียน โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน 
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ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.57, S.D.=0.51) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมี 3 ด้าน โดยเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมและเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  ( X =4.77, 

S.D.=0.64) ด้านการจัดการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดีมากยิ่งข้ึน  

( X =4.74, S.D.=0.55) และด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์

ของการเรียนรู้ ( X =4.71, S.D.=0.74) 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

 

 การเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ เดวีส์ ที่มีเว็บ

สนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปราย

ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะงานวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

  1. สรุป 

  2. อภิปรายผล 

  3. ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

 

 5.1.1 ผลการศึกษาการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบของเดวีส์ ท่ีมีเว็บสนับสนุน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบรบือ 

 จากการวิจัยเพื่อการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ ตามรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

ช้ันเรียนในครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้แบ่งวงรอบในการสะท้อนผลจากการปฏิบัติการออกเป็น 3 วงรอบ

ปฏิบัติการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการเรียนรู้ จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 1 วงรอบ

ปฏิบัติการต่อ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติและน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขใน

วงรอบต่อไป การปฏิบัติน ามาสรุปผลดังนี้ 

   วงรอบปฏิบัติการที่ 1 

    จากการส ารวจปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสิ่งที่ต้องการให้มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนและ

พบปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ นักเรียนขาดทักษะปฏิบัติ ขาดการกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยคน

เอง จึงท าให้นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจในกระบวนการทักษะปฏิบัติได้ไม่เทา่ที่ควร เพราะฉะนั้นจะต้องปรบั

กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีแรงจงูใจและมคีวามกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ด้วย
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ตนเอง โดยการให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติในด้านต่าง ๆ แล้วน ามาปฏิบัติการใน

ช้ันเรียนวิชา การสร้างภาพกราฟิก ได้ตามทีละข้ันตอนได้ดีข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่ง เป็นการเสริมสร้างทักษะ

ปฏิบัตใิห้นักเรียนได้อีกด้วย 

   ปัญหาที่พบในวงรอบปฏิบัติการที่ 1 

    1. นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจในเนื้อหา เรียนรู้ได้ช้า ยังคิดและตอบค าถามไม่ได้ 

     แนวทางแก้ไข : ครูมีการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ 

และยกตัวอย่างในเนื้อหาและข้ันตอนแต่ละข้ันตอน ให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งข้ึน และครูคอยให้

ค าปรึกษา แนะน าแก่นักเรียน 

    2. ด้วยเนื้อหาที่ยากครูต้องอธิบายหลายรอบนักเรียนถึงจะเข้าใจ 

     แนวทางแก้ไข : ครูจึงท าการอธิบายข้ึนตอนทีละข้ันตอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

ตามและเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้มีการศึกษาเนื้อหาโดยใช้เว็บสนับสนุนมาล่วงหน้าก่อนที่จะ

เข้าเรียนในห้องเรียน 

    3. นักเรียนบางคนไม่สนใจเนื้อหาในระหว่างที่ครูได้ท าการสอน ท าให้เวลาในการ 

ท างานที่มอบหมายให้ไม่สามารถท าได้ตามเวลาที่ก าหนด 

  แนวทางแก้ไข : ครูต้องตั้งค าถามให้นักเรียนได้คิด และตอบค าถาม โดยค าถาม 

ต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ มากขึ้นโดยทุกคนต้องตอบค าถามเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้เรียน ในกรณีที่นักเรียนตอบไม่ได้ ครูควรให้โอกาสนักเรียนได้ค้นคว้าหรือแลกเปลี่ยนความรู้       

กับเพื่อน 

   วงรอบปฏิบัติการที่ 2 

    จากการส ารวจปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และสิ่งที่ต้องการให้มีในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ จากวงรอบปฏิบัติการที่ 1 และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ปรับปรุงแผนการ

จัดการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้

เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

   ปัญหาที่พบในวงรอบปฏิบัติการที่ 2 

    1. นักเรียนบางคนไม่สนใจเนื้อหาระหว่างครูสอน ท าให้เวลาท างานที่มอบหมาย

ให้ไม่สามารถท าได้ตามเวลา ครูต้องคอยควบคุมอย่างใกล้ชิด 
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     แนวทางแก้ไข : ครูมีการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ 

ครูต้องสอนช้าลงและใส่ใจในการอธิบายให้ค าแนะน าแก่นักเรียนมากข้ึน และต้องเพิ่มเทคนิคที่

น่าสนใจในการสร้างช้ินงานในแต่ละครั้งเพื่อให้นักเรียนสนใจและง่ายต่อการสร้างช้ินงาน  ครูต้องตั้ง

ค าถามให้นักเรียนได้คิดและตอบค าถาม โดยค าถามต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ มากขึ้นโดยทุกคน

ต้องตอบค าถามเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนในกรณีที่นักเรียนตอบไม่ได้ครูควรให้

โอกาสนักเรียนได้ค้นคว้าหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ครูและผู้ร่วมวิจัยช่วยกันติดตามการท างาน

ของนักเรียนใส่ใจในการเดินตรวจงาน ในระหว่างการท ากิจกรรมมากข้ึน 

   วงรอบปฏิบัติการที่ 3 

    จากการส ารวจปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และสิ่งที่ต้องการให้มีในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ จากวงรอบปฏิบัติการที่ 2 และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ปรับปรุงแผน      

การจัดการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการ

เรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

     1. นักเรียนให้ความส าคัญในข้ันตอนของทุก ๆ ข้ันตอน และทุกกิจกรรมโดย

นักเรียนได้ทักษะการปฏิบัติตามข้ันตอนที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ ท าให้การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

     2. นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนหรือข้ันตอนของการเสริมสร้างทักษะแต่ละ

ข้ันตอนได้ดีข้ึนเรื่อย ๆ 

     3. นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และหาข้อมูลคล่องแคล่วจากเว็บสนับสนุน 

ที่ครูผู้สอนได้ออกแบบและแนะน าได้ 

     4. นักเรียนสามารถที่จะอธิบายข้ันตอน การวางแผนเพื่อให้เกิดทักษะในการ

ท างานได้ดี 

     5. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายมากข้ึน 

     6. นักเรียนมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม มีความท้าทาย และ

พยายามในการท างานอยู่เสมอ 

 5.1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบของเดวีส์ ท่ีมีเว็บสนับสนุน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบรบือ 
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   ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ 

ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมากที่สุด (X =4.57, S.D.=0.51) 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

 การเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ เดวีส์ ที่มีเว็บ

สนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ จากผลการวิจัยพบประเด็นส าคัญที่น ามา

อภิปรายผล ดังนี้ 

 5.2.1 ผลการศึกษาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ โดยใช้การจัดการเรียนการสอน

ตามรูปแบบของเดวีส์ ท่ีมีเว็บสนับสนุน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบรบือ 

 จากผลการวิจัยพบว่า ในกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มี

เว็บสนับสนุน มีกระบวนการ 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ข้ันสาธิตการกระท า 2) ข้ันสาธิตทักษะย่อย 

