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5107602 : MAJOR: EDUCATIONAL STUDIES ; Ed.D.  
KEY WORDS : VIDEO, INTEGRATION, PROJECT, CONSTRUCTIONISM 
  SOMPORN SUPSAWAT : THE DEVELOPMENT OF VIDEO-
INTEGRATION-PROJECT (VIP) INSTRUCTIONAL MODEL FOR SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS.  DISSERTATION SUPERVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
RUJA  PHOLSWARD,  Ph.D., 286 p. 
 

 The purposes of this dissertation were to (1) develop of the Video-Integration-Project 
(VIP) instructional model for students in secondary schools and (2) study effectiveness of the Video-
Integration-Project (VIP) Instructional Model. The model emphasized student’s achievements, thinking 
and working skills, followed by their evaluation of the strengths and limitations of the instructional 
model as derived from students’ focus group discussion.  The subjects in the study were 60 secondary 
school students  in the first semester of Academic Year 2011.  The instruments were : (1) a 20-hour 
lesson plan on Marine Ecology, and  (2) an achievement test on Marine Ecology containing 30 
multiple-choice test items, (3) student’s self-assessment form and (4) two issues for focus group 
discussion. Data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. 
 

 The major findings of the study are concluded in three parts.  The first part reports  VIP 
Instructional Model prompting students’ performance on the basis of constructionism via video editing 
in project work on Marine Ecology. The second part integrates six components of the instructional 
model thus: (1) the underlying teaching-learning principle, (2) the teacher’s role  as a facilitator,  (3) the 
student’s role as an initiator of a reconstructed  learning experience,  (4) classroom management, (5) a 
VIP-based lesson plan on Marine Ecology,  and (6) Learning outcome.  The third part concludes 
students’ average learning achievement scores at 85.94% which is higher than the 80% criterion as 
required by the Ministry of Education.  As for their thinking skills, the students assessed themselves at 
a high level in seven areas thus: (1) analytical thinking, (2) synthetic thinking, (3) reflective thinking,       
(4) critical thinking, (5) creative thinking, (6) self-information search ability, and (7) group work 
participation. Focus group discussion results reveal the students’ positive attitudes toward the VIP 
instructional model and their remarks on computer availability and rather low capacity.  
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ค าส าคัญ : วิดีทัศน์,  บูรณาการ, โครงงาน, คอนสตรัคชั่นนิสซึม 
 สมพร  ทรัพย์สวัสดิ์ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้  Video-Integration-
Project (VIP)  ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (THE DEVELOPMENT OF   
VIDEO-INTEGRATION-PROJECT (VIP) INSTRUCTIONAL MODEL FOR 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS)   อาจารย์ท่ีปรึกษา : รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์, 286 หน้า. 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค ์เพื่อ  1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Video-Integration-
Project (VIP) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ  2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอน VIP   รูปแบบการเรียนการสอนนี้เน้นผลสัมฤทธิด์้านการเรียนของนักเรียน  ทักษะในการคิดและ
การท างาน  และการประเมินจุดเด่นและข้อจ ากัดของรูปแบบการเรียนการสอนจากกระบวนการอภิปราย
กลุ่มของนักเรียน  กลุ่มตัวอยา่งในงานวิจัยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2554   จ านวน  60 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 ชั่วโมง หัวข้อนิเวศทะเล  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยจ านวน 30 ข้อ เร่ือง นิเวศทะเล  3) แบบประเมินตนเองของนักเรียน 
และ 4) การอภิปรายกลุ่มใน  2 ประเด็น  เกี่ยวกับจุดเด่นและข้อจ ากัดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 ผลการวิจัยได้สรุปไว้เป็น  3 ส่วน  คือ ส่วนที่หน่ึงรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
VIP ที่กระตุ้นศักยภาพผู้เรียนให้แสดงออกเชิงพฤติกรรมในการสร้างความรู้โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
(Constructionism) ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ ในโครงงาน   เร่ือง   นิเวศทะเล    ส่วนที่สองประมวล             
6  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP คือ 1)  หลักการเรียนการสอน  2)  บทบาทของ
ครูผู้สอนในฐานะผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  3)  บทบาทของผู้เรียนในฐานะผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานจาก
ประสบการณ์เรียนรู้ที่สร้างขึ้นใหม่  4)  การจัดชั้นเรียน  5)  แผนจัดการเรียนรู้แบบ  VIP   เร่ือง นิเวศทะเล 
และ 6) ผลการเรียนรู้   ส่วนที่สามสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ยร้อยละ  85.94  ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่สูงกว่าร้อยละ 80 ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ในด้านทักษะการคิด นักเรียนได้ประเมินตนเอง
ในระดับสูง ใน 7 ประเด็นคือ 1) คิดวิเคราะห์  2) คิดสังเคราะห์  3)  คิดไตร่ตรอง  4) คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
5) คิดสร้างสรรค์ 6) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 7)  การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ผลการอภิปรายกลุ่มของ
นักเรียนแสดงให้เห็นทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP และนักเรียนได้ให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อจ ากัดของจ านวนคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพในการใช้งาน 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,  2545)  และครูต้องปรับบทบาทในการเรียนการสอน
เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  ให้ค าแนะน า เป็ นผู้ช่วยเหลือ
และแหล่งวิทยาการ สนับสนุนและเสริมแรง ช่วยสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์  หรือให้ค าแนะน าที่ช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  จัดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อต่างๆ 
หรือกิจกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จ าเป็นต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศต่างๆ  ดังนั้น
บทบาทของครูจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งว่าครูจะเลือกใช้วิธีการสอนใดและสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทใด  ที่จะพัฒนาการคิด และการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้  ที่มิใช่อยู่ในกรอบของ
ชั้นเรียนเท่านั้น 
 
 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งท างานเป็นศึกษานิเทศก์และปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล ให้ค าปรึกษาแนะน าส่งเสริมการเรียนการสอนของครูในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพและ
รู้จักเลือกใช้หรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าครูจ านวนไม่น้อย
มีข้อจ ากัดในทักษะเฉพาะตนในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลือกใช้หรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ
พัฒนาวิธีการสอนที่ใช้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สะท้อนผลและระดับการเรียนรู้ในหัวข้อที่สอนในวิชาหนึ่งๆ  จากประเด็นความสนใจของผู้วิจัย 
ผู้วิจัยจึงศึกษาวรรณกรรมหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นภูมิหลังของงานวิจัยที่จะด าเนินการ 
 
 
 



1.2  วรรณกรรมหลักท่ีเป็นภูมิหลังงานวิจัย 
 
 คูลิค  (Kulik,  1994)  กล่าวถึง  ผลกระทบของการพัฒนา เทคโนโลยี  ด้านการศึกษา 
ในการ สร้างสภาพการณ์ต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน การจัดการและการสอน โดยใช้
คอมพิวเตอร์จะช่วยให้ครูสามารถดูความต้องการของเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ และมีโอก าสเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ดีที่สุด  ผลการค้นคว้าของ คูลิค   แสดงแนวโน้มที่แน่นอนคือ นักเรียนจะเรียนรู้ได้
มากขึ้นเมื่อเรียนในชั้นเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นักเรียนใช้เวลาน้อยลง นักเรียนชอบชั้น
เรียนและคอมพิวเตอร์มากขึ้นเมื่อทางโรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม   (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,  
2545)  มีผลทางบวกต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา    นอกจากนั้น  ยังส่งผลทางบวกต่อทัศนคติของนักเรียนในการเรีย นรู้และเข้าใจตนเอง 
ช่วยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มากขึ้น เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน   (Cooperative  
Learning )   ช่วยส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูกับนักเรียน  ที่ส าคัญคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องเรียนสามารถลดความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีและไม่มีสารสนเทศ   การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้  ICT  จะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีโอกาสได้เลือกเรียน
ตามความสนใจ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต และพัฒนา
นวัตกรรม   การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานเป็นหลักการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT  
(ชัด  บุญญา ,  2552)  และในปัจจุบันประเทศต่างๆ  รวมทั้งประเทศไทยได้มีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ   มาใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจาก   การแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็ว ของอุปกรณ์และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ  อาทิเช่น ดาวเทียมสื่อสาร  ใย
แก้วน าแสง  คอมพิวเตอร์  ซีดีรอม  มัลติมีเดีย อินเทอร์เน็ต ทั้งในระดับท้องถิ่นและทางไกล   มีการ
ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สามารถน าสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรียนการสอน  ควรมีมาตรการในการพั ฒนาให้โรงเรียน และครู ได้
พัฒนาตนเองตามมาตรการการฝึก อบรมครู  ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครูทั่วไป ยกระดับครูคอมพิวเตอร์ 
และเพื่อสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก่ครูทั่วไป    ให้มีการใช้แล ะผลิต   เนื้อหาโดยมีเป้าหมาย
ให้ครู อาจารย์ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาด้านการศึกษาที่มีอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่แล้ว 
เช่น  CD - ROM Titles ในสาขาวิชาต่างๆ   ในขณะเดียวกันควรพัฒนาทักษะในการสร้างเน้ือหาบน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ครู โดยมีมาตรการสนับสนุ นส่งเสริม  การพัฒนา “เน้ือหา” ในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย    



 สภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยีในกรณีของประเทศไทยจากการส ารวจของโครงการ 
Teacher  Watch  (อมรวิชช์  นาคพรหม,  2550)  พบว่า มีโรงเรียนเพียงร้อยละ  28.6  ที่มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง และมีครูเพียงร้อยละ 41 ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน การขาดแคลน
เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่  เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาล่าช้ากว่าประเทศอ่ืนที่มีการลงทุนในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริ งจัง  เคร่ืองมือ  ICT  ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ มี 4 ประเภท คือ  1) Hard ware และอุปกรณ์ต่อพ่วง  2) วิธีการใช้เว็บไซต์  3)  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์การท างานโดยทั่วไป  นอกจากนี้ วิธีการ ICT  ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใ ช้ในการจัดการเรียนการสอนยังมีอีกมากมายที่รอรับการคิดน ามาใช้ เช่น  
Email,  Chat, Web board, Online Newspaper, Hi5, SMS และ VDO Clip    โดยเฉพาะการจัดการ 
ตัดต่อไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีทัศน์  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องท างานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   เป็นวิธีที่ควร
ให้ความส าคัญ    สามารถน าโปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน
และผลิตสื่อ  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,  2545 : 29)  ทั้งรูปแบบ Media  
Instruction  ที่ครูเป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อใช้สอนเอง  และ  Media  Construction  เป็นการผลิตสื่อการเรี ยน
การสอนโดยผู้เรียน  ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการใช้
เทคโนโลยีตามแนวคิด  Constructionism    
 
 เพเพิร์ท   (Papert, 1993)   ได้น าความรู้เกี่ยวกับการเกิดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism  ที่ได้รับจากเพียเจท์  (Piaget)  มาสร้างเป็นทฤษฎีของการให้การศึกษา เรียกว่า 
Constructionism   แนวคิดนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
สร้างผลิตผลที่มีความหมายกับตนเอง  เมื่อมีการสร้างบางสิ่งบางอย่างออกมาเป็นผลิตผล ก็จะมีการ
สร้างความรู้ด้วย    เพ เพิร์ท มีความคิดว่า  (ทิศนา  แขมมณี  และคณะ , 2545 : 24)  หากผู้เรียนมี
โอกาสได้สร้างความรู้และน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจะช่วยให้ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก 
หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตนเอง ความรู้ที่สร้างขึ้นจะมีความหมายอยู่คงทน และไม่ลืมง่าย และ
จะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ความรู้ที่สร้างขึ้นจะเป็นฐานที่มั่นคงให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ต่อไปเร่ือยๆ  อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
 



 ทฤษฎีการสร้างความรู้โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  (Constructionism)  หมายถึง ทฤษฎี
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  (เสกสรรค์  แย้มพินิจ , 2550)  มีสาระ
ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว  แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้น
โดยผู้เรียน เอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by 
Doing)  มีพื้นฐานอยู่บนกระบวนการสร้าง  2  กระบวนการ  คือ  สิ่งแรก ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้าง
ความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง  ความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รั บหาก
เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าด้วยตนเองจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย   สิ่ง
ที่สอง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  หากกระบวนการน้ันมีความหมายกับ
ผู้เรียนคนนั้น  มี 4 ขั้นตอน หลักๆ  คือ   1) Explore  คือ การส ารวจตรวจค้น 2) Experiment  คือ การ
ทดลอง  3) Learning by doing คือ การเรียนรู้จากการกระท า   4)  Doing by learning  คือ การท า
เพื่อที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้    การที่ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิด  (ทิศนา  แขมมณี ,  2545 : 24 ; 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2552 : 40)  และน าความคิดของ ตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม   จะท าให้เห็นความคิดนั้น  เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่ง      
สิ่งใดขึ้นมา หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตนเองจะมีความหมายอยู่คงทนและไม่ลืมง่าย สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ ความรู้ที่สร้างขึ้นจะเป็นฐานที่มั่นคงช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างความรู้ต่อไปเร่ือยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ซึ่งมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านการใช้
สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  
 
 จากการศึกษาข้อมูลการสรุปผลการสังเคราะห์ผลการประเมินภายนอกสถาน ศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบแรก พ .ศ. 2544 – 2548)  จ านวน 30,010  แห่ง  (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ), 2552)  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่มี
มาตรฐานด้านผู้เรียน ในระดับไม่น่าพอใจ  คือ  ด้านความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ            
มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง    และ ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต      และจากผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาขั้น-
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ .),  
2551)  ซึ่งเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  โดยส านักทดสอบทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมก าร
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3  (มัธยมศึกษาปีที่ 3)  ปีการศึกษา  2550  พบว่า  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
มีอัตราส่วนผู้เรียนที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 50     เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน



ระหว่างปีการศึกษา 2549  กับปีการศึกษา 2550   พบว่า  สาระวิทยา ศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ลดลง   
ลดลง     และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ  ONET  ปีการศึกษา  2550   กับปีการศึกษา 
2551  ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายหัวข้อ  (สพฐ., 2553)  พบว่า  เร่ืองที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง คือ  เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
 จากสภาพปัญหาด้านเทคโนโลยี ผลการตรวจสอบมาตรฐานผู้เรียนและแนวโน้มของ
ผลสัมฤทธิ์ที่ลดลงในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  จากนโยบายการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนใน
ประเทศไทย  และจากแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสร้างชิ้นงาน  
ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทจริง  ควรมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตามสภาพที่เอ้ืออ านวยให้การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนด าเนินไป
อย่างราบร่ืนทั้งในระบบออฟไลน์ (Offline)  และออนไลน์ (Online)   ควรจัดหาสื่อหรือวิธีการที่ใช้
โดยมีเป้าหมายเพื่ อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์          
มีวิจารณญาณ   มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้   ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ  Video – 
Integration – Project  (VIP)  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยมี
หลักการบูรณาการให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาสาระผ่านการสร้างชิ้นงานวิดีทัศน์ตามกระบวนการ
โครงงาน  รวมทั้งหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนนี้   
 
 ในการประเมินรูปแบบการเรียนการส อนที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถท าให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านความรู้หรือไม่นั้น   ผู้วิจัยพิจารณาจากคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน โดย
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (เปร่ือง  กุมุท , 2519 : 129,  อ้างถึงใน มนตรี  แย้มกสิกร , 2551 : 3 – 4)   
80  ตัวแรก  หมายถึง  จ านวนร้อยล ะของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน  80  ตัวหลัง  
หมายถึง จ านวนร้อยละของผู้เรียน ที่สามารถท าแบบทดสอบ หลังเรียน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ
ร้อยละ 80   และศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลจากพฤติกรรมที่สะท้อน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง  คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งและ
คุณลักษณะการท างานของนักเรียนด้านการแสวงหาความรู้ และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
นอกจากนี้ ยังศึกษาจุดเด่นและข้อจ ากัดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Video – 
Integration – Project  (VIP) จากความคิดเห็นของนักเรียนใน กระบวนการอภิปรายกลุ่ม (Focus 
Group Discussion)  ด้วย 
 



1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตงานวิจัยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแล รับผิดชอบ นิเทศการศึกษา 
ของผู้วิจัย  การเลื อกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นระดับที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศขยายขอบเขตการเรียนรู้ โดยการค้นคว้าและแสดงผลของการเรียนรู้โดยผ่าน
สื่อสารสนเทศที่ตนเองสร้างขึ้น 
 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2  มีโรงเรียนในสังกัด
จ านวน  177 โรงเรียน  เป็นโรงเรียนในระดับขยายโอกาสทางการศึกษาที่จัดการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 55  โรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5  อ าเภอ  คือ  อ าเภอจักราช  อ าเภอเฉลิม -
พระเกียรติ อ าเภอโชคชัย  อ าเภอหนองบุญมาก และอ าเภอห้วยแถลง  มีจ านวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึ กษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2554  จ านวน  4,314  คน    จากการนิเทศติดตามผล พบว่า 
โรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ าถึงปานกลาง โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากเขตชุมชนในแต่ละอ าเภอ    ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย        
มีกิจกรรมที่สนับสนุนผู้เรียนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่จะมีข้อจ ากัดเร่ืองการสร้าง
กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบันมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจของ
ประเทศและโลกภายนอกโดยรวม    ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มประชากร  กลุ่มตัวอย่าง เนื้อหาวิชา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย และแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 
 
 1.3.1  ประชากร   
 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตงานวิจัยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแล รับผิดชอบในงานการนิเทศ
การศึกษา ของผู้วิจัย   
 
 1.3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ในงานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
   1.3.2.1  กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ทดลองเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น  



   กลุ่มตัวอย่างที่ ผู้วิจัยใช้ทดลองเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น คือ แผนจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และแบบประเมินตนเองของนักเรียน  กลุ่มนี้  มีจ านวน 31 คน  โดยที่      
6 คนแรก   เข้าร่วมในการใช้เคร่ืองมือฉบับแรก และ   อีก 25 คน  เข้าร่วมในการใช้เคร่ืองมือฉบับ
ปรับปรุง  
   1.3.2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหลัก  โดยการใช้เคร่ืองมือ   ฉบับที่
ปรับปรุงแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเ รียนการสอน Video-Integration-Project (VIP) 
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2  และ 3   ปีการศึกษา 2554  จ านวน 2 โรงเรียน   จากโรงเรียน
ชุมชนสว่างวิทยา อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  และโรงเรียนบ้านหนองบุนนาก อ าเภอหนอง -
บุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนละ  30  คน  ระดับชั้นละ  10  คน  รวมนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในขั้นตอนนี้ทั้งหมด  จ านวน  60 คน โรงเรียนและนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัค รเข้าร่วมใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
 
 1.3.3  เนื้อหาวิชา 
 

 เน้ือหาวิชาที่น ามา ประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  Video-Integration -
Project  (VIP)  คร้ังนี้  ประกอบด้วย 2  กลุ่มสาระ ดังนี้  
   1.3.3.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต สาระที่ 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เร่ือง นิเวศทะเล มีหัวข้อย่อย 6 หัวข้อ คือ องค์ประกอบและ
บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทะเล ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทะเล  การปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิตในบริเวณต่างๆ ในทะเล  ความหลากหลายทางชีวภาพในระบ บนิเวศทะเล และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล 
   1.3.3.2  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  หัวข้อย่อย  กระบวนการท างานกลุ่ม  การแสวงหาความรู้เพื่อการท างาน สาระที่ 2      
การออกแบบและเทคโนโลยี  หัวข้อย่อย  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์ สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หัวข้อย่อย การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ 
 
 1.3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 
 ประกอบด้วย แผนจั ดการเรียนรู้ เร่ือง นิเวศทะเล จ านวน 20 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ เร่ือง นิเวศ ทะเล จ านวน 30 ข้อ  แบบประเมินตนเองของนักเรียน และกระบวนการ
อภิปรายกลุ่มของนักเรียน 



 1.3.5  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย   
 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  ในภาคเรียน  
ที่ 1  ปีการศึกษา  2554  (5  สัปดาห์)  
 
 1.3.6  แบบแผนการวิจัย  
 
 แบบแผนการวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ คือ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)  มีขั้นตอน 
คือ    สร้าง – ทดลองใช้ –ปรับปรุง – ตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ – ทดลองใช้ – ปรับปรุง – ใช้ภาคสนาม    
 

1.4  วัตถุประสงค์การวิจัย 
  
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Video-Integration-Project (VIP) 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1.4.1  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Video-Integration-Project (VIP) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   
 1.4.2  ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน Video-Integration-Project 
(VIP)  โดยพิจารณาใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
   1.4.2.1  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการเรียน 
   1.4.2.2  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านความสามารถใน การคิด    
และการปฏิบัติงานภายหลังการเรียนแบบ Video-Integration-Project (VIP)    และ 
   1.4.2.3  ศึกษาจุดเด่นและข้อจ ากัดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Video-
Integration-Project (VIP)  จากกระบวนการอภิปรายกลุ่มของนักเรียน  
 

1.5  นิยามศัพท ์
 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้  Video–Integration-Project (VIP)  
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ไว้ดังนี้ 
 



 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  เป็นค าย่อมาจากภาษาอังกฤษ ค าว่า  Video-
Integration-Project  หมายถึง  การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมการตัดต่อวิดีทัศน์ เป็นฐานใน
การบูรณาการ ให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานเพื่อศึกษาเน้ือหาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ผ่ านกระบวนการ
โครงงาน    V =  Video      
 I  =  Integration 
 P =  Project 
 
 ความสามารถในการคิดและการปฏิบัติงาน  ผู้วิจัยให้นิยามศัพท์ตามที่ระบุโดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546)  หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่ประเมิน
ได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่างๆ เป็นสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ซึ่งเป็นของจริงหรือ
ใกล้เคียงกับสภาพจริง และเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานได้จริง โดยประเมินจาก
กระบวนการท างาน กระบวนการคิด  ที่แสดงออกระหว่างการเรียนการสอนสะท้อนถึง
ความสามารถของผู้เรียน ส าหรับการศึ กษาวิจัยนี้น ามาพิจารณา  7  ประเด็น  ดังนี้  ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์   คิดวิจารณญาณ    คิดสร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง  การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง   และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  : ซึ่งวัดได้จากการปฏิบัติจริง  (ทิศนา  แขมมณี  และคณะ , 
2544)  เป็นการวัดทักษะ   การคิดซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและการ
ประเมินตนเอง   
 
 สื่อประกอบการเรียนการสอนแบบ  VIP  หมายถึง  สื่อผสมที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นระบบ 
ที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดรูปแบบความรู้ ความเข้าใจ หรือกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก
การบูรณาการวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระวิชาอื่น  โดยมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ  4  ประการ  
คือ สถานการณ์ปัญหา  การช่วยเหลือ  การร่วมมือกันแก้ปัญหา และแหล่งการเรียนรู้  สื่อที่จัดไว้ให้
ประกอบด้วย เคร่ืองมือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ซอฟท์แ วร์ 
หนังสือ  เอกสาร แหล่งเรียนรู้ทั้งแบบออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์  (Online) 
 

1.6  ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย  
 
 1.6.1  ได้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  Video-Integration-Project (VIP) ในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้  ICT  ในการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นแนวทางให้
ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติตามได้  



 1.6.2  นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   คิดไตร่ตรอง    
คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์  ในหัวข้อที่ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยผ่านการสร้างสื่อ   
วิดีทัศน์ ในรูปแบบการเรียนการสอน Video-Integration-Project  (VIP)   
 1.6.3  ผลของงานวิจัยที่ใช้ รูปแบบการเรียนการสอน Video-Integration-Project (VIP) 
จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานของศึกษานิเทศก์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  
 

1.7  สรุปความท้ายบท 
 
  จากความเป็นมาและความ ส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้วิธีการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจในการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
จึงได้พบว่าการพัฒนาทักษะการคิดโด ยใช้รูปแบบการเรียนการสอน   Video-Integration-Project  
(VIP)  ดังที่กล่าวข้างต้นจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดหลัก คือ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดย
การสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองของนักเรียน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษา 
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานวิจัย เร่ือง การวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน โดยใช้  Video-Integration-Project (VIP) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ดังจะกล่าวต่อไปในบทที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  
  
 การศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอ น Video-Integration-Project (VIP) 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความส าคัญที่จะเป็นฐานของการวิจัย  ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 
 1)  แนวคิดและทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึ่ม และคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม   
 2)  แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
 3)  รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
 4)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
 5)  พฤติกรรมที่สะท้อนการคิด   
 6)  พฤติกรรมที่สะท้อนการแสวงหาความรู้ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
 7)  สื่อวิดีทัศน์  
 8)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีคอนสตรัคติวิซ่ึม และคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม 
 
 2.1.1  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึ่ม 
 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist Theory)  เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความ รู้  
(สุมาลี  ชัยเจริญ,  2551 : 102)  มีพัฒนาการมาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม   (Pragmatism) ที่น าโดย เจมส์ 
(James) และดิวอ้ี  (Dewey)  ในต้นศวรรษที่ 20 และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวิธีการ
หาความรู้ในปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science) น าโดย ปอปเปอร์  (Poper) และเฟเยอรา
เบนด์ (Feyerabend) ในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากการบุกเบิกของนักจิตวิทยาคนส าคัญๆ 
เช่น เพียเจต์   (Piaget)  ออซูเบล  (Ausubel)  และ เคลลี่   (Kelly)  และพัฒนาต่อมาโดยนักการศึกษา
กลุ่มคอนสตรัคติวิสต ์  (The Constructivists)  เช่น ไดรเวอร์  (Driver)  เบล  (Bell)  คามี (Kamil)   



นอดดิงส์  (Noddings)  วอน เกลเซอร์สเฟลด์  (Von Glasersfeld)  เฮนเอร์สัน (Henderson) และ
อันเดอร์ฮิล  (Underhill)  เป็นต้น  
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้   Constructivism  เกิดจากแนวคิดที่ว่า   (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง , 
2554)  การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท า และสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าการเรียนเชิง
รับของผู้เรียนจากการถ่ายทอดของครูผู้สอน การลงมือกระท าและสร้างสรรค์ผลงานนั้น เกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้น้ันๆ  อย่างกระตือรือร้นจนกระทั่งผู้ เรียนเกิดการ
สร้างความหมาย  ความเข้าใจและในที่สุดสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจึง
ถือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผู้เรียนสามารถสร้างให้เกิดขึ้นเองและเป็นสิ่งเฉพาะตัว  
 
  ทฤษฎี Constructivism มีหลักการที่ส าคัญว่า  (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2544) ในการเรียนรู้  
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท า   (Active)  และสร้างความรู้    แต่ในกลุ่มนักจิตวิทยา   Constructivists       
มีความเห็นแตกต่างกัน   ในเร่ืองการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร   ทั้งนี้เน่ืองจาก  
ความเชื่อพื้นฐานของ  Constructivism  จึงแบ่งออกเป็น  2  ทฤษฎี คือ 
 
    1.  Cognitive Constructivism  หมายถึง  ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธปัญญานิยมที่มี  
รากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของ เพียเจต์  (Piaget) ทฤษฎีน้ีถือว่าผู้เรียนเป็นผู้กระท า   (Active)  และ
เป็นผู้สร้างความรู้ข้ึนในใจเอง   ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  มีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทาง
พุทธปัญญาขึ้น เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่  จนกระทั่งเกิด
ความสมดุลทางพุทธปัญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น  
 
   ทฤษฎี Constructivism  ของ  เพียเจต์  (Piaget  อ้างถึงใน บุปผชาติ  ทัฬหิ กรณ์, 
2552 :  12)  นั้นเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวตนของเรา กับสิ่งที่แวดล้อมตัวเราทั้งที่อยู่ใกล้และไกล 
เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้  หรือค้นพบความรู้จากการเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับกับ
ประสบการณ์ เดิมที่มีอยู่ในโครงสร้างความรู้ความคิด  เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้ความคิดนั้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดโครงสร้างความรู้ข้ึนใหม่ 
 
 
 
   การจัดการเรียนการสอนตามแนว  Constructivism  ของ  เพียเจต์  (Piaget) จึง
หมายถึงการสร้างสถานการณ์ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดโครงสร้างความรู้ความคิดใหม่  มิได้หมายถึงการ



ถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้รับ
ฟังกับประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่เดิม เพราะผู้เรียนจะพยายามจดจ าข้อมูลและสารสนเทศไว้ และไม่
นานก็ลืม   การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งที่แวดล้อมรอบตัวผู้เรี ยนจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสน า
ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับน้ันมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้การซึมซับข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้รับเข้ามาใหม่เข้ากับ
ความรู้เดิม เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้ความคิ ดเดิมเกิดเป็นโครงสร้างความรู้ความคิดใหม่ขึ้น  
หรือเกิดเป็นความรู้ข้ึน หรือที่มักเรียกว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง ทั้งนี้ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
ส าคัญที่ช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ ผู้เรียน ผู้เรียนและผู้สอน 
ผู้เรียนกับสื่อ เป็นต้น   สถานการณ์ที่นิยมน ามาใช้คือการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ท าให้ผู้เรียน
เกิดภาวะไม่สมดุล  การพยายามแก้ปัญหาท าให้ผู้เรียนพยายามค้นคว้า แสวงหาข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ที่จะช่วยให้คลี่คลายปัญหาหรือหาค าตอบนั้นได้  น าไปสู่การต้องมีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งต่างๆ รอบตัว การ
จัดการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ เพียเจต์  (Piaget) ได้แก่  การเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา 
และการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นต้น   
 
    2.  Social Constructivism   เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐาน  มาจากทฤษฎี พัฒนาการของ  
วิก็อทสกี้  (Vygotsky)  ซึ่งถือว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น  (ผู้ใหญ่หรือ
เพื่อน)  ในขณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน  ในสภาวะสังคม  (Social Context)  ซึ่งเป็น 
ตัวแปรที่ส าคัญและขาดไม่ได้  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการ เปลี่ยนแปรความ
เข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรือซับซ้อนกว้างขวางขึ้น 
 
   วิก็อทสกี้   (Vygotsky, 2007)  ให้ความส าคัญกับเครื่องมือทางปัญญาว่าเป็นสิ่งที่
ช่วยในการแก้ปัญหาและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระท าการใดๆ ได้   และได้คิดหาวิธีการที่จะท าให้เด็ ก
ได้เคร่ืองมือนี้มา และ คิดหาวิธีการที่จะสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้สามารถพัฒนา เคร่ืองมือทาง
ปัญญาให้มีระดับสูงขึ้นกว่าเดิม โดยใช้หลักพื้นฐาน  4  ประการ คือ  
   1.  เด็กเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเอง 
   2.  พัฒนาทางปัญญาของเด็กแยกออกจากบริบทของสังคมไม่ได้ 
   3.  การเรียนรู้ท าให้เกิดการพัฒนาการ 
   4.  ภาษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเคร่ืองมือทางปัญญา  
 
   การจัดการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิด ของ วิก็อทสกี้   (Vygotsky) 
ได้แก่  การเรียนรู้ด้วยความร่วมมือ  (Cooperative Learning)  สื่อกลางคือกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมที่



น าไปสู่การใช้ภาษาเป็นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยนสื่อสาร  การแบ่งปันระหว่ากงกัน เพื่อให้สามารถ
กระท าและแก้ปัญหาได้  และการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโมเดล 5 E  ที่ใช้กิจกรรมส าคัญ 5 ขั้นตอน เป็น
สื่อกลางในการให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลสารสนเทศ 
 
 2.1.2  ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม (Constructionism) 
 
 ทฤษฎีคอนสต รัคชั่นนิสซึม   (Constructionism) หรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  (ทิศนา  แขมมณี และคณะ , 2545 : 24) ทฤษฎีนี้ใช้แนวคิดพื้นฐาน
เดียวกันกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget)   เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู้   
(Constructivism)  แต่  เพเพิร์ท  (Papert, 1993)  ได้มีโอกาสร่วมงานกับเพียเจต์ (Piaget) และได้
พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นมาใช้ในวงการศึกษา   โดย มีความคิดต่อเน่ืองว่าหากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้าง
ความรู้และน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีที่ เหมาะสมจะ
ช่วยให้ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก หมายถึงการ
สร้างความรู้ขึ้นในตนเอง ความรู้ที่สร้างขึ้นจะมีความหมายอยู่คงทน และไม่ลืมง่าย นอกจากนั้น
ผู้เรียนจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้และความ รู้ที่สร้างขึ้นจะเป็นฐานที่
มั่นคงช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ต่อไปเร่ือยๆ  อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  พัฒนาการของทฤษฎี การ
สร้างความรู้  จนถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ สร้างสรรค์ชิ้นงาน  (ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2549 : 58)  ตามแนวคิดการจัดก ระบวนการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แสดงเป็นแผนภูมิในรูปที่ 2.1  ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปท่ี 2.1  แสดงความสัมพันธ์ของทฤษฎี Constructivism   และ ทฤษฎี  Constructionism 
ที่มา : ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 : 58 

 
   เพเพิร์ท  (Papert   อ้างถึงใน สหัทยา พลปัถพี และมูลนิธิศึกษาพัฒน์ , 2550) ได้น าสิ่งที่ 
เพียเจต์  (Piaget)  เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กๆ มาเป็นพื้นฐานในการคิดทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีทางการศึกษา
โดยเขามีความเห็นแตกต่างไปจาก เพียเจต์  (Piaget)   ที่อธิบายว่าเด็กไม่สามารถเรียนรู้เร่ืองบางเร่ือง
ไดในช่วงวัยหนึ่งๆ  เน่ืองจากบางเร่ืองมีความซับซ้อนหรือมีระบบแบบแผนที่ยากต่อการท าความ
เข้าใจ ควรต้องรอให้ถึงวัยที่เหมาะสมเสียก่อน  ซึ่ง  เพเพิร์ท  (Papert)  เชื่อว่า สาเหตุที่แท้จริงของ
การไม่สามารถเรียนรู้น้ัน เกิดจากการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ เพื่อช่วยให้สิ่งที่เรียนรู้ได้ยาก  
กลายเป็นเร่ืองง่ายและเป็นรูปธรรมเพียงพอ โดยในสังคมทั่วไปอาจมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  อยู่แล้ว แต่
ไม่ได้รับการส่งเสริมให้น ามาใช้อย่างถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการศึกษามากพอ  การมีวัสดุส าหรับ
สร้างความรู้ที่หลากหลายอย่างเพียงพอนี้ จะช่วยให้เด็กมีโอกาสในการเลือก ใช้วัสดุเหล่านั้นเป็นสื่อ
ส าหรับช่วยคิด  (Object-to-Think-with) ซึ่งเด็กแต่ละคนควรจะมีสื่อของตนเอง  และสามารถทดลอง
ใช้ตามวิธีการของตนเองได้ 
 



  เพเพิร์ท  (Papert)  เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งที่เด็กๆ  สามารถสร้างขึ้นได้อย่างกระตือรือร้น 
ดังนั้นการศึกษาที่ดี คือ  การให้โอกาสเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  เพื่อที่จุดประกายใน
กระบวนการสร้างความรู้ ดังที่   เพเพิร์ท  (Papert)  กล่าวไว้ว่า   "การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการ
ค้นพบวิธีการ "สอน" ที่ดีกว่าของครู  หากแต่เป็นการให้โอกาส "ในการสร้าง " ที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน "  
โดยเขาได้กล่าวถึงหลักส าคัญของการเรียนรู้  3  ประการ  คือ  1)  การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาโดย
การส ารวจและทดลองด้วยตนเอง   2) การเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับสิ่งที่ รู้มาก่อนแล้ว  และ 3) การ
น าความรู้ที่มีอยู่ เดิมไปใช้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ต่อไป   ซึ่งเขาเชื่อว่า  คอมพิวเตอร์เป็นวัสดุอุปกรณ์ชั้น
เยี่ยมที่จะช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็กได้อย่างมาก  ซึ่งเทคโนโลยีอย่างอื่นๆ ไม่สามารถท าได้ดีเท่า  
เด็กสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ  (Constructional Tool)  ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ เช่น  
การสร้างแบบจ าลองของระบบที่เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หรือใหญ่จนเกินกว่าที่จะเห็นได้
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน   (Simulation and Modeling)  การท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมสามารถแสดง
ออกมาเป็นรูปธรรม  และใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ งเกี่ยวกับนามธรรมต่อไป  
นอกจากนี้  คอมพิวเตอร์ยังสามารถใช้เป็นสื่อส าหรับช่วยปรับเปลี่ยนความคิดในการจ าแนกหรือ
ตัดสินสิ่งต่างๆ ออกเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ถูก /ผิด ด า /ขาว  มาเป็นการหาทาง
แก้ไขสิ่งที่ยังผิดพลาด  (Debugging)  ให้ส าเร็จลุล่วง  รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในแง่ของการบ่มเพาะ
วัฒนธรรมที่เน้นการคิดโดยสติปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็ก  ซึ่งแม้ว่าเด็กจะไม่ได้ใช้
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ  ในกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  แต่กระบวนการ
ท างานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอนี้จะช่วยให้เด็กสามารถ พัฒนากระบวนการคิด  และ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
 ทฤษฎี  คอนสตรัคชั่นนิสซึม   (Constructionism)  หรือ วิธีการเรียนรู้แบบคิดเองสร้าง
เองนี้ มีความหมายสั้นที่สุด คือ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  (Doing)  หรือสร้าง  (Making)  สิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้น   และสามารถขยายความออกไปได้อีกว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด  เมื่อผู้เรียนมีส่วน
เกี่ยวข้องในการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่สัมผัสได้และมีความหมายกับตนเอง โดยเมื่อผู้เรียนสร้างบาง
สิ่งบางอย่างออกมาแล้ว จะได้รับความรู้ไปด้วย  และความรู้ใหม่นี้จะช่วยให้เด็กน าไ ปสร้างสิ่งต่างๆ 
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  มีการปรับเปลี่ยน และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน ท าให้ความรู้เพิ่มพูนขึ้น  
และกระบวนการน้ีจะเป็นวงจรต่อเน่ืองที่เสริมรับกันและกันภายในตนเอง อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
 
 



 เสกสรรค์  แย้มพินิจ   (2550)  กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม  ให้ความส าคัญกับ
โอกาสและวัสดุที่จะใช้ในการเรียนการสอน  ที่ผู้เรียนสามารถน าไปสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นภายในตัว
ผู้เรียนเองได้ ไม่ใช่มุ่งการสอนที่เป็นการป้อนความรู้ให้กับผู้เรียน แต่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากการลง
มือท าผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมีทางเลือกที่มากขึ้นโดย
การลงมือปฏิบัติหรือสร้างงานที่ตนเองสนใจ และสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเองโดยการผสมผสาน
ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่   พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลเมื่อได้รับประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก  คือ 
 