3) ข้ันให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะ 4) ข้ันให้เทคนิควิธีการ 5) ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ พบว่า 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วสามารถท าแบบฝึกทักษะปฏิบัติได้ด้วยตนเอง มีคะแนนทักษะ

ปฏิบัติของนักเรียนเพิ่มสูงข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ เดวีส์ ทั้งหมด 3 วงรอบ

ปฏิบัติการ ดังนี้ วงรอบที่ 1 ( X =4.51, S.D.=0.21) วงรอบที่ 2 ( X =4.65, S.D.=0.13) วงรอบที่ 3     

( X =4.68, S.D.=0.12) โดยคะแนนการประเมินการสเริมสร้างทักษะปฏิบัติของนักเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 25.03 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับสูง เนื่องจากนักเรียนได้เรียนตาม

รูปแบบของเดวีส์ ที่ครูผู้สอนได้ท าการวิจัยและออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะ

ปฏิบัติที่เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล  สุขเสาร์ (2554) เรื่อง            

การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ ในรายวิชา พบว่า นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นและแบบสอบถามความคิดเห็นพบว่า 

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางด้านความรู้ ความเข้าใจ มีระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 80.25 ด้านแผนการเรียนรู้และ

ทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80.32 ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับดีมาก และด้าน

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนรี  ทาวรรณ์ (2557) เรื่อง 
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การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชา พบว่า 1) ผลจากการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ในดานผลสัมฤทธ์ิทางด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยมีคะแนนในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 74.44 จากผลสัมฤทธ์ิแผนการจัดการเรียนรู้ และ

ทางด้านผลสัมฤทธ์ิจากจากการปฏิบัติทั้งสองแผนการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีผลงานจากการ

ปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ที่ค่าร้อยละ 85.21 2) ผลจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าร้อยละ 72.76 ในด้านความละเอียด

รอบคอบ และความริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความถูกต้องของผลงานการท างานเสร็จในเวลาที่ก าหนด 

และด้านความรับผิดชอบ 3) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

รูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นักเรียนมี               

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนมี         

ความน่าสนใจ และมีความเห็นทางด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากผลของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท าให้มีผลการปฏิบัติงาน

ออกมาในระดับคะแนนที่สูงข้ึน ดังนั้นควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการเรียน     

การสอนต่อไป 

 

 

 5.2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบของเดวีส์ ท่ีมีเว็บสนับสนุน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบรบือ 

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน 

อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (X =4.57, S.D.=0.51) แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ ที่มีเว็บสนับสนุน มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับบริบทของการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านบรรยากาศในช้ันเรียนขณะมีการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู้ ที่เสริมสร้างทักษะปฏิบัติให้กับนักเรียนได้มีความสนุกสนาน ท้าทายแปลกใหม่และไม่น่า

เบื่อ ดูน่าสนใจ ทันสมัย และนักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การ
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จัดการเรียนการสอนส่งเสริมและเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ( X =4.77, S.D.= 0.64) ด้านการจัดการ

เรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดีมากยิ่งข้ึน ( X =4.74, S.D.=0.55) และ

ด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  (X =4.71, 

S.D.=0.74) เนื่องจากนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่มีการเสริมสร้างทักษะ

ปฏิบัติให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ชอบบรรยากาศของการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้

อย่างอิสระ เนื่องจากการเสรมิสร้างทักษะปฏิบัติโดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ 

ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นั้นได้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

เน้นการเรียนรู้โดยเกิดจากตัวนักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์  พรมหมาก 

(2556) เรื่อง ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส ์ที่มีต่อทักษะปฏิบัติการละเลน่

ในท้องถ่ินและความภาคภูมิ ใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียน         

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส์ อยู่ในระดับมากที่สุด  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

   5.3.1.1 การน าเว็บสนับสนุนที่เสริมสร้างความสามารถในทักษะการปฏิบัติไปใช้ 

ควรพิจารณาว่าสามารถประยุกต์ใช้กับเนื้อหาและรายวิชาที่เน้นทักษะปฏิบัติจึงน าไปใช้ได้ 

   5.3.1.2 หากจะน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใด ควรมี 

การตรวจสอบความพร้อมความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนก่อน 

   5.3.1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ เป็นการให้

นักเรียนท ากิจกรรมที่ต้องฝึกใช้ทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ควรมีการปรับเวลาหรือ

สถานการณ์ปัญหาตามระดับความสามารถของนักเรียน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยครั้งต่อไป 

   5.3.2.1 ควรมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เว็บสนับสนุน ของรายวิชา การสร้าภาพ 

กราฟิก ให้มีความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มข้ึน 
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   5.3.2.2 ควรมีการพัฒนาเว็บสนับสนุนที่ เสริมสร้างความสามารถในด้านอื่น ๆ

นอกเหนือจากความสามารถในทักษะการปฏิบัติ เช่น ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
รายวิชา  การสร้างภาพกราฟิก   ง 20243        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 ความรู้เรื่องสีและการระบายส ี         เวลา 2 ชั่วโมง 
 เรื่อง ความรู้เรื่องส ี               เวลา 2 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สาระ 

 สาระที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ ง.3.1 เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และมีคุณธรรม 

 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

 1.  อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปข้ันพื้นฐานได ้

 3.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

 4.  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวันตามหลกัการ

ท าโครงงานอย่างมจีิตส านึกและความรับผิดชอบ 
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สาระการเรยีนรู้ 

 สีบนจอภาพหรือสิง่พิมพท์ี่เราเหน็น้ันเกดิจากการผสมสีทีล่อกเลยีนแบบธรรมชาติ ซึ่งโปรแกรม

กราฟิกอย่าง Illustrator ได้น าหลักการแสดงสีของโมเดลสีเข้ามาประยุกต์ให้เกิดเป็นโหมดสสี าหรับใช้

งานได้หลากหลาย ความรู้เรื่องสีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับคนที่ต้องการออกแบบภาพกราฟิก  

ซึ่งในบทนี้น าความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสี และการระบายสีภาพด้วยวิธีต่างๆ มากล่าวถึงอย่างละเอียด 

เพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาสวยงามได้ตามที่เราต้องการ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Color Model 

 2.  บอกเกี่ยวกับโหมดสีที่ใช้ในงานในโปรแกรม illustrator ได ้

 3.  อธิบายการเปลี่ยนโหมดสีได ้

 4.  สามารถท าการใสส่ีให้วัตถุได้ 

สาระการเรยีนรู้ 

 1.  รู้จักกับโมเดลส ี

 2.  โหมดสีที่ใช้งานในโปรแกรม illustrator 

 3.  การเปลี่ยนโหมดส ี

 4.  การใส่สีให้วัตถุ 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 [] การสือ่สาร     [] การคิด   [    ] การแก้ปญัหา 

 [    ] ทักษะชีวิต     [] การใช้เทคโนโลย ี

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 [    ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    [    ] ซื่อสัตย์สุจริต 

 [] มีวินัย              [] ใฝ่เรียนรู ้

 [    ] อยู่อย่างพอเพียง        [] มุ่งมั่นในการท างาน 
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 [    ] รักความเป็นไทย        [] มีจิตสาธารณะ 

 [    ] อื่นๆ......................................... 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันตอนการด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติ 

ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ ผลลัพท ์
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-  เว็บสนับสนุน  

-  การศึกษาเกี่ยวกับโมเดลส ี

 

 

-  การใช้งานโหมดสีใน  

   โปรแกรม illustrator 

-  การเปลี่ยนโหมดส ี

 

-  การใส่สีให้วัตถุ 

-  ตัวอย่างช้ินงาน 

 

 

 

-  การสาธิต อธิบาย ซักถาม 

   ปฏิบัติตาม 

-  เว็บสนับสนุน หน่วยการ  

   เรียนรู้ที่ 8 ความรู้เรื่องส ี

 

 

 

-  น าเสนอผลงาน 

-  วิพากษ์ผลงาน 

-  สรุปประเด็น 

 

 

 

ขั้นท่ี 1 ขั้นสาธิตการกระท า

ปฐมนิเทศและแจ้งจุดประสงค์

การเรียนรูร้่วมกันก าหนดเกณฑ์

ในการผ่าน 

น าเสนอพร้อมทั้งอธิบาย

ภาพรวมของส่วนต่าง ๆ โดยครู

จะน าช้ินงานที่ท าส าเร็จแล้วมา

ให้นักเรียนดูแล้วอธิบาย 

แต่ละส่วนว่าท าอย่างไร จากนั้น

ครูก็จะเริม่ท าการสร้างช้ินงาน

ในหน่วยน้ันๆตั้งแต่ข้ันแรกจน

เสร็จครบทกุขั้นตอน 

 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสาธิตทักษะย่อย 

ครูน าเสนอส่วนย่อย ๆ ให้

นักเรียนปฏิบัติตามไปทีละข้ัน 

โดยครูจะเริม่ท าส่วนย่อย ๆ

อย่างช้า ๆ เพื่อให้นักเรียนท า

ตามไปพร้อม ๆ กัน ทีละข้ัน 

 

ขั้นท่ี 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ

ทักษะย่อย  

จากนั้นครูกจ็ะให้นักเรียนปฏิบัติ

เองโดยไมม่ีการสาธิตหรือท าให้

ดูแต่จะมีครูดูแลแนะน าอยู่ข้างๆ 

เพื่อนักเรียนจะได้ฝึกทักษะ

 

-  ระดับความรู้พื้นฐานของ  

   นักเรียน 

 

-  เกณฑ์ในการผ่าน ควรไม่ต่ า  

   กว่าร้อยละ 80 

-  ระดับความเข้าใจพื้นฐานใน 

   การสร้างช้ินงาน 

-  ระดับความรู้พื้นฐาน  

    เกี่ยวกับการสร้างงาน 

-   แนวคิดในการสร้างสรรค์  

    ช้ินงาน  

 

 

-  การวางแผนปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

-  ระดับพฤติกรรม 

 

-  ระดับพฤติกรรมด้าน  

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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-  ใบงานที่ 8 ความรู้เรื่องสี  

   และการระบายส ี

-  เว็บสนับสนุน   

-  แบบทดสอบกอ่นเรียน  

   จ านวน  10 ข้อ 

 

ปฏิบัติด้วยตัวเอง 

 

ขั้นท่ี 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ 

ครูแนะน าเทคนิควิธีการในการ

สร้างช้ินงานที่ง่ายแก่นกัเรียน  

 

 

 

 

ขั้นท่ี 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยง

ทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะท่ี

สมบูรณ์ 

นักเรียนเช่ือมโยงองค์ความรู้

ต่าง ๆ จนส าเรจ็ โดยสามารถ

สร้างช้ินงานให้ได้ผลลพัธ์ตามที่

ก าหนด จากนั้นผู้วิจัยเดินตรวจ

ผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

-  ระดับพฤติกรรมด้าน 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-  ระดับการปฏิบัตงิาน 

   ความรู้ความเข้าใจ 

-  ระดับพฤติกรรม 

-  ระดับคุณภาพผลงาน 

 

สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

 1.  เว็บสนับสนุน gg.gg/krujomnarak 

 2.  เอกสารประกอบการเรียน 

 3.  หนังสือประกอบการเรียนการสอน 

 

การวัดผลประเมินผล 

 1.  เครื่องมือวัด 

  1.1  แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
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  1.2  แบบประเมินการปฏิบัตงิาน 

  1.3  แบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ 

 2.  สิ่งท่ีวัด 

  2.1  สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

   2.2  การประเมินทักษะปฏิบัต ิ

  2.3  ท าแบบทดสอบ 

 3.  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

  3.1  แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 20 

คะแนน ได้ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ ใช้เกณฑ์วัดคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี ้

    เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

    คะแนน 17-20   ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ดีมาก   

    คะแนน 12-16   ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง  ดี 

    คะแนน 8-11   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง   ปานกลาง 

    คะแนน 4-7    ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง   พอใช้ 

    คะแนน 0-4    ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง   ต้องปรับปรุง 

   ผ่าน   หมายถึง นักเรียนท าคะแนนได้เฉลี่ยร้อยละ 80 ข้ึนไป 

   ไม่ผ่าน  หมายถึง  นักเรียนท าคะแนนได้ต่ ากว่าเฉลี่ยรอ้ยละ 80  

  3.2  แบบประเมินการปฏิบัติงานด้วยการสร้างสรรค์ช้ินงานแอพพลิเคชัน จ านวน 4 ข้อ  

ข้อละ 5 คะแนนรวม 20 คะแนน ได้ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ ใช้เกณฑ์วัดคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี ้

    เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

    คะแนน   17-20   ระดับคุณภาพ   5   หมายถึง   ดีมาก   

    คะแนน   12-16   ระดับคุณภาพ   4   หมายถึง   ดี 

    คะแนน   8-11   ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   ปานกลาง 

 

    คะแนน   4-7    ระดับคุณภาพ   2   หมายถึง   พอใช้ 

    คะแนน   0-4    ระดับคุณภาพ   1   หมายถึง   ต้องปรับปรุง 

   ผ่าน     หมายถึง    นักเรียนท าคะแนนได้เฉลี่ยร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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   ไม่ผ่าน  หมายถึง    นักเรียนท าคะแนนได้ต่ ากว่าเฉลี่ยรอ้ยละ 80  

  3.3  แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ให้คะแนนแบบทดสอบ  ข้อถูก 1 

คะแนน ข้อผิด 0 คะแนน 

   ผ่าน   หมายถึง    นักเรียนท าคะแนนได้เฉลี่ยร้อยละ 50 ข้ึนไป 

   ไม่ผ่าน  หมายถึง    นักเรียนท าคะแนนได้ต่ ากว่าเฉลี่ยรอ้ยละ 50  

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.  หลังเสร็จสิ้นประกาศให้นักเรียนทราบคะแนนนักเรียนกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ ดังกล่าว แสดง

ข้อความช่ืนชมยินดีนักเรียน ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ปรับปรุงงานโดยร่วมกันท าใบงานในหัวข้อที่

นักเรียนยังไม่เข้าใจ 

 2.  กิจกรรมเสนอแนะเพื่อพัฒนาความสามารถการคิดให้นักเรียนท าการประเมินและสะท้อน

ตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียน (Self-Reflection) เป็นการบ้านผ่านกระดานสนทนา 

 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

                ลงช่ือ ………………………………… 

                      (…………………………………..….) 