   1.  Explore  คือ การส ารวจตรวจค้น ในขั้นตอนนี้บุคคลจะเร่ิมส ารวจตรวจค้น
หรือพยายามท าความเข้าใจกับสิ่งใหม่   (Assimilation)  ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อได้พบหรือ ปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ไม่มีอยู่ในสมองของตน ก็จะ พยายามรับหรือดูดซึมเก็บเข้าไปเป็นความรู้ใหม่ 
พฤติกรรมเหล่านี้หลายท่านอาจจะเคยสัมผัสด้วยตนเองหรือเคยสังเกตเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การต่อเลโก้  & โลโก้ จะเห็นว่าในวันแรกที่ได้พบกับอุปกรณ์ที่เป็นตัวต่อ หลายๆคนที่ไม่มี
ประสบการณ์เลยอาจจะเร่ิมจากส ารวจชิ้นส่วนต่า งๆว่ามีอะไรบ้างและแต่ละตัวใช้ท างานอะไร หรือ
นั่งมองคนอ่ืนๆต่อไปก่อน อาจจะสอบถามจากเพื่อนที่นั่งใกล้ๆ หรือบางคนอาจจะดูจากคู่มือที่มีอยู่
เพื่อพยายามท าความเข้าใจกับสิ่งใหม่นั้น 
   2.  Experiment  คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดลองท าภายหลังจากที่
มีการส ารวจไปแล้ว เป็นการปรับความแตกต่าง   (Acommodation)  เมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่สัมพันธ์กับความคิดเดิมที่มีอยู่ในสมอง นั่นหมายความว่าเร่ิมจะปรับความ
แตกต่างระหว่างของใหม่กับของเดิมจนเกิดความเข้าใจว่าควรจะท าอย่างไรกับสิ่งใหม่นี้ เช่น ในการ
ต่อเลโก้ & โลโก้ หลังจากที่ส ารวจชิ้นส่วนต่างๆและเก็บเป็นความรู้ไว้ในสมองแล้ว ต่อไปอาจจะ
เป็นการทดลองสร้างโดยอาจจะสร้างตามตัวอย่างในคู่มือ หรืออาจจะทดลองต่อเป็นชิ้นงานที่ตนเอง
อยากจะท า หรืออาจจะทดลองต่อตามเพื่อนๆก็ได้ แต่บางคนก็พยายามที่จะปรับตนเองโดยการ
สอบถามเพื่อนที่สามารถท าได้ (ซึ่งจุดน้ีเองเป็นจุดเร่ิมต้นของการท าให้ทราบว่าคนเป็นแหล่งความรู้
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งและการแสวงหาความรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ) ในขั้นตอนนี้อาจจะมีลองผิด
ลองถูกบ้างเพื่อจะเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์และสร้างเป็นองค์ความรู้เก็บไว้ในสมองของตนเอง 
อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม   (Assimilation)  และ การปรับความแตกต่าง
(Acommodation)  ผสมผสานกันไป 
   3.  Learning by doing  คือ การเรียนรู้จากการกระท า ขั้นนี้เป็นการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความห มายต่อตนเอง แล้วสร้าง



เป็นองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผ่านมา ขั้นนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม 
(Assimilation)  และ การปรับความแตกต่าง  (Acommodation)  ผสมผสานกันไป เช่นเดียวกัน 
   4.  Doing by learning  คือ การท าเพื่อที่จะท าให้เกิดการเรีย นรู้ ขั้นตอนนี้จะต้อง
ผ่านขั้นตอนทั้ง 3 จนประจักษ์แก่ใจตนเองว่าการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายนั้น สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะ
เกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักคิดแก้ปัญหา รู้ จักการแสวงหาความรู้ การปรับตนเองให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ฯลฯ นั่นก็คือเกิดภาวะที่เรียกว่า   "Powerful learning"  ซึ่งก็คือเกิดการเรียนรู้ที่จะ
ดูดซึม  (Assimilation)  และ การปรับความแตกต่าง   (Acommodation)  อยู่ตลอดเวลาอันจะน าไปสู่
ค ากล่าวที่ว่า"คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น" นั่นเอง 
 
         อย่างไรก็ตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้ง  4  ขั้น  จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน  จนบางทีไม่สามารถแยกออกว่าพฤติกรรมที่เห็นน้ันอยู่ในขั้นตอนไหนเพราะมีการ
ผสมผสานกันอยู่ตลอดเวลา และในการเร่ิมต้นของแต่ละบุคคลนั้นอาจมีควา มแตกต่างกันออกไป 
บางคนอาจจะเร่ิมที่   Experiment  หรืออาจจะเร่ิมที่   Learning by Doing  เลยก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความรู้เดิมที่มีอยู่ในสมองของแต่ละบุคคลนั้นไม่เท่ากัน 
 
       จากที่กล่าวมาสามารถสรุปให้เป็นหลักการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนี้ 
  1.  หลักการที่ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง (Constructionism)  คือ การ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของ
ผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก การเรียนรู้จะได้ผลดีถ้าหากว่าผู้เรียนเข้าใจใน
ตนเอง มองเห็นความส าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้
เก่า และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา  
   2.  หลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยครูควรพยายามจัดบรรยากาศ 
การเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองโดยมีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย (Many Choices) และเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง
ความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ ส่วนครูเป็นผู้ช่วยเหลือและคอยอ านวยความสะดวก 
   3.  หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม   เน้นให้เห็นความส าคัญ  ของ
การเรียนรู้ร่วมกัน   (Social Value)  ท าให้ผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส าคัญ 
การสอนตามทฤษฎี   Constructionism  เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก           



ถ้าผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้ส าคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ เมื่อเขาจบออกไปก็
จะปรับตัวได้ง่ายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  
   4.  หลักการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ  การรู้จักแสวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้
ต่างๆ  ด้วยตนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรียน    "เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร   
(Learn how to Learn)"  
 
 ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม เป็นการน าเอาความรู้ที่เด็กมีอยู่ภายในตนเองออกมาแสดง
ให้ปรากฏ ดังนั้นการศึกษาต้องเน้นให้เด็กสร้างความรู้ขึ้นมาเอง ถ้าเด็กมีอะไรอยู่ข้างในเป็นฐานแล้ว 
เมื่อมีสัมพันธภาพกับสิ่งต่างๆ เด็กต้องสร้างสิ่งอื่นๆ  ขึ้นมาใหม่  อันเป็นขั้นถัดไปของการแสวงหา
ความรู้เบื้องต้น   
 
 บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์  (2552 : 14)  กล่าวว่า การสร้างชิ้นงานของผู้เรียนที่น าไปสู่การ
สร้างความรู้ ยังขึ้นกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมหรือบริบททางสังคมที่จะท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมมีความเต็มใจและตั้งใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปัน การช่วยเหลือ หรือการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นั่นคือ การให้โอกาสผู้เรียนในการมีทางเลือก ที่มีความหลากหลายและการ
สร้างบรรยากาศของความเป็นกันเอง ซึ่งส่งผลท าให้เกิดการสร้างชิ้นงานหรือผลิตผลที่มีความหมาย
ต่อตัวผู้เรียนเพราะผู้เรียนมีโอกาสเลือกท าในสิ่งที่ตนสนใจ  ท าให้เกิดชิ้นงานที่น ามาซึ่งความส าเร็จ
และเกิดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาในระหว่างการสร้างชิ้นงานน้ัน   การมีความหลากหลา ยในกลุ่ม
ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาและเรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่มผู้เรียนด้วยกันได้ดีขึ้นกว่าที่ผู้เรียน
ที่มีความสามารถเหมือนกัน ดังนั้น นอกจากให้ผู้เรียนสร้างผลงานเป็นรายบุคคลแล้ว ควรจัดให้
ผู้เรียนท างานกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มมีความหลากหลาย มีความสาม ารถแตกต่างกัน ร่วมกันสร้าง
ชิ้นงานและน าเสนอผลงานนั้น ในห้องเรียนที่มีความเป็นกันเอง  เป็นบรรยากาศที่จะช่วยท าให้
ผู้เรียนรู้สึกสบายใจ ไม่เครียด เมื่อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือจากใครก็สามารถถามหรือ
ขอให้เพื่อนช่วยเหลือได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการรอ รับจากครูคนเดียว  และสร้างสภาพ
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดี ต่างจากห้องเรียนในลักษณะที่มีครูเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งมีสภาพบรรยากาศ
เหมือนการจ ากัดพื้นที่ให้นั่งอยู่เฉพาะที่ ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม  เป็น
ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับการน า  ICT มาใช้ในการเรียนการสอน   
 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (อ้างถึงใน วิภาดา นิธิปรีชานนท์ ,  2551)  ได้ริเร่ิมโครงการ
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือจากสถาบัน  



การศึกษาระดับอุดมศึกษารวม  5 สถาบัน คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลป ากร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม    นอกจากนี้ วชิราวุธวิทยาลัย โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวานิช ผู้บังคับการของโรงเรียน  (ทิศนา แขมมณี , 2551 : 429)  ได้
น าแนวคิดและสื่อตามแนวคิด  Constructionism  มาทดลองใช้กับนักเรียนของโรงเรียน โดยจัดให้
นักเรียนได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม  Microworlds   โปรแกรม  Robot Design  และโปรแกรม 
Pluto  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ขึ้นไ ด้   ด้วยตนเองตาม
หลักการของคอนสตรัคชั่นนิสซึม  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวานิช (วชิราวุธวิทยาลัย , 2541 : 
ก, 8-13)   ท่านให้ชื่อทฤษฎีนี้ไว้หลายชื่อ เช่น  ทฤษฎี  “คิดเอง-ท าเอง”   “คิดเอง-สร้างเอง”  “ท าไป-
เรียนไป”  
 
 ผู้วิจัยเชื่อในแนวคิดทฤษฎีของการเรียนรู้ทั้งคอนสตรัคติวิสซึ่ม  และคอนสตรัคชั่น- 
นิสซึม ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  แต่ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม  จะเชื่อว่าความรู้ที่
ผู้เรียนสร้างขึ้นเองได้นั้น  ต้องเกิดจากการที่ผู้เรียนสร้างชิ้นงานใดๆ ขึ้นมา  และยังมีแนวคิดที่
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมหรือที่เรียกว่าการบูรณาการ ซึ่งได้แสดงในหัวข้อต่อไป 
 

2.2  แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 อุดมศักดิ์  ธีระกาญจน์  (2550)  กล่าวว่า  การสอนแบบบูรณาการไม่ใช่วิธีสอน วิธีใด
วิธีหนึ่ง แต่เป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนไ ด้สามารถเชื่อมโยง
ความรู้สาขาต่างๆ น ามาใช้ในการแก้ปัญหา ทั้งนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่า ความรู้ทั้งมวลเป็นศาสตร์
เดียวกันทั้งหมด นั่นหมายถึงเมื่อยึดหลักการสอนแบบบูรณาการแล้วย่อมสามารถเลือกใช้วิธีการ
สอนได้อีกหลากหลาย  หัวใจส าคัญ   คือ  การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้ วยตนเอง  บนพื้นฐานของความ
ถนัด  ความสนใจ  ธรรมชาติของการเรียนรู้  รวมถึงสมรรถภาพสมองของแต่ละ คน  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งรอบด้านและเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรู้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
 
 2.2.1  ความหมาย 
 
 ดวงเดือน อ่อนน่วม และ ทิศนา  แขมมณี  (2548 : 10)  กล่าวว่า การบูรณาการ คือ การ
ท าให้สมบูรณ์ (Integration)  คือการท าหน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์กันให้ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว 



และสมบูรณ์ในตัวเอง  การเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้   โดยใช้ความเข้าใจ   
และทักษะในศาสตร์หรือวิชาต่างๆ  มาก กว่า  1  วิชาขึ้นไปเพื่อแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ท าให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิดประสบการณ์  ความสามารถและ
ทักษะต่างๆ  ในเวลาเดียวกัน  ท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม  ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนที่ลึกซึ้ง  เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่มีสภาพใกล้เคียงกับชีวิตจริง    
 
 กรมวิชาการ  (2544)  กล่าวไว้ว่า การบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้
ความเข้าใจและทักษะ ในศาสตร์หรือวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป รวมเข้าด้วยกัน ภายใต้เร่ืองราว 
โครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
 
 เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร  (2552)  ได้ให้ความหมายของค าว่าบูรณาการในความหมาย
เฉพาะทางศีกษาศาสตร์  ว่าหมายถึง การน าศาสตร์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันมาผสมผสานกัน การ
รวมเน้ือหาหรือทักษะวิชาที่เรียน ภายใต้จุดประสงค์เดียวกันเข้าด้วยกัน การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
เน้ือหากับหัวข้อ ความคิดรวบยอดหรือปัญหาที่ต้องการ ให้ผู้เรียนศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน ในลักษณะที่เป็นองค์รวมและเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง เป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์ขึ้นใหม่ในลักษณะของการผสมผสานเข้าด้วยกัน
ทั้งหมด  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพจริงของผู้เรียน โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 2.2.2  ประเภทของการบูรณาการในการศึกษา 
 
 ธีรชัย  ปูรณะโชติ  (2540)  ได้อธิบายหลักสูตรบูรณากา รว่าหมายถึง  การศึกษาซึ่งถูก
จัดในลักษณะที่ไม่มีการแบ่งแยกเน้ือหาวิชาออกจากกันโดยโยงส่วนต่างๆ ของหลักสูตรเข้ามาหากัน 
เพื่อชี้ให้เห็นถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีขอบเขตที่กว้างขวาง ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมี
ลักษณะเป็นองค์รวม (Holistic Way)  และซึ่งสอดคล้องกั บความเป็นจริงของโลกซึ่งมีลักษณะ
ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน    
 
 การจัดการศึกษา ได้แบ่งประเภทของบูรณาการเป็น 2  ประเภท  (ดวงเดือน   อ่อนน่วม 
และ ทิศนา  แขมมณี, 2548 : 10-12)  คือ   
 



   2.2.2.1  หลักสูตรบูรณาการ  (Curriculum Integration)  
   หลักสูตรบูรณาการ มี ลักษณะที่มีการผสมผสานสาระตั้งแต่สองกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือสองวิชาขึ้นไป หรือผสมผสานเนื้อหาในสาระต่างๆ ที่จัดอยู่ในวิชาหรือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกัน โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ภายใต้หัวเร่ือง (Theme)  เดียวกันอย่างสมดุล  เป็นการ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง หัว เร่ืองเป็นจุดรวมหรือจุดกลางของเน้ือหาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจได้มาจากสาขา
ต่างๆ  ในวิชาเดียวกัน หรือได้มาจากหลากหลายศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง  หลักสูตรบูรณาการ
ต้องจัดท าก่อนการจัดการเรียนการสอนในการบูรณาการเนื้อหาสาระ อาจท าได้ 2  ลักษณะ ได้แก่ 
 
    1)  บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  (Intradisciplinary   
Integration)  เป็นการผสมผสานเนื้อหาระหว่างสาระต่างๆ  ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
ภายใต้หัวเร่ือง  (Theme)  มโนทัศน์  (Concept)  หรือปัญหา  (Problem)   ผลการบูรณาการภายใต้   
หัวเร่ืองจะได้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือแบบไม่ข้ามกลุ่ม 
    2)  บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  (Interdisciplinary   
Integration  หรือ  Across  Curriculum)  เป็นการผสมผสานเนื้อหาระหว่างวิชา หรือระหว่างศาสตร์ 
หรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ 2 วิชาขึ้นไปภายใต้หัวเร่ือง (Theme)  มโนทัศน์  (Concept)  
หรือปัญหา  (Problem) เดียวกัน  ผลการบูรณาการภายใต้หัวเร่ืองจะได้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ข้ามวิชา ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้ามศาสตร์  หรือหน่วยการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ  
 
   2.2.2.2  การบูรณาการการเรียนการสอน  (Instruction  Integration)  เป็นการจัด 
กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือตอบปัญหาที่สงสัยด้วยการผสมผสานสาระ กระบวนการ 
วิธีสอน เทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยการสอดแทรกสาระความรู้อ่ืนๆ  และคุณธรรม จริยธรรม
อย่างเหมาะสม เกิดความสมบูรณ์อย่างสมดุลเสมือนเป็นชีวิตของผู้เรียน 
แบบการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอน มีหลายแบบดังนี้ 
    1)  แบบสอดแทรก  (Infusion)  สอดแทรกเนื้อหากลุ่มสาระอ่ืนๆ เข้าใน
การสอนของครู 1  คน 
    2)  แบบคู่ขนาน  (Parallel Instruction )  สอนด้วยครู 2  คน  ขึ้นไป   
2  กลุ่มสาระการเ รียนรู้ขึ้นไป ครูวางแผนร่วมกันตามหัวเร่ืองแล้วต่างคนต่างสอนเนื้อหาตามกลุ่ม
สาระของตนเอง    
 
 



    3)  แบบพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary Instruction)  ครูเชื่อมโยง
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหัวเร่ือง มอบหมายให้ผู้เรียนท าผลงาน  เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
ตามหวัเร่ือง  (Theme)  มโนทัศน์  (Concept)   ปัญหา  (Problem) 
     4)  แบบเป็นคณะ ร่วมกันสอนเป็นทีม ครูร่วมกันวางแผน  สร้างหน่วย  
เรียนรู้บูรณาการร่วมกัน  
 
 2.2.3  ขั้นตอนการสอน   (หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา,  2543 : 45-46) 
 
   2.2.3.1  ก าหนดหัวข้อเร่ืองที่จะใช้เป็นแกนในการบูรณาการ  โดยให้เป็นเร่ืองที่
ผู้เรียนสนใจ  ทั้งนี้จะเป็นหัวเร่ืองที่สัมพันธ์กับรายวิชา/กลุ่มสาระใดก็ได้ 
   2.2.3.2  วิเคราะห์ผังความคิด โดยใช้หัวเร่ืองเป็นแกน  โดยให้ครอบคลุม ทุก
สาระวิชา และด้านคุณธรรมจริยธรรม  ผังความคิดได้มาจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและครู 
   2.2.3.3  ครูออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล/กลุ่ม 
   2.2.3.4  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  ศึกษาภาคสนาม  เรียนรู้ร่วมกัน  จากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย  ผู้เรียนแต่ละคน/กลุ่ม  อาจใช้เวลาในการเรียนรู้ต่างกัน 
   2.2.3.5  ผู้เรียนสรุปความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ อาจทบทวนผังความคิดที่ได้จัดท าไว้  
หรือสรุปตามรูปแบบที่พอใจและถนัด 
   2.2.3.6  ผู้เรียนน าเสนอความรู้ในรูปแบบหลากหลาย 
   2.2.3.7  ประเมินผลการเรียนรู้  โดยพิจารณาจาก กระบวนการเรียนรู้ และการน า 
เสนอความรู้ของผู้เรียน     
 
 2.2.4  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
 
   2.2.4.1  จัดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
    1)  เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้านตามประเด็นที่สอดคล้อง
กับความถนัด  ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 
    2)  ผู้เรียนร่วมก าหนดจุดมุ่งหมาย   สาระ กิจกรรม  แหล่ง เรียนรู้ และ
วิธีวัดผลประเมินผล 



    3)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้   ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสาระ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นหลัก  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผสานความรู้ ความสามารถ เจตคติหรือคุณธรรม 
    4)  เรียนจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
    5)  ค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
   2.2.4.2  นักเรียนเรียนรู้เชิงประจักษ์จากประสบการณ์ตรง 
    1)  เรียนจากประสบการณ์ตรง    จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ด้วย
วิธีการต่างๆ  เช่น  ทดลอง  ค้นคว้า  ส ารวจ  ฝึกปฏิบัติจริง  ฯลฯ 
    2)  จ าแนก เชื่อมโยง วิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลที่ได้เรียนรู้จาก  
ประสบการณ์ตรง 
    3)  สรุปเป็นสาระองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง 
    4)  วางแผนก าหนดแนวทางวิธีการน าความรู้ไปใช้ 
    5)  ประยุกต์ใช้ความรู้และประเมินผล 
    6)  ตั้งประเด็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมขยายต่อยอดความรู้เดิม  
 
   2.2.4.3  ใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้  
    1)  ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อสารสนเทศ
อ่ืนๆ  ทั้งในกระบวนการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  
    2)  เลือกสื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรม 
    3)  ลดบทบาทของครู  เพิ่มบทบาทผู้เรียน 
    4)  ใช้สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์   
 
 2.2.5  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิด ทักษะการท างานกลุ่ม 
 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2548 : 158-161)   ได้สังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ จากโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  
จ านวน  12 แห่ง  ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโดยใช้โครงงาน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการคิด  ทักษะการท าง านกลุ่ม  
ประกอบด้วย 



   2.2.5.1  กระบวนการเตรียมการ 
    1)  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เลือกสาระการเรียนรู้ 
    2)  วางแผนในการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
    3)  การเตรียมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
 
   2.2.5.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นเป้าหมาย 
ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด และทักษะการท างานกลุ่ม 
    1)  แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่ม ใช้การท างานเป็น
ขั้นตอน มีการตั้งสมมติฐานให้นักเรียนแก้ปัญหา เน้นการคิด วิเคราะห์ การสืบค้นจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ การลงมือปฏิบัติเพื่อสรุปความรู้/ผลการแก้ปัญหา และการน าไปใช้ 
    2)  กระบวนการจัดการเรียนรู้  ใช้กระบวนการ แก้ปัญหา   ครูศึกษา
ขั้นตอนการท าโครงงานของนักเรียน พร้อมกับศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วน าผลมาปรับปรุงกิจกรรม
โครงงานในเนื้อหาสาระที่สามารถท าได้   
     2.1)  บทบาทของครู คือ ให้ความรู้พื้ นฐานเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  อ านวยความสะดวกในการจัดสาระประสบการณ์เรียนรู้ จัดเตรียมและ
ประสานงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ ช่วยฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์
ให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี ร่วมกิจ กรรมการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน  ครูวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สร้างสถานการณ์เพื่อน าไปสู่การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และตีความหมาย
เพื่อน าไปสู่การสรุปเนื้อหา  เป็นที่ปรึกษา  จัดให้มี จัดหาและชี้แนะแหล่งเรียนรู้ 
     2.2)  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  เร่ิมจากวาง แผนการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  ก าหนดวัตถุประสงค์ เลือกประเภทโครงงาน และแหล่งเรียนรู้ ก าหนดวิธีการเรียนรู้ และ
เค้าโครงของโครงงาน  ด าเนินงานตามแผน  น าเสนอรายงานผลงานโครงงาน  ใช้ประโยชน์จาก
ผลงานโครงงานในการเรียนรู้เพิ่มเติมและในชีวิตประจ าวัน ท างานเป็นกลุ่มแบบประชาธิปไตย 
     2.3)  บทบาทผู้เรียน ผู้เรียนคัดเลือกหัวเร่ืองที่ตนสนใจหรือเน้ือหา
ตามความเหมาะสม  วางแผนและออกแบบการด าเนินงาน ใช้ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม 
และทักษะการปฏิบัติ  น าเสนอผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลโครงงาน 
    3)  การประเมินโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ วัดความสามารถ (ปฏิบัติ  
รายงาน วิเคราะห์)  วัดความรู้  ประเมินแฟ้มงาน ชิ้นงาน ประเมินโดยตนเอง เพื่อน ครู  ใช้เคร่ืองมือ
ประเมิน เช่น แบบทดสอบต่างๆ  เช่นแบบทดสอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่ม
ประสบการณ์  แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับนักเรียน   



    4)  วิธีสอน  
     4.1)  ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานโดยการจัดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง   
     4.2)  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดหัวข้อเร่ืองที่ตนสนใจหรือ
เร่ืองที่ครูเห็นว่าน่าเรียนอย่างลึกซึ้ง    
     4.3)  ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนและออกแบบการด าเนินงาน  
     4.4)  พัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะการปฏิบัติ 
     4.5)  นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน 
     4.6)  ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลโครงการ 
     4.7)  ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืน 
    5)  เทคนิคการสอน เช่น การศึกษานอกสถานที่   การปฏิบัติจริง   
การทดลอง และใช้เกม  
    6)  สื่อและแหล่งเรียนรู้   คือ  ห้องปฏิบัติการทาง ภาษา   สนามกีฬา  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  สนามเด็กเล่น ห้องนาฏศิลป์  ห้องพยาบาล อาคาร
โภชนาการ 
 

2.3  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
  2.3.1  แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช   2542  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546 : 
12)  มาตรา 24   ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
              2.3.1.1  จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม   ให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความ
ถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
       2.3.1.2  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์  
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
           2.3.1.3  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้   
คิดเป็นท าเป็น  รักการอ่านและการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 



              2.3.1.4  จัดการเรียนการสอน  โดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน ต่างๆ   อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา 
            2.3.1.5  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   และมีความรอบรู้     รวมทั้งสามารถ ใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน  จากสื่อ
การเรียนการสอน  และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
       2.3.1.6  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 
 เฮซ  (Hayes, 1999)  ได้ให้ข้อคิดในการวางแผนการสอน และการจัดการชั้นเรียน ให้
บรรลุสู่มาตรฐาน   และได้กล่าวถึงการวางแผนการสอน ไว้ว่า    ต้องยึดหลักส าคัญ  9  ประการ  คือ  
1)  สอนเร่ืองอะไร  2)  ใช้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลอย่างไร  3)  จัดกิจกรรมอะไรที่ท้าทาย
และจูงใจนักเรียน  4)  ตั้งเป้าหมายของนักเรียนไว้อย่างไร  5)  ปฏิบัติต่อนักเรียนที่มีปัญหาในการ
เรียนอย่างไร  6)  สร้างบทเรียนอย่างไร  7)  สร้างความต่อเน่ืองระห ว่างบทเรียนอย่างไร  8)  ท า
อย่างไรให้บทเรียนรวมจิตพิสัยเข้าไว้ด้วย  9)  ท าอย่างไรให้บทเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรของชาติ   
ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กอาจจะต้องเรียนตามล าพังโดยไม่พึ่งพาเพื่อนหรือผู้ใหญ่
งานของครูคือ ช่วยให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง กา รสอนโดยทั่วไปควรใช้วิธีหลากหลาย ยืดหยุ่น 
การประเมินผลบทเรียนควรเน้นความสนใจไปที่งานซึ่งก าลังด าเนินอยู่และผลลัพธ์ในตอนท้าย  การ
ประเมินผลควรมีก่อนที่ครูจะให้ค าแนะน า หรือชี้ให้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้อง ครูต้อง
ตรวจดูสถานการณ์และเลือกใช้ตามความเป็นไปได้  และสอดแทรกให้เหมาะสม   การประเมินผล
ระหว่างเรียนและหลังเรียนล้วนมีความส าคัญต้องพึ่งองค์ประกอบหลายอย่าง ควรให้เด็กมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลงานของตนเองโดยอนุญาตให้เด็กเล่าสิ่งที่ตนท าพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วย  
ความส าเร็จของนักเรียนอาจเป็นตัวบอกเกี่ยวกับวิธีสอนของตัวครูเองว่า มีประสิทธิผลเพียงใด  
 
  มีการศึกษาหลายชิ้น  (Cooper and McIntyre, 1995;  Inman and Buck, 1995) แสดงให้
เห็นว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับครูที่พวกเขาชื่นชมและเคารพนับถือ  ถ้า
นักเรียนชื่นชมและเคารพครู ความคิดเห็นของครูจะมีอิท ธิพลต่อนักเรียนได้  สัมพันธภาพที่ดีเกิด
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคาดหวัง และกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ยุ ติธรรม และคงเส้นคงวา 
นักเรียนรู้สึกมั่นคงยิ่งขึ้น เมื่อมั่นใจว่าครูรู้ว่านักเรียนก าลังท าอะไรอยู่และสามารถจัดการบทเรียนได้  



ครูต้องท าให้เด็กเชื่อมั่นว่าเด็กจ ะได้เรียนอะไรอีกมากมายจากความร่วมมือร่วมใจกัน  ครูต้องแสดง
ความสามารถ 6  ด้านในการสอน คือ 1)  สามารถสอนนักเรียนเป็นรายคน  เป็นกลุ่ม และทั้งชั้นเรียน  
2)  สามารถใช้เวลาในการสอนให้เป็นประโยชน์ที่สุดโดยค านึงถึง เวลาที่ปรากฏตามตารางสอน 
เวลาที่ใช้กับบทเรียน  ตัว แปรอ่ืนที่ท าให้เด็กต้องใช้เวลา การเปลี่ยนห้องเรียน การประชุมเกินเวลา 
การเจ็บป่วย ฯลฯ  3)  มีการติดตามความก้าวหน้าและตรวจดูงานของนักเรียน   4)  มีการสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมของการท างาน  5)  รับรองความปลอดภัยและความมั่นใจของนักเรียน  6)  
รับรองความรู้  ทักษะ และความเข้าใจที่นักเรียนจะได้รับ    การสอนแบบตรงไปตรงมาเกินไปโดย
ไม่เผื่อเวลาให้นักเรียนได้โต้ตอบ คิดพิจารณา และถามเป็นการสอนที่ไม่สร้างสรรค์  ครูควรจัดกลุ่ม
และหาข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรียน ครูต้องค านึงถึงการสอนทุกขั้นตอนจัดเตรียมสื่อ
การเรียนรู้ หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็น  นักเรียนทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมสิ่งที่ครูต้องท าคือพยายามเปลี่ยนเด็กจากที่รู้สึกว่าต้องท าเพราะผู้ใหญ่สั่ง มาเป็นท า
เพราะตนเลือกที่จะท าเอง เด็กทุกคนต้องได้รับการตักเตือนเป็นคร้ังคราวให้มีความรับผิดช อบต่อ
การกระท าของตนเอง   
 
 การที่ครูจะตัดสินใจใช้วิธีสอนใดนั้นขึ้นกับวัตถุประสงค์ เช่น  เพื่อให้นักเรียนผนึก
ความรู้เดิม จะใช้กิจกรรมและภาระงาน หรือเพื่อขยายความคิดของนักเรียน จะใช้การค้นคว้าเป็น
กลุ่ม  ประสิทธิผลของการสอนขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเตรียม การสอน แ ละความสามารถของครู  
ครูที่สอนเก่งจะใช้วิธีสอนที่หลากหลายและใช้พรสวรรค์ส่วนตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่  นักเรียนบาง
คนได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติ แต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาคปฏิบัติของนักเรียนไม่ได้
หมายความว่าการเรียนจะดีขึ้น  แต่จ าเป็นต้องมีส่วนในแผนการเรียนโ ดยรวม การใช้งานปฏิบัติช่วย
ในการเรียน มี 2  วิธี   วิธีแรกคือให้หัวข้อนักเรียน และช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานของ
หัวข้อนั้นโดยการอธิบายยกตัวอย่าง และสาธิต จากนั้นจึงให้งานท าเพื่อเป็นเคร่ืองยืนยันสิ่งที่
นักเรียนได้เรียนรู้    วิธีที่สองคือให้งานค้นค ว้าวิธีการแก้ไขปัญหาต้ังแต่ต้นชั่วโมงโดยให้เวลาจ ากัด 
แล้วรวบรวมสิ่งที่นักเรียนหามาได้เพื่อประมวลหาหลักทฤษฎีหรือค าส าคัญ  เด็กมักสนุกกับการ
ปฏิบัติงานแต่ครูต้องมั่นใจว่าเวลาที่ใช้ส าหรับกิจกรรมมีความเหมาะสม   การจัดระบบการเรียนรู้
ต้องอาศัยความรู้ของนักเรียนแต่ ละคน โดยต้องคิดอยู่เสมอว่าเด็กบางคนที่ชอบท างานตามล าพัง
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์การท างานเป็นกลุ่มด้วย  การชักชวนให้เด็กที่ชอบท างานคนเดียวมาร่วม
ท างานกลุ่มเป็นเร่ืองที่ครูต้องใช้กลยุทธ์และก าลังใจอย่างมาก   



 ในส่วนของการประเมินผลนั้น   เฮซ  ได้กล่าวว่าอาจใช้รูปแบบให้นักเรียนประเมิน
ตนเอง  ใช้แบบทดสอบ  และตัวครูต้องประเมินการเรียนของนักเรียนด้วยตนเองด้วย  ครูต้องแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการประเมิน  (Assessment)  ที่ต้องค านึงถึง ใน 6  ประเด็น ต่อไปนี้   
  1.  การประเมินความส าเร็จของนักเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับ ปรุงการ
วางแผนและการสอน 
  2.  การให้คะแนนและการสังเกตติดตามความก้าวหน้า 
  3.  การบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
  4.  การประเมินนักเรียนตามเป้าหมายความส าเร็จ 
  5.  การใช้การประเมินในรูปแบบต่างๆ  อย่างเหมาะสม 
  6.  การใช้ข้อมูลการประเมินเพื่อก าหนดเป้าหมายในการเรียนส าหรับนักเรียน 
 
 2.3.2  ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้เรียนและผู้สอน  
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้เสนอตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้เรียนและผู้สอนไว้ดังนี้  (วัฒนาพร  ระงับทุกข์, 2542 : 8-10) 
 
   2.3.2.1  ตัวบ่งชี้การเรียนของนักเรียน 
     1)  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    2)  นักเรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง   
     3)  นักเรียนท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม  
     4)  นักเรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจน
ได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล  
     5)  นักเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบแก้ปั ญหาทั้งด้วยตนเอง
และร่วมด้วยช่วยกัน  
     6)  นักเรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง  
     7)  นักเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของตนเองอย่างมีความสุข  
     8)  นักเรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการท างาน   



     9)  นักเรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อ่ืน  ตลอดจน
ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเน่ือง  
 
   2.3.2.2   ตัวบ่งชี้การสอนของครู 
     1)  ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหา และวิธีการ 
     2)  ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ที่ปลุกเร้าจูงใจและเสริมแรงให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
      3)  ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อ
นักเรียนอย่างทั่วถึง 
      4)  ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 
    5)  ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงด้วยตนเอง 
    6)  ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มพร้อมทั้งสังเกต   
ส่วนดีและปรับปรุงส่วนด้อยของนักเรียน 
      7)  ครูใช้สื่อการสอนเพื่อฝึกการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบ
ความรู้ 
    8)  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณ์กับชีวิตจริง 
      9)  ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัย ตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
      10)  ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง  
  
 จากแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ทั้งการเรียนและการสอน เทคนิควิธีการเหล่านี้
ล้วนเป็นวิธีที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  นักเรียนได้คิดค้นคว้าศึกษาทดลอง (อาภรณ์ ใจเที่ยง , 2544)
ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้อ า นวยความสะดวกในหลายๆ 
ลักษณะ ดังนี้   
    1.  เป็นผู้จัดการ   (Manager)  เป็นผู้ก าหนดบทบาทให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนเข้า
ร่วมท ากิจกรรม  แบ่งกลุ่ม หรือจับคู่ เป็นผู้มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแก่  นักเรียนทุกคน 
จัดการให้ทุกคนได้ท างานที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตน 
   2.  เป็นผู้ร่วมท ากิจกรรม  (An Active Participant)  เข้าร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มจริงๆ 
พร้อมทั้งให้ ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของนักเรียนขณะท ากิจกรรม  



  3.  เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ   (Helper and Resource)  คอยให้ค าตอบเมื่อ
นักเรียน ต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ  ตัวอย่าง เช่น ค าศัพท์หรือไวยากรณ์การให้ข้อมูลหรือ
ความรู ้ในขณะที่นักเรียนต้องการ ซึ่งจะช่วยท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  4.  เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง   (Supporter and Encourager)  ช่วยสนับสนุนด้าน
สื่ออุปกรณ์  หรือให้ค าแนะน าที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ  เข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ  ด้วย
ตนเอง 
  5.  เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ   (Monitor)  คอยตรวจสอบงานที่นักเรียนผลิตขึ้นมา
ก่อนที่จะส่งต่อไปให้  นักเรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่จะส่งต่อไปให้นักเรียนคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ด้านความถูกต้อง  ของค าศัพท์ ไวยากรณ์ การแก้ค าผิด  อาจจะท าได้ทั้งก่อนท ากิจกรรม หรือบาง
กิจกรรมอาจจะ แก้ทีหลังได้ 
 
  จากการศึกษาเอกสารข้างต้น  ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแนวทางในการ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ  Video-Integration-Project  (VIP)  เป็นแนวทางให้ครูผู้ สอนได้เตรียมการ
วางแผน จัดบรรยากาศ  จัดกิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนการสอนต่างๆ ให้ สอดคล้องกับทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
 
 2.3.3  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคพัฒนาศักยภาพสมอง  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2543  :  63 - 64)  มีลักษณะของกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
   2.3.3.1  กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
   2.3.3.2  จัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือก
กิจกรรมและเลือกเนื้อหาที่จะเรียนรู้ 
   2.3.3.3  ประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนว่า  ผู้เรียนอยากเรียนรู้อะไร และ
ให้ความรู้เพิ่มเติมโดยยึดเนื้อหาตามหลักสูตร  จากนั้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยการค้นคว้าจาก
แหล่งความรู้ หรือหนังสือที่เตรียมให้ 
   2.3.3.4  ใช้เทคนิคการสร้างค าถามในช่วง  ก่อน ระหว่าง  และหลังการท า 
กิจกรรม  กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด  ล าดับการคิดอย่างเป็นระบบ  ฝึกใช้ทักษะกระบวนการคิด  คิด
วิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  แสวงหาค าตอบ  และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 



   2.3.3.5  จัดกิจกรรมกลุ่มและฝึกให้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม  โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
บทบาทต่างๆ  ในกลุ่ม  บทบาทเป็นผู้น า  ผู้ร่วมมือ  รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน และ
แสดงผลงานกลุ่ม 
   2.3.3.6  จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทาง
สังคม 
   2.3.3.7  จัดกิจกรรมในลักษณะเรียนปนเล่น  มีเกมการเล่น เป็นสื่อการเชื่อมโยง
ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ 
   2.3.3.8  จัดกิจกรรมพัฒนาจุดเด่นของนักเรียน  
   2.3.3.9  กิจกรรมการจัดท าโครงงาน 
   2.3.3.10  ใช้สื่อ อุปกรณ์การสอนที่กระตุ้นประสาทสัมผัสหลายๆ  ด้าน 
   2.3.3.11  จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม 
   2.3.3.12  การท่องจ า 
   2.3.3.13  การกระตุ้นเด็กเป็นรายบุคคล     
 

2.4  รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 2.4.1  การเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้  (Constructivism)      
 
 การเรียนการสอนเพื่อสร้างความรู้ หมายถึง  การจัดสถานการณ์ ที่ท าให้นักเรียนคิดใน
การแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยรู้จักเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่  จึง
เกิดเป็นความรู้ที่ซับซ้อนขึ้นและมีความหมายส าหรับนักเรียน 
 
 เป็นวิธีการเรียนที่เน้น การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน   ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วม กัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ  สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจ  แก่กันและกัน 
สมาชิกแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบ   ต่อการเรียนรู้ของตนเอง พร้อมๆ  กับการดูแลเพื่ อช่วยให้
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม  คือ  
ความส าเร็จของทุกคน      การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ มีหลักการบางประการ  ที่คล้ายคลึงกับการ
เรียนแบบกระบวนการกลุ่ม แต่แตกต่างกัน    ในรายละเอียด เช่น  โดยหลักการนักเรียนท างานเป็น
กลุ่มเล็กๆ เหมือนกัน แต่สมาชิกกลุ่มย่อยของการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ จะต้องประกอบด้วย



ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้น า
ศักยภาพของตน มาเสริมสร้างความส าเร็จของกลุ่ม   เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสช่วยเหลือกัน สมาชิก
ของกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวกจะต้องไว้วางใจกัน ยอมรับในบทบาทและผลงานของเพื่อน 
กิจกรรมในขั้นเตรียมผู้เรียนจะต้องฝึกฝนทักษะทางสังคมเพื่อการท างานกลุ่ม     
 
  การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม   ถือเป็นการเรียนรู้ในลักษณะที่ ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ไม่ใช่ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎี  Constructivism  มุ่งเน้นการส ารวจ การแสวงหา
ความรู้ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่ใกล้เคียง 
หรือเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรี ยนรู้จากชั้นเรียนไปสู่
สถานการณ์จริงได้ นอกจากนี้ Constructivism จะเน้นการเรียนรู้ในลักษณะร่วมมือ กล่าวคือ ผู้เรียน
จะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอื่นๆ ในการสร้างงานต่างๆ ร่วมกัน  ส าหรับการประเมินผลจะ
เน้นการให้ ผู้เรียนรู้จักประเมินผลความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเอง ร่วมไปกับการที่ผู้สอนจะต้อง
คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรม รวมทั้งการประเมินจากพอร์ทโฟลิโอ  
 
   2.4.1.1  ขั้นตอนการสอน 
   แนวคิดของการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้   คือ   การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
สรรค์สร้างความรู้  ความรู้เดิมเป็นพื้น ฐานส าคัญของการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่    และคุณภาพของ
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับบริบทที่เกิดขึ้น     
 