                ต าแหน่ง ………………………………. 

 

 

 

 2.  ฝ่ายวิชาการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



88 

 

                ลงช่ือ ………………………………… 

                      (…………………………………..….) 

                ต าแหน่ง ………………………………. 

 

 3.  ผู้อ านวยการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

                ลงช่ือ ………………………………… 

                      (…………………………………..….) 

                ต าแหน่ง ………………………………. 

 

 

บันทึกผลหลังจากการจัดการเรียนรู ้

 1.  ผลการจัดการเรียนรู ้

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 

 2.  ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 

 

 

 3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
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………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 

                ลงช่ือ……………………………………… 

                       (                               ) 

                   วันที่……..เดือน……………พ.ศ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ครูผูส้อน ................................................ ช้ัน ................  กลุ่มสาระการเรียนรู.้.................................... 

เรื่อง ....................................  ผู้สังเกต .........................................  วัน/เดือน/ปี ที่สอน ...................... 

ช่วงเวลาสังเกต .................... น. ถึง ..................... น. 

1.  การเตรียมการสอน 

 1.1  มีแผนการจัดการเรียนรูเ้ป็นระบบ 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 1.2  ผลการเรียนรู้สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ 
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………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 1.3  ก าหนดเนื้อหาเหมาะสมกับวัย 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 1.4  ก าหนดกิจกรรมโดยผูเ้รียนมสี่วนร่วม 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

2.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ 

 2.1  ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตการกระท า 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 2.2  ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตทักษะย่อย 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 2.3  ข้ันที่ 3 ข้ันให้ผูเ้รียนปฏิบัติทักษะยอ่ย 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 2.4  ข้ันที่ 4 ข้ันให้เทคนิควิธีการ   

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 2.5  ข้ันที่ 5 ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทกัษะที่สมบูรณ์ 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 2.6  จัดกิจกรรมสอดคล้องกบัเนื้อหา/เวลา 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 2.7  การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 2.8  การเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 2.9  มีการสรปุประเมินผลการเรียนการสอนชัดเจน 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

3.  สื่อการสอนท่ีใช้ คือ 

 3.1  สอดคล้องเหมาะสมกับการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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 3.2  สื่อที่ใช้ชัดเจนเร้าความสนใจของนักเรียน 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

4.  พฤติกรรมท่ัวไป 

 4.1  ให้ความสนใจแก่นักเรียนทั่วถึง 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 4.2  จัดบรรยากาศเหมาะสมสอดคล้องกับกจิกรรม 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 4.3  การมอบเหมาะชัดเจนเหมาะสม 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

5.  เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

ลงช่ือ……………………………………… 

(……………………………………………………….) 

ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่……..เดือน…………………พ.ศ………. 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

 ค ำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วิชา การสร้างภาพกราฟิก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อน าผลการ

สัมภาษณ์ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

 1.  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ในครั้งนี้ 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 2.  สื่อการเรียนรูท้ี่ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 3.  เนื้อหาในการท ากิจกรรมเหมาะสมหรอืไม่ 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 4.  เวลาในการท ากจิกรรมเหมาะสมหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 5.  นักเรียนต้องการให้ครูปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเตมิในกิจกรรมใดบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 6.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อครผูู้สอนอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง ความรู้เรื่องสี 

ช่ือ ……..………….   นามสกลุ .........................................   เลขที…่..……………ช้ัน……………….…. 
 

 ค ำสั่ง จงท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่ถูกต้องที่สุด 

  ใช้ค าตอบต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 1-4 

 ก.  ตามหลักการมองเห็นสีของสายตามนุษย ์

 ข.  ตามหลักการแสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ค.  ตามหลักการแสดงสีของเครื่องพิมพ ์

 ง.  ตามมาตรฐานของ CIE 

 1.  โมเดลสีแบบโมเดล RGB หมายถึงข้อใด   

 2.  โมเดลสีแบบโมเดล Lab หมายถึงข้อใด    

 3.  โมเดลสีแบบโมเดล HSB หมายถึงข้อใด  

 4.  โมเดลสีแบบโมเดล CMYK หมายถึงข้อใด    

 5.  พาเนล SWTCHES ต่างจากพาเนล COLOR อย่างไร  

 ก.  เป็นจานสีที่มีแตส่ีโทนร้อน  

 ข.  เป็นจานสทีี่มีแต่สโีทนเย็น 

 ค.  เป็นจานสทีี่มีแต่สทีี่ใช้บ่อย  

 ง.  เป็นจานสีทีม่ีแต่สีที่ใช้น้อย 

 6.  เราสามารถสลับการก าหนดสรีะหว่างสีพื้น และสเีส้นโดยกดคีย์ในข้อใดดังต่อไปนี้ 

 ก.  คีย์ <Ctrl>    

 ข.  คีย ์<Alt> 
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 ค.  คีย์ <Ctrl>+คีย ์<Alt>   

 ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

 7.  Eyedropper Tool เป็นเครื่องมือที่มปีระโยชน์ด้านใด 

 ก.  ดึงสีของวัตถุอื่นมาใส่ในวัตถุทีเ่ลือก  

 ข.  ท าให้สีให้มีความสว่างมากยิง่ข้ึน 

 ค.  สร้างวัตถุให้มีแสงสะท้อน   

 ง.  ปรับสีของวัตถุให้โปรง่แสง 

 

 

 8.  ค าสั่งใดในข้อต่อไปนี้เกี่ยวข้องกบัการสร้างหน้ากากบงัวัตถุ 

 ก.  Disable Opacity Mask  

 ข.  Unlink Opacity Mask 

 ค.  Make Opacity Mask   

 ง.  Release Opacity Mask 

 9.  ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงการไล่โทนสีแบบ Linear 

 ก.  สีจะตั้งฉากกับเส้นเสมอ   

 ข.  สีจะกระจายรอบวัตถุ 

 ค.  สีในวัตถุจะเป็นสเีดียวกัน   

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

 10.  ในการปรับแต่งค่า Opacity เราสามารถปรับได้ที่พาเนลใด 

 ก.  พาเนล GRADIENT    

 ข.  พาเนล COLOR 

   ค.  พาเนล SWATCHES  

   ง.  พาเนล TRANSPARENCY 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

  1.  ข                                 2.  ง                                    3.  ก                        4.  ค                   5.  ค      
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 6.  ข                                 7.  ก                                  8.  ค                         9.  ก               10.  ง.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ 

ความรู้เรื่องสีและการระบายส ี

 

ระบบสีในโปรแกรม Illustrator (Color Mode) 

หลายๆคนคงจะสงสัยว่าจะท างานที่ท าอยู่ในระบบสีอะไรดี ท าไมต้องเลือกตั้งแต่แรกเวลาสั่ง 

New File ด้วย นั่นเพราะการก าหนดสีให้กับไฟล์มีผลต่อสีของภาพที่ปรากฏเมื่อเราน าไฟล์ไปใช้ 

โหมดสีใน Illustrator มี 5 โหมดสีคือ Gray scale RGB HSB CMYK และ Web Safe RGB 

 
Grayscale Mode 

เป็นโหมดสีของภาพขาวด า คือมีแต่สีด าโทนต่างๆ ไล่ตั้งแต่ไม่มีสี (คือสีขาว) สีเทาไปจนถึงด า 

https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/110.jpg
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RGB Modeระบบสี RGB เป็นระบบสีของแสง (Red Green Blue) ได้แก่ สีบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

และสีในโทรทัศน์ 

 
 

HSB Mode 

คือหลักการมองเห็นสีตามสายตามนุษย์ ประกอบด้วย Hue Saturation Brightness 

 
CMYK Mode 

เป็นระบบสทีางการพิมพร์ะบบออฟเซต ที่ใช้หลักการผสมสี 4 ชนิดคือ Cyan สี

ฟ้า Magenta สีม่วงแดง Yellow สีเหลือง และ Black สีด า 

 
Web Safe RGB 

https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/22.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/32.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/42.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/52.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/22.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/32.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/42.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/52.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/22.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/32.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/42.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/52.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/22.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/32.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/42.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/52.jpg


97 

เป็นภาพโหมด RGB ที่ลดทอนจ านวนสลีง และระบุเป็น Code ของค่าสีเพือ่ใช้บนเว็บ 

 

องค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีใช้ในการระบุสีและเลือกสี 

เมื่อเราเลือกโหมดสีให้กับไฟล์แล้ว ก็มารู้จักวิธีการใสส่ีกัน การระบุสีให้กับวัตถุสิง่ที่ต้องรูเ้ป็น

พื้นฐานก็คือ 

1. หน้าต่าง Fill Box และ Stroke Box ใน Tool Box 

2. Color Palette 

3. Stroke Palette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการใส่สีให้กับวัตถุ 

1. คลิกเลอืกวัตถุที่จะใส่ส ี
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2. ดับเบลิคลิกที่ช่อง Fill Box เพื่อเลือกสีให้วัตถุ จะปรากฏหน้าต่าง Color Picker ข้ึนมา 

เลือกสีที่ตอ้งการแล้วคลกิปุ่ม OK 

 
3. ดับเบลิคลิกที่ช่อง Stroke Box เพื่อเลอืกสีให้เส้น จะปรากฏหน้าต่าง Color Picker 

ข้ึนมา เลือกสีที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK 

4. คลิกที่ปุม่ Swap Fill and Stroke เพื่อสลบัสรีะหว่างสี Fill และ Stroke จะเห็นสีของ

วัตถุและเส้นสลบักัน 

 
 

 

 

https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/62.jpg
https://hooml30.files.wordpress.com/2013/01/72.jpg
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5. คลิกที่ปุม่ None จะเป็นการยกเลิกสีใช้ได้ทั้ง Fill Box และ Stroke Box 

 
6. คลิกที่ปุม่ Gradient จะเป็นการใส่สีแบบไล่โทนให้แก่วัตถุที่ถูกเลือก (ใช้ได้เฉพาะกับสีพื้น 

ไม่สามารถใช้กบัสีของเส้นได้) 

 
7. คลิกที่ปุม่ Default Fill and Stroke เป็นการท าให้สกีลบัไปเหมือนค่าเริ่มต้นคือขาวด า 

 
การก าหนดคุณสมบัติของเส้นด้วย Stroke Palette 

 
เมื่อวาดเส้นเสรจ็แล้ว ถ้าอยากได้เส้นชนิดอื่น เช่น เส้นประ เส้นปลายมน ฯลฯ ท าโดย

ก าหนดขนาดและรูปแบบของเส้นได้ใน Stroke Palette โดยวิธีการท ามีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกเลอืกเครื่องมือลกูศรสีด า เพื่อใช้เลือกวัตถุ 

2. คลิกที่เส้นบนArt broad เป็นการเลือกเส้น 

Weight: ใส่ตัวเลขหรือคลิกที่สามเหลี่ยมเพือ่ก าหนดความหนาของเส้น 
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Miter Limit: ใส่ตัวเลขเพื่อปรบัความแหลมของมุมรอยต่อของเส้น โดยการก าหนดใหเ้ป็นตัว

คูณของความหนาของเส้น (Weight) ค่าปกติจะอยู่ที่ 4 ถ้าเส้นหนาข้ึนต้องก าหนดค่า Miter ให้มาก

ข้ึนมุมจึงจะแหลม 

Cap: คลิกเลือกรปูแบบของปลายเส้น ใหเ้ป็นปลายตัดตรงพอดีกับจุดปลาย ปลายมนหรอื

ปลายตัดที่ยื่นเกินจุดปลาย ตามล าดับ 

Join: คลิกเลือกรูปแบบของรอยต่อของเส้นใหเ้ป็นมุมแหลม มุมมน หรอืมุมตัด ตามล าดับ 

 
เปรียบเทียบเส้นที่ใช้ Join ชนิดต่างๆ 

Dashed Line: คือ เส้นประให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าค าว่า Dashed Line เพื่อเลือก 

   a. Dash ความยาวของเส้นประ 

   b. Gap ระยะห่างระหว่างเส้นประ 

 
เปรียบเทียบการก าหนด Cap ชนิดต่างๆ 

Swatch Palette 

 
เปรียบเหมอืนสีทีผ่สมส าเร็จเก็บเป็นชุดๆไว้ใช้ซ้ า ท าให้ไม่ต้องระบุค่าสีใน Color Palette ทุกครั้ง 
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ใบงาน 

ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เรื่องส ี

ช่ือ ……..………………   นามสกลุ ……………………………….   เลขที ่…..……………ช้ัน ……………….………. 
 

 1.  จงอธิบายข้ันตอนในการเลือกสจีากพาเนล SWATCHES 

............................................................................................................................. ............................ 

 2.  จงบอกข้ันตอนในการระบายสีด้วย Eyedropper Tool 

......................................................................................................................................................... 

 3.  จงอธิบายข้ันตอนในการเลือกสจีาก Color Picker  

........................................................................................................ ................................................. 

 4.  โหมดสีที่น ามาใช้งานใน Illustrator มีทั้งหมดกี่โหมด อะไรบ้าง 

............................................................................................................................. ............................ 

 5.  จงบอกส่วนประกอบที่อยู่ในพาเนล GRADIENT 

 

  5.1 คือ ............................................................................................................................. ..... 

   5.2 คือ ................................................................................................................................. 

   5.3 คือ .............................................................................................................................. ... 
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   5.4 คือ ................................................................................................................................. 

   5.5 คือ ................................................................................................................................ 

   5.6 คือ ........................................................................................... ..................................... 

 

 

 

เฉลย  

ใบงานท่ี 1 เรื่อง ความรู้เรื่องสี 

ช่ือ ……..………………   นามสกลุ ……………………………….   เลขที ่…..……………ช้ัน ……………….………. 
  