   ไดเวอร์  (Diver) และ  เบล (Bell)  (อ้างถึงใน  หน่วยศึกษานิเทศก์   ส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา, 2543 : 49-50)  ได้ระบุขั้นตอนของการสอนแบบ การสร้าง
องค์ความรู้ ไว้ดังนี้ 
    1)  ขั้นน า  (Orientation)  เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมาย  และ
เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
    2)  ขั้นดึงความคิด  (Elicitation)  เป็นขั้นที่ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้
ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน  อาจให้ผู้ เรียนอภิปรายกลุ่มหรือเขียนเพื่อแสดงความรู้
ความเข้าใจที่มีอยู่  ขั้นนี้ท าให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา  (Cognitive Conflict) 
    3)  ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด  (Restructuring  of Idea)  เป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญของบทเรียน  ขั้นนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้  



     3.1)  ท าความกระจ่างและแลกเปลี่ยนความคิด  (Clarification  and  
Exchange of Idea)   ผู้เรียนจะเข้าใจได้ดีขึ้น เมื่อได้พิจารณาความแตกต่าง  และความขัดแย้งระหว่าง
ความคิดของตนเองกับผู้อื่น 
     3.2)  สร้างความคิดใหม่  (Construction  of New Idea)  จากการ 
อภิปรายและ    การสาธิต  ผู้เรียนจะเห็นแนวทางรูปแบบ  วิธีการที่หลากหลายในการตีความจาก
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์แล้วก าหนดความคิดใหม่ 
     3.3)  ประเมินความคิดใหม่  (Evaluation  of  the New Idea)  โดย 
การทดลองหรือการคิดอย่างลึกซึ้ง  ผู้เรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบ ความคิดที่เลือก  
(Alternative Idea)  ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจกับความคิดความเข้าใจที่เคยมีอยู่  
เน่ืองจากหลักฐานการทดลองสนับสนุน แนวความคิดใหม่มากกว่า 
    4)  ขั้นน าความคิดไปใช้  (Application of Idea)   เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมี
โอกาสใช้แนวคิ ดหรือความรู้ ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ  ที่คุ้นเคยและไม่
คุ้นเคย  
    5)  ขั้นทบทวน  (Review)  เป็นขั้นตอนสุดท้าย  ผู้เรียนจะได้ทบทวนว่า
ความคิด ความเข้าใจของเขาได้เปลี่ยนไป  โดยเปรียบเทียบความคิดเมื่อเร่ิมต้นบทเรียนกับความคิด
ของเขา เมื่อสิ้นสุดบทเรียน    
 
    ฮิรูมิ  (Hirumi,  1996,   อ้างถึงใน  เนาวรัตน์  บ ารุงจิตต์ ,  2549 : 76-77)  ได้เสนอ
ขั้นตอนการสอนตามทฤษฎีแนวคิด  Constructivist   8  ขั้น จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ 
และประสบการณ์เดิมของพวกเขา จึงเป็นการเรียนที่มีความหมายต่อชี วิต เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้   
    1)  สร้างความท้าทายของการเรียนแก่ผู้เรียน 
    2)  ผู้เรียนกับผู้สอนร่วมตกลงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียน  
    3)  ระดมความคิด  เพื่อเลือกยุทธวิธีการเรียนที่ดีที่สุดส าหรับกลุ่ม 
    4)  ต่อรองเร่ืองเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ชัดเจนทุกฝ่ายยอมรับได้  
    5)  สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ด้วยกัน  จากการคิด  ฝึกท างาน  ฯลฯ 
    6)  ประเมินการเรียนรู้ด้วยวิธีหลากหลาย   
    7)  ให้ผลป้อนกลับ ของขั้นที่  1-6 
    8)  บอกผลให้รู้     
 



   สุมณฑา  พรหมบุญ และ อรพรรณ  พรสีมา  (2547)  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ยุทธวิธีการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้  ประกอบด้วยสาระส าคัญ   5  ประการคือ     
    1)  การสอนของครูคือการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน  สรรค์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นโดยตัวนักเรียนเอง     
    2)  การเรียนรู้ เป็นกระบวนการสรรค์สร้างความคิด รวบยอด  ทฤษฎี  
และแบบจ าลองขึ้นใหม่ของแต่ละบุคคล     
    3)  ครูช่วยนักเรียนสรรค์สร้างความรู้ความเข้าใจใหม่  ช่วยผู้เรียนสรรค์
สร้างความรู้  ความคิดรวบยอด ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้น     
    4)  ครูช่วยผู้เรียนตรวจสอบค วามเข้าใจ  พิจารณาว่าความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้น  ได้ประสานกันเป็นระเบียบ เป็นโครงสร้างความรู้   ที่สามารถน าไปใช้ในบริบททางสังคมได้
เพียงใด  
    5)  ครูช่วยผู้เรียน  สร้างแผนผังความคิด   โดยให้นักเรียนน าความ รู้  
ความคิดรวบยอดที่สร้างขึ้นมาอภิปรายร่วมกัน เป็นกลุ่ม แล้วจึงท าเป็นแผนผังความคิด    
 
   สู่ดิน  ชาวหินฟ้า   (นามแฝง ,  2552)  กล่าวว่า ถ้าจะน าแนวคิดเกี่ยวกับยุทธวิธี
การเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน    ครูควรจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียน
เป็น  5  ขั้นตอน ดงันี้     
    1)  ปฐมนิเทศครูให้โอกาสผู้เรียนสร้าง จุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการ
เรียนรู้เนื้อหาที่ก าหนด 
    2)  ท าความเข้าใจ  ให้ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อของบทเรียน
ให้ชัดเจนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย     
    3)  จัดโครงสร้างแนวความคิดใหม่ ผู้เรียนศึกษาแนวคิดให้กระจ่าง และ
ร่วมกันสร้างแนวความคิดขึ้นใหม่ แล้วประเมินแนวความคิดใหม่  
    4)  การน าแนวความคิดไปใช้  ผู้เรียนน าแนวความคิด ของตนไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย     
    5)  การทบทวน  นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า  แนวคิดของตนเปลี่ยน  
ไปอย่างไร   
    
   ทิศนา แขมมณี และคณะ  (2548 : 12)  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
สร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา หรือเป็น



กิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้เรียนจะกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหว ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความจดจ่อในการคิด สนุกที่จะคิด ซึ่งการที่จะกิจกรรมให้มีลักษะดังกล่าวได้ก็จะต้องมีเร่ืองให้
ผู้เรียนคิด โดยเร่ืองนั้นจะต้องไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปส าหรับผู้เรียน เพราะว่าถ้าง่ายเกินไป ผู้เรียนก็
ไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิด แต่ถ้ายากเกินไปผู้เรียนก็จะ เกิดความท้อถอยที่จะคิด ดังนั้น ครูจึงต้องหา
ประเด็นการคิดที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหรือ
ลงมือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อสร้างความหมายและความเข้าใจให้แก่ตนเอง 
 
   2.4.1.2  บทบาทของผู้สอนตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ 
   บรู๊ค และ บรู๊ค  (Brook & Brook, 1995  อ้างถึงใน  Lunenberg,  1998)  กล่าวถึง
บทบาทการสอนของครูตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์  ไว้  12  ประเด็น  ดังนี้ 
    1)  ผู้สอนต้องให้ความเป็นอิสระ  ในความคิดริเร่ิม  ของผู้เรียนเนื่องจาก
ความเป็นอิสระและความคิดริเร่ิมของผู้ เรียน   เป็นสาเหตุให้ผู้เรียนเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ การที่
ผู้เรียนเกิดค าถาม และสามารถตอบค าถามนั้นได้โดยการคิดวิเคราะห์  แสดงว่าผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
    2)  ผู้สอนควรใช้ข้อมูลจากธรรมชาติ  เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริง   
รวมทั้งความช า นาญการสอนตามกรอบแนวคิดที่ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง  ซึ่งเร่ิมต้นด้วย
การเรียนรู้จากผลของการค้นหาความสัมพันธ์กับปัญหาที่แท้จริง 
    3)  ผู้สอนควรใช้การอธิบาย  ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดวิเคราะห์    
(Analyze)  จ าแนก  (Classify)  ท านาย  (Predict)  และให้สร้างสรรค์  (Create)  โดยให้ผู้เรียนใช้
กิจกรรมทางปัญญา  ได้แก่ การวิเคราะห์  (Analyze)  การแปลความหมาย  (Interpretation)   การจัด
ประเภท  (Classification)  และการท านาย  (Prediction)  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ความเข้าใจเน้ือหาต่างๆ ด้วยตนเอง 
    4)  ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้น าเข้าสู่บทเรียน  ปรับเปลี่ยน 
วิธีในการสอนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเน้ือหา ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ความสนใจของผู้เรียนจะ
ส่งผลให้ประเด็นหลัก หรือเน้ือหาของหลักสูตรถูกตัดออกไป ซึ่งผู้สอนควรน าสิ่งที่ได้จากผู้เรียนใน
ขณะนั้นมาใช้ในการเรียน 
    5)  ผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจ มโนทัศน์ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสดงความเข้าใจก่อนที่จะเร่ิมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความเข้าใจของผู้สอน
ออกมา  สภาพการณ์ที่ผู้สอนแสดงความเข้าใจของตนเองออกาก่อนถามความเข้าใจของผู้เรียนจะ



เป็นการจ ากัดความคิดของผู้เรียนผู้เรียนจะยุติการคิดเพื่อรอค าแนะน า หรือรอค าตอบที่ถูกต้องจาก
ผู้สอน 
    6)  ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้สอน  
และผู้อ่ืน แนวทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น คือการที่ผู้เรียนไดเข้าไป มีส่วนร่วมใน
การอภิปราย ได้มีโอกาสในการเสนอความคิดของตนเอง ได้รับฟังและสะท้อนความคิดของผู้อื่น ถือ
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจใหม่ หรือสะท้อนความคิดเห็นเดิมที่มีอยู่ 
    7)  ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม  โดยกระตุ้นการใช้ค าถามที่ 
ซับซ้อน และใช้ค าถามปลายเปิดได้  ถือเป็นการท้าทายให้ผู้เรียนได้เสาะแสวงหาไปถึงประเด็นที่
ลึกซึ้ง และกว้างไกล เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือปฏิรูปความเข้าใจของตนเอง 
    8)  ผู้สอนควรเป็นผู้กระตุ้น ให้ผู้เรียนมีการตอบสนอง   ผู้เรียนมีโอกาส 
ตรวจสอบและประเมินความเข้าใจและความผิดพลาดของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่น าผู้เรียน
ไปสู่การสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาและความคิดของตนเอง  
    9)  ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการโต้แย้ง หรือปฏิเสธสมมติฐานที่
ตั้งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายโต้แย้ง  จะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางปัญญา 
    10)  ผู้สอนจะต้องให้เวลาหลังจากได้ถามค าถามในสภาพของห้องเรียน 
นั้นมีผู้เรียนบางส่วนที่ไม่ได้เตรียมตัวพร้อมส าหรับตอบค าถาม หรือตอบสนองสิ่งที่มากระตุ้น
ในทันที ผู้เรียนส่วนน้ีต้องอาศัยเวลา  การที่ผู้สอนต้องการค าตอบ หรือการตอบสนองจากผู้เรี ยนใน
ส่วนน้ีทันที จะกลายเป็นการยับยั้งความคิดของผู้เรียน และเป็นการบีบบังคับให้ผู้เรียนกลายเป็น
ผู้ดูแลสถานการณ์ 
    11)  ผู้สอนควรให้เวลาส าหรับผู้เรียน  ในการสร้างความ สัมพันธ์และ 
สร้างสรรค์  ผู้สอนควรจัดเตรียมกิจกรรมส าหรับชั้นเรียนและจัดเวลาเหมาะสมส าหรับกา รเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดด้วยตนเอง 
    12)  ผู้สอนควรเอาใจใส่ธรรมชาติ ความอยากรู้อยาก เห็น  ของผู้เรียน  
โดยจัดสภาพการณ์ดังนี้    
      12.1)  ผู้สอนจัดเตรียมโอกาส   ที่เปิดกว้างส าหรับผู้เรียน เพื่อให้ 
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเลือกเนื้อหาสาระ ในขั้นนี้เป็นการออกแบบส าหรับให้ผู้เรียนได้ก าหนด
ปัญหา และตั้งสมมติฐานจากงานหรือข้อมูลที่มีอยู่   
      12.2)  ผู้สอนจัดเตรียมบทเรียน  โดยให้ความส าคัญ  กับปัญหาของ 
นักเรียน จัดเตรียมความสัมพันธ์ และศัพท์ใหม่ๆ ที่มีโครงสร้างประสบการณ์ของผู้เรียน เพื่อเป็นการ
แนะน ามโนทัศน์ 



      12.3)  จัดสภาพการณ์และปัญหาใหม่  ให้ผู้เรียนสะท้อน ศักยภาพ
ของตนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ ถือว่าเป็นการประยุกต์ให้มโนทัศน์  
 
 2.4.2  การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
 
 การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ใช้
แนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม   (Constructionism)   (ทิศนา  แขมมณี  และคณะ , 
2545 : 24)  โดย เพเพิร์ท  (Papert)  มีความคิดว่าหากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความรู้และน าควา มคิด
ของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้ความคิดนั้นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน  เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก ก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นใน
ตนเอง ความรู้ที่สร้างขึ้นจะมีความหมายอยู่คงทน และไม่ลืมง่าย นอกจากนั้นผู้ เรียนจะสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้และความรู้ที่สร้างขึ้นจะเป็นฐานที่มั่นคงช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ต่อไปเร่ือยๆ  อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  โดยจัด กิจกรรมการเรียนรู้   (บุปผชาติ  
ทัฬหิกรณ์ ,  2552 : 13)  ที่เกิดจากการที่ผู้เรียนได้สร้าง ท าชิ้นงานจริง   โดยมีวัสดุการเรียนรู้ที่
เหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างชิ้นงาน  ในปัจจุบันเคร่ืองมือส าคัญที่น ามาใช้เพื่อให้โอกาส
ผู้เรียนสร้างชิ้นงานก็คือ ซอฟท์แวร์ต่างๆ  ในการสร้างชิ้นงานที่เด็กเป็นผู้ออกแบบและสร้างอย่างมี
ความหมายต่อตนเองนั้น แม้จะใช้วัสดุอย่างเดียวกัน แต่ละคนก็จะสร้างชิ้นงานของตนเองที่แตกต่าง
กันตามความคิดและจินตนาการความคิด   และแก้ปัญหาด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป ในแต่ละคน 
ในขณะที่สร้างหรือผลิตชิ้นงานน้ัน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  ค้นคว้า จัดการ ปฏิบัติ   
 
   2.4.2.1  หลักการ 
   หลักการส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 3-5)  มีดังนี้  
    1)  การเชื่อมโยงสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่ก าลังเรียน 
    2)  การให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้ริเร่ิมท าโครงงานที่ตนเองสนใจ โดยมี
การสนับสนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสมจากครู ซึ่งได้รับการฝึกฝนให้มีความเข้าใจกระบวนการ
เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 
    3)  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด น าเสนอผลการวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    4)  ให้เวลาท าโครงงานอย่างต่อเน่ือง 



   การให้ผู้เรียนแต่ละคนมีอิสระในการสร้ างโครงงานตามความสนใจของตนเอง
ท าให้สิ่งที่ผู้เรียนแต่ละคน คิดและลงมือปฏิบัติแตกต่างกัน โดยผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องปรับความคิด
และโครงงานของตนเองตามคนอ่ืนๆ   การแสดงความคิดเห็นและน าเสนอผลงานของตนเองให้คน
อ่ืนๆ รับทราบหรือร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะนั้น เป็นการส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและ
เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางความคิดและผลงานที่ปรากฏอยู่และได้รับการสนับสนุนให้
กระท าต่อไปเป็นการท างานที่ไม่เน้นการแข่งขันโดยอาศัยเกณฑ์การตัดสินอย่างเดียวกัน  
 

   2.4.2.2  ส่วนประกอบในการจัดการเรียนรู้ 
   การเรียนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็น
การพัฒนาเอกลักษณ์ของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนชื่นชมผลงานของตนเองโดยไม่ต้อง
พะวงว่าความแตกต่างนั้น จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและต้องปรับแก้ไขงานเหมือนคนอ่ืนๆ จึง
นับว่าเป็นการสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีในการท ากิจกรรมต่างๆ  ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้
โดยการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างจริงใจ  โดยมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเป็น
ปัจจัยส าคัญ  (ทิศนา  แขมมณี และคณะ, 2551 : 97)  ซึ่งควรมีส่วนประกอบ  3 ประการ คือ  
    1)  เป็นบรรยากาศที่มีทาง เลือกหลากหลาย    เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ 
เลือกตามความสนใจ เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคนมีความชอบและความสนใจไม่เหมือนกัน การมี
ทางเลือกที่หลากหลายหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าในสิ่งที่สนใจจะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการ
คิดการท าและการเรียนรู้ต่อไป จัด เงื่อนไขที่เปิด โอกาสให้เด็กสร้างสรรค์สิ่งที่เขาสนใจได้อย่าง
แท้จริง 
    2)  เป็นสภาพแวดล้อมสังคมที่มีความหลากหลายเอื้อให้เด็ก  ได้ร่วมมือ 
ร่วมคิดกับคนอ่ืนมีการช่วยเหลือกัน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคมด้วย 
    3)  เป็นสภาพการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ  เป็นมิตร เป็นกันเอง   ผู้เรียน
รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย สบายใจ อันเอ้ือให้ผู้เรียนจมดิ่งสู่การสร้างสรรค์ความรู้โดยไม่ต้องพะวงต่อ
ปัญหาอ่ืนๆ การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความสุข 
 

   2.4.2.3  บทบาทของครูผู้สอน 
   การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองนี้จะประสบความส าเร็จได้
มากน้อยเพียงใด มักขึ้นกับบทบาทของครู ครูจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้สอดคล้องกับ
แนวคิด  ครูจะต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่
ผู้เรียน เกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูต้องเข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน
(ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2553 : 24-25)  ดังนี้  



    1)  จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม  โดยคอยอ านวยความสะดวก  
ให้ผู้เรียนพัฒนางานจนส าเร็จ 
    2)  แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน ์ แก่ผู้เรียนตาม 
โอกาสที่เหมาะสมโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแล ะบรรยากาศการเรียนที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 
    3)  เน้นให้ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   โดยครูเป็นผู้จุดประกาย 
ความคิดและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างทั่วถึง เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนรับฟัง สนับสนุน ส่งเ สริม ให้ก าลังใจแก่ผู้เรียนที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
    4)  ช่วยเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้เรียน  ซึ่งจะน าไปสู่ การสรุปผลการ
เรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมและน าทางให้ผู้เรียนได้รู้วิธีคิดวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองเพื่อ
ผู้เรียนจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
   ครูที่จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม มีความรู้ในเนื้อหาที่สอนอย่ างดี มีความเข้าใจ
มนุษย์ มีจิตละเอียดพอที่จะสามารถตรวจสอบความคิดของผู้เรียน ครูต้องลดบทบาทตัวเองลงและ
ดึงความคิดของผู้เรียนให้แสดงออกมามากที่สุด มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ไม่ถือ
ว่าความคิดของตนถูกต้องเสมอ เข้าใจและยอมรับว่าบุคคลมีความแตกต่างกั น ไม่ด่วนตัดสินใจ
ผู้เรียนอย่างผิวเผิน ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทักษะ
ในการสื่อความหมายกับผู้เรียน มีทักษะในการวิจารณญาณตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เนื่องจากต้อง
คอยสังเกตบรรยากาศการเรียนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และจะต้ องคอยแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงให้
เหมาะสม  
   2.4.2.4  บทบาทของผู้เรียน 
   ผู้เรียนจะมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ปฏิบัติ และสร้างความรู้ไปพร้อมๆ กัน
ด้วยตนเอง  ดังนั้นบทบาทที่คาดหวังจากผู้เรียนจึงควรเป็นดังนี้  
    1)  มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกคร้ังด้วยความสมัครใจ 
    2)  สามารถเรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่มี
อยู่ด้วยตนเอง 



    3)  มีความรู้สึก ความคิดเป็นของตนเอง และสามารถตัดสินปัญหาต่างๆ 
อย่างมีเหตุผล 
    4)  สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่นได้ 
    5)  ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานที่ตนท าอยู่และที่
ได้รับมอบหมาย 
    6)  สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได้  
 
   ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน จึงต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือประกอบกิจกรรม หรือ สร้างงานด้วยตนเองตามความ
สนใจ  หรือความชอบหรือความถนัดของแต่ละบุคคล โดยให้ผู้เรียนอยู่ในบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข รวมทั้งมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์  ในการประกอบกิจก รรมการเรียนที่
เหมาะสม ที่จะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  ซึ่งครูจะเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญยิ่งใน
การช่วยอ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ของตนเอง โดยคอยสังเกตบรรยากาศการเรียน
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และจะต้องคอยแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้เรียนในแต่ ละช่วงเวลา  ตามความ
เหมาะสม จนผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
   2.4.2.5  ขั้นตอนการสอน  
   โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  เป็นโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้   (ดรุณสิกขาลัย ,  
2550)   โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม  มีการจัดล าดับการจัดการเรียนการสอน 8  ขั้นตอน ดังน้ี 
     1)  ขั้นตอนที่ 1  เร่ิมต้นจากสิ่งที่เด็กๆ  สนใจ  โดยก่อนเปิดเทอมเด็กๆ  
จะมาร่วมกันคิดว่าจะจัดท าโครงการงานใดกันบ้าง 
    2)  ขั้นตอนที่ 2 ครูจะบูรณาการวิชาการ   ครูจะบูรณาการวิชาการ  ที่เด็ก
สนใจพร้อมกับเตรียมข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่เกี่ ยวข้องในโครงงาน  อาทิ วิทย์ ศิลป์ คณิต 
สังคม ภาษา ฯลฯ  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการลงในโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ  
ตลอดจนเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้  หรือน าเด็กไปทัศนศึกษาตามแหล่งความรู้ต่างๆ  กับผู้มี
ความรู้จริงในศิลป์และศาสตร์นั้นๆ 
     3)  ขั้นตอนที่ 3 ครูและเด็กจะวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน  ว่าจะจัดให้มี
กิจกรรมใดบ้างในแต่ละวัน ตลอดระยะเวลาโครงงาน 12 สัปดาห์ ท าให้เด็กๆ มีภาพแผนงานของ
ตัวเองและกลุ่ม ตั้งแต่ต้นจนจบโครงงาน  (ดรุณสิกขาลัยแบ่งภาคเรียนเป็น 3 ภาค ภาคเรียนละ          



1 โครงงาน ) คุณครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) น าเสนอสิ่งที่ผู้เรียน
น่าจะได้เรียนรู้และสอบถามสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้เพิ่มเติม  พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ให้
นักเรียนเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยตนเอง  แล้วให้นักเรียนเขียนภาพความคิด (Mind Map) และ
วางแผนการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อและจัดท าตารางเวลาเรียนรู้แต่ละเร่ืองเป็นแผนการท างาน  ท าให้
ผู้เรียนมีความเป็นเจ้าของโครงงานและมีความกระตือรือร้นที่จะท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จ 
    4)  ขั้นตอนที่ 4  เรียนรู้ด้วยการลงมือท าจริง   ทั้งการหาข้อมูล การ
ทดลอง การสร้างชิ้นงาน  หรือการพบปะเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและสถานที่จริงนักเรียนจะได้สัมผัส
และเข้าใจกับสิ่งต่างๆ  ได้อย่างลึกซึ้ง มิใช่เพียงการเรียนรู้ตามทฤษฏีเท่านั้น  หลักจากนั้นนักเรียนจะ
น าองค์ความรู้ที่ได้สร้างขึ้นมาน าเสนอ  เพื่อเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนๆ ใน
กลุ่ม อีกทั้งคุณครูยังได้ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่  ถ้ายังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน 
ต้องให้ผู้เรียนย้อนกลับไปเร่ิมต้น  หาข้อมูลใหม่หรือเพิ่มเติมอีกครั้ง จนกว่าจะสมบูรณ์ จึงจะไปสู่
ขั้นตอนที่ 5 ได้ ซึ่งเราเรียกกระบวนการเหล่านี้ว่ากระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act) ที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและไม่มีที่สิ้นสุด  และในการท า
กิจกรรมทุกคร้ังจะมีการบันทึกและสรุปสิ่งที่เรียนรู้  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเขียน การใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนทักษะการน าเสนออย่างถูกต้อง 
    5)  ขั้นตอนที่ 5  สรุปความรู้ และเก็บบันทึกผลงาน   ในรูปแบบของ
บทความ สมุด รวบรวมผลงาน   (Portfolio)  และแผนภาพความคิด   (Mind Map)  ซึ่งเป็นการให้
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง  
     6)  ขั้นตอนที่ 6  จัดเตรียมนิทรรศการเพื่อผลงานจากการเรียนรู้   เพื่อ
น าเสนอให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าชม ซึ่งจะมีทุกๆ  สิ้นโครงงานโดยขั้นตอนนี้ นักเรียนจะเป็นผู้
คิดวิธีการน าเสนอ วางแผน และด าเนินการด้วยตนเอง 
    7)  ขั้นตอนที่ 7  วิเคราะห์และประเมินผลแบบ 360 องศา  คือ ผู้เรียน
ประเมินตนเอง และจะได้รับ feedback จากเพื่อน คุณครู และผู้ปกครอง ในทุกสัปดาห์ เพื่อน าข้อมูล
มาพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และการประเมินด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ผ่านแบบทดสอบ 
ชิ้นงาน กิจกรรม แฟ้มผลงาน แบบบันทึกพฤติกรรมโดยคุณครู  
     8)  ขั้นตอนที่ 8  การต่อยอดองค์ความรู้ (Modification)  หมายถึงการ
น าเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท าโครงงานนั้นมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การท าโครงงานถัดไปที่ใหญ่
ขึ้น ลึกขึ้น หรือแม้กระทั้งเร่ืองใหม่ๆ  วงจรการเรียนรู้ก็จะเร่ิมจากต้นจนจบกระบวนการแบบนี้ไป
เร่ือยๆ  และจะพัฒนาเป็นนิสัยการเรียนรู้ติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต  ซึ่งแนวความคิดดัง กล่าวจะ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Peter M. Senge แห่ง Sloan School – MIT  ที่กล่าวว่าการเรียนรู้น้ัน



เป็นเหมือนรูปก้นหอยเจดีย์หงาย (Spiral Model) ที่แต่ละรอบการเรียนรู้จะน าไปสู่การเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ต่อเน่ืองกันไปไม่สิ้นสุด  
 
   การเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยใช้ทฤษ ฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม   ผู้เรียนจะได้รับ
การสนับสนุนให้เลือกโครงงานที่สนใจที่สุด และพัฒนาโครงงานของเขาเองและกลุ่ม  ด้วยความเชื่อ
ว่าพลังการเรียนรู้ที่มีความกระตือรือร้นของผู้เรียนจะน ามาซึ่งความพอใจในสิ่งที่ท าความมุมานะ
บากบั่น ความมีสมาธิจดจ่อ และการแก้ไขปรับปรุ งสิ่งที่ผิดพลาดอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  เป็นการ
บ่มเพาะนิสัยในการร่วมกันท างานเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตร   ในด้านการประเมินผลการเรียนรู้
นั้นจ าเป็นต้องมีการประเมินทั้งทางด้านผลงาน (Product)  และกระบวนการ (Process)  ซึ่งสามารถ
ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การปร ะเมินตนเอง  การประเมินโดยครูและเพื่อน การสังเกตการณ์
ประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน  
 
  2.4.3  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  (Project  Learning) 

 
   2.4.3.1  ความหมาย 
   โครงงาน (Project) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่ง  (ชาตรี  เกิดธรรม ,  2547) ที่
ท าให้ผู้เรียนได้เรีย นรู้ด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
ประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะน าให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  เร่ิมตั้งแต่  
(สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า , 2551)  การเลือกเร่ืองหรือหัวข้อที่จะศึกษา  การวางแผน   การ
ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด ตลอดจนการน าเสนอผลงาน   การจัดกิจกรรมโครงงาน  เป็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน  ได้เลือกและสร้างกระบวนการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  อย่าง
ลุ่มลึกด้วยตนเอง  โดยใช้วิธีการ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถน าผลการเรียนรู้ ไป
ใช้ในชีวิตจริงได้  การท าโครงงานอาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ขึ้นอยู่กับขอบข่ายความ
ยากง่ายของโครงงานนั้นสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท าโครงงาน  คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้า ทดลองและสรุปผล   ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  นอกจากนั้นแล้วการเลือก
หัวข้อโครงงานเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยที่ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกโครงงานตามความ
สนใจ  ตามความถนัดของตนเอง และเป็นการพัฒนากระบวนการคิด การวางแผน และการด าเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
 
   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์  (2553 : 122)  กล่าวว่า  การสอนแบบโครงงานเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความคงทน



ในการเรียนรู้ มีทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล มีพฤติกรรมการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้สอนจะต้อ งมีบทบาทที่ส าคัญในการเป็นผู้
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน คอยเป็นที่ปรึกษาในการท างาน ให้นักเรียนมีบทบาทในการ
เลือกงาน วางแผนการท างาน รับผิดชอบการท างาน และเป็นผู้ประเมินผลด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่ ขั้นน าเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ให้นักเรียนเกิดความ
ต้องการที่จะวางโครงงานในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  ขั้นก าหนดมุ่งหมาย ในการท าโครงงาน  
ขั้นวางแผนด าเนินการ  ขั้นการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้  ขั้นประเมินผล  ความส าเร็จของ
โครงงาน และขั้นติดตามผลเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การสอนแบบโค รงงานจึงเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน  รู้จักวิธีท างานอย่างมีระบบ มีแผนงานที่ดี  ผู้เรียนได้
ฝึกฝนกระบวนการในการค้นหาความรู้  ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าสิ่งที่
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้    
 
   2.4.3.2  ประเภทของโครงงาน 
   โครงงานมี  4  ประเภท คือ  
          1)  โครงงานประเภทการศึกษาทดลอง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ
หา ข้อเท็จจริงในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้  
          2)  โครงงานประเภทส ารวจข้อมูล  เป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูลแล้ว 
น าข้อมูลนั้นๆ  มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ หรือจัดระบบเพื่อ ประโยชน์ในการวางแผน การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงาน  
         3)  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นการศึกษาทดลอง และประดิษฐ์
ชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง  
         4)  โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน เป็นการศึกษาพัฒนา งานเดิมให้มี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  
 
   2.4.3.3  ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ท่ีเน้นโครงงาน  มีดังนี้ 
    1)  ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง   และได้วางกรอบ
หรือแนวทางที่จะลงมือตามที่ตนคิด 
    2)  ผู้เรียนชี้ประเด็นปัญหา  ข้อสงสัยที่ยังหาทางออกไม่ได้  หรือยังไม่มี
ค าตอบส าเร็จรูปที่คาดการณ์หรือก าหนดไว้ล่วงหน้าได้ 
    3)  ผู้เรียนออกแบบหรือก าหนดกระบวนการเพื่อการหาค าตอบ  



    4)  ผู้เรียนรับผิดชอบในการค้นคว้าและจัดการกับข้อมูลที่ได้มาด้วย
ตนเอง 
    5)  การประเมินเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
    6)  ผลงานขั้นสุดท้ายได้ผลิตหรือน าเสนอเพื่อการประเมินที่เน้น
คุณภาพ 
    7)  ห้องเรียนมีบรรยากาศของความเปิดใจกว้าง  อดทน  ยอมรับ
ข้อบกพร่องผิดพลาด และการเปลี่ยนแปลง 
 
   กัซเดียล  (Guzdial, 1998  อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552 : 139-140)  กล่าวว่า 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมีลักษณะตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้  
    1)  ผู้สอนและผู้เรียนมีการอภิปรายปัญหาต่างๆ ร่วมกัน   ผู้เรียนมีการ
เลือกปัญหาที่ตนสนใจที่จะจัดท าเป็นโครงงาน 
    2)  ผู้สอนมีการชี้แจง หรือท าความเข้าใจกับผู้เรียน   ถึงวัตถุประสงค์ใน
การท าโครงงาน ความคาดหวังต่อการท าโครงงาน วิธีการและกระบวนการในการด าเนินการรวมทั้ง
บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน 
    3)  ผู้เรียนมีการร่วมกันศึกษาหาความรู้ ในเร่ืองที่จะท าจากแหล่งความรู้
ที่หลากหลาย 
    4)  ผู้เรียนมีการร่วมกันวางแผนการจัดท าโครงงาน  ซึ่งมักประกอบด้วย
ความเป็นมาและความส าคัญของประเด็นปัญหาที่จะจัดท าเป็นโครงงาน  วัตถุประสงค์ กระบวนการ 
หรือขั้นตอนในการด าเนินงาน แหล่งทรัพยากรและวัสดุต่างๆ ที่ต้องการ บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่
ร่วมโครงงาน เคร่ืองมือ เวลา และค่าใช้จ่ายที่ต้องการ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน
โครงงาน  การประเมินผลโครงงาน  และอภิปรายผล การเรียนรู้ ผู้สอนมีการให้ค าปรึกษาแนะน า 
และให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการท าโครงงานตามความจ าเป็น 
    5)  ผู้เรียนมีการเขียนโครงการและน าเสนอ ผู้สอน  ซึ่งผู้สอนอาจให้ 
ค าแนะน า และความช่วยเหลือต่างๆ  ตามความจ าเป็น ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป ผู้สอนมี
การให้ความเห็นช อบในการท าโครงงานและช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตามความ
จ าเป็น 
    6)  ผู้เรียนมีการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนด จนกระทั่งสามารถ
ผลิตชิ้นงานออกมาได้  ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก ติดตามการท างานของผู้เรียน ให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือตามความจ าเป็น และให้แรงเสริมตามสมควร 



    7)  ผู้สอนและผู้เรียนมีการน าผลงานของผู้เรียนออกมาแสดง ชี้แจงและ
ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน แลกเปลี่ยนกัน 
    8)  ผู้เรียนมีการปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน 
    9)  ผู้เรียนมีการน าผลงานออกแสดงต่อสาธารณชน  (อาจจัดในชั้นเรียน 
ในโรงเรียน ในชุมชน ฯลฯ)  และเก็บข้อมูล 
    10)  ผู้สอนมีการจัดให้ผู้เรียนน าผลงาน ประสบการณ์  และข้อมูลมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการท าโครงงาน  
    11)  ผู้สอนมีการวัดและประเมินผล ทั้งทางด้านผลผลิต คือ  ชิ้นงานจาก
การท าโครงงาน และเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนรู้ กระบวนการและทักษะต่างๆ  ที่ได้พัฒนาและเจตคติ
ที่เกิดขึ้น 
 
   2.4.3.4  ขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน   
   วัชรา  เล่าเรียนดี (2554 : 114)  กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
    1)  ครูให้ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับสาระใด สาระหนึ่ง ที่เหมาะสมที่จะให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้า และท าโครงงาน 
    2)  ให้นักเรียนเลือกเร่ืองที่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดนักเรียนที่
สนใจเร่ืองเดียวกันเข้ากลุ่มเดียวกัน 
    3)  นักเรียนแต่ละกลุ่ม  อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด   มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ ร่วมกันวางแผน ก าหนดด้วยการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล ด าเนินการศึกษาค้นคว้า  
    4)  แต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป เตรียมเสนอทั้งชั้นเรียน  
    5)  ร่วมกันอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มทั้งชั้น 
    6)  ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการทั่วไป หรือสาระส าคัญของเร่ือง
ที่เรียนรู้ 
    7)  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการประเมินชิ้นงาน  หรือโครงงาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การร่วมมือกันปฏิบัติและการเสนอรายงาน ซึ่งประเด็นที่ประเมินควร
มีการร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินระหว่างครูและนักเรียน 
 
   ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  (2547,  อ้างถึงใน สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ , 
2547 : 26-27)  ได้เสนอขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน ดังนี้   



    1)  ก าหนดปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา  
    2)  ก าหนดตัวแปร  ตัวแปรที่ต้องการศึกษาเป็นตัวแปรต้น  ผลที่ตามมา
เป็นตัวแปรตาม  และถ้ามีความจ าเป็นต้องควบคุมตัวแปรเพื่อให้ได้ข้อมูลน่าเชื่อถือ  ตัวแปรนั้น คือ  
ตัวแปรควบคุม 
    3)  ออกแบบการทดลองหรือก าหนดวิธีการหรือแหล่งข้อมูลที่จะต้อง
ไปศึกษา 
    4)  ด าเนินการทดลองหรือศึกษาตามที่วางแผนเอาไว้  ถ้าเป็นโครงงาน
ประเภททดสอบ ต้องมีการทดลองหลายๆ  ครั้ง  (อย่างน้อย  3  คร้ัง)  เพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนน า
ผลที่ได้มาสรุป 
    5)  อภิปรายผล  น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประเมิน  อภิปรายโดย
การศึกษาจากเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ  มาประกอบว่ามีข้อแตกต่างกันเพราะอะไร  
    6)  น าเสนอผลการศึกษาในรูปรายงาน  หรือจัดบอร์ดแสดงสิ่งที่ศึกษา 
หรือด้วยวาจา   
 
   2.4.3.5  โครงงานตามแนว Constructionism 
   การจัดการเรียนรู้ตามแนวนี้  (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ , 2552 : 68-70)  เป็นการ
เรียนรู้โดยการสร้างชิ้นงาน โมเดลของการเรียนรู้ตามแนว  Constructionism    มีพื้นฐานมาจาก 
Constructivism  ที่จัดการเรียนรู้โดยการให้โอกาสนักเรียน สร้างความรู้จากมุมมองของตน กิจกรรม
การเรียนรู้อาจให้ผู้เรียนท านายและทดสอบความคิดของตนจากเหตุการณ์ที่เป็นจริงในขณะที่ 
Constructionism  จะให้นักเรียนสร้างชิ้นงานเสมอ เช่น สร้างมัลติมีเดีย ท ารายงาน เป็นต้น 
 
   นักเรียนจะไ ด้รับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเครื่องมือที่หลากหลาย แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้จะสะท้อนถึงส่วนของเน้ือหาที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ 
โปรแกรมสร้างเว็บเพจ โปรแกรมสร้างมัลติมีเดีย  โปรแกรมสร้างวิดีทัศน์ เป็นต้น  นักเรียนใช้
เคร่ืองมือเหล่านี้ ในการน าสารสนเทศมาสร้างในรูปแบบใหม่  ในการท างานโครงงาน  นักเรียนอาจ
ท างานคนเดียว หรือท าเป็นทีม ระยะเวลาในการท าโครงงานอาจเป็นช่วง 1 สัปดาห์ หรือทั้งเทอม  
การออกแบบการเรียนรู้เช่นนี้ เน้นทักษะและกระบวนการคิดขั้นสูง  และความเข้าใจเน้ือหาที่
ครอบคลุมขยายกว้าง 
    1)  ขั้นตอนของการจัดการเรียนโครงงานตามแนว  Constructionism 
ประกอบด้วย 