 1.  จงอธิบายข้ันตอนในการเลือกสจีากพาเนล SWATCHES 

  ให้เรียกพาเนลนี้จาก Window->Swatches 

   1.  คลิกเลือกวัตถุด้วย Selection Tool 

   2.  คลิกเมาสท์ี่สีพื้นหรือสเีส้น 

   3.  คลิกเมาสเ์ลอืกสทีี่ต้องการใช้จากพาเนลนี ้

 2.  จงบอกข้ันตอนในการระบายสีด้วย Eyedropper Tool 

 1.  คลิกเลือกวัตถุด้วย Selection Tool 

2.  คลิกเลือก Eyedropper Tool 

3.  เลือกสจีากต้นแบบ 

 3.  จงอธิบายข้ันตอนในการเลือกสจีาก Color Picker  

   1.  คลิกเลือกวัตถุด้วย Selection Tool 

2.  ดับเบิ้ลคลิกทีส่ีพื้น หรือสีเส้น 

3.  ก าหนดค่าต่างๆ ใน หน้าต่าง Color Picker เสรจ็แล้ว คลิกปุม่ OK  

 4.  โหมดสีที่น ามาใช้งานใน Illustrator มีทั้งหมดกี่โหมด อะไรบ้าง 

   โหมด ได้แก่ โหมด RGB  โหมด CMYK โหมด HSB โหมด Gray Scale โหมดWeb 

Safe RGB 

 5.  จงบอกส่วนประกอบที่อยู่ในพาเนล GRADIENT 
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  5.1 คือ ก าหนดค่ามุมเอียงของการไล่สีแบบ Linear 

   5.2 คือ ตัวอย่างการไล่ส.ี 

   5.3 คือ จุดสีแตล่ะจุด 

   5.4 คือ แสดงต าแหน่งจุดสีทีเ่ราท าการปรบัอยู ่

   5.5 คือ ก าหนดลกัษณะการไล่ส ี

   5.6 คือ จุดระหว่างสีสองส ีเพื่อก าหนดขอบเขตการไลโ่ทนของส ี
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ตัวอย่างเว็บสนับสนุน 

 

 เข้าสูเ่ว็บ : gg.gg/krujomnarak 
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 หน้าแรกของเว็บสนับสนุน 

 
 

 

 

 

 หน้าค าอธิบายรายวิชา 

 
 

 หน้าเน้ือหาบทเรียน 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติและหน้าการส่งงาน 
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แบบประเมินการวัดทักษะปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ 

เรื่อง การสร้างดอกไม ้

ช่ือ.......................................................................................ช้ัน...............เลขที่......... .... 

  

 ค ำชี้แจง 

 1.  การให้คะแนนแต่ละข้อมีระดับคะแนนเป็น 3, 2 และ 1 ซึ่งผู้ประเมิน้องพิจารณา

พฤติกรรมแตละข้ันตอน แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแต่ละข้ันตอนที่แนบมาพร้อมกับแบบ

ประเมิน 
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 2.  ท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องคะแนนในแต่ละข้อ ตามระดบัพฤติกรรมทีส่ังเกตเห็นว่าตรงกับ

เกณฑ์ที่ก าหนด 

รายการปฏิบัต ิ
คะแนน 

3 2 1 

1.  นักเรียนอธิบายแต่ละข้ันตอนการท างานได้    

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์กจิกรรมการท างานได้    

3.  นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนที่ครผูู้สอนสาธิตได้    

4.  นักเรียนสามารถน าองค์ความรูม้าใช้ในการปฏิบัตกิิจกรรมได้    

5.  นักเรียนสามารถปฏิบัตกิิจกรรมได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และตกแต่งใหส้วยงาม 

    ตามที่ครูก าหนด 

   

6.  นักเรียนสามารถแก้ปญัหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการท ากิจกรรมได้    

7.  นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมได้เร็วข้ึน และเสร็จภายในเวลาทีค่รูก าหนด    

8.  8.  นักเรียนสามารถลงมอืปฏิบัติกจิกรรมได้เองตัง้แต่ต้นจนจบ    

9.  นักเรียนท ากจิกรรมออกมาถูกตอ้งสวยงามและครบถ้วนสามารถใช้งานได้    

10.  นักเรียนสามารถสาธิตและอธิบายใหเ้พื่อนเข้าใจได้    

รวม    

 

 

 

 

 

 

 

 เกณฑ์การประเมินทักษะการปฏิบัต ิ

คะแนน ระดับความสามารถในการปฏิบัต ิ

24 – 30  ระดับสูง 

17 – 23  ระดับปานกลาง 
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10 – 16  ระดับต่ า 

น้อยกว่า 10 ระดับปรบัปรุง 

 

 เกณฑ์การประเมินทักษะปฏิบัติ เรือ่ง การสร้างดอกไม้ 

การปฏิบัต ิ เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  อธิบายแต่ละข้ันตอนการท างานได้ ให้คะแนน 

1.  เมื่อ อธิบายข้ันตอนการท างานได้ 1-4 ข้ันตอน 

2.  เมื่อ อธิบายข้ันตอนการท างานได้ 5 ข้ันตอนข้ึนไป 

3.  เมื่อ อธิบายข้ันตอนการท างานได้ถูกต้องทุกข้ันตอน 

2.  วิเคราะห์กิจกรรมการท างานได้  

    ครบถ้วน 

ให้คะแนน 

1.  เมื่อ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ 1-4 ข้ันตอน 

2.  เมื่อ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ 5 ข้ันตอนข้ึนไป 

3.  เมื่อ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน 

3.  ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ครูผูส้อน 

    สาธิตได้ 

ให้คะแนน 

1.  เมื่อ ปฏิบัติตามที่ครผููส้อนสาธิตได้ 1-4 ข้ันตอน 

2.  เมื่อ ปฏิบัติตามที่ครผููส้อนสาธิตได้ 5 ข้ันตอนข้ึนไป 

3.  เมื่อ ปฏิบัติตามที่ครผููส้อนสาธิตได้ครบถ้วน 

4.  น าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ  

    กิจกรรมได้ 

ให้คะแนน 

1.  เมื่อ เลือกใช้ค าสัง่ได้ถูกต้อง 1-4 ค าสั่ง 

2.  เมื่อ เลือกใช้ค าสัง่ได้ถูกต้อง 5 ค าสั่งข้ึนไป 

3.  เมื่อ เลือกใช้ค าสัง่ได้ถูกต้องครบถ้วน 

5.  สามารถปฏิบัติกจิกรรมได้ครบถ้วน   

    สมบูรณ์ และตกแต่งใหส้วยงาม 

    ตามที่ครูก าหนด 

ให้คะแนน 

1.  เมื่อ เริ่มปฏิบัติกจิกรรมได้เอง 1-4 ข้ันตอน 

2.  เมื่อ เริ่มปฏิบัติกจิกรรมเองได้ 5 ข้ันตอนข้ึนไป 

3.  เมื่อ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน สมบรูณ์  

    และตกแต่งใหส้วยงามตามที่ครูก าหนด 

 ให้คะแนน 
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6.  สามารถแก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึนใน 

    ระหว่างการท ากจิกรรมได้ 

 