     1.1)  การเลือกหัวข้อโครงงาน  (Select Project Topics)  เป็นขั้นที่ครู
มอบหมายให้นักเรียนเลือกหัวข้อ เช่น ให้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนสร้าง
เว็บไซต์ โดยครูอาจให้ นักเรียนออกแบบเองหรือครูสร้างแม่แบบชิ้นงานเพื่อให้นักเรียนใส่
สารสนเทศที่สนใจนักเรียนและครูระดมสมองหัวข้อที่จะพัฒนาเป็นชิ้นงาน ครูให้นักเรียนท า
โครงงานที่เกี่ยวข้องกกับรายวิชาที่เรียนแทนการสอบปลายเทอม 
     1.2)  การศึกษาความรู้พื้นฐาน  (Training Students)  นักเรียนควรได้  
รับความรู้พื้นฐานก่อนการท าโครงงาน การมีแม่แบบเป็นการช่วยทางหนึ่ง   แม้อาจจะเป็นการจ ากัด
ความคิดสร้างสรรค์ 
     1.3)  การเก็บรวบรวมสารสนเทศ  (Collecting  Information)  เป็น 
ขั้นที่จ าเป็นก่อนการท าโครงงาน นักเรียนรวบรวมและเร่ิมต้นจัดข้อมูลที่สัมพันธ์กับหัวข้อจากแหล่ง 
ทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น แผนที่ หนังสือ เว็บไซต์ ซีดีรอม วิดีทัศน์ อาจจัดหาแหล่งทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรู้ไว้ให้นักเรียน หรืออาจให้นักเรียนเป็นผู้สืบค้นหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เอง 
     1.4)  กระบวนการน่ังร้านหรือโครงสร้างสู่ความรู้  (Scaffolding  
Process)  การค้นหาและจัดโครงสร้างสารสนเทศเป็นกุญแจส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Constructionism  จึงไม่ควรมีการจัดเตรียมสารสนเทศไว้ให้นักเรียน  อย่างไรก็ดีการแนะน า
ช่วยเหลือของครูหรือความช่วยเหลือของเพื่อนรวมอยู่ในขั้นตอนนี้ด้วย แต่เป็นไปเมื่อ นักเรียน
ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ช่วยแนะวิธีที่จะได้ผล ความคิดรวบยอดที่ต้องศึกษา ค าแนะน าวิธีการ 
     1.5)  การจัดระเบียบ  (Organizing)  เป็นขั้นที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการวางเค้าโครงของโครงงานก่อนการผลิตชิ้นงาน ท าแผนที่ความคิด หรือน าเสนอเป็นผังงาน 
หรือน าเสนอกรอบเร่ืองราว หรือก าหนดแผนล าดับกิจกรรมในการท าโครงงาน 
     1.6)  การไตร่ตรอง  (Reflection)    การไตร่ตรองพินิจพิจารณา 
ความคิดเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมของนักคอนสตรัคชั่นนิสต์  (Constructionist)  
นักเรียนน าเสนอชิ้นงาน และรับฟังข้อคิดเห็นจา กเพื่อน จากครู และคนอ่ืนๆ ข้อวิจารณ์จากหลาย
มุมมองท าให้เกิดการไตร่ตรองครุ่นคิด ท าให้น าสู่การปรับปรุงชิ้นงาน ได้ผลิตผลที่ดีขึ้น และมีความ
เข้าใจในความคิดรวบยอดมากขึ้น 
     1.7)  การสังเคราะห์  (Synthesis)  เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
น าชิ้นงานที่สร้าง เสร็จแล้วมาเชื่อมโยงกัน   เพื่อมุ่งเน้นการศึ กษามุมมองที่คล้ายและแตกต่างกัน เป็น
ขั้นที่มีหรือไม่มีก็ได้ 
     1.8)  การประเมิน  (Assessment)  เป็นการประเมิน  ที่มุ่งเน้นให้ 
นักเรียนสามารถน าสารสนเทศไปใช้งานได้ดีเพียงใด  มิใช่การเรียนเนื้อหาได้มากน้อยเท่าใด  การ 



ประเมินนิยมใช้รูบริกส์ ซึ่งควรแจ้งให้นักเรียนได้ทราบก่อนการท าโครงงาน ถึงรูบริกส์และเกณฑ์ที่
ใช้ในการคาดหวังความสามารถในการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนทราบว่าจะมีการประเมิน
อย่างไร 
    2)  ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามแนว Constructionism  ท าให้
เกิดความร่วมมือ เพิ่มทักษะทางเทคนิคและทักษะการผลิต เกิดแรงจูงใจ ความสนใจ กระตือรือร้น 
ความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตน ท าให้ง่ายต่อครูในการรู้ถึงความเข้าใจของนักเรียนว่ามีความเข้าใจ
ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไร จากสิ่งที่นักเรียนแสดงออกผ่านเนื้อหาที่นักเรียน สร้างขึ้น
การที่นักเรียนเป็นผู้เก็บรวบรวมสารสนเทศ แล้วน ามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์นั้นเป็นการส่งเสริม
นักเรียนให้มีทักษะความคิดขั้นสูง เช่น การประเมินผล การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ และเพิ่ม
ความเข้าใจในเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน  เพิ่มทักษะการน าเสนอ  เพิ่มความเข้า ใจในหลักการ ออกแบบ  
การใช้มัลติมีเดีย และเข้าใจว่าสารสนเทศนั้นขึ้นอยู่กับการแปลความหมาย การประเมินผล และการ
พิสูจน์ความจริงของแต่ละบุคคล 
 
 2.4.4  การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  ICT 
 
 สื่อ ICT (Information and Comunication Media)  (ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเ รียนการ
สอน,  2554 : 39)  หมายถึง  เทคโนโลยีที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ฯลฯ ผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรทัศน์ ดีวีดี วิดีทัศน์ 
วิดีทัศน์คอนเฟอร์เร็นซ์  รวมทั้งการน าเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   การที่ครูจะน าสื่อ ICT 
ไปใช้ในการเรียนรู้น้ัน ครูควรมีความรู้ ความเข้าใจในศักยภาพ คุณภาพ ความสามารถในการใช้งาน
ของสื่อแต่ละชนิด แต่ละชิ้นที่ครูจะน าไปท าการสอนก่อน ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร จะต้องน าเสนอ
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทใด การเตรียมตัวก่อนน าสื่อ  ICT ไปสอน จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับครู โดยครูต้องพิจารณาสื่อที่จะน าไปสอนนั้นว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร  และครูจะ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 สื่อ  ICT  มีคุณลักษณะพิเศษจากสื่อการเรียนรู้ทั่วไป  คือสามารถแสดงผลในลักษณะ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)  ที่เป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
ได้เสมือนจริง และมีลักษณะเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์  (Interactive Technology)  ที่สามารถโต้ตอบกับ
ผู้เรียนได้ ดังน้ัน สื่อ ICT  จึงเป็นจุดรวมความสนใจของผู้เรียน การเรียนรู้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น



กว่าเดิม  สามารถท าสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้น ท าให้ผู้เรียนมองเห็น
ความสัมพันธ์ของเร่ืองราวต่างๆ  ของสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว รวมทั้งจดจ าเร่ืองราวต่างๆ ได้
ยาวนานขึ้น และกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ที่ได้จากการเรียนรู้ 
 
 บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์  (2552 : 64-65)  กล่าวว่า  ICT ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาท
ส าคัญในการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การประยุกต์ใช้ ICT ใน
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยท าโครงงานเป็นการใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือในการสร้างหรือผลิต
ชิ้นงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติ ใช้ความคิดกับการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบ ค้นคว้า จัดการ ปฏิบัติ  และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองขณะที่สร้ างหรือผลิตชิ้นงาน
ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงมากกว่าทักษะการคิดขั้นการจ าและเข้าใจ และท าให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวโดยการสังเกต เลียนแบบ ถาม สอน อธิบาย ช่วยกันคิด แบ่งปันสิ่งที่รู้ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษา พูดคุยกัน  ในขณะที่ครูเปลี่ย นบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอดหรือ
ใช้ ICT  เป็นเคร่ืองมือช่วยถ่ายทอดเน้ือหาสาระวิชา มาเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าใจเนื้อหาด้วย
ตนเอง ครูจึงต้องปรับทักษะจากการบอกหน้าชั้นและตอบค าถามมาเป็นการถามและคอยสนับสนุน
นักเรียนขณะท าโครงงานนั้น   
 
 การเป็นผู้ผลิตหรือผู้ส ร้างชิ้นงานของผู้เรียนนั้น ยังมีความแตกต่างกันในวิธีการแม้จะ
เป็นผู้ผลิตเช่นเดียวกัน วิธีหนึ่งมุ่งผลผลิต อีกวิธีมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการผลิต  การผลิตที่
มุ่งเน้นผลผลิต จะเน้นการให้ผู้เรียนศึกษาเคร่ืองมือเพื่อการผลิต เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะมีทักษะในกา ร
ใช้เคร่ืองมือนั้นก่อนการผลิต  ส่วนการผลิตที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ จะเน้นไปที่การคิด
ออกแบบสร้างผลิตผล  เรียนรู้ทักษะจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการคิดออกแบบมากกว่าการเน้นทักษะการ
ใช้เคร่ืองมือการผลิต เน้นความส าคัญไปยังประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับในขณะที่สร้างผ ลผลิตน้ัน 
วิธีการน้ีจึงเน้นกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้เคร่ืองมือที่ใช้สร้างจะด าเนินไปตามจังหวะเวลาที่
ผู้เรียนต้องการใช้งาน การเรียนรู้เคร่ืองมือที่ใช้สร้างจึงเป็นไปเท่าที่จ าเป็นต่อการประยุกต์ใช้ ICT 
เพื่อการผลิต  แสดงในตารางที่  2.1  ดังนี้ 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2.1   แสดงลักษณะวิธีการประยุกต์ใช้ ICT ระหว่างการใช้ที่ครูเป็นศูนย์กลางและนักเรียน 
  เป็นศูนย์กลาง 
 

 เน้นผลผลิต เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
บทบาทครู เป็นผู้ถ่ายทอดการใช้เคร่ืองมือให้มี

ทักษะเพื่อการสร้างชิ้นงาน 
เป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือและ
ถ่ายทอดเมื่อนักเรียนต้องการ 

บทบาทนักเรียน เป็นผู้ท าตามแบบอย่าง เป็นผู้คิดลงมือปฏิบัติ 
 
 การประยุกต์ ICT  เพื่อจัดการเรียนรู้ควรเป็นไปในลักษณะที่ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน
หรือผลิตผลที่เน้นกระบวนการเรียนรู้  วิธีการน้ีสอดคล้องกับแนวทางของนักคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับว่าส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็น
รูปธรรมมากขึ้นเมื่อมีการน า ICT มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของโครงงาน 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2545 : 27-29)  กล่าวว่า การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้น้ัน  มี ประเด็นที่ต้องท าข้อตกลงและความเข้าใจ
เบื้องต้น  กล่าวคือ 
   1.   ICT  ไม่ใช่หมายถึงเร่ืองของคอมพิวเตอร์อย่างเดียว 
   2.  เราใช้   ICT  เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  ดังนั้นความส าคัญจึงไม่ได้ 
อยู่ที่  ICT  แต่อยู่ที่การจัดกระบวนการเรียนรู้  จะท าอย่างไรให้นั กเรียนมีกระบวนการคิดมากกว่าจะ
เป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว  โดยมองไปถึงการเป็นผู้ผลิตด้วย 
   3.  ครูไม่ใช่ผู้สอน  ครู คือ ผู้อ านวยความสะดวก  (Facilitator)  และเป็นผู้เรียน 
คนหน่ึงในห้องเรียน  นักเรียนบางคนอาจมีทักษะบางประการที่เก่งกว่าครูก็ได้    ดังนั้นขณ ะเดียวกัน
นักเรียนก็จะเป็นครูด้วย  และครูก็จะเป็นนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน 
 
 การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้มี  3  รูปแบบ  คือ  แบบรายวิชา  
รูปแบบบูรณาการทุกหน่วยโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ    และรูปแบบการใช้เพื่อเสริมการเรียนรู้   
ซึ่งรูปแบบของแต่ละโรงเรียนจะต่างกัน  ตัวอย่างเช่น  
 
 
 



   1.  รูปแบบที่  1   แบบรายวิชา    
   ในวิชาภาษาอังกฤษ   จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างแบบฝึกทักษะ  สร้าง
ใบงาน  หรือสร้างสิ่งที่จะให้นักเรียนส่งงานทาง  e-mail    ในแบบที่ 1  จะใช้เร่ืองของการสร้างแบบ
ฝึกทักษะ  มี  VDO  on  Web    หรือ  VDO  on Demand 
 
   2.  รูปแบบที่ 2   แบบบูรณาการ 
   แนวคิดแบบที่สองกับคอมพิวเตอร์นี้ได้น าแนวคิดจากทฤษฎี  Constructionism  
มาใช้ในกระบวนการหลัก  คือ  การคิด  การสร้าง  การพัฒนา  และน าเสนอในแบบบูรณาการ มี
ลักษณะที่ให้นักเรียนไปค้นคว้า  ครูพานักเรียนออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นที่  เช่น พิพิธภัณฑ์  วัด   ชุมชนต่างๆ    ที่เด็กสนใจในเขตพื้นที่ของตน  รวมทั้งการสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต  ในห้องจะมีคอมพิวเตอร์ 4-5  เคร่ือง  แล้วให้นักเรียนสร้างงานตามความสนใจในทุกๆ  
วิชา  โดยให้นักเรียนเขียนหลักสูตร การเรียน เอง  ครูบาง ท่านใช้   CAL (Computer Assistance 
Learning)  หรือให้เด็กสร้าง  CAI   (Computer Assistance  Instruction) ตามความสนใจและน ามา
น าเสนอได้  ซึ่งจะมีหลายรูปแบบ  สุดท้ายให้นักเรียนน าเสนอผลงาน  มีการพัฒนางานซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาต่อยอดต่อไปตามความสนใจไปเร่ือยๆ    
 
   การสอนตามรูปแบบนี้  เป็นการที่ครูสอนน าเอา  ICT มาเป็นสื่อที่จะให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยตรง  (อานนท์  สายค าฟู , 2553)  ส่วนใหญ่จะปรากฏในรายวิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนกา รเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกรณีนี้ผู้สอนต้องท าการวิเคราะห์หลักสูตรและจัด
สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ  จนสามารถใช้งานและ
ผลิตผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งครูอาจออกแบบการวัดประเมินผลจากการสร้างผลงาน
ของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิด  และวิธีการของตนเองอย่าง
อิสระแล้วสร้างชิ้นงานของตนเองในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  โดยครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
แนะน า และท าการประเมินในลักษณะผลงานผู้เรียน เป็นงานเดี่ยว งานก ลุ่ม หรือแม้กระทั่ง
ประเมินผลร่วมกันกับครูท่านอ่ืน  โดยมีการออกแบบการวัดประเมินผลร่วมกัน ในลักษณะ     
บูรณาการระหว่างครูสอนเทคโนโลยี กับครูสอนสาระอื่นโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างชิ้นงานจาก
สิ่งที่ตนสนใจ และน าไปปรึกษาอาจารย์ผู้สอนในเนื้อหาสาระนั้นๆ  ในกรณีน้ี ครูควรมีการวางแผน
ในการประเมินผลและสร้างข้อตกลงร่วมกันกับครูท่านอ่ืนในระดับชั้นที่ตนสอน ผลงานอาจจัดท า
ในลักษณะที่ซับซ้อนน้อยในระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง 



   3.  รูปแบบที่ 3   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเสริมศึกษา 
   สิ่งแรกที่จะต้องจัดการ  คือ  ให้ครูผู้สอนไปจัด หาโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
(Software)  ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่ตนเองสอน  โดยมีคณะกรรมการศึกษามาร่วมพิจารณาการ
เลือกใช้สื่อว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  ตรงตามจุดมุ่งหมายหรือไม่   หลังจากนั้นโรงเรียนจะ
สนับสนุนโดยจัดซื้อให้    ถ้าไม่มีเคร่ืองเพียงพอจะใช้วิธีแบบคอมพิว เตอร์เคลื่อนที่  ซึ่งคอมพิวเตอร์
จะอยู่ในตู้แล้วเข็นไปใช้ตามห้องเรียน  ใครจะใช้ห้องไหนก็สามารถน าไปใช้ได้   จะมีการใช้
คอมพิวเตอร์น าเสนอผลงานทุกวิชา  และมีคะแนนในส่วนน้ีด้วย   
 
 นอกจากนั้นจะมีการให้เด็กท างานนอกเวลาเรียน   คือใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
นอกเวลาเรียน  โดยมีวิธีการจัดการคือการแจกบัตรคิว  และสุดท้ายเมื่อนักเรียนสร้างงานทุกอย่างทั้ง   
Authoware  หรือ  Powerpoint  ก็จะเก็บผลงานบันทึกในรูปของซีดี  แล้วใช้ซีดีเป็นผลงาน Portfolio 
ของนักเรียนเป็นผลงานของเด็ก  ซึ่งสามารถน าติดตัวไปและใช้ได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง   
 
 นาตยา ปิลันธนานนท์  (2547)  ได้กล่าวว่า   ICT  เปรียบเสมือนเป็นหลักสูตรด้วย  และ
เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ด้วย  เพราะเน้ือหาสาระที่เรียนเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหรือเคร่ืองมือการเรียนรู้ ไปในตัว  รายละเอียด
ของรูปแบบการเรียนการสอน  อาจแตกต่างกันในครูผู้สอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่ละคน   การ
จัดการที่จะให้ใช้  ICT  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็น
เร่ืองที่ไม่ยุ่งยาก และปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป แต่การจัดการที่จะให้   ICT  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระฯ อ่ืนด้วย เร่ิมเป็นสิ่งยุ่งยาก  และยิ่งยากไปกว่าถ้าจะคิดให้กลุ่มสาระฯ อ่ืน รู้จักการน า
ความรู้ เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ  ICT  มาบูรณาการกับกลุ่มสาระฯ ของตน   การให้  ICT  เป็นเคร่ืองมือ
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ อ่ืนด้วย  จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูในกลุ่มสาระฯ อ่ืน ต้องมีความรู้ ทักษะ  
และเจตคติที่ดีต่อการให้ผู้เรียนใช้  ICT  มาท าให้เกิดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ  ในกลุ่มสาระฯ ของตน 
หากโรงเรียนสามารถจัดการดังว่าน้ีได้  หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวน
รายวิชา มีจ านวนชั่วโมงเรียนมากมาย  เพราะ   ICT  จะถูกสอดแทรกในการเรียนรายวิชาต่างๆ  จน
เป็นปกติวิสัย  การให้กลุ่มสาระฯ อ่ืน รู้จักการน าความรู้ เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ ICT มาบูรณาการกับ
กลุ่มสาระฯ ของตนด้วย วิธีการนี้ยุ่งยากที่สุด  แต่เป็นวิธีการที่จะท าให้เกิดโรงเรียนทางเลื อก ICT ที่
สมบูรณ์แบบ  นั่นคือครูทุกกลุ่มสาระฯ ตระหนักถึงการน า ICT บูรณาการเข้าไปในสาระหลักสูตร
กลุ่มสาระของตน สามารถใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือการสอน  และให้ผู้เรียนใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือการ



เรียนรู้ ซึ่งสามารถท าได้ด้วยการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเสียใหม่  สถานศึกษาที่
ต้องการเป็นโรงเรียนทางเลือกท าหลักสูตรได้ใน  2  ลักษณะคือ  
  1.  หลักสูตรแยกรายวิชา หรือหลักสูตรที่แยกแต่ละกลุ่มสาระฯ ออกจากกันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรหนึ่ง ดังกล่าวมาข้างต้น  แต่หลักสูตรนี้ไม่จ าเป็นต้องมีรายวิชา ชั่วโมง
เรียนมากมาย อาจมีเพียงสร้างรายวิชาพื้นฐานส าหรับที่จะให้ผู้เรียนมีความสามารถน า ICT ไปใช้ได้ 
ขณะเดียวกันหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ต่างๆ ก็ประสานสัมพันธ์กัน ด้วยการน า ICT เข้าไปบูรณาการใน
หลักสูตรของตน ไม่ว่าจะในด้านการใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือการสอนของครูทุกกลุ่มสาระฯ และ
เคร่ืองมือการเรี ยนรู้ของผู้เรียน  และในด้านเนื้อหาสาระหลักสูตร เช่น กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  น า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสาระความรู้ในการเรียนเร่ืองเสียง แสง คลื่น เคมี ไฟฟ้า  ฯลฯ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ มีการน าเร่ืองราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสาระในการสอนทักษะทางภาษา  
สังค มศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตของคนในสังคม  
คณิตศาสตร์มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นโจทย์การเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น  
 2.  หลักสูตรบูรณาการ คุณค่าของหลักสูตรบูรณาการเป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนัก  รับรู้กัน
อยู่แต่ปัจจุบัน เราก็ ยังไม่มีหลักสูตรบูรณาการที่มีคุณภาพ หรือมี  แต่ก็ไม่สามารถน าหลักสูตร    
บูรณาการมาใช้ได้อย่างมีคุณภาพ  อันเนื่องมาจากการขาดความรู้เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ  
การที่ครูต่างกลุ่มสาระฯ ไม่สามารถมาท างานร่วมมือกันสอนได้  หลักสูตรบูรณาการมีหลายรูปแบบ 
อยู่ที่ว่าจะเอาอะไรมาบูรณาการกัน เช่น  น าบางกลุ่มสาระฯ มาบูรณาการกัน เกิดเป็นหลักสูตรใหม่  
หรือสร้างหลักสูตรที่น าแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นแกนหลักสูตร (Core Curriculum) แล้วน า
บางกลุ่มสาระฯ มาบูรณาการเข้าไปด้วยกันภายใต้แกนนี้  เกิดเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า Conceptual 
Curriculum หรือ Thematic Curriculum เป็นต้น เช่นน า ICT มาเป็นแกนของหลักสูตร แล้วน ากลุ่ม
สาระฯต่างๆ  ที่ต้องการบูรณาการกัน มาบูรณาการภายใต้ ICT 
 
  เอียน สมิธ และ  อนงค์  วิเศษสุวรรณ์  (2550 : 6)  กล่าวว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตามกระบวนการ ตามล าดับขั้นการคิด ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดโดยใช้  ICT  เป็นตัวกระตุ้น
ให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเอง จะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด ท าให้เกิดความคิดรวบยอดและ
องค์ความรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส านักงาน ก็น ามาใช้เป็นสื่อประกอบการให้ผู้เรียนสะท้อน
ความคิดในการเรียนรู้ได้เช่นกัน เคร่ื องมือเหล่านี้เน้นบริบทการจัดการในการท างาน กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมาย ช่วยเอ้ือผู้เรียนในด้านข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับงานของตน กล่าวได้ว่า ความรู้
และความเข้าใจ จากการเรียนรู้ตามสภาพจริง เกิดจาก การคิด การสะท้อนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้เรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์  ระบบการเรียนการสอนที่ใช้  ICT  การเรียนรู้เกิดจากการที่ท าซ้ าได้ 



ช่วยให้เพิ่มคุณค่าทางการศึกษา ได้แนวคิดมุมมองจากการสะท้อนความ  และเพิ่มทักษะการคิด
วิเคราะห์   ICT เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการด้าน ICT ช่วยให้
โรงเรียนมุ่ง เน้นการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร และรู้จัดคิดอย่างสร้างสรรค์ มากกว่า
การศึกษาเฉพาะข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เช่น การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  การจัดการเรียนรู้แบบโครง งาน  (Project  Learning)  
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้  ICT  และวิธีจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีคอน
สตรัคชั่นนิสซึม  น าวิธีการ ขั้นตอน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามาประยุกต์ และผนวกเป็นแนวคิด
ของผู้วิจัย ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  Video – Integration – Project หรือ เรียกชื่อเป็น
ค าภาษาอังกฤษสั้นๆ  โดยใช้ค าน าหน้าของค าในภาษาอังกฤษ เพื่อสะดวกในการจ า คือ วี ไอ พี VIP    
 

2.5  พฤติกรรมที่สะท้อนการคิด 
 
 มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ส าหรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอก  (ศิริชัย  กาญจนวาสี ,  2546 : 35-37)   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน ) ได้ระบุไว้ส่วนหน่ึงคือ  คือ 1)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  2) มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรีย นรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  3)  มีทักษะในการท างาน  
รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  จากมาตรฐานดังกล่าว ท าให้
โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถตามมาตรฐานผู้เรียนที่ก าหนด   
และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  (กระทรวง ศึกษาธิการ ,  2551;  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ,  2553)  มีหลักการของหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และให้จัดหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้  
ได้ให้ค วามส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทางด้านการคิด การแก้ปัญหา  มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยก าหนดให้เป็นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
เป็นเป้าหมายที่วางไว้ให้ผู้จัดการศึกษาได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ความส ามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ



แก้ปัญหา  มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นการแสดงความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ส าหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูง เช่น ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการสังเคราะห์  ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทักษะก าร
สร้างความรู้  
 
 ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่  7  กระทรวงศึกษาธิการ  (2549) ได้
กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ .ในด้านผู้ เรียน  ผู้บริหาร  
ครูผู้สอน  สื่อการเรียนรู้  ดังนี้  
 1.  ปัจจัยด้านผู้เรียน  พบว่า ผู้เรียนควรได้รับ การฝึกทักษะการคิดจากชุดฝึกที่หลาก- 
หลายให้ครอบคลุมทุกคนและทุกกลุ่มสาระ  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ  กระบวนการคิด  สามารถ
จ าแนกองค์ประกอบสิ่งต่าง ๆ  การจั ดล าดับข้อมูล  เปรียบเทียบ  ข้อมูล  จัดกลุ่มความคิดและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ประเมินความเชื่อถือของข้อมูล  โดยให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานจาก
ง่ายไปหาขั้นสูงขึ้น  และเลือกความคิดที่เหมาะสมมาใช้ในการเขียนโครงงาน  รายงาน  เร่ืองสั้น  
ส าหรับทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดการพัฒนาทักษะในด้านศิลปะ  
ดนตรี  กีฬา  ชอบเลียนแบบมากกว่าที่จะคิดสร้างสรรค์  การคาดการณ์อย่างมีเหตุผลมีส่วนน้อย 
 2.  ปัจจัยด้านผู้บริหาร  พบว่า  การจัดบรรยากาศเพื่อสร้างความ ตระหนักให้ครูจัด 
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะคิดมี น้อย  ขาดระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ ขาดความต่อเน่ืองในการนิเทศติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน  การรายงาน
ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด  จึงไม่ได้น าผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ  นอกจากนี้
สถานศึกษาควรมีกลไกในการประเมินศักยภาพชุมช น  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ าน  ศิลปะ  ดนตรี  
กีฬาและอื่นๆ  ควรพัฒนาครูให้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี  เพื่อ
สร้างความหลากหลายด้านความคิดจินตนาการของผู้เรียน   
 3.  ปัจจัยด้านผู้สอน  พบว่า  ผู้สอนบางส่วนขาดการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อน าไปสู่การ 
จัดท าแผนการสอน  จัดท าแผนการสอนเฉพาะวิชาหลัก  แผนการสอนแบบบูรณาการมีน้อย  ส่วน
ใหญ่ขาดการบันทึกหลังสอน  ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน  ครูสอนไม่ตรงตามความถนัด  ตรง
กับวิชาเอก  ครูต่ ากว่าเกณฑ์มีภาระการสอนเพิ่มขึ้น  เปลี่ยนครูบ่อย  การสอนยังขาดการกระ ตุ้นเร้า
ความสนใจให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมี
เหตุผล  ด้วยการได้ทดลองปฏิบัติจริง  ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยพิจารณาข้อดีข้อเสีย
ระบุเหตุผล  อันเป็นการค้นหาค าตอบได้ด้วยตัวเอง  การวัดประเมินตามสภาพจริง ไปพร้อมกับการ



จัดกิจกรรมการเรียนยังมีน้อย  วัดผลด้านความรู้  ความเข้าใจมากกว่าการวัดด้านความคิด  ครูควร
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  แบบบูรณาการ  เพื่อน าไปสู่
การฝึกทักษะการคิดของผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และสรุปองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการกลุ่มและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นอกจากนี้ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  จึง
ไม่ได้รวบรวมความรู้  ความคิดเดิม  และสร้างเป็นความรู้ใหม่  อันเกิดจากการแก้ปัญหาการเรียนรู้
ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน   
 4.  ปัจจัยด้านสื่อการเรียนรู้ของผู้บริหาร  พบว่า  ผู้บริหารควร ปรับปรุงห้องสมุดให้มี 
บรรยากาศในการส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดคับแคบ  มีหนังสือเรียนมากกว่าอย่างอื่น  ปริมาณ
หนังสือไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน  สื่อเทคโนโลยียังไม่เพียงพอเพราะขาดงบประมาณ
ในการจัดซื้อ  ขาดห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องศิลปะ  ดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  อันเป็นนวัตกรรม
ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ควรส่งเสริมสนับสนุนบุคคลซึ่งเป็นผู้รู้
ในท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  จัดภูมิทัศน์
สถานที่พักผ่ อนรวมกับนันทนาการในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่วนการจัดสื่อการเรียนรู้ของ
ครู  พบว่า  สื่อที่มีอยู่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  บางรายการถูกใช้งานยังไม่คุ้มค่า  ครูควรจัดบรรยากาศให้
ห้องสมุดน่าไปศึกษาค้นคว้า  จัดและหาแหล่งเรียนรู้เพื่อปลุกเร้าจูงใจเสริมแรง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง  โดยที่ครูต้องจัดกิจกรรมการไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้น  หรือจัดท า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการ 
 
 แนวทางที่นักการศึกษาให้ในการด าเนินการวิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาการคิดน้ัน สรุป
ได้  3 แนวทาง ดังนี้  (ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ และดารณี ค าวัจนัง,  2551 : 14;  ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, 
2553 : 311)    
  1.  การสอนให้รู้จักคิด  หรือการสอนเพื่อให้คิด (Teching for Thinking)  เป็นการ
สอนที่เน้นในด้านเนื้อหาวิชาการโดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามาร ถในการคิดของเด็ก  เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการคิดเข้าไปในขั้นตอนการสอน การสอนในแนวทางนี้จะประสบ
ผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการให้ผู้เรียนคิดค้นและแสวงหาความรู้ 
หาค าตอบเอาเอง  ซึ่งจะต้องเป็นค าตอบที่เกิดจากการวิเคราะห์ การจั ดหมวดหมู่ ประมวลข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ  ก่อนตอบค าถาม 
  2.  การสอนการคิด  (Teching of Thinking)  เน้นเกี่ยวกับกระบวนการทางสมองที่
น ามาใช้ในการคิด โดยเฉพาะเป็นการปลูกฝังทักษะการคิดโดยตรง ลักษณะของงานที่น ามาใช้สอน
จะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการเรียนในโรงเรี ยน แนวทางการสอนจะแตกต่างออกไปตามทฤษฎี   



และความเชื่อถือพื้นฐานของแต่ละแนวคิดที่จะน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน   เป็นการที่ครู
สอนวิชาการคิดให้แก่นักเรียนและมีการฝึกทักษะการคิดในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การคิด
ค านวณ  การแต่งค าประพันธ์ การท าโครงงานวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ได้หลักการและทักษะการคิดซึ่ง
เป็นการประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาต่างๆ 
  3.  การสอนเกี่ยวกับการคิด  (Teching about Thinking)  เป็นการสอนที่เน้นการใช้ 
ทักษะการคิดเป็นเน้ือหาสาระของการสอน โดยการช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวน  
การคิดของตนเอง  เพื่อให้เกิดทักษะการคิดที่เรียกว่า  Metacognition  คือรู้ว่าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้
อะไร และยังไม่รู้อะไร  ตลอดจนสามารถควบคุม และตรวจสอบการคิดของตนเองได้นักเรียนจะ
เกิดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดที่หลากหลายและท าการศึกษาเพิ่มเติมให้ได้แนวทาง
แก้ปัญหาในอนาคต เป็นการสอนที่เน้นการวางแผนเกี่ยวกับความคิด การตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของความคิดของตนเอง 
 
 สมบัติ  การจนารักพงษ์  (2549 : 25-38)  กล่าวว่า การที่จะทราบว่าผู้เรียนมีความ - 
สามารถตามเกณฑ์หรือไม่นั้นมีแนวทางการประเมินอย่างหลากหลาย  เช่น การประเมินการป ฏิบัติ 
การประเมินตามสภาพจริง ในส่วนของการประเมินทักษะการคิดนั้น มีเคร่ืองมือที่สามารถประเมิน
ได้ เช่น ข้อสอบชนิดต่างๆ  ซึ่งมีจุดแข็ง คือสามารถใช้ประเมินความรอบรู้ของผู้ตอบได้  ประเมิน
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อความสามารถในการสร้างสรรค์ผลผลิตที่มีคุณภาพได้ และสา มารถใช้
ประเมินความรู้สึกของนักเรียนได้ แต่ไม่สามารถใช้ประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลผลิตหรือ
ชิ้นงานได้  สามารถประเมินทักษะการคิดได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น  ส่วนเคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน
ความสามารถ  เช่น  การน าเสนองาน  การท าปฏิบัติการ   การสาธิต   การทดลองพิสูจน์   การจัด
นิทรรศการ การท าโครงงาน การสร้างผลงานหรือชิ้นงานการท าปฏิบัติการหรือการแสดงออกใน
รูปแบบต่างๆ สามารถใช้ประเมินการแก้ปัญหา  และประเมินทักษะการคิดได้ ทั้งการคิดวิจารณญาณ 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการคิดตัดสินใจ เกิดจากการที่ผู้เรียนเลือกวิธีการที่ ดีที่สุดใน
การแสดงความสามารถแต่ละอย่าง ขณะท างาน หรือสร้างผลงาน ชิ้นงาน  ทักษะการคิดดังกล่าวล้วน
เกิดขึ้นก่อนการสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานทั้งสิ้น ทักษะการคิดเหล่านี้เป็นทักษะการคิดขั้นสูง
ครูผู้สอนสามารถประเมินได้จากความสามารถของผู้เรียน  การคิดระดับสูงจะเกิ ดขึ้นเมื่อนักเรียน
ต้องจัดการกับข้อมูลสารสนเทศเปลี่ยนให้มีความหมายและน าไปใช้ได้   
 
 โกวิท ประวาลพฤกษ์  (2546)  กล่าวว่า ผู้จัดการศึกษาจ าเป็นต้องรู้จักคุณภาพ ระดับ
คุณภาพ หรือมิติภาพ ซึ่งเป็นโครงสร้างส าคัญในการเขียนมาตรฐานการแสดงออกของผู้เรียน การที่



จะบอกว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จ าเป็นต้องตรวจสอบจากการแสดงออกของผู้เรียน  ที่แสดงออก
ด้วยการพูด การเขียนรายงาน การวาดภาพ การเขียนแผนภูมิ แผนภาพ การลงมือท า  ท าจริง หรือ
ผลงานต่างๆ ที่เขาผลิตออกมา และผลงานเหล่านี้เกิดมาจากคุณภาพภายในที่เรียกว่า “รู้”  “เข้าใจ”  
“คิดได้”  นั่นเอง  การแสดงออกของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งแสดงคุณภาพภายในของผู้เรียน เพื่อที่จะให้
ผู้อ่ืนรู้ว่าเราหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งมีคุณภาพระดับใด การตรวจสอบต้องอาศัยคุณภาพที่ติดมากกับ
การพูด การรายงาน  การลงมือท า  และการผลิตผลงานต่างๆ   
 
 การวัดและประเมินความส ามารถในการคิด สามารถวัดได้จากการแสดงออกทาง
กระบวนการคิด ซึ่ง  ฆนัท  ธาตุทอง  (2554 : 34-36)  ได้จ าแนกประเภทการวัดผลเป็น  3  แนวทาง  
ดังนี้  
  1.  การวัดผลตามแนวกลุ่มจิตมิติ  เป็นการวัดผลโดยใช้แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้น  
  2.  การวัดผลตามแนวการวัดจากการปฏิบัติจริง เป็นการวัดผลจากการปฏิบัติ ใน
ชีวิตจริง หรือคล้ายของจริง เช่น การสังเกตสภาพงาน ผลงาน การแก้ปัญหาที่เกิดในสภาพจริง  
  3.  การวัดจากการแสดงออกทางคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เอ้ือต่อ
การคิดของบุคคล และในขณะเดียวกันการได้ฝึกและพัฒนาการคิดของตน เป็นปัจจั ยส่งผลให้บุคคล
เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน คุณลักษณะหรือเจตคติของผู้คิดเป็น
การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการวัดก็ต้องอาศัยเคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้น
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือเจตคติของผู้ คิดตามที่ต้องการ  เคร่ืองมือ
อาจเป็นแบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินตนเอง แบบวัดด้านเจตคติต่างๆ   
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรฐานผู้เรียน  การสอนเพื่อพัฒนาการคิด การ
ประเมินผลการคิด  เพื่อใช้ประกอบการจัดท าเคร่ืองมือวัดการคิด จากการแสดงออกของนักเรียน   
แสดงในหัวข้อต่อไปนี้  
 

 2.5.1  คิดวิเคราะห์ 
 

 การคิดวิเคราะห์  (Analysis Thinking)  เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  (ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ ,  2553 : 54)  จะมี
ความสามารถในด้านอ่ืนๆ เหนือกว่าบุคคลอ่ืนๆ  ทั้งทางด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิด
วิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิดทั้งมวลเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ประกอบด้วยทักษะ ที่



ส าคัญคือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแนก
แยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การ สรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  การต้ังสมมติฐานที่มีผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและการ
ตัดสินใจสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเหตุผล   
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2540 : 44  อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า, 2550 : 
15)  เสนอพฤติกรรมที่เป็นทักษะย่อยของการคิดวิเคราะห์  ไว้ดังนี้ 
  1.  การรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  มาจัดระบบหรือเรียบเรียงให้ง่ายแก่การท าความ
เข้าใจ 
  2.  การก าหนดมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์โดยอาศัยองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่าง คือ จากความรู้หรือประสบก ารณ์เดิม การค้นพบลักษณะหรือคุณสมบัติร่วมของ
กลุ่มข้อมูลบางกลุ่ม 
  3.  การก าหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์ 
  4.  การแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ โดยค านึงถึงความเป็นตัวอย่าง 
เหตุการณ์  การเป็นสมาชิก หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
  5.  การน าข้อมูลที่แจกแจงเสร็จแล้วในแต่ละหมวดหมู่มาจัดล าดับ หรือจัดระบบให้
ง่ายแก่การท าความเข้าใจ 
  6.  การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหรือแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก-น้อย 
ความสอดคล้อง-ความขัดแย้ง  ผลทางบวก-ทางลบ  ความเป็นเหตุ-เป็นผล ล าดับความต่อเน่ือง 
 
 วัชรา เล่าเรียนดี  (2554 : 12)  ได้สรุปพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถในการคิด
เชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 
  1.  ระบุปัญหา ให้นิยาม ระบุความคิดรวบยอด  บอกสาเหตุของปัญหาต่างๆ ได้  
  2.  อธิบายปัญหา นิยามปัญหา องค์ประกอบของปัญหา และก าหนดสมมติฐานได้
หลากหลาย พร้อมระบุเหตุผลได้ 
 
  3.  จ าแนกองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือความคิด  
รวบยอดได้ 
  4.  บอกเหตุผลได้ว่า ท าไมปัญหาหรือความคิดรวบยอดมีความจ าเป็นที่ต้องมี  
การแก้ไข 



  5.  ศึกษา ค้นคว้า ด าเนินการ และจัดล าดับความส าคัญของสาระข้อมูลได้ 
  6.  เลือกปัญหาหรือความคิดรวบยอดที่จ าเป็นและส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไขอย่าง
เหมาะสม 
  7.  ตรวจสอบ จ าแนก และจัดการกับข้อมูลที่ศึกษาได้ 
  8.  บอกวิธีการด าเนินการ วิธีแสวงหาข้อมูลต่างๆ ได้ 
  9.  เสนอวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี 
  10.  ก าหนดเกณฑ์ การเลือกปัญหาและการประเมินผลส าเร็จของงานได้ 
 
 2.5.2  คิดสังเคราะห์ 
 
 สุวิทย์  มูลค า  (2550 : 13)  ได้ให้ความหมายของการคิดสังเคราะห์  (Synthesis  
Thinking)   ว่าหมายถึง ความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อยต่างๆ ของวัตถุสิ่งของ หรือ
ความคิดมาหลอมรวม หรือถักทอได้อย่างผสมผสานกลมกลืน จนกลายเป็นสิ่งใหม่ หรือแนวคิดใหม่
ภายใต้โครงสร้างใหม่อย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์   
 
 ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ และดารณี  ค าวัจนัง  ( 2551 : 57)  กล่าวว่า  การสังเคราะห์ เป็น 
ความสามารถในการคิดเพื่อประกอบส่วนย่อยๆ  ให้เข้ากันเป็นเร่ืองราว เป็นความสามารถพิจารณา
เร่ืองราวในหลายๆ แง่มุม  แล้วน ามาจัดระบบโครงสร้างเสียใหม่ ซึ่งมีความเหมาะสม กะทัดรัด และ
ได้ความหมายมากที่สุด ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นพฤติกรรมย่อย ได้ดังนี้ 
  1.  การสังเคราะห์ข้อความ  เป็นความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยค า  เป็นข้อความ
หรือเร่ืองราว เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างได้ความมากที่สุด  
  2.  การสังเคราะห์แผนงาน  เป็นความสามารถในการสร้างโครงการ วางแผนการท า 
กิจกรรมต่างๆ  เป็นความสามารถในการที่จะน าข้อมูลเร่ืองราว เหตุการณ์ที่ก าหนดให้มาหาวิธีว่าจะ
ท าอย่างไร จึงจะท าให้เร่ืองที่ต้องอาศัยข้อมูลเหล่านี้ สามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายได้ เช่น ถ้าต้อง
ท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งร่วมกัน สามารถวางแผนการท างานร่วมกันได้ 
  3.  การสังเคราะห์ความสัมพันธ์  เป็นความสามารถในการพิจารณาว่าเร่ืองราวน้ันๆ 
มีเนื้อหาอะไรที่สัมพันธ์กัน และเมื่อน ามาสัมพันธ์กันแล้วสามารถสรุปเป็นเร่ืองราวใหม่ได้  
 
 กระบวนการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งใหม่  (สุวิทย์  มูลค า, 2550 : 21)  ประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน ดังนี้  



  1.  ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์  เป็นการก าหนดความประสงค์ว่า  ต้องการจะคิด  
สังเคราะห์หรือสร้างสิ่งใหม่ในเร่ืองใด  
  2.  ศึกษาข้อมูล  เป็นการศึกษาส่วนประกอบ  หรือวิเคราะห์ข้อมูลของสิ่งของวัสดุ  
เคร่ืองใช้ ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
  3.  เลือกข้อมูล  เป็นการเลือกข้อมูล หรือส่วนประกอบของสิ่งของเคร่ืองใช้ วัสดุ  
ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  4.  น าข้อมูลมาจัดท ากรอบความคิด เป็นการก าหนดกรอบแนวคิด ส าหรับการสร้าง 
สิ่งใหม่  
  5.  สร้างสิ่งใหม่  เป็นการสร้างสิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์  และกรอบแนวคิดที่ได้ 
ก าหนดและตัดสินใจเลือกโดยการผสมผสานประกอบ /ข้อมูลที่เลือกรวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น 
 
 พฤติกรรมบ่งชี้ที่ว่าผู้เรียนมีความคิดสังเคราะห์  (ฆนัท  ธาตุทอง,  2554 : 47)   
ประกอบด้วย 
  1.  สื่อความหมายให้เข้าใจเป็นภาพรวมได้ 
  2.  บอกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบย่อยๆ ของภาพรวมได้ 
  3.  แสวงหา เลือกจัดกลุ่ม จัดล าดับสิ่งต่างๆ ได้ 
  4.  บอก เขียน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆ ได้ 
  5.  น าองค์ประกอบย่อยๆ  ไปสร้างเป็นภาพรวมได้ 
 
 2.5.3  คิดไตร่ตรอง 
 
 การคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking)  เป็นการคิดทบทวนตนเองเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการย้อนกลับไปคิด  (Ghaye Anthony and Ghaye Kay, 1998)  ซึ่งหมายถึง การย้อนกลับ
ไปมองค่านิยม ความเข้าใจและการท างานที่ผ่านมาที่เดิมเรามองแบบผิวเผิน  พิธี การต่างๆ และสิ่งที่
เกิดขึ้นประจ าวันที่ประกอบกันเป็นงานในแต่ละวัน การทบทวนตนเองมิได้เป็นการพิจารณาแต่เพียง
สิ่งผิดปกติ สิ่งที่เป็นข้อยกเว้น และสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่ในการย้อนกลับไปนี้เราสามารถ
พิจารณาตัวเอง และบทบาทที่เราแสดงในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และบทบาทของผู้อื่นที่
มีความส าคัญซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วย  การทบทวนตนเองเป็นการเรียนรู้วิธีการให้เหตุผลในการ
กระท าของตนเอง ซึ่งหมายถึงรู้จักบรรยาย อธิบาย และชี้แจงความถูกต้องในการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้ว  



การทบทวนตนเอง เป็นอุปนิสัยในการสอบถามเพื่อหาข้อมูล ซึ่งมิใช่เป็นเพียงการรวบรวมวิธีเพื่อให้
ได้มาซึ่งหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับการท างานเท่านั้น และมิได้เป็นเคร่ืองมือส าเร็จรูปที่ประกอบด้วยสิ่ง
ต่างๆ เช่น การ เขียนบันทึก การวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญ   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนตนเอง  
การคิดทบทวนตนเองอาจป ฏิบัติได้ในลักษณะต่างๆ  เช่น ผ่านการสนทนา แลกเปลี่ยน   การ
แลกเปลี่ยนมีหลายแบบ เช่น แบบให้รายละเอียด  แบบรับรู้ แบบรับฟัง แบบปฏิสัมพันธ์ แบบ
วิพากษ์ วิจารณ์   พฤติกรรมบ่งชี้ที่ว่าผู้เรียนมีความคิดไตร่ตรอง เช่น การเขียนบันทึก สนทนา
แลกเปลี่ยน วิพากษ์ วิจารณ์  ท าซ้ า  
 
 วัชรา  เล่าเรียนดี  (2554 : 9)  กล่าวถึงทักษะการคิดแบบไตร่ตรองและสะท้อนความคิด 
ว่าเป็นความสามารถในการทบทวนการคิด การปฏิบัติของตนเอง และของคนอ่ืน สามารถเชื่อมโยง
แนวคิดกับประสบการณ์ส่วนตัว หรือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะ
นี้ คือ การเขียนบันทึกประจ าวัน  น าบทความที่เป็นสื่อการเรียนมาเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เรียน การ
อ้างอิงถึงเหตุการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การอธิบายได้ว่าตนเองคิดอะไร ท าอย่างไรจึงได้ผล
อย่างนั้น  เมื่อใดที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการสร้างความเข้าใจกับข้อมู ลหรือ เพื่อพัฒนา
ทักษะ การท าความเข้าใจกับข้อมูลครูจะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการคิดเปรียบเทียบข้อมูล
ความรู้ที่ได้รับและแสดงออกมาให้เห็นได้ด้วยการพูด การตอบ หรือการเขียน เมื่อมีความเข้าใจ
ข้อมูลก็จะสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ 
 
 2.5.4  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ  (2553 : 101)  ได้ให้ความหมาย  ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(Critical Thinking)  ว่าหมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา คลุมเครือมีความขัดแย้งเพื่อตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่
ควรท า โดยใช้ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจากข้อมูลรอบที่ด้าน ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการ 
ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลส่วนตัวของผู้คิด  
 
 ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี ค าวัจนัง  (2551 : 60)  กล่าวว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณจัดเป็นกระบวนการคิดที่ผู้คิดต้องคิดกว้าง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกต้องอย่างมี
เหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับการคิดแก้ปัญหา โดยเป็นทักษะส าคัญของการ
แก้ปัญหา 



   2.5.4.1  ขั้นตอนของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ์  (2537   อ้างถึงใน สุคนธ์  สิ นธพานนท์ และคณะ , 
2550 : 73-74)  ได้ศึกษากระบวนการและองค์ประกอบของการคิดวิจารณญาณแล้ววิเคราะห์ 
สังเคราะห์จนได้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  7 ขั้นตอน ดังนี ้
               1)  การระบุหรือท าความเข้าใจกับปัญหา ข้ออ้าง (Claims) หรือข้อ 
โต้แย้งซึ่งต้องอาศัยควา มสามารถฝึกฝนการพิจารณาข้อมูลหรือสถานการณ์ที่ปรากฏ การพิจารณา
ความมากมายของค า ความชัดเจนของค า  
               2)  การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาศัยความสามารถในการรวบรวม
โดยการสังเกตทางตรงและทางอ้อม การดึงข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ การสังเกตจะช่วยให้
บุคคลรับสิ่งเร้าเพื่อให้เกิดกระบวนการดูดซึมเข้าสู่โครงสร้าง และกระบวนการปรับตัวให้เข้าสู่
โครงสร้างเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุล 
               3)  การพิจารณาความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล และการระบุความพอเพียง
ของข้อมูลซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือข องแหล่งข้อมูล ความถูกต้อง
ของข้อมูล การประเมินข้อมูลทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
               4)  การระบุลักษณะของข้อมูลซึ่งต้องอาศัยความสามารถ   การแยกแยะ  
ความแตกต่างของข้อมูล การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล การตีความ การสังเคราะห์ การระบุ
สันนิษฐานเบื้องต้น การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ 
               5)  การตั้งสมมุติฐาน  ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการ เชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ระบุทางเลือกของปัญหา  และความสามารถในการต้ัง
สมมุติฐาน 
               6)  การประเมินข้อสรุป ซึ่งต้องอาศัยความสามาร ถในการวิเคราะห์ 
และการประเมินผล เพื่อพิจารณาว่า จะน าไปใช้ได้หรือไม่ และมีผลตามมาอย่างไร  
    7)  การประเมินผล เป็นการวัดความสามารถ ในการพิจารณาประเมิน
ความถูกต้องสมเหตุผลของข้อสรุป ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ และประเมินอย่าง
ไตร่ตรองรอบคอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุผล เชิงตรรกะจากข้อมูลที่มีอยู่ 
 
   2.5.4.2  พฤติกรรมของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นพฤติกรรมภายในสมอง  ที่ไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรงแต่สามารถเล็งเห็นได้ว่า  เกิดพฤติกรรมภายในขึ้น สามารถอธิบายพฤติกรรมการแสดงออก
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยลักษณะที่แตกต่างกัน ดังน้ี 



   เอนนิส (Ennis,  1985   อ้างถึงใน สุวิทย์  มูลค า,  2550 : 22)  ได้กล่าวถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสรุปได้ดังนี้  
    1)  ด้านการแสดงออก  เช่น 
     1.1)  พูด เขียน หรือสื่อความหมายความเข้าใจโดยมีความหมาย
ชัดเจน 
     1.2)  ก าหนดประเด็นปัญหาที่แน่นอนโดยพิจารณาสถานการณ์รวม
ทั้งหมด 
     1.3)  เป็นผู้มีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
     1.4)  มองหาทางเลือกหลายๆ ทาง  แสวงหาความถูกต้องแม่นย าให้
มากที่สุดตามที่สถานการณ์ต้องการ 
     1.5)  เปิดใจกว้างพิจารณาทัศนะอ่ืนๆ นอกเหนือจากแนวคิดของตน  
     1.6)  ไม่ด่วนตัดสินใจกรณีที่หลักฐานและเหตุผลไม่เพียงพอ 
     1.7)  ยืนยันจุดยืนหรือเปลี่ยนจุดยืนเมื่อมีหลักฐานและเหตุผลที่
เพียงพอ 
    2)  ด้านการอ้างประเด็นปัญหาหรือข้อสรุป เช่น  
     2.1)  ถามหรือตอบค าถามเกี่ยวกับความชัดเจนและความถูกต้องตาม
หลักการ 
     2.2)  ชี้ให้เห็นความคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่อาจแสดงให้เห็นชัดเจน  
     2.3)  วินิจฉัยความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ที่มาของแนวคิดและ เหตุผล
ต่างๆ ได ้
     2.4)  ตัดสินใจด้วยการใช้กฎต่างๆ และประเมินการวินิจฉัยได้ 
     2.5)  วินิจฉัยตัดสินค่านิยมต่างๆ และประเมินการวินิจฉัยตัดสิน
คุณค่าของค่านิยมนั้นได้ 
     2.6)  ด าเนินการตามระเบียบแบบแผน ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เช่น ท าตามขั้นตอนต่างๆ ของการแก้ปัญหา สังเกตความคิดของตนเองและใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมใน
การคิด 
     2.7)  ใช้วิธีพูดและกิริยาที่เหมาะสมในการอภิปรายและเสนอความ
คิดเห็นต่อแนวคิดต่างๆ  
 



   นอกจากนั้น จากรายงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2544 :  56-57)  ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความคิดวิจารณญาณนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว  
ดังนี้ 
    1)  เข้าใจความหมาย  ข้อความและเร่ืองราว  ที่น ามาอ้างเพื่อ สนับสนุน
เหตุผลและข้อโต้แย้งต่างๆ ได้ดี  
    2)  ตัดสินข้อความที่คลุมเครือในความหมายที่แตกต่างกัน โดยข้อแรก  
เป็นข้อความที่ยอมรับแล้ว ส่วนอีกข้อความหลังเป็นการน าสิ่งที่ยอมรับมาประยุกต์ใช้ ถ้าข้อความทั้ง
สองมีความหมายตรงกันก็พิจารณาตัดสินว่ามีความสอดคล้องกัน  แต่ถ้าข้อความนั้นมีความหมายไม่
ตรงกันก็พิจารณาตัดสินได้ว่ามีความคลุมเครือในเหตุผลที่เสนอ 
    3)  ตัดสินข้อความที่ขัดแย้งซึ่งกันและกันได้  เพื่อประโยชน์ในการตัด
ข้อความที่ขัดแย้งออก 
    4)  ตัดสินข้อความได้ว่ามีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 
    5)  ตัดสินข้อสรุปตามที่มีข้อมูลสนับสนุนได้ 
    6)  ตัดสินข้อความที่เป็นหลักการและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
    7)  ตัดสินข้อความที่สังเกตได้ว่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 
    8)  ตัดสินเหตุผลในการสรุปได้ 
    9)  ตัดสินได้ว่ามีการก าหนดปัญหาแล้วหรือยัง 
    10)  ตัดสินข้อความที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น 
    11)  พิจารณาว่ามีค านิยามเพียงพอหรือยัง 
    12)  พิจารณาข้อความที่กระท าโดยผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นที่ยอมรับหรือไม่  
 
   กล่าวโดยสรุปแล้วพฤติกรรมของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น
ประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ 
    1)  มีความสามารถในการนิยามปัญหาโดยการก าหนดปัญหา ข้อโต้แย้ง
หรือข้อมูลที่คลุมเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของค า  
    2)  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  โดยการสังเกตปรากฏการณ์
ต่างๆ แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องพิจารณาทัศนะของคนอ่ืน และแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย 
    3)  มีความสามารถในการจัดระบบข้อมูล โดยแสวงหาแหล่งที่มา ความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอ ระบุข้อตกลงเบื้องต้น จัดระบบข้อสนเทศต่างๆ  



    4)  มีความสามารถในการต้ังสมมติฐาน โดยก าหนดจากความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลหาทางเลือกหลายๆ ทาง 
    5)  มีความสามารถในการสรุปอ้างอิง   โดยพิจารณาและตัดสิน ว่ามี
เหตุผล  เพียงพอที่สรุปได้หรือไม่ ใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและ
สรุปเป็นกฎเกณฑ์ได้ 
    6)  มีความสามารถในการประเมินการสรุป อ้างอิง  โดยพิจารณาและ
ตัดสินว่าสรุปตามข้อมูลหลักฐานหรือไม่ จ าแนกข้อสรุปที่มีเหตุผลหนักแน่นและเน่าเชื่อถือ 
 
 2.5.5  คิดสร้างสรรค์ 
 
 กิลฟอร์ด  (Guilford, 1967  อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ , 2550 : 30-32)  
กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดแบบอเนกนัย  (Divergent Thinking)  คือคิดหลายทาง 
หลายแง่มุม คิดกว้างไกล ลักษณะการคิดเช่นน้ีน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิ ษฐ์แปลกใหม่ รวมทั้ง
การแก้ปัญหาได้ส าเร็จ การคิดแบบอเนกนัยนี้ประกอบด้วยความคิดริเร่ิม  (Originality)  ความคล่อง
ในการคิด  (Fluency)  ความยืดหยุ่นในการคิด  (Flexibility)  และความละเอียดลออ (Elaboration)    
 
   2.5.5.1  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
   องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ มีรายละเอียด ดังน้ี 
               1)  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากัน
กับความคิดของคนอ่ืนและแตกต่างจากการคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดของเดิมที่มี
อยู่แล้วให้แปลกแตกต่างจากที่เคยเห็น  หรือสาม ารถพลิกแพลงให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิด
ความคิดริเร่ิมมีหลายระดับ ซึ่งอาจเป็นความคิดคร้ังแรกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครสอน แม้ความคิดนั้น
จะมีผู้อื่นคิดไว้ก่อนแล้วก็ตาม   
               2)  ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากัน
ในเร่ืองเดียวกันแบ่งเป็น 4 ประเภท 
                        2.1)  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้ถ้อยค า 
                        2.2)  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงความสัมพันธ์ 
(Associational Fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่ก าหนด 



                        2.3)  ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก  (Expressional 
Fluency) เป็นความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค และน ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้
ประโยคที่ต้องการ 
                        2.4)  ความคล่องแคล่วในการคิด  (Ideat ional Fluency )  เป็น
ความสามารถที่จะคิดในสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ให้คิดประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ให้
ได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
                3)  ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทห รือแบบของการ
คิดโดยแบ่งออกเป็น 
                        3.1)  ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นได้ในทันที (Spontaneous Flexibility) 
เป็นความ สามารถที่พยายามคิดหลายทางอย่างอิสระ  ตัวอย่างของผู้ที่มีความยืดหยุ่นนี้  อาจได้แก่ 
คิดถึงประโยชน์ของโทรทัศน์ว่ามีอะไรบ้าง คว ามคิดของผู้ที่มีความคิดยืดหยุ่นสามารถจัดกลุ่มได้
หลายทิศทางหรือหลายด้าน เช่น เพื่อรู้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินค้า เพื่อธุรกิจ เพื่อการพักผ่อน ฯลฯ 
ในขณะที่คนซึ่งไม่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้เพียงทิศทางเดียว คือ การพักผ่อน 
                        3.2)  ความคิดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง (Adaptor  Flexibi l i ty ) 
หมายถึงความ สามารถในการดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้านซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ผู้ที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดดัดแปลงได้ไม่ซ้ ากัน  
               4)  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึงความคิดในรายละเอียด
เป็นขั้นตอนสามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็นแผนงานที่สมบูรณ์ขึ้น ความคิดละเอียดลออ
จัดเป็นรายละเอียดที่น ามาตกแต่ง ขยายความคิดครั้งแรกให้สมบูรณ์  
 
   2.5.5.2  พฤติกรรมของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
   ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์  (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์  และดารณี      
ค าวัจนัง, 2551 : 79-80)  มีลักษณะพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
    1)  เป็นผู้ที่มีความไวต่อปัญหา 
    2)  มองการณ์ไกล 
    3)  เป็นตัวของตัวเอง 
    4)  คิดได้หลากหลายทิศทาง 
    5)  เปลี่ยนแปลงความคิดอย่างคล่องตัว 
    6)  ท างานเพื่อความสุขของตนเองมากกว่าหวังผลจากการยกย่องของ
ผู้อ่ืน 



    7)  มีความสามารถในการประดิษฐ์ 
    8)  มีความรู้สึกทึ่ง ประหลาดใจที่ได้พบเห็นสิ่งของใหม่ๆ และสนใจสิ่ง
ที่เกิดขึ้นใหม่ 
    9)  มีสมาธิสูง มีความสามารถท าจิตใจให้เป็นสมาธิ 
    10)  มีความพอใจ และอุทิศเวลาในการท างาน ท างานหลายชนิด 
    11)  ชอบแสดงความคิดเห็น 
    12)  ชอบต้ังค าถาม “ท าไม” “อย่างไร”  แล้วคิดค้นหาค าตอบ 
    13)  เป็นคนกล้าได้ กล้าเสีย 
    14)  เป็นคนชอบการค้นคว้า ทดลอง 
    15)  ชอบจินตนาการอย่างมีเหตุผล เป็นไปได้ 
    16)  ตระหนักในความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
 

   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์ (2550)  กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์ จัดว่าเป็นทักษะ
ระดับสูง ของความสามารถทางสติปัญญา   บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์  จะมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ ถึง
ความสามารถ ดังนี้  
    1)  ความสามารถในการก าหนดขอบเขต  ของปัญหา   ผู้มีความคิด 
สร้างสรรค์  จะไม่มองปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้า ด้วยสายตาธรรมดา หรือด้วยความคิดที่ไม่สู้  แต่มอง
ด้วยมุมมองแบบใหม่ เพื่อท าให้เห็นทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่เหมาะสมกว่า  โดยเร่ิมต้นด้วยการให้
นิยาม หรือก าหนดขอบเขตของปัญหา ที่ต้องการแก้ไขได้อย่างชัดเจน  จากนั้นจึงต้ังเ ป้าหมาย เพื่อ
หาทางแก้ปัญหาน้ัน ในแนวทางที่สร้างสรรค์กว่าเดิม 
    2)  ความสามารถในการใช้จินตนาการ ในการพิจารณาปัญหาเพื่อน าไป  
สู่ความคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพจากจินตนาการ  ช่วยท าให้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกิดได้
ง่ายขึ้น เช่น การที่ อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) สามารถพัฒนาทฤษฎีสัมพันธภาพ ได้จาก
การวาดภาพว่า ตนเองก าลังท่องเที่ยวไปบนล าแสง ที่ยาวไกลล าแสงหนึ่ง 
    3)  ความสามารถในการคัดเลือกอย่างมียุทธศาสตร์  เช่น ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ความสามารถในการมุ่งสู่หนทาง  การแก้ปัญหาที่มีศักยภาพ 
ความสามารถในการตัดทางเลือก ที่ไม่เกี่ยวข้องออก  ความสามารถในการรู้ว่า เวลาใดจะต้องใช้การ
คิดแบบใด จึงจะเหมาะสม และช่วยให้ประสบความส าเร็จได้ เป็นต้น 
    4)  ความสามารถในการประเมินอย่างมี ประสิทธิภาพ  การที่เราจะได้
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดนั้น เราควรจะมีความสามาร ถ ในการแยกแยะ  และคัดเลือกความคิดที่ดี 



และเหมาะสมท่ามกลางแนวความคิด ที่เป็นไปได้มากมาย  โดยคัดเลือกเฉพาะความคิด ที่มีความ
สอดคล้องกัน มารวบรวมประกอบกัน  เพื่อสร้างเป็นความคิดใหม่ขึ้น และน าความคิดใหม่ที่ได้นั้น 
มาพิจารณาประเมินคุณค่า  ในล าดับต่อไป ความสามารถในกา รประเมิน ท าให้เกิดความก้าวหน้าใน
การแก้ปัญหา  อันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ ความปรารถนาที่จะให้ได้ค าตอบ ที่มีคุณภาพสูง  เป็นสิ่ง
ใหม่ที่ดีกว่า และมีความเหมาะสมยิ่งกว่า 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่สะท้อนการคิด โดยพิจารณาจาก
ความหมายของค า ค าจ ากัดความและตัวบ่งชี้ที่นักการศึกษาได้เสนอไว้  ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ต้องการ
ให้เกิดกับตัวผู้เรียน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน VIP   ผู้วิจัยน ารายการพฤติกรรมมาจัดท า
แบบประเมินตนเองของนักเรียน   (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก )  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองมือ
วิจัยในครัง้นี้  
 

2.6  พฤติกรรมที่สะท้อนการแสวงหาความรู้ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 2.6.1  การแสวงหาความรู้ 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (2551 : 54-58)  ก าหนดตัวบ่งชี้ใน
มาตรฐานที่กล่าวว่า “ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และพัฒนาตน เอง
อย่างต่อเน่ือง”  โดยก าหนดตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 
   2.6.1.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถาม เพื่อหา
เหตุผล  มีประเด็นการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้    
    1) การใช้เวลาว่าง ในการอ่านและการฟัง   
    2) การซักถามแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อหรือผู้รู้  
    3) การเขียนบันทึกเร่ืองราว บทความ นิทาน ฯลฯ  
    4) การชักชวนเพื่อร่วมชมรม/เครือข่ายรักการอ่าน   
   2.6.1.2  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้ 
และสื่อต่างๆ  ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  โดยมีประเด็นการตรวจสอบพฤติกรรมดังนี้  
    1)  การศึกษาสารคดี เร่ืองราวที่น่าสนใจ เลือก ดูรายการโทรทัศน์ที่มี
การต่อยอดความรู้ 



    2)  การจัดสรรเวลาตนเองให้มีช่วงศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ตางๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 ชั่วโมง 
    3)  การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สรุปความรู้โดยสังเขปและให้ค า
ชี้แนะเพื่อนได้ 
    4)  การเผยแพร่ความรู้ที่ตนสนใจให้เพื่อนในห้องเรียน ในสถานศึกษา  
 
   2.6.1.3  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนรู้ และ
ชอบมาโรงเรียน  มีประเด็นการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้ 
    1)  การมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง  
    2)  การแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้กับผู้อื่น 
    3)  การมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ 
    4)  การชอบมาโรงเรียน 
 
 2.6.2  การท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (2551 : 32)  ก าหนดตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานที่กล่าวว่า  “ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัดการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต”  ดังนี ้
 
   2.6.2.1  มีทักษะในการจัดการและท างานได้ส าเร็จ   มีประเด็นการตรวจสอบ
พฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้  
    1)  การวางแผนและท างานตามขั้นตอน 
    2)  การตรวจสอบการท างาน 
    3)  การท างานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
   2.6.2.2  เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  มีประเด็น
การตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้   
    1)  ความมุ่งมั่นท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ 
    2)  ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
 



   2.6.2.3  ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ ตนเอง  
มีประเด็นการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้  
    1)  ความเต็มใจและพึงพอใจในการท างาน 
    2)  การปรับปรุงและพัฒนางานอย่ างเต็มความสามารถเพื่อให้ งานมี
ประสิทธิภาพ 
    3)  ความชื่นชม ภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองท าหรือมีส่วนร่วม  
 
   2.6.2.4  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    1)  การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
    2)  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
    3)  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
    4)  การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 
 ปัญญาพล  ภัทรนาวิก (2546  อ้างถึงใน  พิสณุ  ฟองศร,ี  2552 : 371-374)  ได้สร้าง
แบบสอบถามวัดคุณลักษณะการท างานเป็นทีม  มีนิยามของพฤติกรรม ดังนี้  
    1)  ด้านการด าเนินงาน หมายถึง  การเข้าใจขั้นตอนเบื้องต้น   ของการ 
ท าง านเป็นทีม เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบของการท างาน ประกอบด้วย  ขั้นตอนการก าหนด
วัตถุประสงค์ สางแผน และการประเมินการท างาน 
    2)  ด้านการมีส่วนร่วม  หมายถึง  การรู้จักอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อสร้าง  
ความสามัคคี และเข้าใจกันภายในทีมงาน ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศใน การท างานร่วมกัน 
การสื่อสาร ความเข้าใจกัน และการสร้างความผูกพันซึ่งกันและกัน 
    3)  ด้านการเป็นสมาชิก หมายถึง  การเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนใน 
การเป็นสมาชิกร่วมทีม  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ถูกต้อง เหมาะสมและมีความกล้าใน
การท างาน 
    4)  ด้านตัวผู้น า หมายถึง  ความเข้าใจในบทบาท  ของการเป็นผู้น าทีม  
เพื่อให้สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือสมาชิก รวมทั้งประสานสัมพันธ์อันดีให้แก่หมู่สมาชิกด้วยกัน 
รู้จักใช้ความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน และมีความสามารถในการจูงใจสมาชิก 
 



 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2553 : 99)  ได้เสนอเกณฑ์การประเมิน
กระบวนการกลุ่ม ในตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีรายการ
พฤติกรรม ดังนี้   
    1)  มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน   
    2)  ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมมือท างาน   
    3)  ช่วยเหลือเอ้ืออาทรในการท างาน   
    4)  รับผิดชอบตรงต่อเวลา   
    5)  รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ   
    6)  ร่วมภูมิใจในผลงาน   
 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547 : 186)  ได้ให้ตัวอย่างแบบ
ประเมินให้คะแนนงานและการน าเสนอของนักเรียน ด้านการท างานร่วมกับคนอื่น มีรายการ
พฤติกรรม ดังนี้  
    1)  ขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากคนอื่น   
    2)  ท าความเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นให้ชัดเจน   
    3)  ช่วยเหลือกลุ่มในการท ากิจกรรมให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของงาน   
    4)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น   
    5)  ยอมรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ร่วมงาน 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง   กับลักษณะของพฤติกรรมการแสวงหาความรู้   
และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียน   ที่เรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอน VIP   น ารายการพฤติกรรมมาจัดท าแบบประเมินตนเองขอ งนักเรียน 
[แสดงรายละเอียดในภาคผนวก]  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองมือวิจัยในคร้ังนี้  
 

2.7  สื่อวิดีทัศน์  
   

 จากการที่ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   (2554)   ได้จัดท าโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษาขึ้น โดยมุ่งเน้นในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบงาน



คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกด้าน ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้ เล็งเห็น
ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าว โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบัน เป็นสื่อที่มี
คุณภาพยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและอยู่ในความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ส านักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ขึ้น โดยด าเนินการรวบรวม ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
รูปแบบ VDO CLIP ภายใต้ชื่อ KruTube Channel  (ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู )  เพื่อเป็น
คลังข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับครู นัก เรียน และผู้สนใจทั่วไป สามารถน าไปใช้บูรณา
การกับการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มพูนความรู้
อันจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยจัดอบรมครูให้จัดท า คลิป วิดีทัศน์ หรือหนังสั้น  ระหว่างวันที่ 13-17 
มิถุนายน 2554 โดยเชิญวิทยากรจากชมรมหนังสั้นแห่งประเทศไทยมมาให้ความรู้และทักษะปฏิบัติ 
แก่ครู จ านวน 250 คน ผลงานของครูน าเสนอไว้ที่  www.krutubechannel.com  และหลังจากนั้นเพื่อ
เปิดโอกาสและสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้พั ฒนาทักษะการตัดต่อวิดีทัศน์เพื่อน าไปใช้ในการเรียน
การสอนและเผยแพร่  จึงได้จัดโครงการประกวดสื่อวิดีทัศน์ออนไลน์ Krutube Video Contest 2011  
โดยส่งผลงานได้ภายในวันที่ 16 กันยายน 2554  แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์การตัดต่อ
วิดีทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่พัฒนาและใช้ในปัจจุบันให้มีลักษณะง่ายต่อการใช้ เหมาะสมกับครูผู้สอน
ทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้ได้ และนั่นหมายถึงครูผู้สอนจะสามารถถ่ายทอดความรู้ในการตัดต่อ
วิดีทัศน์ให้กับนักเรียนได้ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์จะถู กเลือกน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น   
 

 ในเวลาต่อมา ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ยังได้ด าเนินการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ ICT ปีงบประมาณ 2554  (ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน , 2554)  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์  ICT  ทุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้
มีความรู้ และ ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นเคร่ือง น าไป
นิเทศ ก ากับติดตาม การเรียนการสอนของครูผู้สอน ในหลักสูตรนี้ได้ก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ได้รับ
การอบรมเร่ืองการตัดต่อวิดีทัศน์โดยใช้โปรแกรม Opensource   ชื่อว่า Openshot  และ  Audacity   
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสื่อวิดีทัศน์ ดังน้ี 
 
 
 



  2.7.1  ความหมายของ วิดีทัศน์ 
 

 วิดีทัศน์เป็นการเล่าเร่ืองด้วยภาพ   (วิภาวณี  บุญศรี ,  2551)  ภาพท าหน้าที่หลักในการ
น าเสนอ เสียงจะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของภาพเพื่อให้เข้าใจเนื้อเร่ืองมากยิ่งขึ้น  วิดีทัศน์เป็ นสื่อใน
ลักษณะที่น าเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวและสร้างความต่อเน่ืองของการกระท าของวัตถุจากเร่ืองราว
ต่างๆ สร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ชม เป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย มีความรวดเร็วสามารถเสนอเหตุการณ์ได้
ทันที ถ้าเสนอรายการผ่านระบบโทรทัศน์ ก็จะเป็นรายการโทรทัศน์  
 

 การผลิต วิดีทัศน์ในการศึกษานั้น เป็นเร่ืองของการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อ  
วิดีทัศน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนและครูเป็นจุดมุ่งหมายหลัก ขั้นตอนการผลิตนั้นเหมือนกับ
การผลิตรายการ วิดีทัศน์ทั่วไป แต่จะแตกต่างกันที่รายละเอียดความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และการสื่อ
ความหมายเพื่อการเรียนรู้ การสอน รายการ วิดีทัศน์ ที่มีคุณภาพนั้นต้องสื่อความหมายหรือถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งเอาไว้  
 

 วิดีทัศน์เป็นสื่อที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสตาและหู  (ไชยยศ   เรืองสุวรรณ , 
2550)  เป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืน  
ที่ผู้รับรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว สื่อ วิดีทัศน์นับวันจะมี
ความส าคัญและจ าเป็นมากขึ้น 
 
  2.7.2  ลักษณะเฉพาะของ วิดีทัศน์ 
   2.7.2.1  เป็นสื่อที่สามารถเห็นได้ทั้งภาพ และฟังเสียง  
   2.7.2.2  มีความคงที่ของเน้ือหา  
   2.7.2.3  เสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงความต่อเน่ืองของการกระท า   
   2.7.2.4  ใช้ได้ทั้งผู้ชมทั้งที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่  
   2.7.2.5  เสนอได้ทั้งภาพจริงและกราฟิกต่างๆ  
   2.7.2.6  สามารถเก็บเป็นข้อมูลและน ามาเผยแพร่ได้หลายคร้ัง  
 
 2.7.3  จุดเด่นของ วิดีทัศน์ท่ีได้เปรียบสื่อชนิดอื่นๆ ดังนี้ 
   2.7.3.1  สามารถน าเสนอภาพเหตุการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็ว  
   2.7.3.2  สามารถน าเสนอภาพที่ใหญ่มากมาให้ดูได้ เช่น ภาพโลก  
   2.7.3.3  สามารถน าเสนอภาพที่เล็กมาให้ดูได้ เช่น สัตว์ขนาดเล็กพวกไฮดรา  



   2.7.3.4  สามารถน าเสนอภาพจากที่ห่างไกล/ภาพเหตุการณ์ในอดีต  
   2.7.3.5  สามารถน าเสนอภาพที่หายาก เช่น ภูเขาไฟระเบิด  
   2.7.3.6  สามารถท าภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วให้ช้าลง  
   2.7.3.7  สามารถท าภาพที่เกิดขึ้นช้ากินเวลานานให้รวดเร็ว 
   2.7.3.8  สามารถน าเสนอแทนภาพจริงที่เป็นอันตราย  เช่น การทดลองทางเคมี  
 
 2.7.4  รูปแบบของรายการ วิดีทัศน์เพื่อการศึกษา 
   2.7.4.1  รูปแบบพูดคนเดียว  (Monologue)  เป็นรายการที่ผู้ปรากฏ ตัวพูดคุยกับ
ผู้ชมเพียงหนึ่งคน ส่วนมากจะมีภาพประกอบเพื่อมิให้เห็นหน้าผู้พูดอยู่ตลอดเวลา  
   2.7.4.2  รูปแบบสนทนา (Dialogue) เป็นรายการที่มีคนมาพูดคุยกันสองคน ทั้ง
สองคนมีผู้ถามและคู่สนทนาแสดงความคิดเห็นที่น าเสนอทั้งคู่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
สนทนาจะมีคน 2-3 คนก็ได้  
   2.7.4.3  รูปแบบอภิปราย  (Discussion)  เป็นรายการที่ผู้ด าเนินรายการอภิปราย
หนึ่งคนป้อนประเด็นค าถามให้ผู้ร่วมอภิปรายตั้งแต่  2 คนขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน  4 คน ผู้อภิปรายแต่
ละคนจะแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นต่างๆ  
   2.7.4.4  รูปแบบสัมภาษณ์  (Interview)  เป็นรายการที่มีผู้สัมภาษณ์และผู้ถูก
สัมภาษณ์ คือ วิทยากรและพิธีกรมาสนทนากัน  
   2.7.4.5  รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา  (Quiz Programmed)  เป็นรายการที่จัดให้มี
การแข่งขันระหว่างคนหรือกลุ่มของผู้ที่มาร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหา   
   2.7.4.6  รูปแบบสารคดี  (Documentary Programmed)  เป็นรายการที่เสนอ
เน้ือหาด้วยภาพและเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไม่มีพิธีการ ซึ่งแบ่งออกเป็น   2 ประเภท  
       1)  สารคดีเต็มรูป เป็นการด าเนินเร่ืองด้วยภาพและเน้ือหาตลอดรายการ   
       2)  กึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว  (Semi Documentary)  เป็นรายการที่มีผู้ 
ด าเนินรายการท าหน้าที่เดินเร่ืองพูดคุ ยกับผู้ชมและให้เสียงบรรยายตลอดรายการ นอกนั้นเป็นภาพ
แสดงเร่ืองราวต่างๆ  
   2.7.4.7  รูปแบบละคร (Dramatically Style) เป็นรายการที่เสนอเร่ืองราวด้วยการ 
จ าลองสถานการณ์ เป็นละครที่มีการก าหนดผู้แสดง จัดสร้างแสง การแต่งตัว และแต่งหน้าให้
สมจริง สมจัง และใช้เทคนิคการละครเพื่อเสนอเร่ืองราวให้เหมือนจริงมากที่สุด  
 
 



   2.7.4.8  รูปแบบสารละคร  (Docu-Drama)  เป็นรายการที่ผสมผสานสารคดีเข้า
กับรูปแบบละครหรือการน าละครมาประกอบรายการที่เสนอเน้ือหาบางส่วน มิใช่เสนอเป็นละครทั้ง
รายการ เพื่อให้การศึกษาความรู้และแนวคิด  
   2.7.4.9  รูปแบบสาธิต  (Demonstration)  เป็นรายการที่เสนอวิธีการท าอะไร 
สักอย่างเพื่อให้ผู้ชมได้แนวทางไปใช้ท าจริง  
   2.7.4.10  รูปแบบเพลงและดนตรี  (Song and Music)  มี  3 ลักษณะ  
         1)  มีดนตรี นักร้องมาแสดงสด  
         2)  ให้นักร้องมาร้องควบคู่ไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกมาแล้ ว  
         3)  ให้นักร้องและนักดนตรีมาแสดง แต่ใช้เสียงที่บันทึกมาแล้ว  
   2.7.4.11  รูปแบบการถ่ายทอดสด  (Live Programmed)  เป็นรายการที่ถ่ายทอด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น  
   2.7.4.12  รูปแบบนิตยสาร  (Magazine Programmed) เป็นรายการที่เสนอรายการ
หลายประเด็น และหลายรูปแบบในรายการเดียวกัน  
 
  ปัจจุบัน  เทคโนโลยีการผลิต วิดีทัศน์มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว   (ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552)  โดยมีการพัฒนากล้อง
ถ่ายวิดีแบบแอนาลอกแบบเดิมที่มีขนาดใหญ่ให้เ ป็นกล้อง วิดีทัศน์แบบดิจิทัลที่มีขนาดเล็กลงมาก  
แต่สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้น  โดยสามารถน าไฟล์ที่ได้จากการถ่ายภาพ
บันทึกเก็บไว้ในสื่อประเภทแผ่น ซีดี เพื่อน าไปใช้งานต่อไปได้ ในฟอร์แมท วีซีดี และ ดีวีดี  ซึ่งยังคง
ให้ภาพที่มีคุณภาพสูง  นอกจากนี้ยังมีการน าไฟล์ที่ได้จากการถ่ายวิดีทัศน์ไปใช้งานในการผลิตสื่อ
ประเภทมัลติมีเดีย  และเว็บเพจ เพื่อเผยแพร่ภาพวิดีทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ได้อย่างรวดเร็ว     
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการน าเทคโนโลยีการผลิต วิดีทัศน์ไปใช้เพื่อการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน ผลิตสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการน าไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ทางการศึกษา  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง 

 การผลิตวิดีทัศน์ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร แต่ไม่
เกินความสามารถของผู้ที่สนใจจะผลิต  และมีความตั้งใจอย่าง จริงจัง  มีขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นใหญ่ๆ 
ดังนี ้ 
   1.  การวางแผนงานการผลิต  (Planning Stage) 
  2.  การด าเนินการผลิต  (Production Stage) 
  3.  การประเมิน  (Evaluation Stage) 