1.  เมื่อ สามารถแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการท า 

    กิจกรรมได้เมือ่มีครูคอยช่วยเหลือเท่านั้น 

2.  เมื่อ สามารถแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการท า 

    กิจกรรมได้เองบ้าง และครูคอยช้ีแนะบ้าง 

3.  เมื่อ สามารถแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการท า 

    กิจกรรมได้ด้วยตนเอง 

7.  ปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วข้ึน และเสรจ็  

    ภายในเวลาที่ครูก าหนด 

ให้คะแนน 

1.  เมื่อ เมื่อหมดเวลาแล้วพึ่งจะเริ่มปฏิบัต ิ

2.  เมื่อ ปฏิบัติได้เร็วข้ึนแต่เสรจ็ไม่ทันเวลา 

3.  เมื่อ ปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วข้ึน และเสรจ็ภายในเวลา 

    ที่ครูก าหนด 

8.  สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เอง  

    ตั้งแต่ต้นจนจบ 

ให้คะแนน 

1.  เมื่อ สามารถลงมอืปฏิบัติกจิกรรมได้เอง 1-4  

    ข้ันตอน 

2.  เมื่อ สามารถลงมอืปฏิบัติกจิกรรมได้เอง 5 ข้ันตอน 

    ข้ึนไป 

3.  เมื่อ สามารถลงมอืปฏิบัติกจิกรรมได้เองตัง้แต่ต้น 

    จนจบ 

9.  ท ากิจกรรมออกมาถูกต้องสวยงาม 

    และครบถ้วนสามารถใช้งานได้ 

ให้คะแนน 

1.  เมื่อ ท ากิจกรรมออกมา 1-4 ส่วน 

2.  เมื่อ ท ากิจกรรมออกมา 5 ส่วนข้ึนไป 

3.  เมื่อ ท ากิจกรรมออกมาถูกต้องสวยงามและ 

    ครบถ้วน 

10.  สามารถสาธิตและอธิบายให้เพื่อน 

     เข้าใจได้ 

ให้คะแนน 

1.  เมื่อ สามารถสาธิตและอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ 1-4  

    ข้ันตอน 

2.  เมื่อ สามารถสาธิตและอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ 5  
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    ข้ันตอนข้ึนไป 

3.  เมื่อ สามารถสาธิตและอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได ้

    ครบถ้วน 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ 

โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ท่ีมีเว็บสนับสนุน  

ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 รายวิชา การสรา้งภาพกราฟิก 

..................................................................... 

 ค ำชี้แจง : โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องทางขวามือ ตามความคิดเห็นของนักเรียน 

เกณฑ์การประเมิน  5 = มากที่สุด      4 = มาก     3 = ปานกลาง      2 = น้อย      1 = น้อยที่สุด 

รายการประเมินความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

1.  การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์  

    ของการเรียนรู ้

     

2.  การจัดการเรียนการสอนสง่เสรมิและเน้นให้นกัเรียนได้ฝกึปฏิบัติ      

3.  การจัดการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ 

    ดีมากยิ่งข้ึน 

     

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเว็บสนับสนุน      

5.  สถานที่ในการเรียนการสอนและอปุกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีความ  

    สะอาด เหมาะสม 

     

6.  นักเรียนสามารถน าทักษะมาประยุกต์และน าไปใช้กับวิชาอื่นๆได้      

7.  การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และท าให้นักเรียนกระตืนรืน  

    ร้นในการเรียน 

     

8. 8.  การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นกัเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วย  

       ตนเองได ้

     

9.  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม      

10.  นักเรียนน าความรู้และทักษะการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………….......................................................

. 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

1.  นางภัทรานี พลลา  ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ครู คศ.3 โรงเรียนบรบือ ต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

2.  นายบรบิูรณ์ หาญณรงค์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ครู คศ.3 โรงเรียนบรบือ ต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

3.  นางดาวใจ ศรีสองเมือง วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร)์ ครู คศ.3 โรงเรียนบรบือ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

4.  นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง  ค.ม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ครู คศ.3 โรงเรียนบรบือ ต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี ค.1  
ผลแบบวัดประเมินทักษะปฏิบัติแต่ละแผน 

รายการประเมิน แผนที ่1 แผนที ่2 แผนที่ 3 ค่าเฉลี่ย สรปุผล 
1.  อธิบายแต่ละข้ันตอนการ  
    ท างานได ้

4.21 4.31 4.51 4.56 มากที่สุด 

2.  วิเคราะห์กิจกรรมการ  
    ท างานได ้

4.21 4.31 4.51 4.56 มากที่สุด 

3.  ปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง 4.75 4.46 4.41 4.43 มากที่สุด 
4.  น าองค์ความรู้มาใช้ในการ 
    ปฏิบัติกิจกรรมได้ 

4.66 4.31 4.42 4.70 มากที่สุด 

5.  ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน  
    สมบูรณ์ และตกแต่งให้  
    สวยงามตามที่ครกู าหนด 

4.55 4.52 4.45 4.70 มากที่สุด 

6.  แก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึนใน 
    ระหว่างการท ากจิกรรมได้ 

4.22 4.63 4.46 4.81 มากที่สุด 

7.  ปฏิบัติกิจกรรมได้เร็วข้ึน   
    และเสร็จภายในเวลาที่ครู  
    ก าหนด 

4.52 4.55 4.49 4.53 มากที่สุด 

8.  ลงมือปฏิบัตกิิจกรรมได้เอง  
    ตั้งแต่ต้นจนจบ 

4.71 4.67 4.53 4.58 มากที่สุด 

9.  ท ากิจกรรมออกมาถูกต้อง  
    สวยงามและครบถ้วน 
    สามารถใช้งานได้ 

4.35 4.45 4.74 4.68 มากที่สุด 

10.  สาธิตและอธิบายให้เพือ่น 
      เข้าใจได้ 

4.36 4.51 4.76 4.54 มากที่สุด 

รวม 4.55 4.65 4.68 4.51 มากที่สุด 
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ตารางท่ี ค. 2 
แบบสรุปความสอดคลอ้งของแบบวัดทักษะปฏิบัต ิ

รายการ ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรปุผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.  อธิบายแต่ละ 
    ข้ันตอนการ 
    ท างานได ้

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2.  วิเคราะห์ 
    กิจกรรมการ  
    ท างานได ้

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3.  ปฏิบัติทักษะ 
    ด้วยตนเอง 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.  น าองค์ความรู้ 
    มาใช้ในการ 
    ปฏิบัติกิจกรรม 
    ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5.  ปฏิบัติกิจกรรม 
    ได้ครบถ้วน  
    สมบูรณ์ และ 
    ตกแต่งให้  
    สวยงามตามที ่

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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    ครูก าหนด 
6.  แก้ปัญหาที ่
    เกิดข้ึนใน 
    ระหว่างการท า 
    กิจกรรมได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

       (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ค. 2 (ต่อ) 

รายการ ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรปุผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

7.  ปฏิบัติกิจกรรม 
    ได้เร็วข้ึน   
    และเสร็จภายใน 
    เวลาที่ครู  
    ก าหนด 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8.  ลงมือปฏิบัต ิ
    กิจกรรมได้เอง  
    ตั้งแต่ต้นจนจบ 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9.  ท ากิจกรรม 
    ออกมาถูกต้อง  
    สวยงามและ 
    ครบถ้วน 
    สามารถใช้งาน 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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    ได้ 
10.  สาธิตและ 
      อธิบายให้ 
      เพื่อนเข้าใจได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ค. 3  
แบบสรุปดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดทักษะปฏิบัต ิ

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า  
IOC 

สรปุผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ขั้นท่ี 1 ผู้สอนสาธิตทักษะการท ากิจกรรมในภาพรวมให้นักเรียนดู 

1.  นักเรียนอธิบายแต่ละ 
    ข้ันตอนการท างานได้ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห ์
    กิจกรรมการท างานได ้

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

ขั้นท่ี 2 ผู้สอนสาธิตทักษะย่อย พร้อมท้ังให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
3.  นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอน +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
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    ที่ครูผู้สอนสาธิตได้ 
ขั้นท่ี 3 นักเรียนปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง 
4.  นักเรียนสามารถน าองค์ 
    ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ  
    กิจกรรมได้ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

5.  นักเรียนสามารถปฏิบัต ิ
    กิจกรรมได้ครบถ้วน  
    สมบูรณ์และตกแต่งให ้
    สวยงาม 
    ตามที่ครูก าหนด 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

ขั้นท่ี 4 ผู้สอนบอกเทคนิคเพ่ิมเติม 
6.  นักเรียนสามารถแก้ปญัหาที ่
    เกิดข้ึนในระหว่างการท า  
    กิจกรรมได้ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

7.  นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมได้เร็ว 
    ข้ึนและเสร็จภายในเวลาที่คร ู
    ก าหนด 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

      (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ค. 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า  
IOC 

สรปุ 
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ขั้นท่ี 5 ผู้เรียนปฏิบัติเองตั้งแต่ต้นจนจบ 
8.  นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัต ิ
    กิจกรรมได้เองตั้งแต่ต้น  

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
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    จนจบ 
9.  นักเรียนท ากจิกรรมออกมา 
    ถูกต้องสวยงามและ  
    ครบถ้วนสามารถใช้งานได้ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

10.  นักเรียนสามารถสาธิตและ 
      อธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ค.4  
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ผลการสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรยีนรู้ 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.  การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา  
    และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้

4.71 0.74 มากที่สุด 

2.  การจัดการเรียนการสอนสง่เสรมิและเน้นให้นกัเรียน  
    ได้ฝึกปฏิบัต ิ

4.77 0.64 มากที่สุด 

3.  การจัดการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ  
    เนื้อหาบทเรียนได้ดีมากยิ่งข้ึน 

4.74 0.55 มากที่สุด 

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเว็บ  
    สนับสนุน 

4.68 0.62 มากที่สุด 

5.  สถานที่ในการเรียนการสอนและอปุกรณ์เครื่อง  
    คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีความสะอาด เหมาะสม 

4.58 0.64 มากที่สุด 

6. นักเรียนสามารถน าทกัษะมาประยุกต์และน าไปใช้กบั  
    วิชาอื่นๆได้ 

4.65 0.73 มากที่สุด 

7.  การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และท าให้  
    นักเรียนกระตือรืนร้นในการเรียน 

4.65 0.63 มากที่สุด 

8.  การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้  
    ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

4.55 0.64 มากที่สุด 

9.  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดย  
    ภาพรวม 

4.58 0.67 มากที่สุด 

10.  นักเรียนน าความรู้และทักษะการเรียนไปใช้ใน  
      ชีวิตประจ าวัน 

4.65 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.51 มากที่สุด 
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ภาคผนวก ง 
 

คะแนนนักเรียน 
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ตารางท่ี ง. 1  
คะแนนแบบวัดทักษะในการปฏิบัต ิในวงรอบปฏิบัตกิารที่ 1 

คนที่ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 ข้อ10 รวม ค่าเฉลี่ย 
1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
9 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
10 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
11 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
12 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
13 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
14 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
15 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
16 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
17 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
18 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
19 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
20 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
21 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
22 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
23 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
26 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
27 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
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28 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
29 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
30 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
31 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
            (ต่อ) 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี ง.1 (ต่อ) 

คนที่ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 ข้อ10 รวม ค่าเฉลี่ย 
32 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
33 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
34 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
35 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
36 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
37 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
38 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
39 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
40 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
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ตารางท่ี ง. 2  
คะแนนแบบวัดทักษะในการปฏิบัติ ในวงรอบปฏิบัตกิารที่ 2 

คนที่ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 ข้อ10 รวม ค่าเฉลี่ย 
1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 2.80 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
8 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
9 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
10 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
11 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
12 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
13 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
14 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
15 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
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16 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
17 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
18 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
19 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
20 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
21 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
22 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
23 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
24 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
26 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
27 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
28 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
29 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
30 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
31 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
            (ต่อ) 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี ง. 2 (ต่อ) 

คนที่ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 ข้อ10 รวม ค่าเฉลี่ย 
32 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
33 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
34 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
35 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
36 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
37 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
38 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
39 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
40 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
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ตารางท่ี ง. 3  
คะแนนแบบวัดทักษะในการปฏิบัติ ในวงรอบปฏิบัตกิารที่ 3 

คนที่ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 ข้อ10 รวม ค่าเฉลี่ย 
1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 



127 

5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
9 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
10 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
11 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
12 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
13 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.20 
14 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
15 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
16 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
17 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
18 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
19 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
20 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
21 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
22 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
23 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
24 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
25 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
26 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
27 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
28 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
29 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
30 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
31 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 2.40 
            (ต่อ) 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี ง. 3 (ต่อ) 

คนที่ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 ข้อ10 รวม ค่าเฉลี่ย 
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32 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 2.80 
33 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
34 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
35 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23 2.30 
36 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
37 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 2.70 
38 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2.60 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 2.80 
40 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25 2.50 
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ภาคผนวก จ 
 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพท่ี จ.1 การปฏิบัติการสอน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3/1 โรงเรยีนบรบือ ในรายวิชาการสร้าง
ภาพกราฟิก 
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ภาพท่ี จ.2 ผลงานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบอื ในรายวิชา การสร้างภาพกราฟิก 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
 

ชาญสิปป์  ศิลารัตน์, ทรงศักดิ์  สองสนิท, ชยากานต์  เรืองสุวรรณ (2560). การเสริมสร้างทักษะ 

  ปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ัน  

 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา 

  ระดับชาติและนานาชาติ 2560. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
 

ชาญสิปป์  ศิลารัตน์, ทรงศักดิ์  สองสนิท, ชยากานต์  เรืองสุวรรณ (2560). การเสริมสร้างทักษะ 

  ปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเดวีส์ที่มีเว็บสนับสนุน ส าหรับช้ัน  

 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบรบือ. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา 

  ระดับชาติและนานาชาติ 2560. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

 

ชื่อ - สกุล  นายชาญสิปป์  ศิลารัตน์ 

วัน เดือน ปี เกิด  14 มีนาคม 2535 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 3 บ้านสมประสงค์ ต าบลหนองแสง 

   อ าเภอวาปีปทมุ จังหวัดมหาสารคาม รหสัไปรษณีย์ 44120 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2553  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอวาปปีทุม   

 พ.ศ. 2558  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมเีดียและแอนิเมช่ัน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2560  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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