 2.7.5  การวางแผนงานการผลิตวิดีทัศน์ 
 
 การผลิต วิดีทัศน์จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เช่นเดียวกับการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น การ
สร้างบ้าน ก็จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นต้องการ รายละเอียดต่างๆ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ก่อนที่จะมีการเขียนแบบบ้าน การวางแผนที่ดี ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ โดยสังเขป ดังนี้ 
    2.7.1.1  ก าหนดหัวเร่ือง (ชื่อเร่ือง)   
   2.7.1.2  ก าหนดรูปแบบรายการและลักษณะการน าเสนอ  
   2.7.1.3  ศึกษารวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองและเนื้อหา 
   2.7.1.4  ก าหนดวัตถุประสงค์ และรายละเอียดเนื้อหา 
   2.7.1.5  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
   2.7.1.6  เขียนบัตรด าเนินเร่ือง 
   2.7.1.7  เขียนบทโทรทัศน์ 
 
 2.7.6  การด าเนินการผลิตวิดีทัศน์ 
 
 การด าเนินการผลิต เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการหลังจากที่ได้วางแผนการผลิตแล้ว คล้าย
กับการสร้างบ้าน เมื่อเขียนแบบบ้านเสร็จแล้ว ก็ด าเนินการก่อสร้างที่แบบที่เขียนไว้ ขั้นตอนการผลิต 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 
   2.7.6.1  การเตรียมงานเพื่อการบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
    1)  เตรียมการถ่ายและบันทึกภาพ เช่น การเตรียมสถานที่ บุคลากร  
(ผู้แสดง) ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวันเวลา สถานที่ให้พร้อม 
    2)  เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ถ่ายและบันทึกภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายโทรทั ศน์ สามขา  (ขาตั้งกล้อง)  เคร่ืองบันทึกเทป  (กรณีกล้อง
ถ่ายกับเคร่ืองบันทึกแยกกัน )  ตลับเทปเปล่า ฯลฯ การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์นี้ หมายรวมถึง
การเตรียมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมค์ สาย
ต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผ่นสะท้อน  (Reflector)  เคร่ืองแต่งกายและประกอบฉาก  (ถ้าจ าเป็น) 
    3)  เตรียมงานด้านกราฟิก  เช่น ชื่อรายการ  ชื่อเร่ือง ภาพเขียน  ภาพวาด  
(ถ้าจ าเป็นต้องมี )  ชื่อผู้แสดง ผู้ก ากับ หน่วยงาน ฯลฯ ปัจจุบันการเตรียมการด้านกราฟิก  ท าได้โดย
ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 



   2.7.6.2  การถ่ายท าและบันทึกภาพ 
   เป็นขั้นตอนการบันทึกภาพ (เทป) ตามบทที่เขียนไว้ ทั้งในและนอกสถานที่ ให้
มีการตรวจสอบการถ่ายและบันทึกภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งการจดบันทึกรายการการบันทึกภาพโดย
ละเอียด เพื่อสะดวกต่อขั้นตอนต่อไปนี้ 
    1)  การตัดต่อภาพ เป็นการน าภาพที่บันทึกไว้มาคัดเลือก และตัดต่อตาม
บทโทรทัศน์ 
    2)  เตรียมเสียงดนตรีและเสียงประกอบ และบันทึกเสียง 
    3)  ตัดต่อเสียงและภาพ 
    4)  ทดลองฉาย ปรับปรุงแก้ไข 
    5)  บันทึก วิดีทัศน์และท าส าเนา 
 
 2.7.7  การประเมินผลงานวิดีทัศน์ 
 
 การประเมิน เป็นการตรวจสอบผลงา นที่ผลิตขึ้นมา ตามบทโทรทัศน์ที่สร้างไว้ โดย
พิจารณาแง่มุมต่างๆ  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  การแก้ไขปรับปรุงในขั้นสุดท้าย เมื่อสร้างเสร็จแล้วนี้ เป็น
เร่ืองที่ยุ่งยากมากพอสมควร ขอแนะน าว่า ควรแก้ไขปรับปรุงบทโทรทัศน์ให้ดีก่อนลงมือด าเนินการ
ถ่ายท าและบันทึกเสียง 
 
 2.7.8  บทวิดีทัศน์ 
 
 เบื้องหลังความส าเร็จของการผลิตวิดีทัศน์เกิดจากหลายๆ องค์ประกอบ บทวิดีทัศน์
เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งเป็นหัวใจในการก าหนดภาพและเสียงให้ปรากฏบนจอภาพ 
รายการวิดีทัศน์ต่างๆ ไม่ว่าทางการศึกษา รายการบันเทิง ล้วนต้องมีบทส าหรับการผลิตรายการ
ทั้งสิ้น เพราะบทวิดีทัศน์จะเป็นแนวทางในการผลิตรายการได้ตรงเป้าหมายและให้ผู้ผลิตรายการ
และทีมงานทุกฝ่ายสามารถเข้าใจตรงกันว่าเขาจะท าอะไร จะท างานกันอย่างไร โดยเร่ิมตั้งแต่การวาง
แผนการท างาน การก าหนดงบประมาณและเวลา การเตรียมการก่อนถ่ายท า การถ่ายท า การตัดต่อ
บันทึกเสียง บทเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว เป็นแนวทางในการท างาน หรือเส้นน าทางการท างานที่จะ
ท าให้การผลิตส าเร็จตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ถ้าไม่มีบท เปรียบเสมือนการท างานที่
ไม่มีการวางแผน ยากที่จะส าเร็จตามเป้าหมาย  



 กล่าวโดยสรุป บทวิดีทัศน์ คือ เป็นข้อเขียนหรือ รายละเอียดที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็น
ตัวก าหนดแนวทาง ในการด าเนินการผลิตรายการวิดีทัศน์ และสื่อความหมายให้ทุกฝ่ายเข้าใจได้
ตรงกันและสื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 
   2.7.8.1  องค์ประกอบท่ีส าคัญของบทวิดีทัศน์ 
    1)  ส่วนที่น าเข้าสู่เร่ืองหรือแนะน าเร่ือง (Introduction) เป็นตอนต้นของ
เร่ือง ให้ผู้ชมสนใจเร่ืองราวต่างๆ ที่จะบอกเล่า  
    2)  ส่วนที่เป็นการด าเนินเร่ือง เป็นส่วนที่บอกถึง เร่ืองนั้นๆ  ว่าด าเนิน
ไปอย่างไร (Development)  
    3)  ส่วนที่เป็นแก่นของเร่ืองเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด เป็นส่วนที่จะเปิดเผย
เร่ือง (Climax)  
    4)  เป็นส่วนที่สรุป เมื่อเสนอเร่ืองนั้นจบแล้ว บางครั้งอาจให้ผู้ดูสรุปเอง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบรายการ  
 
   2.7.8.2  หลักในการเขียนบทท่ีดี 
    1)  บทวีดิทัศน์ควรมีแก่นเร่ือง (Theme) เพื่อให้เร่ืองมีเอกภาพ (Unity)  
    2)  มีการวางโครงเร่ืองที่ดี (Out Line) น่าสนใจให้ติดตาม  
    3)  ควรเลือกรูปแบบของบทให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเร่ือง   
    4)  ภาษาที่ใช้ควรมีความสละสลวยเข้าใจง่ายใช้ภาษาเพื่อการฟังมิใช่
ภาษาเพื่อการอ่าน  
    5)  ภาพและเสียงควรมีความสัมพันธ์กัน  (Relation of Sound and 
Picture)  
    6)  ภาพและเสียงของแต่ละช่วงตอนต้องมีความต่อเน่ืองกัน   
    7)  ค านึงถึงจ านวนเวลาของรายการ ความยาวของบทต้องสอดคล้องกับ
เวลาที่มี  
    8)  ผู้เขียนบทควรประสานแนวคิดกับเจ้าของเร่ือง เพื่อให้ได้เนื้อเร่ืองที่
ถูกต้องสมบูรณ์  
    9)  ขณะที่มีการผลิตรายการ  ผู้เขียนบทควรสั งเกตจากจอมอนิเตอร์ ว่า 
ภาพและเสียงที่ปรากฏนั้นเป็นไปตามจินตนาการที่คิดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ดีอย่างที่คิด อาจให้ข้อคิดเห็น
แก่ผู้ก ากับเพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข  



    10)  เมื่อขั้นตอนการผลิตเสร็จสิ้นลง ตามปกติจะมีการ ประชุมดูผลงาน 
เพื่อประเมินผู้เขียนบทต้องเข้าร่วมประเมินคุณภาพของรายการด้วย  
 
 2.7.9  ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการผลิตวิดีทัศน์ 
 
   2.7.9.1  ซอฟท์แวร์ประยุกต์ตัดต่อภาพและเสียง 
   ซอฟท์ แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ในปัจจุบัน  (วรพจน์  นวลสกุล ,  2552)          
มีมากมายให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงบประมาณ ความต้องการแ ละคุณภาพของผู้ผลิต
รายการ ได้แก่ 
    1)  Adobe Premier  โปรแกรมตัดต่อภาพและเสียงระดับมือสมัครเล่น 
ถึงมืออาชีพ ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีฟังก์ชั่นการท างานให้มากมาย สามารถสร้างสรรค์งานใน
ระดับ Broadingcasting มี Plugin มากมายให้เลือกใช้งาน 
    2)  Window Movie Maker  เป็นโปรแกรมที่มากับระบบปฏิบัติการ  
Windows ใช้งานง่ายเหมาะส าหรับมือใหม่ผู้ที่เร่ิมต้นตัดต่อครอบคลุมทั้งภาพและเสียง 
    3)  Ulead Video Studio  เป็นอีกโปรแกรมหน่ึงที่นิยมใช้งานส าหรับ 
มือใหม่ พร้อมไตเต้ิลส าเร็จรูปแบบมืออาชีพ รวมทั้งยังมีเคร่ืองมือ ที่ใช้ส าหรับสร้างซาวน์แทร็ค 
(Soundtrack)  อย่างง่ายๆ อีกด้วย 
    4)  Sony Vegas  โปรแกรมตัดต่อจากค่ายโซนี  ใช้งานง่ายอีกโปรแกรม
หนึ่ง  
    5)  Open Shot  โปรแกรมตัดต่อที่เป็น  Opensource  ไม่มีลิขสิทธ์ 
 
   2.7.9.2  ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการบันทึกตัดต่อผสมเสียง 
   เสียงเป็นส่วนที่ส าคัญควบคู่ไปกับภาพวิดีทัศน์ และภาพยนตร์ การจะผลิต
รายการวิดีทัศน์ให้มีความสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรยาย พูด -คุย 
เสียงดนตรีประกอบ  เสียงจากธรรมชาติ หรือเสียงพิเศษที่ปรุงแต่งขึ้น  การใช้ซอฟท์แวร์โปรแกรม
ในการบันทึกตัด ต่อผสมเสียงจะช่วยให้ผู้ผลิตงานสามารถมองเห็นคลื่นเสียงและท าการตัดต่อ
ปรับแต่งเสียงได้สะดวกยิ่งขึ้น โปรแกรมที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ 
     1)  Adobe Audition  โปรแกรมบันทึกตัด ต่อผสมเสียงระดับมือ -
อาชีพ มีการจัดแบ่งหน้าต่างหลักออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ หน้าต่างบัน ทึก-ตัดต่อ และหน้าต่างผสม



สัญญาณเสียง สามารถน าภาพวิดีทัศน์เข้ามาเพื่อเป็นไกด์วางคลิปเสียงให้ตรงกับภาพวิดีทัศน์ได้   
และยังสามารถท าเสียงเซอร์ราวน์  (Surround Sound)  ได้รอบทิศทางได้อีกด้วย 
     2)  Audacity  เป็นโปรแกรมเปิดประเภท  Opensource  ไม่มี 
ลิขสิทธิ์  ใช้งานง่ายมีฟังก์ชั่นในการท างาน ลูกเล่นมากมายให้เลือกเพียงพอต่อการผลิตรายการ
วิดีทัศน์ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี 
     3)  Sony Sound Fource  จากค่ายโซนี  เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย
ไม่ยุ่งยากมาก  สามารถบันทึกเป็น MP3 และ  WMA  ได้ 
 
 2.7.10  ข้อดีและข้อจ ากัดของการผลิตรายการวิดีทัศน์ระบบดิจิทัล 
 
   2.7.10.1  ข้อดี 
    1)  มีความรวดเร็วในการผลิตรายการยิ่งขึ้น ด้วยระบบนอนลิเนียร์  
    2)  จัดเก็บไว้ในรูปดิจิทัลไฟล์ ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
    3)  ใช้พื้นที่การจัดเก็บน้อย 
    4)  แปลงสัญญาณได้หลากหลายฟอร์แมท เช่น MPEG, DAT, AVI, 
WAV, MP3 
    5)  เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกอย่างไม่มี
ขีดจ ากัด 
    6)  ต้นทุการผลิตถูกลง ทั้งกล้องบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
กล้องโทรทัศน์ และอุปกรณ์ รวมทั้งมีขนาดเล็กลงด้วย 
    7)  อุปกรณ์ตัดต่อภาพและเสียง เปลี่ยนมาเป็นซอฟท์แวร์ (Software) 
    8)  ท าเทคนิคพิเศษได้หลากหลายซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
    9)  ผสมผสานกับสื่ออ่ืนๆ  ได้ไม่จ ากัดในลักษณะมัลติมีเดีย 
    10)  สร้างปฏิสัมพันธ์ในรายการได้ ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต 
 
   2.7.10.2  ข้อจ ากัด 
    1)  ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการผลิตยังมีราคาแพง (แต่มีหลากหลายราคาให้
เลือก) 
    2)  ต้องค านึงถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 



    3)  ผู้ผลิตรายการต้องใช้หลายทักษะในการผลิต ทั้งโปรแกรมตัดต่อ 
กราฟิก และเสียง 
    4)  เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจ าเป็นต้องศึกษาและเลือกใช้
งานให้เหมาะสมกับลักษณะรายการและต้นทุนการผลิต 
 
 เทคโนโลยีการผลิตวีดิทัศน์ในปัจจุบัน  มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว  ด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ท าให้การผลิตรายการวิดีทัศน์ในระบบอนาล็อก  (Analog)  เดิมซึ่งจะต้องตัดต่อเรียบ
เรียงภาพและเสียง หรือด าเนินเร่ืองไปตามล าดับก่อนหลัง  ที่เรียกว่าระบบลิเนียร์  (Linear System)  
มาสู่กระบวนการที่ไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับอีกต่อไปที่เรียกว่า  ระบบนอนลิเนียร์ (Nonlinear 
System)  กล่าวคือ  ผู้ผลิตรายการสามารถท าการตัดต่อผสมภาพ  ใส่เทคนิคพิเศษในฉาก (Scene)       
ใดก่อนก็ได้ อีกทั้งเป็นการน า คลิป (Clip) ภาพ และเสียงมาวางลงบนไทม์ไลน์ (Time Line) ของ
โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ หากไม่เป็นที่พอใจก็สามารถลบทิ้ง และน าคลิปมาวางลงใหม่ได้ไม่
จ ากัดจ านวนคร้ัง ท าให้ภาพต้นฉบับไม่สูญเสีย  ส าหรับซอฟท์แวร์โปรแกรมที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในการ
ผลิตวิดีทัศน์ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ โปรแกรมส าหรับตัดต่อภาพ และโปรแกรมส าหรับตัดต่อ
เสียง มีทั้งในตระกูล PC และ MAC  ให้เลือกใช้งานตามงบประมาณ และคุณภาพของรายการอยู่
มากมายในท้องตลาด  ผู้ผลิตรายการต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดทักษะในการใช้งานจึงจะได้ผลงาน
วิดีทัศน์ที่มีคุณภาพสามารถน าไปเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 การตัดต่อวิดีทัศน์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน    จะได้งานที่มีคุณภาพดีกว่า 
(บังคม นิลรักษ์ ,  2554)  เน่ืองจากสามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึงได้รับ
ความนิยมอย่างสูงในการใช้งานเช่น การสร้างเทคนิคพิเศษในละครหลายๆ  เร่ือง การ์ตูนอะนิเมชั่น
ต่างๆ และภาพยนตร์แอคชั่นในปัจจุบัน     การตัดต่ออย่างมืออาชีพต้องใช้งบประมาณในการเตรียม
อุปกรณ์ตัดต่อซึ่งมีราคาแพง หากจะท าการตัดต่อเพื่อเพิ่มความรู้ก็ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะสม
กับงานที่จะท า เพื่อป้องกันความสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยช น์  การจัดท าสื่อประสม เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการตัดต่อวิดีทัศน์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยน าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาท าการเก็บบันทึกให้อยู่
ในรูปของไฟล์ต่างๆ  (.AVI, .MOV, MPEG) เทปวิดีทัศน์  (VHS) แผ่นวีซีดี (VCD) หรือแผ่นดีวีดี  
(DVD) ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมมากในปัจจุบัน เพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านั้นไว้ หรือน าออกมาเพื่อ
เผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับชม  
 
 



2.8  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน VIP  คร้ังนี้ ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยงข้องในหัวข้อ   1) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียน   2) แนวคิดบูรณาการ   3) โครงงาน   4) การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน   และ 5) การพัฒนาทักษะการคิด   
ซึ่งขอน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 
 2.8.1  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี Constructivism และ Constructionism  

 
 สุมาลี กาญจนชาตรี  (2543 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัย เร่ือง การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการสร้างความรู้ตามแนวคอน
สตรัคติ วิซึม   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
คุณลักษณะของนักเรียนระ ดับประถมศึกษาในการ  สร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  2)  เพื่อ
ประเมินผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรั คติวิซึม    ด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  โดย       
1) สังเคราะห์คุณลักษณะของนั กเรียนระดับประถมศึกษาที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความรู้ตามแนว
คอนสตรั คติวิซึม   2) สังเคราะห์เงื่อนไขของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม  3) สังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน
ตามเงื่อนไขของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียน ระดับประถมศึกษาในการสร้างความรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติ วิซึม    กลุ่มตัวอย่างในการประเมินกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จ านวน 37 คน วัดผลก่อนเรียนหลัง
เรียนด้วยกระบวนการเรียนการ สอนที่พัฒนาขึ้น  โดยทดลองสอน   สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  เป็นเวลา 
10 สัปดาห์  ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้   1) คุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการสร้าง
ความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ประกอบ ด้วย 3 คุณลักษณะ คือ การก ากับตนเอง ทักษะทางสังคม
และทักษะในการสืบสอบ   2) กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในการสร้างความ  รู้ตามแนวคอนสตรัคติ วิซึมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 2.1) เกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา  นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางความคิดที่เป็นผลจากความรู้เดิมกับข้อมูลที่
รับเข้ามาใหม่ไม่สอดคล้องกัน   2.2) แสวงหาค าตอบ  นักเรียนจัดกลุ่มและด าเนินการค้นหาค าตอบ
เพื่อลดความขัดแย้งทางปัญญาที่เกิดขึ้น 2.3) ตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนสร้างความรู้ของตนเอง
ผ่านการเจรจาต่อรองทางสังคม  2.4) ใช้ความรู้ที่เรียนมา นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วมาใช้ใน
บริบทอ่ืนๆ    3) นักเรียนมีพฤติกรรมการก ากับตนเองและพฤติกรรมที่แสดงทักษะในการสืบสอบ



ส่วนใหญ่อยู่ใน  ระดับควรปรับปรุง  ส่วนพฤติกรรมที่แสดงทักษะทางสังคมอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง
ก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น   4) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการก ากับตนเองและพฤติกรรมที่แสดงทักษะสังคมและทักษะ ในการสืบสอบสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 อมลวรรณ  ศรีประเสริฐ  (2546 : บทคัดย่อ )  ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง การจัดการ
เรียนรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3  มีวัตถุประสงค์เพื่ อ  1) เพื่อ
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้   เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ   ส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3         
2) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ  ส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ให้ครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์   3) เพื่อศึกษาผลจาก
การจัดการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในด้าน  3.1) 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  3.2)  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านแนวคิด  ความสามารถในการ
ใช้กระบวนการ ความสามารถในการน าไปใช้  และการเห็นคุณค่าของความ หลากหลายทางชีวภาพ    

กลุ่มตัวอย่าง   เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนหนึ่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จ านวน 27 คน    
ผลการวิจัยพบว่า   1)  สภาพการจัดการเรีย นรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ  ในปัจจุบันของ
นักเรียน ในช่วงชั้นที่ 3  ก่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน  และ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนยังมีน้อย และนัก เรียนส่วนใหญ่ยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อน  เร่ือง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ    2)  แนวการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  ความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาขึ้นตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  โดยใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม โมเดลวงจรการเรียนรู้และโมเดลการเรีย นรู้อันเนื่องมาจากนักเรียน  มีการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น 
คือ ขั้นการส ารวจความรู้เดิม การดึงความสนใจ การท าแนวคิดให้เด่นชัด การตรวจสอบแนวคิด การ
น าแนวคิดไปใช้ และการประเมินผล   3)  ผลการจัดการเรียนรู้ พบว่า  พฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน และสิ่ งแวดล้อมทางการเรียน  ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  นักเรียนมี
แนวคิดเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพถูกต้องสมบูรณ์ร้อยละ 80 แนวคิดถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์
ร้อยละ 20 และนักเรียนมีความสามารถในการใช้กระบวนการ  การน าไปใช้  และการเห็นคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นต ามล าดับขั้นของการจัดการเรียนรู้  เร่ือง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 



 สัณห์สุดา  พลธรรม  (2547 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลของการใช้มัลติมีเดียที่พัฒนาตาม
แนวคอนสตรัคติวิสซึม  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เร่ือง  จักรวาลและอวกาศ  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้มัลติมีเดีย ที่พัฒนาตาม  
แนวคอนสตรัคติวิสซึม   โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    ศึกษารูปแบบการท าความ -
เข้าใจของผู้เรียนและศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม   
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   เร่ือง   จักรวาลและอวกาศ    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   6   กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้    เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6   ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา   
2545  โรงเรียนสนามบิน   อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   จ านวน   54   คน   ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม   
(Cluster  Random  Sampling)   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย   1)  มัลติมีเดีย  ที่พัฒนา
ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       กลุ่มวิชาสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต   เร่ือง  จักรวาลและอวกาศ   จ า นวน   20   ข้อ   ที่มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ   0.73  3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน 4)  แบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับรูปแบบการท าความเข้าใจ    รูปแบบการวิจัยเป็นแบบที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว    มีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง   การวิเคราะห์ข้อมูล   ประกอบด้วย   ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ในการ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   โดยใช้การทดสอบค่าที    (t-test)   ส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้การอธิบายและตีความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์    
 
 ผลการวิจัยพบว่า    1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม   มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ    
.05  2)  รูปแบบการท าความเข้าใจในการเรียน พบลักษณะ  4  แบบ  โดยแต่ละแบบจะมีลักษณะร่วม
และต่างกัน  กล่ าวคือ  ผู้เรียนเร่ิมเผชิญปัญหาและท าการปรึกษาหารือร่วมกันเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้     
ในรูปแบบ  1  ได้ขอค าแนะน าจากผู้ช่วย  (Coaching)  พบแนวทางการแก้ปัญหาแล้วตอบค าถาม  
รูปแบบที่ 2 ได้ขอค าแนะน าจากผู้ช่วยแต่ยังไม่พบแนวทางการแก้ปัญหา  เข้าไปในธนาคารข้อมูล   
(Data  Bank)  วิเคราะห์  อภิปราย   และสรุปการแก้ปัญหา แล้วตอบค าถาม ส่วนรูปแบบที่  3  ได้ขอ
ค าแนะน าจากผู้ช่วยแต่ยังไม่พบแนวทางการแก้ปัญหา  อภิปราย   และสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหา
แต่ยังไม่ชัดเจน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในฐานให้ความช่วยเหลือ  (Scaffolding)  แล้วจึงสรุปผลการ
แก้ปัญหาและตอบค าถาม  และรูปแบบ ที่  4  ได้ขอค าแนะน าจากผู้ช่วย   (Coaching)  แต่ยังไม่พบ
แนวทางการแก้ปัญหา เข้าไปในธนาคารข้อมูล  (Data  Bank)  วิเคราะห์  อภิปราย  และสรุปหา     
แนวทางการแก้ปัญหาแต่ยังไม่ชัดเจน   เข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในฐานให้ความช่วยเหลื อแล้ว
จึงสรุป การแก้ปัญหา และตอบค าถาม   3)  การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีความ



คิดเห็นต่อการเรียนด้วยมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม  กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต เร่ือง จักรวาลและอวกาศ  ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับ  มากที่สุด  คือ   มัลติมีเดีย
ช่วยเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนและส่งเสริมให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีอิสระในการ
เรียนเลือกค้นคว้าตามความสนใจ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
 สุจิรัตน์ ดวงค าน้อย    (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสร้าง
ความรู้ที่พัฒนาตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองการบวก  การ
ลบ การคูณและการหารเศษส่วน   ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านหนองโก  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  4    การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาชุดการ
สร้างความรู้ที่พัฒนาตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองการบวก  
การลบ การคูณและการหารเศษส่วนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีค่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เร่ืองการบวก  การลบ การคูณและการหารเศษส่วน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนรู้
ด้วยชุดการสร้างความรู้ที่พัฒนาตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์  และ  3) ศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการศึกษากึ่งวิจัยทดลอง ใช้การทดสอบก่อนทดลองและหลังการ
ทดลอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2550 
โรงเรียนบ้านหนองโก  อ าเภอกระนวน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 4 จ านวน 26 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  ชุดการสร้างความรู้ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน  15 แผน    3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  4) แบบประเมินกิจกรรม  เพื่อศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  จ านวน 1 ฉบับ ผลการวิจัย  พบว่า  1) การหาประสิทธิภาพของชุดการ
สร้างความรู้ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองการบวก  
การลบ การคูณและการหารเศษส่วน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ  เท่ากับ   82.21/80.13  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้   และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.51 คิดเป็นร้อยละ  51    2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาร ะการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง การบวก  การลบ  การคูณและการหารเศษส่วน  ของผู้เรียนจากชุดการสร้าง
ความรู้  ที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์   พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .01    แสดงว่าการเรียนการสอนมีความก้าวหน้าจ ริง คือท าให้



คะแนนหลังเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียน   3)  ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  หลังเรียนจากชุด
การสร้างความรู้ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอน-สตรัคติวิสต์  พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีค่าเฉลี่ย  2.80  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 พรพรรณ  อนะมาน   (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
และ  2) เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ศิลปะระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดกา รเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระหว่างกลุ่มที่
เรียนรู้ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ  
ด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์แนวคิดจากทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิ สซึม  
แนวคิดการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน    การวิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์   และแนวทางการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ศิลปะของครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสร รค์แก่ผู้เรียน  น าข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ เป็นองค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แล้วน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  ไปประเมินหาคุณภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 59 คนที่เรียนวิชาการออกแบบ 1 สาระเพิ่มเติม
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ฝ่ายวิชาการแบ่ง
นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม ก  จ านวน 30 คน กลุ่ม ข จ านวน  29  คน  ก่อนการทดลองให้นักเรียนทั้ง 2 
กลุ่มท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แล้วน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกันด้วย
สถิติ t- test   พบว่านักเรียนทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แล้วจึงแบ่งกลุ่มอย่างง่ายโดยการสุ่มเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการจับฉลาก  ได้นักเรียนกลุ่ม ก  เป็นกลุ่มทดลองมีจ านวน 30 คน และ
กลุ่ม ข  เป็นกลุ่มควบคุม  มีจ านวน 29 คน  ใช้เวลาในการทดลอง  16  สัปดาห์   รวม  32 ชั่วโมง   
วัดความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองแล้ววิเคราะห์
ข้อมูลโดยเปรียบเที ยบคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ   t-test     
 



 ผลการวิจัย  สรุปได้ดังนี้   1)  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
หลักการ คือ ใช้กิจกรรมโครงงานเป็นแกนขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้  เป็น การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และร่วมมือกัน  มีการสร้างผลงานและใช้ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
ด้วยการวิเคราะห์  อภิปราย  สรุปความ  และการสืบค้น  แสวงหาข้อมูลจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน  ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบ  มี 6 ขั้นตอน  ได้แก่  1.1) การวางแผน  1.2) การ
ระบุปัญหา 1.3) การสรุปแนวทางแก้ปัญหา  1.4) การวิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์  1.5) การแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม  1.6) การประเมินผลงาน  การวัด ผลและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นการ
วัดผลทั้งระหว่างการเรียนรู้ตามสภาพจริง และภายหลังการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ศิลปะ    2)  ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นโดยการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึม   พบว่า   2.1)  
คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   2.2)  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง  หลังการ
ทดลอง สูงกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ชงโค บัวระพันธ์   (2551 : 3-11)  ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเร่ือง  ชีวิตสัตว์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  3  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง  ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระก ารเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ นนทบุรี จ านวน 48 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาจากการทดลองใช้และ
ปรับปรุงรวม 3 คร้ัง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษา ส ถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล คือ  ร้อย
ละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเร่ืองชีวิตสัตว์ที่พัฒนาขึ้นมีการน าเสนอ
เน้ือหาประกอบภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียง  พร้อมแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบว่ า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง 
ชีวิตสัตว์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ใน
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ระดับดีมาก มีคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี  และมี
ประสิทธิภาพ 93.17/96.67 
 
 ประวิทย์ สิมมาทัน  (2552 : บทคัดย่อ)  ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือบนเครือข่าย  คอมพิวเตอร์  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยอาศัย  
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่มี
ประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดย
อาศัยแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของผู้เรียน
ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับ  ปริญญา
ตรีโดยอาศัยแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในรูปแบบ การเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นและ  5) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรูปแบบ การเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นกับการเรียนแบบปกติ ขั้นตอนในการวิจัยได้ด าเนินการ  ตามวิธีการเชิงระบบ 5 
ขั้นตอน ได้แก่  1) การศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่การวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียน
การสอนและศึกษาแนวทางในการ แก้ไข  2) การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ  รูปแบบการเรียนการสอน 3) การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ได้แก่ การสังเคราะห์รูปแบบ  การระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ การก าหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบ การประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญ 4) การทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน
การสอน ได้แก่  การพัฒนา บทเรียนตามรูปแบบ การประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ  การทดลองใช้
บทเรียนโดยกลุ่มตัวอย่าง  5) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  โดยการน าผลการทดลองมา
สรุปผล เคร่ืองมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบบทดสอบ และบทเรียน  บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ จ านวน 84 คน แยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่   1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 20 คน แบ่งเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน  รูปแบบการเรียนการสอน จ านวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 
5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ จ านวน 5 คน  2) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม จ านวน 64 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทดลอง จ านวน 32 คน  
2) กลุ่มควบคุม จ านวน 32 คน  
 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   1) การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน ได้รูปแบบมี
องค์ประกอบ  4 องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือ ทฤษฎี  การเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
องค์ประกอบด้านหลักการ ได้แก่ บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน  ระบบของบทเรียนบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
ปฐมนิเทศ ขั้นกระตุ้นความคิดและ  ปรับโครงสร้างทางปัญญา  ขั้นวางแผนการเรียนรู้ ขั้นเรียนรู้ผ่าน
สื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นสรุปความคิด  ขั้นประเมิน ผลการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านการ
ประเมินผล ได้แก่  ประเมินผลการเรียนรู้  ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการวิเคราะห์ จาก     
ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ พบว่า  1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่
ในระดับสูงที่สุด   2) การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นต่อบทเรียนอยู่ในระดับสูง    3) ผู้เรียนกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิ์  ทางการ
เรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  4) ความพึงพอใจของ  ผู้เรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น  อยู่ในระดับสูง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างผู้เรียนกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ  ทางสถิติที่ .01 การวิจัยครั้งน้ีสรุปว่า 
รูปแบบการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการเรียนแบบร่วมมือ การจัด  กิจกรรมการเรียนการสอนบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นรูปแบบ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ได้ 
 
  ยอร์ และคณะ (Yore, et al., 1998 : 27-51)  ได้ศึกษาดัชนีความตระหนักในการอ่าน
วิทยาศาสตร์  :  แบบจ าลองทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผู้เรียนแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเป็น
จริงและเหตุผลระดับ  4-8  สรุปได้ว่านักเรียน ระดับ 4-8 ส่วนใหญ่มีความรู้และวิธีการอ่านต ารา
วิทยาศาสตร์เพียงผิวเผิน  และชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายพิเศษส าหรับการสอนการอ่านวิทยาศาสตร์ได้
ชัดเจนขึ้น 
 

  วินด์ซิช และ แอนดูร  (Windschit and Andre, 1998 : 145-160)  ได้ใช้คอมพิวเตอร์
จัดสถานการณ์จ าลองเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น  : โดยใช้บทบาทของการสอน
แบบให้สร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลต่อการเรียนรู้อย่างไร  และความเชื่อในการหาความรู้ของ
นักเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นอย่างไร  การศึกษานี้  จะส ารวจผลของการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติเพื่อหาความรู้จากสิ่งต่างๆ  รอบตัวในสถานศึกษา  เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของนักเรียนเทียบกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดสถานการณ์จ าลองในการ



เรียนรู ้โดยใช้เนื้อหาเร่ืองระบบการหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์  เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา  การศึกษา
นี้จะหาผลของความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติเพื่อหาความรู้
และความเชื่อในการหาความรู้ของนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่า  วิธีการสร้างความรู้โดยใช้เหตุผลมี
ความหมายมากกว่าวิธีการลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนความคิดเห็น  โดย 2 ใน 6 ส่วนจะหยิบยกเหตุผลที่
หลากหลายทั่วๆ  ไปมาใช้อธิบาย และ 4 ใน 6 ส่วน  ไม่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีความหมาย
จากกลุ่มที่ได้รับการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ของผู้วิจัย และที่ส าคัญการจัดสถานการณ์ในการเรียนรู้
มีผลส าคัญต่อความเชื่อในการหาความรู้ ยิ่งความเชื่อในการหาความรู้ของบุคคลมีความก้าวหน้ามาก
เท่าใด การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ก็จะยิ่งมากขึ้น    แต่ความเชื่อส่วนบุคคลจะท า
ให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนรู้น้อยกว่าความเชื่อขั้นสูงที่เกิดจากการเรียนรู้โ ดยการลงมือปฏิบัติ
หลายเท่า 
 

 ลอร์ด  (Lord,  1999 : 18-37)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดสิ่งแวดล้อมทาง
วิทยาศาสตร์ในวิธีการสอนแบบเก่าที่ครูเป็นศูนย์กลางกับการสอนโดยวิธีคอนสตรัคติวิสต์ที่นักเรียน
เป็นศูนย์กลาง ท าการศึกษากับนักเรียน 4 กลุ่ม  กลุ่มควบคุม  2 กลุ่ม ที่สอนแบบเดิมในช่วงเช้าและ
บ่ายและกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มที่สอนแบบคอนสตรัคติวิสต์ในช่วงเช้าและบ่าย พบว่าผลการทดสอบ
ของกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่านักเรียนในกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์มีความเข้าใจ
ในบทเรียนดีกว่า จากแบบสอบถามนักเรียนในกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ พบว่ามีความสนใจในการเรียน
และสนุกสนานในการเรียนเป็นอย่างดี  
 
 เชอร์  (Scher,  2003)  ได้ท าการศึกษาเปรีบเทียบการสร้างรูปเรขาคณิตระหว่างการ
สร้างรูปในกระดาษและการใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad   ที่สามารถเคลื่อนรูปได้โดยการ
วิเคราะห์การสัมภาษณ์นักเรียนร ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 8 คน  จากวิดีทัศน์เทป 
เปรียบเทียบเป็นคู่ พบว่าการใช้โปรแกรม  Geometer’s Sketchpad ส่งผลโดยตรงต่อมโนทัศน์ทาง
เรขาคณิตของนักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เรขาคณิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ดอนนา  (Donna,  2008 : 72)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบออนไลน์
ตัวอย่างตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ผู้วิจัยได้บรรยายวิธีคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้ในการสอนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ปฏิบัติการจิตวิทยาสังคม
ในมหาวิทยาลัย Clarion University  และ West Chester University  ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ออกแบบบทเรียนที่เรียกว่า  Collaborative Online Research and Learning  (CORAL)  โดยใช้ทฤษฎี



คอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม  ข้อมูลจากการทดสอบก่อน การทดลองและหลังการทดลอง พบว่า 
ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในด้านเนื้อหาข องบทเรียน ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกจนกระทั่ง ถึงปลายภาค
การศึกษา  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งด้านเนื้อหา และกระบวนการ จากวิชาที่เรียนรู้ร่วมกันแบบ
ออนไลน์  
 
 จากรายงานการวิจัยที่ใช้แนวคิดการสร้างความรู้ทั้งที่เป็น Constructivism  และ 
Constructionism  พบว่า มีผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งด้านเนื้อหา 
และกระบวนการ  ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนและสนุกสนานในการเรียนเป็นอย่างดี ผู้เรียนได้
พัฒนาความคิดขั้นสูง มีความคงทนของความรู้ผ่านการปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเอง  และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ 
 
 2.8. 2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดบูรณาการ 

 
 สุชาดา  ชวลิตปัญญา  (2548 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านท่าสาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการเรียนรู้  ศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เร่ือง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านท่า สาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1  ช่วงชั้นที่ 2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนบ้านท่าสาย  จ านวน 22  คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาก าร โดยน าคะแนนระหว่างเรียน
และคะแนนนหลังเรียนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผน (E1/E2)  ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
80/80  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน น าข้อมูลมาวิ เคราะห์ทาง
สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ทุกแผนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80/80 ที่ก าหนดไว้   แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ความคิดเห็นของ
นักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก และการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  
 



 แน่งน้อย   ประชานุกูล   (2548 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการท างานกลุ่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่สอนโดยการบูรณาการแบบร่วม
แรงผสานใจกับการสอนตามปกติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและทักษะการท างานกลุ่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับการสอนโดยการบูรณาการแบบร่วมแรงผสานใจกับ
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา 2547  โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์  จังหวัดนครปฐม   จ านวน  2  ห้องเรียน   ซึ่งได้จากการสุ่ม
อย่างง่ายจากนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 11  ห้อง โดยสุ่มห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองและ
อีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  ได้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองคร้ังนี้จ า นวน 96 คน โดย
กลุ่มทดลองสอนโดยการบูรณาการแบบร่วมแรงผสานใจ และกลุ่มควบคุมสอนตามปกติ  เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยการบูรณาการแบบร่วมแรงผสานใจ    
แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ  แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    แบบประเมิน
ทักษะการท างานกลุ่มประเมินโดยครู  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มประเมินโดย
นักเรียน แบบสังเกตทักษะการท างานกลุ่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา  วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนที่สอนโดยการบูรณาการแบบร่วมแรงผสานใจ
มีความสามารถในการคิด   อย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงกว่าการสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  2) นักเรียนที่สอนโดย
การบูรณาการแบบร่วมแรงผสานใจมีทักษะการท างานกลุ่มสูงกว่านักเรียนที่สอนตามปกติ  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
 จริยา พิชัยค า  (2548 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการเรียนการสอนโดยวิธีการ
สอนบูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) เร่ือง พืชในท้องถิ่น: เพกา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ที่เกิดขึ้นจากการสอนโดยใช้วิธีการสอนบูรณาการ
แบบขนาน (Parallel Instruction) เร่ือง พืชในท้องถิ่น : เพกา   2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 
เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนบูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) เร่ือง พืชในท้องถิ่น : เพกา   3). 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูในสาระการเรียนรู้ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมการสอนแบบขนาน (Parallel 
Instruction)  กลุ่มตัวอย่างเป็นนัก  เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านฝาง อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 26 คน และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้



วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ผู้วิจัยลงมือ  ทดลองปฏิบัติการ
สอนร่วมกับครูผู้ร่ วมวิจัยที่สอนในสาระการเรียนรู้ที่น ามาบูรณาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2548 โดยจะเน้นการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น  การประเมินผล ครูผู้สอนจะประเมินตาม
เกณฑ์ของแต่ละสาระการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ช่วยสังเกตการการเรียนการสอนตามสมควรเพื่อ
น าผลการ  สังเกตมาวิเคราะห์และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมในรายวิชาบูรณาการร่วมได้ผลสรุปว่า   
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนน  คิดเป็นร้อยละ 
61.79 และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 70 คิดเป็นร้อยละ 78.08   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีนักเรียนมีคะแนน  คิดเป็นร้อยละ 67.12  และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 80 
คิดเป็นร้อยละ 88.46    และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ นักเรียนมีคะแนน  คิดเป็นร้อยละ 
57.88 และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์  เกณฑ์คะแนน 80% คิดเป็นร้อยละ 80.77   2) ความคิดเห็น
ของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนโดยวิธีการสอนบูรณาการ  แบบขนาน (Parallel Instruction) โดยภาพรวมอยู่ในร ะดับ ดี   3) 
ความคิดเห็นของครูผู้สอน ครูผู้ร่วมวิจัยเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล 
 
 พรศิริ โสภาราษฎร์  (2549 : บทคัดย่อ)  ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง ผลการเรียนรู้กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง  ระบบนิเวศ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้วิธีการสอน
บูรณาการแบบสอดแทรก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ืองระบบนิเวศ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้วิธีการสอน
บูรณาการแบบสอดแทรก   2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ืองระบบนิเวศของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้วิธีการ
สอนบูรณาการแบบสอดแทรก    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนบ้านกุดเลา อ าเภอหนองเรือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ก าลังเรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2549 จ านวน 28 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีวัดคร้ังเดียว   
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน  8 แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบปรนัย  4 ตัวเลือก  จ านวน  40 ข้อ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ   เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  เร่ืองระบบนิเวศ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยวิธีการสอนบูรณาการแบบ



สอดแทรกการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และค่าร้อยละ    
ผลการวิจัยพบว่า   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  77.60 ของคะแนน
เต็มและจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ  85.71 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือนักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 ของคะแนนเต็มและ
จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด    2) ความคิดเห็นของนักเรียน  
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกโดยภาพรวมนักเรียน
มีความเห็นด้วยกับวิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกอยู่ในระดับมาก    โดยเรียงล าดับดังนี้  ด้าน
บรรยากาศในการเรียน  รองลงมาคือด้านวิธีการเรียน   ด้านความรู้ที่ได้รับจากการเรียน  และด้าน
วิธีการสอน  
 
 พรทิพย์ อุดร  (2550 : บทคัดย่อ)  ท าการศึกษาวิจัย เร่ือ ง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนัก  เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบ STAD  โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิชา  วิทยาศาสตร์และ  
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วม  มือรูปแบบ STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์
อุปถัมภ์ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 80 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม  โดยจับฉลาก
มา 2 ห้อง จากห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง  ซึ่งเป็นห้องที่จัดตามสภาพจริง  และสุ่มอย่างง่ายโดยการจับ
ฉลากอีกครั้งเพื่อก าหนดวิธีการสอนให้กับกลุ่มตัวอย่าง  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1  จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ จ านวน 40 คน และกลุ่มทดลองที่ 2 จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ STAD จ านวน 40 คน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 21 ชั่วโมงทั้งสองกลุ่มใช้เนื้อหาเดียวกัน  และใช้รูปแบบการวิจัยกึ่ง
ทดลอง แผนแบบ Pretest – Posttest Design with Non - equivalent Group เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถ  ด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และ 0.92 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการ  เรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  รูปแบบ STAD ไม่แตกต่างกัน   2) ความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



 สมจิต  สวธนไพบูลย์  และคณะ  (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษา วิจัยหลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ระดับช่วงชั้นที่ 4   มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาผลของการใช้
หลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการระดับช่วงชั้นที่  4 ด าเนินการวิจัยและพัฒนามี  3 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่  1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อสังเคราะห์หลักการบูรณาการหลักสูตรในการสร้างหลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ  ระดับช่วงชั้นที่  4ขั้นที่ 2 สร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
ระดับช่วงชั้นที่ 4 โดยการน าหลักการบูรณาการหลักสูตรที่สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นแนวทางในการสร้าง  
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง(IOC) น าไปทดลองภาคสนามเพื่อหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75 / 75 แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรขั้นที่  3 ทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการระดับช่วงชั้นที่  4  โดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิจัยเชิง
ทดลองกับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่  4 (ม.4-ม. 6)  จ านวน 5 โรงเรียน  แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่สมบูรณ์   
 
 ผลการวิจัยและพัฒนา สรุปได้ดังนี้   1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการระดับช่วง
ชั้นที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  75 / 75  2) ผลของการใช้หลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการระดับช่วงชั้นที่ 4 ดังนี ้ 2.1) ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ช่วงชั้นที่ 4 ที่เรียนโดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการระดับช่วงชั้นที่  4 มีคะแนนเฉลี่ยผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  75  2.2) การประพฤติตนตามแนวคุณธรรมในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับช่วง ชั้นที่ 4 ที่เรียนโดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณา
การระดับช่วงชั้นที่  4 มีคะแนนเฉลี่ยการประพฤติตนตามแนวคุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

 

 โอเวนส์  (Owen, 1990)  ได้ท าการวิจัยเพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสอน
แบบบูรณาการ  วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้สอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
การประยุกต์หลักของเทคโนโลยี  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนร้อยละ  67  มีความรู้สึกต่อการน า
วิทยาศาสตร์มาใช้ได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิม  นักเรียน ร้อยละ 71 
ต้องการให้มี การจัดหลักสูตร  การเรียนดังกล่าวในชั้นเรียนนักเรียนร้อยละ  37  ยอมรับการจัด
เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอนาคต  นักเรียนร้อยละ  80 มี
ความเข้าใจความคิดรวบยอดจากการสาธิตระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  นักเรียน ร้อยละ 47 
สนใจ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ส าหรับความคิดเห็นของครูที่ได้รับจากการออกแบบสอบถาม  พบว่า 
การบูรณาการวิชาชีววิทยาและเคมี   ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในการสอนในชั้นเรียน
เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าแนวคิดการบูรณาการรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการเ รียน
การสอน พบว่ามีผลต่อผู้เรียนทั้งด้านเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี 
 
 2.8.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 

 
  สมพิศ ทิพย์สุนา   (2549 : บทคัดย่อ)  ครู โรงเรียนคอนสวรร ค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้
ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   เร่ือง ระบบนิเวศ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีวัตถุประสงค์  เพื่อ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   2)  ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน  
ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง ระบบนิเวศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3)  ศึกษาผลการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง  ระบบ
นิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One 
Group Pretest - Posttest Design   กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ประชากร   ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2549 โรงเรียนคอนสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 
จ านวน 5 ห้อง จ านวน 178 คน  กลุ่มตัวอย่าง   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนคอนสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต  1 
จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตัวเองใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 1 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง สอนติดต่อกัน 8 สัปดาห์ รวมเวลาที่
ด าเนินการทดลองสอน 16 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระยะเวลาที่ ใช้
ในการทดลอง  คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549   ผลการวิจัยพบว่า  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียน ตามแผนการเรียนรู้แบบโครงงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่ สุด  3)  ผลการ
สอนนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สนุกสนาน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความรับผิดชอบที่จะต้องท างานให้เสร็จ ซื่อสัตย์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 
 ส านวน คุณพล   (2551 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง ผลของการจัดกระบวน  
การเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาวิทยาศาสตร์   ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์   และคิด



สังเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์  ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
และกลุ่มที่เคยเรียนโดยไม่ใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มประชากรได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2551  จ านวน 2 ห้องเรียน  
ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง 27  คน  ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนและด าเนินการทดลองโดยใช้การจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน จ านวน 9 แผน  20  คาบ ด้วยตนเอง  และก าหนดกลุ่มควบคุม 
จ านวน 26 คน  เรียนโดยไม่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์  ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.83  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตร ฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)  ผลการวิจัย พบว่า               
1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
คิดสังเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือร้อยละ 70   2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยไม่ใช้
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
 โอเวน  (Owen,  2002)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ 
: ศึกษากรณีของ  นักศึกษาครูซึ่งใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา
ว่านักศึกษาครูจะสามารถก้าวข้ามผ่านช่องว่างระหว่างทฤษฎีซึ่งพวกเขาได้เรียนรู้มาจากหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี  กับการปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียนโดยใช้วิธีการแบบโครงงาน  ผลการวิจัยพบว่า  
นักศึกษาครูทั้ ง  2  คนมีทัศนคติในด้านบวกกับทั้งโครงงานที่ได้ปฏิบัติและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้   แต่
ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็คือ  การขาดแคลนเวลา  วิธีการเขียนแผนการสอน  การขาดต้นแบบหรือ
ตัวอย่าง  และความประพฤติของนักเรียนบางกลุ่ม  และถึงแม้จะพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น
ในกรอบงาน  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครูพยายามใช้ทฤษฎีดังกล่าวในการปฏิบัติงานจริงก็ตาม   แต่
ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  อาจเป็นการน าเสนอข้อมูลที่ท าให้พวกเขามองเห็นแนวทางของวิธีการ
เรียนรู้แบบโครงงานได้ชัดเจนขึ้น   นับว่าเป็นการช่วยให้นักศึกษาครู  สามารถเลือกใช้วิธี การ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 กรีนวูด   (Greenwood,  2003)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง   วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน คิดค้น
วิธีการใหม่ซึ่งตรงตามมาตรฐานของปัจจุบัน  ผลการวิจัยพบว่า  ได้พบทั้งคุณประโยชน์และ
อุปสรรคมากมายกว่าที่จะสามารถน าวิธีการเรียน รู้แบบโครงงาน  ไปใช้ในการจัดชั้นเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นให้ประสบความส าเร็จได้  เมื่อกล่าวถึงในส่วนคุณประโยชน์ของวิธีการเรียนรู้
แบบโครงงานนี้พบว่า   เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ   สามารถสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้
อย่างแท้จริงให้กับผู้เรียนได้ท าให้เกิ ดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบร่วมมือ   และช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้  ในส่วนของอุปสรรคที่พบเช่น   การขาด
ความช านาญในการใช้วิธีการเรียนรู้แบบหลายทาง  การขาดแคลนเวลา  และโปรแกรมเพื่อการ
ฝึกอบรมทางด้านทักษะขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
 ฮาร์เกรฟ  (Hargrave,  2003)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง  พวกเราทุกคนก าลังเรียนรู้ : ศึกษา
การใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานในชั้นเรียน  ผลการวิจัยพบว่า   วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานนี้
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนประสบความส า เร็จได้  เพราะลักษณะที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้
แบบหลากหลาย   เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้เชาว์ปัญญา   เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
แบบร่วมมือให้กับผู้เรียน  เพื่อช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาความคิดและค้นหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่
ครูก าหนดให้   วิธีการเรียนรู้แบบโคร งงาน  เป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตจริง  
เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้กับโลกภายนอกได้  และจากผลการวิจัย
ดังกล่าวสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ว่า   การใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน   มีผลกระทบใน
ด้านบวกต่อการประสบความส าเร็ จของนักเรียน   และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความ
ต้องการที่จะเรียนรู้และสร้างวิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงได้ 
 
 นีส  (Niesz, 2003)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การศึกษาวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน : เพื่อ
ศึกษาว่า  วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้อย่ างแท้จริงอย่างไร  วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อส ารวจว่าวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน  ได้ก้าว
ไปสู่วิธีการเรียนอย่างแท้จริงและเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีคุณประโยชน์อย่างไร  ผลการวิจัยพบว่า   
หลังจากที่หลักสูตรได้รับการออกแบบมาโด ยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานแล้ว   ท าให้การเรียนรู้
ของนักเรียนเกิดผลกระทบในด้านบวกได้จริง 
 
 ริเวท  (Rivet,  2003)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการสอนและการ
เรียนรู้ของนักเรียน  ในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน   ผลการวิจัย



พบว่า  ครูใช้สิ่งแวดล้อมแบบโครงงานเพื่อจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  สามารถประสบ
ความส าเร็จได้  นักเรียนก็สามารถน าภูมิความรู้และประสบการณ์เดิม  ออกมาใช้ในการเรียนรู้ได้  
และยังพบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง  การจัดสิ่งแวดล้อมแ บบ
โครงงานในการเรียนการสอน  กับการประเมินผลคะแนนด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
ในขณะเดียวกันยังพบด้วยว่า  การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม   
สามารถมีผลกระทบต่อการสร้างภูมิความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้   และยังมีผลต่ อ
ความสามารถของนักเรียนในด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่โลกแห่ง
ความเป็นจริงได้   นอกจากนี้  ผลจากการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า  การเลือกใช้สิ่งแวดล้อมและวิธีการที่
เหมาะสม  ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยเร่ิมจากกา รออกแบบ
หลักสูตรและจัดการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  ก็เป็นสิ่งมีความส าคัญ
มากเช่นกัน    ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคตคือ  ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นข้อจ ากัด
ของการวิจัยคร้ังนี้  เช่น  เพิ่มจ านวนของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างให้มากขึ้น   และใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ห้องเรียนและการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นด้วย 
 
 โลเวนธัล  (Lowenthal,  2006 : 1-12)  ท าการศึกษาผลการสอนแบบโครงงานใน 
โรงเรียนบริหารธุรกิจ    โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยการสอนแบบโครงงาน กับการเรียนด้วยการบรรยายและการแก้ปัญหาที่ใช้สอนอยู่   ผลของ
การศึกษา  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้ นจากเดิมร้อยละ  5.5   และบทบาทของครู
น้อยลง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ 
 
 จากการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับการการเรียนการสอนแบบโครงงาน ท าให้การเรียนรู้
ของนักเรียนเกิดผลกระทบในด้านบวก เช่น  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้ น ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน สนุกสนาน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ เกิดความรับผิดชอบที่จะต้องท างานให้เสร็จ ซื่ อสัตย์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   โครงงาน
สามารถสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้อย่างแท้จริงให้กับผู้เรียนได้ท าให้เกิดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความต้องการที่จะเรียนรู้และสร้าง
วิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง  มีการพัฒนาและประยุ กต์ใช้แนวคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่โลกแห่ง
ความเป็นจริงได้   และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์   ลดบทบาทของครูให้น้อยลง เป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ 
 
 2.8.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 



 
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้ท าการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  การสร้าง
มัลติมีเดีย  สื่อวิดีทัศน์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอบทสรุปของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
 
 พุทธิพงษ์  ทิพวาที  (2543 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง  การเปรียบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อวิดีทัศน์ที่มีการน าเสนอ   2 รูปแบบ  เร่ือง การถ่ายฝากตัวอ่อน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ วิดีทัศน์  ที่มีการจัด
ความคิดรวบยอดไว้ก่อนเนื้อหาและจัดความคิดรวบยอดไว้หลังเน้ือหา  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนจากสื่อ วิดีทัศน์ที่มีการจัด
ความคิดรวบยอดไว้ก่อนเนื้อหา  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนจากสื่อวิดีทัศน์ที่มีการจัด
ความคิดรวบยอดไว้หลังเน้ือหา  สื่อ วิดีทัศน์ที่ผลิตขึ้นในขณะนั้นยังเป็นรูปแบบเทปโทรทัศน์  
 
 เรณู ดวงมณี  (2550 : บทคัดย่อ)  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ท าการศึกษาวิจัย  เร่ือง การใช้วิดีทัศน์
ประกอบการสอนวิชาการฟังและการพูด  มีจุดหมา ยเพื่อ   ศึกษาผลของเทคนิคการใช้วีดิทัศน์
ประกอบการสอนที่มีต่อความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาก ล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ก าลังศึกษาวิชา การฟัง – การพูด   (01-324-203) ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2549  จ านวน 12 คน  ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย   (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แผนการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้ วีดิทัศน์ประกอบการสอน  แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ  และแบบสอบถามตามเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  แบบแผนการทดลองเป็น
แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest Design)  ใช้เวลาในการ
ทดลอง 40 คาบๆ ละ 50 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน -
มาตรฐาน และการทดสอบ (t-test for Dependent Samples) 
 
 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1) ภายหลังการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้วีดิทัศน์ประกอบการ
สอน นักศึกษามีความสามาร ถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   2) ภายหลังการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้วีดิทัศน์ประกอบการสอน  นักศึกษามี
ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอัง กฤษเพิ่มขึ้น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   .01               



3) หลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้วีดิทัศน์ประกอบการสอน  นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 นักศึกษาชอบเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากขึ้น  มีความรู้สึกว่าวิชาภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ  และมีความมั่นใจในตนเองในขณะ
เรียนวิชาภาษาองักฤษมากขึ้น 
 
 ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์  (2548 : บทคัดย่อ )  ได้ท าการศึกษาวิจัย  เร่ือง  การพัฒนา
นวัตกรรมการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ  
พัฒนานวัตกรรมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการวิจัยกระบวนการเรียนแบบ  “ลิซท์ (LisT)” จึงถูกพัฒนาขึ้นและได้น าเสนอไว้ใน
เอกสารชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้เน้ือหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 4 เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับช่วงชั้นที่ 4 เพื่อศึกษา
ผลของการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Achievement)  2) แบบการเรียนของนักเรียน  (Learning Style) 
3) ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารข้อมูลวิทยาศาสตร์   (Creativity in Scientific Communication) 
และ 4) บรรยากาศการเรียน  (Learning Environment)   ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยครอบคลุมเนื้อหาสาระในเร่ือง  การเคลื่อนที่ใน  1 มิติและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จ านวน 4 หน่วยการเรียน และใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฟิสิกส์ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด  34 ชั่วโมง เทคโนโลยี
สารสนเทศที่น ามาบูรณาการในชุดการเรียนนี้ประกอบด้วย  โปรแกรมจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  
(Computer Simulation Software) โปรแกรมชุดการทดลองวิท ยาศาสตร์ด้วยเคร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Data Logging) อินเตอร์เน็ต  (Internet) และโปรแกรมใช้งานทั่วไป   (Generic Software) 
งานวิจัยนี้ได้ทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน 2 ห้องเรียน  รวมนักเรียน
ทั้งหมด 82 คน ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2547 โดยใช้การทดสอบก่อนและหลังการเรียนด้วยชุด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน  และแบบการเรียนของนักเรียน  ใช้การเก็บข้อมูลแบบหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับความคิด สร้างสรรค์ในการสื่อสารข้อมูล
ทาวิทยาศาสตร์ และใช้การบันทึกเทปวิดีทัศน์ส าหรับบรรยากาศการเรียน   
 
 ผลการทดลอง   พบว่า    1) ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคุณภาพ  80/80  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนด้วยชุดการ



เรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ    3) แบบการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนหลังจาก
การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ    4) ความคิด
สร้างสรรค์ในการสื่อสารข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนพัฒนาขึ้น   หลังจากการเรียนด้วยชุด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ   5) บรรยากาศการเรียนเปลี่ยนแปลง
ไปสู่บรรยากาศแบบกระตือรือร้นด้วยปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน   สรุปผลงานวิจัยได้ว่า  การบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก ารเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของแบบการเรียนของนักเรียน  และท าให้บรรยากาศการเรียนมีพัฒนาการไปสู่
การเรียนแบบกระตือรือร้น  นอกจากนี้ยังพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงแบบการเรียนของนักเรียนเป็นผลมาจากนักเรียนที่มีแบบการเรียน
ก่อนการเรียน   (Pretest)  เป็นแบบอเนกนัย   (Divergent Learning Style)  ความแตกต่างของแบบการ
เรียนในกลุ่ม  (Learning Style Combination)  ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลับส่งผลดีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  และพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ    ช่วย
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียน    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 วัฒนา  พึ่งน้ า  (2551 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง การผลิตวีซีดีการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ผลิตวีซีดีการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าดัชนี ประสิทธิผล (The Effective Index : E.I.) ตั้งแต่ 
0.50  ขึ้นไป   2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวีซีดีการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ าปีที่ 3  โรงเรียนขอนแก่น
พัฒนศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  จ านวน  72 คน  ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2550   โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เพื่อท าการทดลองหา
ประสิทธิภาพของวีซีดีการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะ โดยหา
ประสิทธิภาพของวีซีดีการสอนกับนักเรียน 4 กลุ่ม  คือ ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  2) ทดลองแบบ
กลุ่มเล็ก  3) ทดลองแบบภาคสนาม และทดลองเพื่อยืนยันประสิทธิภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย  1) วีซีดีการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ระบบสุริยะ  และ  3)  แบบ-



สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวีซีดีการสอน ผลการวิจัยพบว่า  1)  วีซีดีการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริ ยะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวีซีดีการสอน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
 
 สถิตย์  จันทร์น้อย  (2552)  ครูโรงเรียนท้ายหาด  จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดท าสื่ อ
บทเรียนส าเร็จรูปในฐานะที่เป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งถือได้ว่าผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มาพอสมควรแล้ว  ได้จัดท าสื่อประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์  
รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์  กลุ่มวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม  
มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกให้นักเรียนรู้จักการออกแบบสร้างสรรค์งานจากคอมพิวเตอร์    และเห็นว่าควร
เปลี่ยนสถานะของผู้เรียนจากผู้ใช้ มาเป็นผู้ผลิตบ้าง เป็นกร ะบวนการหนึ่งที่เป็นเคร่ืองมือจูงใจและ
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่นักเรียนคิดและท าขึ้นมาตามความสนใจ    
ซึ่งผู้จัดท า  ได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์มาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ตามความสนใจ  โดยถือว่าผู้เรียนทุกคนมีพื้ นฐานความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 
ในการสร้างภาพน าเสนองานมาแล้ว จึงเลือกใช้โปรแกรมสร้างภาพ Slide Show ที่มี  ชื่อว่า  
โปรแกรม Ulead DVD Picture 2 ในการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย   
 
 นิตยา  นากองศรี  (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การสร้ างบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ โครงงาน เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 หาคุณภาพของบทเรียน
และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน  เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) บทเรียน
บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3  2) แบบประเมิน 
คุณภาพ  3) แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   4) แบบวัดความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่าง  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา   2/2553  โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จ านวน 40 คน ซึ่ง 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัย พบว่า  โครงงานที่สร้างขึ้นเป็นโครงงานที่ท าให้นักเรียน  
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเป็นขั้นตอนรู้วิธีการท างาน บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้าง 
ขึ้นมีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.46 และมีคุณภาพด้านเทคนิคผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบน 



มาตรฐานเท่ากับ 0.26 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี  
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.32 ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  เท่ากับ 0.32 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ดังนั้นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกา ร 
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 จึงสามารถ  
น าไปใช้ในการเรียนรู้ได้ 
 
 เดวิด และไมเคิล   (David and Michael,  2001 : 129)  ได้ท าการส ารวจการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือทางการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อศึกษาว่าหลักฐานใดบ้างในการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ จาก
สถานการณ์พบกันเพื่อการติดต่อสื่อสารของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบออนไลน์  
จากการส ารวจมีหลักฐานจากข้อความบนเว็บบอร์ดที่แสดงว่าพวกเขาสนใจการท างานเป็นกลุ่มทาง
อินเทอร์เน็ต และจากการ วิเคราะห์การท างานของนักศึกษา พบว่า การท างานแบบร่ วมมือ แตกต่าง
จากสถานการณ์ในการติดต่อสื่อสารกันแบบดั้งเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในการท างานแบบร่วมมือใน
สภาพแวดล้อมการท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ การติดต่อสื่อสารกันแบบคนละช่วงเวลา  
 

 ลินจาวน์ และคณะ  (Lin-Juan, et al,  2003)  ได้ศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้บ ทเรียนบน
เครือข่าย เร่ือง อาหารและโภชนาการ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผู้เรียนมีความคิดเห็นในเร่ือง งานที่ได้รับ
มอบหมายสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน การอภิปรายออนไลน์ท าให้ผู้เรี ยนตื่นตัวตลอดเวลา 
รูปภาพท าให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น และต้องการปรับปรุงความเร็วของการแสดงข้อมูล 
 

 เคย์ และแนคค์  (Kay and Knaack,  2004)  ได้ศึกษาคุณภาพ และการรับรู้ถึงประโยชน์ 
ของเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ที่ออกแบบบนพื้นฐานของแบบจ าลอง  ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีแ ละ
การศึกษาส าหรับผู้เรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีช่วงอายุระหว่าง  13-17 ปี   จ านวน 121  คน  จาก  
12 โรงเรียน และ จาก  3 สถาบันการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์   จ านวน  30 ท่าน   
ที่ร่วมกันผลิตเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ จ านวน 5 ชิ้น ครอบคลุมวิชา คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า 2 ใน 3 ของนักเรียนที่เข้าร่วมรับรู้ถึงประโยชน์ของ
เลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ทางการศึกษา และจะเห็นประโยชน์มากขึ้นหากนักเรียนเคยชินกับการใช้
คอมพิวเตอร์ ในขณะที่เลิร์นน่ิงอ็อบเจกต์ที่ใช้ ออกแบบได้เหมาะ สมกับระดับของนักเรียน มีการ
น าเสนอข้อมูลเนื้อหา การใช้งานที่ง่าย ชัดเจน เร้าใจ นักเรียนมีความพึงพอใจกับความเร้าใจ การ
น าเสนอข้อมูล และความชัดเจนของรุปภาพ มากที่สุดตามล าดับ ในขณะที่การพัฒนาแบบจ าลองที่
ใช้ในการออกแบบพบว่าเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ที่เหมาะสม มาจากการออกแบบที่ได้รับความร่วมมือจาก



ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าใจนักเรียน มีการต้ังเป้าหมายชัดเจน ครอบคลุมทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและใช้
การประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 จากการศึกษางานวิจัยพบว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุก
ระดับสูงขึ้น มีการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเน้นไปที่ผู้วิจัย
เป็นผู้พัฒนาสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ แต่ ยัง
ไม่พบรายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะที่ให้ผู้เรียนได้ผลิตสื่อวิดีทัศน์ด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นการผลิตสื่อแบบ  Media  Construction   
 

2.9 สรุปความท้ายบท 
 
 จากการศึกษา  ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ  1)  แนวคิดและทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึ่ม และ คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม    2)  แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
3)  รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญ   4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5) พฤติกรรมที่สะท้อนการคิด   6)  พฤติกรรมที่สะท้อนการแสวงหาความรู้ และการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน  7)  สื่อวิดีทัศน์ และ 8)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   ผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูลที่สนับสนุนงานวิจัยที่เน้ น
ความส าคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ชิ้นงานตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม  โดยใช้ขั้นตอนแบบโครงงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการตัดต่อวิดีทัศน์  และให้มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กับ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  รูปแบบการเรียนการสอน VIP ที่พัฒนาขึ้นนี้  เน้นไปที่กระบวนการเรียน
การสอนมากกว่าผลผลิต  วัดความรู้ที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น  วัดการคิดที่เกิดขึ้นโดยให้ผู้เรียนประเมินพฤติกรรมของตนเองที่แสดงออกระ หว่างการ
เรียนการสอน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว  โดยใช้แบบประเมินตนเองของนักเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าจะสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ที่ดี โดย
ใช้ Video-Integration-Project (VIP)  ส าหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น   ซึ่งผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัยและการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ในบทต่อไป 
 
 
/ 
 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
 
 
 จากการศึกษาข้อมูลที่เน้นความส าคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอน ในบทที่ 2  การวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ Video – Integration – 
Project (VIP)  ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในบทนีผู้้วิจัยกล่าวถึงระเบียบวิธีการวิจัย
ในหัวข้อ 1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  2)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   3)  การสร้าง
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  4)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และ  5)  การวิเคราะห์ข้อมูล  6) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 
 3.1.1  ประชากร   
 
 ประชากรเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  จ านวน  4,314  คน 
 
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ในงานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  ดังนี้ 
 
   3.1.2.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองเคร่ืองมือวิจัยที่สร้างขึ้น  
    1)  กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ทดลอง เคร่ืองมือวิจัยที่สร้างขึ้น ได้แก่ แผน
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และแบบประเมินตนเองของนักเรียน จ านวน 31 คน  โดย
ที่ 6 คนแรก เข้าร่วมในการใช้เคร่ืองมือฉบับแรก และ 25 คนหลัง  เข้าร่วมในการใช้เคร่ืองมือฉบับ
ปรับปรุง  นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษาวิจัย  
    2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล หลัก  โดยใช้เคร่ืองมือ ฉบับที่
ปรับปรุงแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน VIP เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา



ปีที่ 1- 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  จ านวน 2 โรงเรียน  จากโรงเรียนชมุชนสว่างวิทยา อ าเภอ
จักราช  จังหวัดนครราชสีมา   และโรงเรียนบ้านหนองบุนนาก อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัด
นครราชสีมา  โรงเรียนละ  30  คน  ระดับชั้นละ  10  คน  รวมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  จ านวน  
60 คน  โรงเรียนและนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
 
   ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนละ  30  คน  เน่ืองจาก
ประสบการณ์ในการนิเทศของผู้วิจัย พบว่า จ านวนดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับความ
ร่วมมือจากโรงเรียนเป้าหมาย อีกทั้งในการเลือกระดับชั้นละ  10  คน เนื่องจากรูปแบบการเรียนการ
สอน VIP  ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในการด าเนินการวิจัย   ซึ่งมีจ านวนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 10  เคร่ือง  ในโรงเรียนเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียนในสังกัด และข้อมูลที่ได้
จากผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นละ  10  คน  เป็นจ านวนที่เพียงพอต่อการแสดงพัฒนาการใน
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมเีคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   5  เคร่ืองมือ คือ 1)  รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ VIP   2)  สื่อประกอบการเรียนการสอนแบบ  VIP  3)  แบบทดสอบ วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4)  แบบประเมินตนเองของนักเรียน  และ 5) กระบวนการประชุมการ
อภิปรายกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อสรุป  (Focus Group Discussion)  ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
 3.2.1  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
    3.2.1.1  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Video – Integration – Project (VIP)    
   รูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  เป็นรูปแบบที่ผนวกแนวคิดการสร้าง
ชิ้นงานด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ การบูรณาการ และโครงงาน  เข้าไว้ด้วยกัน   และน าเสนอใน   
6  ประเด็น   ดังต่อไปนี้ 
 
    1)  หลักการ  รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดย
การสร้างชิ้นงานวิดีทัศน์  เป็นการผนวกแนวคิด  การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ 



การบูรณาการ และโครงงาน โดยมีทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม เป็นพื้นฐาน เข้าไว้ด้วยกัน แสดง
ความสัมพันธ์ของแนวคิด  ทั้ง 3  ด้าน  แสดงดังรูปที่ 3.1 

 

 
 
 

รูปท่ี 3.1  แสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดที่ประกอบเป็นรูปแบบการเรียนการสอน  VIP 
 
    2)  บทบาทของครูผู้สอนในการสอน ครูผู้สอนจะมีหน้า ที่  เตรียมสื่อ 
แหล่งเรียนรู้  กรอบเร่ืองที่ต้องการให้ผู้เรียน และในขณะที่ด าเนินกิจกรรม ครูจะเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก ประเมิน และชี้แนะ เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนตลอดเวลา  
    3)  บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้   ผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกและสร้าง  
วิดีทัศน์โดยน าสื่อ คลิปวิดีทัศน์ และภาพต่างๆ ที่ครูจัดหาให้ โดยศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  ทั้งที่ครูจัดหาให้และจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  เพื่อให้ได้เนื้อหา ความรู้ตามความสนใจ 
และน ามาใช้ในการบรรยาย ประกอบวีดิทัศน์ในเร่ืองที่นักเรียนต้องการสร้างขึ้นเอง 
    4)  การจัดชั้นเรียน  เน้นจัดห้องเรียนในรูปแบบที่  ครูสามารถเข้าถึง 
นักเรียนได้ตลอดเวลา  คอมพิวเตอร์สามารถเคลื่อนย้าย เพื่อน าไปใช้ท างานนอกห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ได้   ตัวอย่างการจัดชั้นเรียน แสดงในรูปที่ 3.2  



 

รูปท่ี 3.2  แสดงแผนภูมิแสดงการจัดชั้นเรียน 
 
    5)  แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดท าแผน
จัดการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เร่ิมจากการเตรียมการสอนที่ครูต้องจัดเตรียม ตรวจสอบ สื่ออุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ และ Software ที่ใช้ในการตัดต่อวีดิทัศน์ รวมทั้งการวางแผนกับครูในกลุ่มสาระอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  มีการด าเนินการสอนเน้นไปที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงงานโดยครูดูแลและ
ให้เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนให้ มีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ และน าเสนอผลงาน และสุดท้าย
เป็นการประเมินผลที่เป็นการประเมินโดยครู  โดยเพื่อน  และโดยตัวนักเรียนเอง  
    6)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการ เรียนการสอนแบบ VIP 
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่จะปรากฏในตัวนักเรียนเมื่อได้เรียนตามแผนจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยก าหนด
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ ดังน้ี  
     6.1)  ผู้วิจัยก าหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นการพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มกีารท างานร่วมกัน รวมทั้งมีความรู้เพิ่มขึ้นในเร่ือง นิเวศทะเล ไปพร้อม
กับพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ 
    6.2)  ผู้วิจัยก าหนดให้ครูมีความร่วมมือกันในแต่ละกลุ่มสาระ  เป็น
การพัฒนาทีมการสอน 
    6.3)  ผู้วิจัยก าหนดให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
ไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสร้างชิ้นงาน  

จอภาพ 



    6.4)  ผู้วิจัยก าหนดให้นักเรียนผลิตชิ้นงานที่เป็นต้นแบบ  เพื่อใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนรุ่นอ่ืน หรือโรงเรียนอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกับบริบทของกลุ่ม
วิจัยได้ใช้ศึกษา เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน VIP   
 
   3.2.1.2  สื่อประกอบการเรียนการสอนแบบ  VIP  ประกอบด้วย   
    1)  แผนการจัดการเรียนรู้  Video-Integration-Project  (VIP)  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  บูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ นิเวศทะเล และบูรณาการ
สร้างผลงานด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ โดยใช้เวลาเรียนในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี จ านวน  10  ชั่วโมง สัปดาห์ละ  2  ชั่วโมง และเวลาเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
จ านวน 10  ชั่วโมง สัปดาห์ละ  2 ชั่วโมง    รวม  20  ชั่วโมง   
    2)  แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ 
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ วิธีการที่ท าให้มีความรู้น้ันและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ   เพื่อตรวจสอบการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
    3)  แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนส าหรับนักเรียนประเมินการท างาน
ในกลุ่มของตนเอง โดยมีรายการต่างๆ ของพฤติกรรมนักเรียนให้นักเรียนเลือกในลักษณะการ
ประเมิน 
    4)  แบบประเมินพฤติกรรมการท างา นของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยคร ู 
โดยมีรายการต่างๆ ของพฤติกรรมนักเรียนให้ครูเลือกในลักษณะการประเมิน 
     5)  แบบประเมินชิ้นงานของนักเรียนโดยครูผู้สอนและส าหรับนักเรียน
ประเมินชิ้นงานของตนเอง   โดยมีรายการต่างๆ ของคุณลักษณะชิ้นงานให้ครูและนักเรียนเลือกใน
ลักษณะการประเมิน 
    6)  สื่อไฟล์ภาพถ่าย และไฟล์คลิปวิดีทัศน์  แสดงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ
สัตว์ชนิดต่างๆ เช่น  หมึก  ปลา  ปะการัง จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา  ข้อมูล
ความรู้แบบออฟไลน์ (Offline)  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  บันทึกใน External Harddisk  โดยครู
จัดเตรียมสื่อเหล่านี้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และครูถ่ายโอนไฟล์ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียน 
     7)  หนังสือ  เอกสารเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใน ทะเล  เอกสารเกี่ยวกับระบบ
นิเวศ  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้  เว็บไซต์ต่างๆ  โดยครูจัดเตรียมไว้เป็นสื่อแหล่งเรียนรู้ เพื่อการอ้างอิงของ
นักเรียน 
 



   3.2.1.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียน  เร่ือง นิเวศ
ทะเล  เป็นแบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  
 
   3.2.1.4  แบบประเมินตนเองของนักเรียน  
   เป็นแบบประเมินความสามารถการคิดและการปฏิบัติงานส าหรับให้นักเรียน
ประเมินตนเอง เป็นแบบประเมินโดยใช้ระดับการประเมินค่า  5  ระดับ  มีกรอบการประเมิน  7  ด้าน  
ดังนี้  1)  การคิดวิเคราะห์  2) คิดสังเคราะห์  3) คิดไตร่ตรอง 4) คิดอย่างมีวิจารณญาณ  5) คิด
สร้างสรรค์  6) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และ  7) การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
   3.2.1.5  กระบวนการอภิปรายกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อสรุป  (Focus  Group 
Discussion)   
   กระบวนการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุป  (Focus  Group 
Discussion)  เกี่ยวกับ จุดเด่น และข้อจ ากัด ของการเรียนการสอนแบบ Video-Integration-Project  
(VIP)  โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  
    1)  ครูผู้ช่วยผู้วิจัยจัดให้นักเรียนนั่งตามกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเดิม กับที่สร้าง
วิดีทัศน์  ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือก ประธาน และเลขานุการ ประจ ากลุ่ม 
    2)  ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละคนเขียน จุดเด่น และข้อจ ากัด มาคนละ 2 ข้อ 
ในกระดาษที่ผู้วิจัยก าหนดให้  
    3)  ประธานกลุ่มรวบรวมความคิดเห็นของแต่ละ กลุ่มและน ามาเขียน
บนกระดานหัวข้อใดที่ซ้ ากันให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณาเรียบเรียงข้อความใหม่   
    4)  ให้ตัวแทนกลุ่มออกมารายงาน 
    5)  ผู้วิจัยบันทึก และสรุปความ เป็นแบบบรรยายสั้น 
 

3.3  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 3.3.1  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  Video-Integration-Project  (VIP) 
 
 ผู้วิจัยเขียนองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  6 ประเด็น  (รายละเอียดแสดง
ในบทที่ 3 หน้า 110)  ผู้วิจัยชี้แจงให้ครูผู้ช่วยผู้วิจัยใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่างครั้งแรก กับนักเรียน



จ านวน  6  คน  สังเกตการสอนและขอความคิดเห็นจากครูผู้สอน น ามาปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ Video-Integration-Project (VIP)   จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบ
รูปแบบและ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และได้รูปแบบน าไปใช้ทดลองในคร้ังต่อไป 
 
 3.3.2  แผนการจัดการเรียนรู้  Video – Integration – Project  (VIP) 
 
   3.3.2.1  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  Video – Integration – Project  (VIP)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20  ชั่วโมง  ก าหนดเน้ือหา เร่ือง นิเวศทะเล มีกรอบเนื้อหา 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542 : 263)  คือ องค์ประกอบและ บทบาท
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทะเล   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในทะเล   การ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในบริเวณต่างๆ ในทะเล  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเล และ การ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล  องค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบของ สสวท . (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),  2547)   หน่วยการเรียนรู้ชื่อ  วิดีทัศน์ทะเล-
ไทย มีองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ ดังนี้  1) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 2) ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง  3) สาระการเรียนรู้  4) สื่อ – อุปกรณ์  5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6) การวัดและ
ประเมินผล  และ  7) แหล่งการเรียนรู้และค้นคว้าเพิ่มเติม 
   3.3.2.2  จัดท าเอกสาร แบบบันทึก ประเมินพฤติกรรมนักเรีย นส าหรับนักเรียน
ประเมินการท างานในกลุ่มของตนเอง   แบบประเมินพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โดยคร ูแบบประเมินชิ้นงานของนักเรียนโดยครูผู้สอนและส าหรับนักเรียนประเมินชิ้นงานของ
ตนเอง   
 
  ในการสร้างและพัฒนาทั้งแผนจัดการเรียนรู้  และสื่อประกอบแผนจัดการเรียนรู้  
ผู้วิจัยสร้างรูปแบบ และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  จากนั้นน าไปให้ครูผู้ช่วยผู้วิจัยทดลองสอนและ
ใช้แบบประเมิน ประเมินนักเรียน  จ านวน 6  คน  ขอความคิดเห็นจากครูผู้สอน และผู้เรียน ผู้วิจัยน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเคร่ืองมือให้เหมาะสมมากขึ้น  จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  ได้พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปใช้ต่อไป  
 
 
 
 



 3.3.3  สื่อประกอบการเรียนการสอนแบบ  VIP    
 
   3.3.3.1  สารสนเทศแบบเว็บเพจ  ผู้วิจัยรวบรวมแหล่งเรียนรู้จาก เว็บไซต์บน
อินเทอร์เน็ตจัดเป็นสารสนเทศ แบบเว็บเพจ  บันทึกเป็นสื่อแบบออฟไลน์  มีลักษณะหน้าเว็บเพจ  
ดังรูปที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3  แสดงภาพหน้าเว็บเพจแหล่งเรียนรู้แบบออฟไลน์ (Offline) 
 
 ผู้วิจัยน าสารสนเทศเกี่ยวกับนิเวศทะเล มาจัดเรียบเรียงน าเสนอในรูปแบบเว็บเพจ ที่
บันทึกใน External  Harddisk  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  ตรวจสอบ เน้ือหา รูปแบบ ของเว็บเพจ  
จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงเคร่ืองมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และบันทึกภาพ หรือคลิปวีดิทัศน์
เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์อีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้จริง  
   3.3.3.2   ไฟล์ภาพนิ่ง และ คลิปวิดีทัศน์  รวบรวมบันทึกใน External Harddisk  
ในการรวบรวมไฟล์คลิปวีดิทัศน์ และภาพนิ่ง ผู้วิจัยขออนุญาตต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  และด าเนินการส ารวจพื้นที่ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  จังหวัดพังงา ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทางนิเวศแนวปะการัง (ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2551 : 9)  เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

 
 



ทางทะเลและจุดด าน้ าที่ใหญ่มากและสวยงาม ได้ส ารวจพร้อมกับบันทึกภาพ เป็นภาพนิ่ง และคลิป
วีดิทัศน์ บริเวณชายหาด  โขดหิน  ป่าโกงกาง  และจุดด าน้ าต้ืน น้ าลึก ในแนวปะการัง  และบันทึก 
สิ่งต่างๆ ใต้ทะเลโดยการด าน้ าแบบผิวน้ า (Snorkelling) และด าน้ าลึก (Scuba)  ที่ความลึกไม่เกิน     
30 เมตร  ตามกรอบเนื้อหา เร่ือง ระบบนิเวศทะเล  เช่น ปลา  ปะการังชนิดต่างๆ  โดยใช้กล้อง
ถ่ายภาพดิจิทัล รุ่น Fuji  Fd31  พร้อมอุปกรณ์กันน้ า  (Housing)   น าภาพถ่าย  และคลิปวิดีทัศน์ที่
บันทึกได้มาจัดการคัดแยกสิ่งมีชีวิตตามสภาพแวดล้อม เช่น  นิเวศชายหาด  นิเวศหาดหิน นิเวศน้ า
ขึ้นน้ าลง นิเวศแนวปะการัง  และรวบรวมสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน ได้ไฟล์
คลิปวีดิทัศน์ และภาพนิ่งที่แสดงสิ่งมีชีวิตในนิเวศทะเล โดยจัดหมวดหมู่ แสดงดังรูปที่ 3.4  ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4  แสดงโฟลเดอร์จัดหมวดหมู่ไฟล์คลิปวีดิทัศน์ที่บันทึกใน External Harddisk 
 
 ผู้วิจัยน าสื่อไฟล์ภาพ และคลิปวีดิทัศน์ ที่บันทึกใน External Harddisk  ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การจัดหมวดหมู่  คุณภาพและปริมาณ ของ
ภาพนิ่ง และคลิปวิดีทัศน์  จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงเคร่ืองมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และ
บันทึกภาพ หรือคลิปวีดิทัศน์เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์อีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้จริง  
(รายละเอียดของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแสดงในภาคผนวก ก  หน้า 173-190) 
 
 
 
 

 



 3.3.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง นิเวศทะเล  ผู้วิจัย
สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จ านวน  50  ข้อ   ให้ผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  ตรวจสอบ
เคร่ืองมือ (IOC) โดยหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity)  ของแบบทดสอบ  คัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่า IOC สูงกว่า 66% ได้ข้อสอบจ านวน  44  ข้อ หาค่าความยากง่าย (P)  ค่าดัชนีความไว
ของการวัดผลจากการสอน  (Sensitivity  Index)  โดยทดลองใช้รูปแบบ  VIP   กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 25  คน โรงเรียนเทียมนครวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา จัดให้มีการเรียน
การสอนตามแผนจัดการเรียนรู้  เวลา 20  ชั่วโมง  น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มา
วิเคราะห์รายข้อ หาค่าอ านาจจ าแนก ที่เรียกว่า ดัชนี  S  (Index of Sensitivity) หรือดัชนีความไวใน
การวัด (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์, 2522 : 11-13  อ้างถึงใน วาโร  เพ็งสวัสดิ์,  2546 : 83)   [สูตรการ
ค านวณดัชนีความไวในการวัด แสดงไว้ที่หัวข้อ 3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล]  คัดเลือก
ข้อสอบที่มีดัชนีความไวมากกว่า  0.30  ซึ่งเป็นข้อสอบระดับที่พอใช้ได้ขึ้นไป  ได้ข้อสอบอิงเกณฑ์
จ านวน  30  ข้อ  น ามาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.61   
 
  3.3.5  แบบประเมินตนเองของนักเรียน   
 
 แบบประเมินตนเองของนักเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ให้
ผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  ตัดสินเป็นรายข้อหาความตรงเชิงเน้ือหา  (IOC)    โดยตรวจสอบรายการ
ค าอธิบายพฤติกรรมให้ตรงตามคุณลักษณะการคิดด้านต่างๆ   คัดเลือกรายข้อที่มีค่าความเที่ยงสูง
กว่า 0.6  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  และน าไปหาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า  โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  25  คน โรงเรียนเทียมนคร
วิทยา  จังหวัดนครราชสีมา ประเมินตนเองหลังจากที่ได้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ VIP  
แล้ว  และน าผลการประเมินตนเองของนักเรียนมาหาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ  [สูตร
การค านวณหาความเชื่อมั่น แสดงไว้ที่ หัวข้อ 3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล] ได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ  0.8 
 
 
 



 ผู้วิจัยให้นักเรียนให้คะแนนตนเองโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้ 
 มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นบ่อยมากที่สุด 5  คะแนน 
 มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นบ่อยมาก  4  คะแนน 
 มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นปานกลาง 3  คะแนน 
 มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นน้อย   2  คะแนน 
 มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นน้อยมาก   1  คะแนน   
 ก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านเพื่อแปลความหมายของช่วงคะแนนดังนี้ 
 4.51 – 5.00    หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นมากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นมาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นน้อย 
 0.00 –  1.50  หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงออกด้านนั้นน้อยที่สุด 
 
  ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินตนเองของนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการวิจัยเพื่อหา
ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  โดยศึกษาการคิดที่เกิดขึ้นของนักเรียน
ระหว่างการเรียนรูปแบบ VIP  มีองค์ประกอบของแบบประเมินตนเองของนักเรียน ดังนี้  
 
   3.3.5.1  ค าชี้แจง   มีข้อความดังนี ้
    1)  แบบประเมินตนเองของนักเรียนฉบับนี ้เป็นส่วนหน่ึงของการ วิจัย 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ รูปแบบ Video – Integration – Project  (VIP)   ใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะการคิดของนักเรียนโดยประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออก  ซึ่งเป็นผลมาจากการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์  คิดไตร่ตรอง  คิดวิจารณญาน  คิดสร้างสรรค์  และเพื่อศึกษาทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   ให้นักเรียนประเมินตนเองและให้คะแนน
ในฐานะที่นักเรียนได้ผ่านการเรียนวิทยาศาสตร์  ตามรูปแบบ Video – Integration – Project  (VIP)  
มาแล้ว 
    2)  แบบประเมินแบ่งออกเป็น  2  ตอน ประกอบด้วย  
              2.1)  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
              2.2)  ตอนที่ 2  แบบประเมินตนเองตามพฤติกรรมที่ได้แสดงออกของ
นักเรียน  



    3)  ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากนักเรียนได้ช่วยประเมินตนเอง ให้ครบ
ทุกข้อโดยส ารวจพฤติกรรมของตนเองตามข้อรายการที่ก าหนด แล้วพิจารณาว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดับใด   ตามความเป็นจริง ผลการประเมินน้ีจะน าไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้นไม่มีผลใดๆ  ต่อ
คะแนนสอบของนักเรียน ผู้วิจัยจะถอืค าตอบของนักเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะเสนอผลการวิจัยใน
ลักษณะรวมไม่ใช่เสนอเป็นรายบุคคล จะไม่มีผลเสียต่อนักเรียนและสถานศึกษาแต่อย่างใด และ
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบประเมินทุกคน มา ณ โอกาสนี้  
 

   รายละเอียดในส่วนของค าถามที่ก าหนดให้นักเรียนเขียนบันทึก และให้คะแนน
ประเมินตนเอง แสดงในรูปที่ 3.5 ดังนี้ 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.5  แสดงส่วนของค าถามและตารางประเมินตนเองในแบบประเมินตนเองของนักเรียน  



 3.3.6  แบบบันทึกผลการอภิปรายกลุ่มของนักเรียน 
 
 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบบันทึกผลการอภิปรายกลุ่มของนักเรียน เป็นแบบบันทึกปลายเปิด
และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม มีข้อความและรูปแบบแสดง ดังรูปที่ 3.6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6  แสดงแบบบันทึกผลการอภิปรายกลุ่มของนักเรียน 

การอภิปรายเพื่อสรุปความคิดเห็นของนักเรียน 
ท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน โครงงานตัดต่อวิดีทัศน์ เกี่ยวกับ นิเวศทะเล 

 
ค าชี้แจง  1.  นักเรียนเลือกประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม  (แบ่งกลุ่มตามระดับชั้น) 
 2.  ให้นักเรียนเขียนความคิดเห็น(ค าตอบ) โดยอย่างน้อยค าถามละ 2 ข้อ  
 3.  ประธานกลุ่มรวบรวมความคิดเห็นของทุกคน และอ่านแต่ละความคิดเห็นทีละด้าน   ให้
เลขานุการกลุ่ม บันทึกลงในแบบสรุป  หากหัวข้อ หรือความคิดเห็นใดที่ซ้ ากัน ให้สมาชิกกลุ่ม
พิจารณาตัดสินให้ ไม่ต้องเขียนซ้ า 
 4.  คัดเลือกตัวแทนกลุ่มและออกมาน าเสนอความคิดเห็นโดยสรุป ของกลุ่ม 
 
1. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนได้ด าเนินการตามรูปแบบที่ครูสอนคร้ังนี้ มีข้อดี หรือจุดเด่น ที่
ประทับใจอะไรบ้าง 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
2. มีสิ่งใด หรือปัจจัยใดบ้าง (ข้อจ ากัด)  ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามที่
ตั้งใจไว้ตามเงื่อนไขที่ครูก าหนด   
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 



3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 3.4.1  ประกาศขออาสาสมัครไปยังโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   โดยก าหนดคุณสมบัติของครูส าหรับโรงเรียนที่อาสาสมัครเข้า
ร่วมการวิจัยครั้งน้ี เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ และได้มีการสอนนักเรียนให้ตัดต่อ
วิดีทัศน์ได้มาแล้ว  มีความสะดวกในการสอนเป็นทีมโดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์  สามารถจัดเวลา ตารางเรียนแบบบูรณาการให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมจนครบตาม
แผนจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียนด้วย 
 3.4.2  ติดต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อขอ
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลถึงหัวหน้าสถานศึกษา 
 3.4.3  ติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง เพื่อก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการ ทดลอง 
และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.4  ผู้วิจัยปฐมนิเทศชี้แจงให้ครูผู้สอนหรือผู้ช่วยผู้วิจัย เพื่อชี้แจงให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการทดลองตามรูปแบบการเรียนการสอน   
 3.4.5  ครูผู้ช่วยผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนตามแผนจัด การเรียนรู้  ด าเนินการประเมิน
ตามเอกสารการประเมิน    และดูแลอ านวยความสะดวก ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนจัดการเรียนรู้  โดยใช้เวลาเรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ใช้
เวลา 20  ชั่วโมง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติด้วย 
 3.4.6  ครูผู้ช่วยผู้วิจัยทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนประเมิน
ตนเองเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว  
 3.4.7  ผู้วิจัยและครูผู้ช่วยผู้วิจัย จัดให้นักเรียนอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion)  
เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ จุดเด่นและข้อจ ากัดของรูปแบบการเรียนการสอนนี้ 
 3.4.8  น าคะแนนผลการประเมิน  ข้อมูล  มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยโปรแกรม Excel   
(กัลยา  วานิชย์บัญชา,  2552)  ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ซึ่งเป็นหน่ึงในโปรแกรมหลัก
ของโปรแกรมชุด Microsoft  Office  มีความสามารถในการค านวณตัวเลขที่ใส่ลงในตารางได้ง่ายๆ 
ตั้งแต่คณิตศาสตร์พื้นฐาน จัดกลุ่มข้อมูล ค านวณข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ  ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติส าหรับงานวิจัย  



 3.4.9  น าคะแนนร้อยละของผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน ที่วัดด้วย
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน  30  ข้อ  ก าหนดจุดตัดผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ  80  แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  80/08  ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น  นักเรียนต้องมีคะแนนร้อยละเฉลี่ย  
80  และก าหนดจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  ของนักเรียนทั้งหมด 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Excel  ในการค านวณข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ของ
โปรแกรมช่วยในการประมวลผล ดังนี้ 
 3.5.1  น าคะแนนเฉลี่ย  ของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของ นักเรียน มาคิดเป็นร้อย ละ 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (80/80)  ได้ค่า  80 ตัวแรก   และนับจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80  น ามาคิดค่าร้อยละและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (80/80)  ได้ค่า  80 ตัวหลัง 
 3.5.2  น าข้อมูลจากแบบประเมินตนเองของนักเรียน  มาหาความถี่ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  
ค่าร้อยละและจัดอันดับ  
 3.5.3  น าข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม ของนักเรียนมาจัดหมวดห มู่  และสรุปเป็นการ
บรรยายแบบสั้น 
 

3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 3.6.1  สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
  

  3.6.1.1  ร้อยละ  (Percentage)  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 104) 
 

   100
N

f
P  

 

   เมื่อ  P     แทน ร้อยละ 

     f     แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

     N     แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 
 



   3.6.1.2  การค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:  105)  
 

   
N

X
X


  

 
    เมื่อ  X     แทน ค่าเฉลี่ย 

     X     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N     แทน จ านวนคะแนน 

 

 3.6.2  การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 
 

  3.6.2.1  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม หรือค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา   
 ( - Coefficient)   ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1970)  
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   เมื่อ       แทน ค่าความเชื่อมั่น 

     K     แทน จ านวนข้อของเครื่องมือหรือแบบวัดความพึงพอใจ 

         2

iS  แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนรวม  

       2

tS     แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

  3.6.2.2  การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของของ แบบทดสอบแต่ละข้อ และ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินตนเองของนักเรียน   โดยใช้สูตร  IOC  หาค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  (พิสณุ  ฟองศรี,  2551 : 287) 
 

   
N

R
IOC


  

 

   เมื่อ IOC       แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามในข้อสอบกับ
เนื้อหา 



         หรือระหว่างรายการพฤติกรรมกับนิยามศัพท์ 
     R     แทน ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

    N      แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

  2.6.2.3  การหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายข้อ แบบอิงเกณฑ์  
(สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ์, 2522 : 11-13  อ้างถึงใน  วาโร  เพ็งสวัสด์ิ,  2546 : 83)  เรียกว่าดัชนี S  

(Index of Sensitivity) หรือดัชนีความไวในการวัด ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
 

   
T

RR
S BA   

 

   เมื่อ  S   แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ  
      

AR   แทน  จ านวนคนตอบถูกหลังสอน  
       

BR  แทน  จ านวนคนตอบถูกก่อนสอน  
       T   แทน  จ านวนคนที่เข้าสอบทั้งสองครั้ง  
 

          3.6.2.4  การหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนโดยใช้วิธีของ โลเวท  (Lovett, 1975)  
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                      เมื่อ    r    แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
     K       แทน    จ านวนข้อสอบทั้งหมด 

                       T     แทน    คะแนนรวมของนักเรียนแต่ละคน 

                      C       แทน    คะแนนเกณฑ์  (C = ร้อยละ 80) 

 

3.7  สรุปความท้ายบท 
 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
VIP  แผนจัดการเรียนรู้  พร้อมสื่อและเอกสารประกอบแผนจัดการเรียนรู้ แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
แบบประเมินตนเองของนักเรียน  เพื่อหาข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย   ผู้วิจัยได้



ด าเนินการใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล แสดงไว้ในบทต่อไป 

 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย  
 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  Video – Integration 
– Project (VIP)   ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอน   รวมทั้ งศึกษาผลของ กระบวนการอภิปรายกลุ่ม ของนักเรียนเกี่ยวกับ จุดเด่นและ
ข้อจ ากัด ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Video – Integration – Project (VIP)   ซึ่งจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังน้ี   
 1)  พัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน Video – Integration – Project (VIP) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   
 2)  ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน Video – Integration – Project 
(VIP)  โดยพิจารณาใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
  2.1)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการเรียน 
  2.2)  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านความสามารถใน การคิด   และ
การปฏิบัติงานภายหลังการเรียนแบบ Video – Integration – Project (VIP)  
  2.3)  ศึกษาจุดเด่นและข้อจ ากัดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Video – 
Integration – Project (VIP)  จากกระบวนการอภิปรายกลุ่มของนักเรียน  
 

4.1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Video – Integration – Project (VIP)  
 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 

ในการด าเนินการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Video – Integration – 
Project (VIP)  ในครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนการเ รียนการสอน



ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ผนวกการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ หลักการบูรณาการ 
และโครงงาน เข้าไว้ด้วยกัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบ Video-Integration-Project (VIP)  และ
น าเสนอองค์ประกอบที่ควรพิจารณา อยู่  6  ประการ คือ   1)  หลักการ   2) บทบาทของครูผู้สอนใน
การสอน แบบ  VIP  3)  บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้แบบ  VIP  4)  การจัดชั้นเรียน  5)  แผน
จัดการเรียนรู้แบบ VIP   เร่ือง นิเวศทะเล   6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบ VIP  ซึ่งแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
  1)  หลักการ  ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยการ
สร้างชิ้นงานวิดีทัศน์   เป็นการผนวกแนวคิดการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ หลัก
การบูรณาการ และโครงงาน โดยมีทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม เป็นพื้นฐาน เข้าไว้ด้วยกัน 
 
  2)  บทบาทของครูผู้สอนในการสอน   ผู้วิจัยก าหนดให้ครูผู้สอน  มีหน้าที่เตรียมสื่อ 
แหล่งเรียนรู้  กรอบเร่ืองที่ต้องการให้ผู้เรียน เรียนรู้ และในขณะที่ด าเนินกิจกรรมครูจะเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก ประเมินและให้ชี้แนะ เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนตลอดเวลา โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  
   2.1)  ครูผู้สอนตามรูปแบบนี้ควรมีอุปกรณ์ถ่ายภาพ และถ่ายคลิปวิดีทัศน์ได้   
ควรมีความช่างสังเกต  สนใจสิ่งแวดล้อม  ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการเดินทาง วิถีชีวิต
ของชุมชนที่ยังคงรักษา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สถานที่  ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ ต่างๆ  การ
บันทึกภาพ และวิดีทัศน์ ครูควรบันทึกไว้อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งจะสามารถน า ภาพ และคลิปวิดีทัศน์ มา
ใช้เป็นปัจจัยสื่อเร่ิมต้นที่จ าเป็น 
   2.2)  ครูสาขาวิชาต่างๆ วางแผนร่วมกับครูคอมพิวเตอร์ เพื่อบูรณาการการเรียน 
การสอน  หรือถ้าครูประจ าสาขาวิชา มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และจัดการอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่างๆ ได้เอง อาจไม่จ าเป็นต้องให้ครูคอมพิวเตอร์มาช่วยก็ได้ 
   2.3)  ครูผู้สอนต้องจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เป็นคลังความรู้ให้ผู้เรียน  ได้ศึกษามาก 
ที่สุด อาทิ เช่น  เอกสาร  หนังสือ  เว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้ ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์  อุปกรณ์ 
กล้องถ่ายภาพ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์  สถานที่ และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
   2.4)  ครูคอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวก  ในด้านสถานที่  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ และเป็นที่ปรึกษาการใช้โปรแกรม รวมทั้ง สอนซ่อมเสริมการใช้โปรแกรม
ต่างๆ  เพื่อเสริมและสนับสนุนการจัดการไฟล์ภาพ และคลิปวิดีทัศน์   
   2.5)  ระหว่างการปฏิบัติงานครูควรดูแลนักเรียน  ไม่ปล่อยให้นักเรียนปฏิบัติงาน 



ตามล าพังเพราะหากมีปัญหาจะได้ช่วยให้ข้อเสนอแนะ และแนะแนวทางที่เหมาะสมได้  
   2.6)  ครูในสาขาวิชาที่น ามาบูรณาการกัน ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูล  ที่นักเรียน
ไม่สามารถค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ได้ โดยถือว่าตัวครูเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งของนักเรียน  
 
 3)  บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้    
 ผู้วิจัยก าหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกและสร้างวิดีทัศน์โดยน าสื่อ คลิปวิดีทัศน์ และภาพ
ต่างๆ ที่ครูจัดหาให้  โดยศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งที่ครูจัดหาให้และจากแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ  เพื่อให้ได้เนื้อหา ความรู้ตามความสนใจ และน ามาใช้ในการบรรยาย ประกอบวิดี ทัศน์
ในเร่ืองที่นักเรียนต้องการสร้างขึ้นเอง  ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้ ดังนี้ 
  3.1)  นักเรียนศึกษาสื่อข้อมูลสารสนเทศ  รูปภาพ สื่อคลิปวิดีทัศน์ ที่ครูจัดเตรียมให้ 
และก าหนดเร่ืองที่ต้องการสร้างชิ้นงาน รวมทั้งวิเคราะห์งานที่ต้องท า และภาพส าเร็จของชิ้นงาน 
  3.2)  วางแผนการท างานอย่างสร้างสรรค์   มีการออกแบบชิ้ นงาน  ก าหนดล าดับ 
กิจกรรมค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เก็บรวบรวมสารสนเทศ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบาย ขยาย
ความรู้ จาก ภาพ หรือคลิปวิดีทัศน์   ในหลากหลายมุมมอง   จัดโครงสร้างสารสนเทศ จัดระเบียบ
ข้อมูล  ก าหนดเกณฑ์การประเมินชิ้นงานร่วมกับครูผู้สอน แบ่งงานกันในกลุ่มตามความสามารถ 
  3.3)  การลงมือปฏิบัติ   ฝึกทักษะที่จ าเป็นในการสร้างชิ้นงาน  ทบทวนศึกษาการใช้ 
งานโปรแกรม และศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  ที่อาจจ าเป็นต้องใช้ประกอบกับการตัดต่อ
วิดีทัศน์ ลงมือสร้างชิ้ นงาน ตามแผน หรือตามศักยภาพของนักเรียนซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา   
แก้ปัญหา หรือตัดสินใจโดยใช้กระบวนการกลุ่ม   ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ 
จ าแนก จัดล าดับ สังเคราะห์ รวบรวม ไตร่ตรอง ทบทวน แก้ไขปรับปรุงชิ้นงาน  และมีการประเมิน
ชิ้นงานด้วยตนเองเปน็ระยะ 
  3.4)  การน าเสนอ แสดงผลงาน อธิบายแนวคิดที่ใช้ในการสร้า งงาน วัตถุประสงค์ 
กรอบงานขอบเขตของการศึกษา  ขั้นตอนการศึกษา  เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์   โปรแกรมที่ใช้ใน
การศึกษา ระยะเวลา ข้อค้นพบ  ความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างชิ้นงานน้ี  
 
 4)  การจัดชั้นเรียน 
 ผู้วิจัยก าหนดให้จัดห้องเรียนในรูปแบบที่   ครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้ตลอดเวลา  
คอมพิวเตอร์สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อน าไปใช้ท างานนอกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้  โดยมี
รายละเอียด ในการด าเนินงาน คือ 
 



 
   4.1)  จัดห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   10  เคร่ือง  ใช้คอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ (Personal Computer)  หรือ แบบพกพา (Notebook)  ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้
ทั้งรายวิชาความรู้ หรือเน้ือหาอ่ืนที่ต้องการสอนนอกเหนือจากตารางการเรียนปกติ   
   4.2)  มีจ านวนคอมพิวเตอร์ ในอัตราส่วน คอมพิวเตอร์ต่อ ผู้เรียน  1 :  3  ส าหรับ
การเรียนแต่ละคร้ัง 
   4.3)  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม  
   4.4)  จัดตารางเรียนให้เรียนในเวลาพิเ ศษ  เช่น ในช่วงเวลาพัก เที่ยง ก่อนหรือ
หลังเวลาเรียน  เวลาก่อนกลับบ้าน นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้พร้อมกัน และสลับกันมาใช้
เคร่ืองในเวลาว่างของแต่ละคนได้ 
   4.5)  มีพื้นที่ว่างให้ครูสามารถเข้าช่วยเหลือนักเรียนได้ ทุกกลุ่ม   มีที่ว่างหรือ
บริเวณให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มในกรณีที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท างาน 
   4.6)  คอมพิวเตอร์ควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  อย่างน้อย  1  เคร่ือง  มีหนังสือ 
คู่มือ โปรแกรม ซีดีรอมสารสนเทศ  ให้นักเรียนได้ค้นคว้าอยู่ในห้อง 
 

 
 



รูปท่ี 4.1  แสดงตัวอย่างการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา  

 
 

รูปท่ี 4.2  แสดงสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา  
 
 5)  แผนจัดการเรียนรู้แบบ VIP    
 ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  โดยให้เป็น
หัวข้อทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง นิเวศทะเล   ใช้เวลาในการสอน  เวลา  20  ชั่วโมง  ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อ
ในแผนจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย  1)  มาตรฐานการเรียนรู้  2)  สาระการเรียนรู้   3)  สื่อ – 
อุปกรณ์   4)  กระบวนการจัดการเรียนรู้  5) การวัดและประเมินผล และ 6) แหล่งการเรียนรู้และ
ค้นคว้าเพิ่มเติม    สาระของแผนจัดการเรียนรู ้ มีรายละเอียดดังน้ี 
 
  5.1)  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      5.1.1)  เข้าใจหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    
      5.1.2)  ใช้เทคโนโลยี น าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  
  



      5.1.3)  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองาน  
ที่ท าในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ     
      5.1.4)  ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ          
      5.1.5)  ค้นหาข้อมูล ความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย  
คอมพิวเตอร์  
      5.1.6)  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
          
      5.1.7)  เข้าใจสิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     
 
  5.2)  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
      5.2.1)  เข้าใจหลักการพัฒนาชิ้นงานหรือโครงงานเบื้องต้นที่มีการใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศ 
      5.2.2)  ท าชิ้นงานหรือโครงงาน จากไฟล์ภาพ และคลิปวิดีทัศน์ที่ก าหนดให้
โดยใช้ซอฟท์แวร์ส าเร็จอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ ใช้ทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ได้   มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
      5.2.3)  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิ ต ความสัมพันธ์ของโค รงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน  
      5.2.4  เข้าใจสิ่งสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้ อมกับ
สิ่งมีชีวิต 
      5.2.5  รู้จักชนิดของสิ่งมีชีวิตในนิเวศทะเ ล บริเวณต่างๆ  มีความรู้   เข้าใจ
สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
 
  5.3)  สาระการเรียนรู้ 
      5.3.1)  หลักการพัฒนาชิ้นงานหรือโครงงานเบื้องต้น   ที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      5.3.2)  การคัดเลือกหัวข้อวิดีทัศน์  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการผลิตวิดีทัศน์  



      5.3.3)  การศึกษาค้นคว้า หรือรวบรวมข้อมูล  และจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็น
สารสนเทศ 
       5.3.4)  การก าหนดเน้ือหา (Content) และระยะเวลาการน าเสนอ จัดท าเค้าโครง
วิดีทัศน์ 
      5.3.5)  การลงมือท าโครงงาน  ตรวจสอบ ประเมินและแก้ไข  
       5.3.6)  การน าเสนอและการแสดงผลงานของชิ้นงาน  
      5.3.7)  ปะการัง และสิ่งมีชีวิตในนิเวศทะเล   
      5.3.8)  สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการปรับตัวของสัตว์  และมีโครงสร้างที่เหมาะสม
ต่อการด ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้น 
      5.3.9)  ความหลากหลายของสิ่ง มีชีวิต ในระบบนิเวศ ท า ให้สิ่งมีชีวิต อยู่อย่าง
สมดุล  
      5.3.10)  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ  มีความสัมพันธ์กัน และมีความ - 
สัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่ในลักษณะของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์ และแหล่งเลี้ยงดู
ลูกอ่อน 
 
  5.4)  สื่อ – อุปกรณ์ 
      5.4.1)  คอมพิวเตอร์ที่ติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวิดี ทัศน์ และโปรแกรมบันทึก- 
เสียง โปรแกรมจัดการภาพ  
      5.4.2)  External Harddisk  บันทึก ไฟล์ภาพ คลิปวิดีทัศน์ และข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้แบบออฟไลน์ 
      5.4.3)  โปรเจกเตอร์  ไมโครโฟน  ล าโพง   
 
  5.5)  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      5.5.1)  ขั้นเตรียมการ 
    5.5.1.1)  ครูเตรียม จัดหา รวบรวมไฟล์ ภาพนิ่ง วิดีทัศน์คลิป  ที่
เกี่ยวข้อง กับระบบนิเวศทะเล สิ่งมีชีวิตที่พบได้ใต้ทะเล ชายหาด หาดหิน ซึ่งอาจบันทึกภาพด้วย
ตนเอง หรือจากอินเทอร์เน็ต  โดยไฟล์ที่รวบรวมมาไม่มีข้อมู ลหรือค าอธิบายให้โดยตรง  และเป็น
ไฟล์สั้นๆ  ที่ยังไม่ได้ตัดส่วนที่ไม่ดีออกไป ซึ่งเป็นการจัดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้ผู้เรียนได้
พิจารณาตัดสินและวางแผนจัดท าชิ้นงานวิดีทัศน์ให้สมบูรณ์ 



     5.5.1.2)  ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอ ร์ 
และจัดให้นักเรียนได้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในเวลาว่าง หลังพักเที่ยง และหลังเลิกเรียน  
    5.5.1.3)  ครูเตรียม และนักเรียนเตรียม แบบประ เมิน ร่วมกันก าหนด
ข้อตกลงรายการประเมิน  และวิธีการ วัด การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมิน ทั้งความรู้เดิมของ
ผู้เรียน แบบประเมินระหว่างการ ปฏิบัติกิจกรรม และแบบประเมินเมื่อชิ้นงานส าเร็จแล้ว  เช่น 
แบบทดสอบ  แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  แบบประเมินชิ้นงาน  
แบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน ฯลฯ 
 
       5.5.2  ขั้นด าเนินการ 
       5.5.2.1)  ชั่วโมงที่ 1 - 2   
     1)  ครูชี้แจงจุดป ระสงค์การเรีย น  และกระบวนการวัดและ
ประเมินผล  เพื่อเก็บเป็นคะแนนสะสมระหว่างเรียน และให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
       2)  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประม าณ  3 - 6  
คน  ตามความสมัครใจของนักเรียน  ครูมอบหมายภาระงาน  ให้จัดท าวิดีทัศน์ จากไฟล์ที่ จัดเตรียม
ไว้ให้  ก าหนดสถานการณ์สมมติ ว่าถ้านักเรียนเป็นนักจัดท าสารคดี นักเรียนจะน าเสนอภาพที่ครู
ก าหนดให้ในเร่ืองต่างๆ  อย่างไร   ความยาววิดีทัศน์  5-15  นาที  ก าหนดเวลาให้นักเรียนปฏิบัติ  20 
ชั่วโมง 
     3)  ให้นักเรียนศึกษาเอกสารควา มรู้  เกี่ยวกับหลักในการท า
โครงงาน  และให้นักเรียนด าเนินงานตามขั้นตอนของโครงงาน เร่ิมจากผู้เรียนคัดเลือกหัวเร่ืองที่ตน
สนใจหรือเน้ือหาตามความเหมาะสม  วางแผนและออกแบบการด าเนินงาน ใช้ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางสังคม และทักษะการปฏิบัติ  น าเสนอผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล
โครงงาน 
     4)  ครูแนะน าแหล่งเรียนรู้แบบออฟไลน์  ชี้แจงให้นักเรียนรู้วิธี
ดูแล เก็บรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งในระหว่างเรียน และเมื่อเลิกใช้ในแต่ละคร้ัง   และอนุญาตให้
ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน 
    5.5.2.2)  ชั่วโมงที่ 3 - 4   
     1)  ทบทวนความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ  ควา มสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ในสิ่งแวดล้อม  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการซักถาม และฉาย
ภาพจากแหล่งเรียนรู้แบบเว็บเพจ ที่มีอยู่ ทบทวนวิธีใช้สื่อและแนวทางการสืบค้นจากสื่อ เว็บเพจ
ออฟไลน์ 



     2)  ครูยกตัวอย่าง หัวข้อเร่ืองของวีดิทัศน์   เช่น  นานาปะการัง     
มีอะไรในนิเวศทะเล โดยให้ดูตัวอย่างจากไฟล์ที่มีผู้ท าไว้แล้ว และให้นักเรียนก าหนดหัวข้อเร่ืองที่
ต้องการศึกษาเอง 
     3)  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา ตรวจสอบ  ช่วยกันแยก  วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ตัดสินใจคัดเลือกไฟล์ที่มีอยู่  และก าหนดเร่ือง เนื้อหาประกอบ และก าหนดระยะเวลาใน
การน าเสนอ  จากสื่อที่ครูก าหนดให้   รวมทั้งแจกแจงรายการสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตลอดการ
เรียนการสอนคร้ังนี้  
     4)  ให้นักเรียนบันทึกรายการ  ที่นักเรียนได้ด าเนินการไปแล้ว 
และเร่ืองที่ยังไม่ได้ท า 
    5.5.2.3)  ชั่วโมงที่ 5 - 6   
     1)  นักเรียนวางแผนจัดท าเค้าโครงเร่ือง   ประกอบการสร้าง
ชิ้นงานวิดีทัศน์  สรุปขั้นตอนและองค์ประกอบส่งคร ู
     2)  ครูสอนทบทวนการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์  การใช้
โปรแกรมจัดการเสียง 
     3)  นักเรียน ส ารวจ ปัญหา และงาน ที่ ต้องด าเนินการเพิ่ม เติม  
เช่น การศึก ษาโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ ที่ช่วยในการตัดต่อวีดิโอ   การค้นหา ข้อความเพิ่มเติม   และ
รวบรวมสาระที่เกี่ยวข้องทั้งจากหนังสือ และอินเทอร์เน็ต    แบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่ม ตามศักยภาพ
ของนักเรียน 
    5.5.2.4)  ชั่วโมงที่ 7 - 16 
     1)  ครูแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่จะประสบผลส า เร็จ ว่า 
นักเรียนควรได้ด าเนินการดังต่อไปนี้   1.1)  ตรวจสอบข้อมูลที่ก าหนดให้   1.2)  สังเกต และ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์ทะเลชนิดเดียวกัน   1.3) จัดจ าแนก  แยก สัตว์
ทะเลชนิดต่างๆ เป็นหมวด หรือกลุ่ม   1.4)  พิจารณาและตัดสินว่า  ไฟล์ที่ก าหนดให้ เป็ นชนิด 
ประเภท หรือ ลักษณะใด โดยใช้เกณฑ์ทั่วไป   1.5)  ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อจัดกลุ่มของสัตว์ทะเลแต่
ละกลุ่มได้  1.6)  คิดและระบุระดับ ความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม จากไฟล์ที่ก าหนด   1.7) ค้นหาแบบของความสัมพันธ์ระห ว่าง สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด แล้ว
บอกแบบความสัมพันธ์นั้น  1.8) ค้นหาความหมาย  สิ่งที่แฝงอยู่ในไฟล์สื่อวิดีทัศน์ที่ครูก าหนดให้   
1.9) จัดล าดับความส าคัญของไฟล์ที่ก าหนดให้ และไฟล์ที่จัดการตัดต่อขึ้นใหม่   1.10)  แจกแจง
ข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เอง  1.11) จัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ไฟล์แต่ละประเภท ในแต่ละส่วน หรือเน้ือหา   



     2)  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของวิดีทั ศน์ที่ดี  ว่าควรเป็น
อย่างไร ซึ่งนักเรียนควรต้องด าเนินการ ดังน้ี   2.1)  ระบุส่วนประกอบ / ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อน ามา
ล าดับ หรือน าเสนอตามเร่ืองที่ก าหนด   2.2)  บอกวัตถุประสงค์  ขอบข่ายของวิดีทัศน์  ที่ต้องการ
สร้างขึ้นใหม่ได้  2.3) เลือก และจัดกลุ่มเนื้อหา ข้อมูล ที่มีความหมายเหมาะสมสอดคล้องกับเร่ืองที่
ก าหนด   2.4) รวบรวมข้อมูล หรือไฟล์ชนิดต่างๆ ได้ครบถ้วนตามกรอบความคิด ตามเร่ืองหรือ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ  2.5) จัดเรียงข้อมูลตามโครงสร้าง ของเร่ืองที่ก าหนด   2.6) น าเสนอ
ข้อมูล หรือไฟล์ชนิดต่างๆ ได้ตามล าดับ และช่วงเวลาของการน าเสนอได้เหมาะสม 
     3)  นักเรียนตรวจสอบและทบทวนงานที่ปฏิบัติไปแล้ว บ่อยๆ 
โดยการ  -3.1) ส ารวจ เนื้อหา ปัญหาหรือ  กิจกรรมที่ท าหลังเรียนทุกคร้ัง    3.2) ร่วมสนทนากับ
สมาชิกในกลุ่มในสิ่งที่นักเรียนได้ท าไปแล้ว   3.3) เขียนบันทึก ระลึก ถึงสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้ว และเห็น
ข้อดี ข้อเสีย และน าไปปรับแก้ไข ชิ้นงานในการปฏิบัติครั้งต่อไป   3.4)  วิพากษ์ วิจารณ์งานที่ท าไป
แล้ว  -3.5)  ทดสอบ ทดลอง น าเสนอผลงานวิดีทัศน์ที่ก าลังพัฒนา   
     4)  นักเรียนได้ตรวจสอบความคิดของตนเอง  และมีเหตุผลใน
การปฏิบัติแต่ละขั้นตอนโดย  4.1)  ระบุได้ว่าสิ่งใดถูก ผิด สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรท า สิ่งใดมีคุณค่า 
ไม่มีคุณค่า 4.2)  ประเมินข้อสรุป ได้ว่าดี หรือไม่ดี และเลือก ใช้ข้อมูลได้เหมาะสมกับงานที่นักเรียน
สร้าง  4.3)  แยกแยะข้อมูล รู้ว่าข้อมูลใดที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น 
     5)  นักเรียนลงมือจัดท าชิ้นงาน และ งานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์  และมีการตรวจสอบประเมิน เป็นระยะโดยมีครูอยู่เป็นที่ ปรึกษา และ
ตรวจสอบ ประเมินงานของนักเรียนพร้อมให้ค าแนะน า ในการจัดท าชิ้นงาน  
    5.5.2.5)  ชั่วโมงที่ 17 - 20 
     1)  นักเรียนจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอ แสดงเป็น
ความเรียงประกอบด้วย  1.1) ชื่อโครงงาน  1.2) ชื่อผู้ท าโครงงาน  1.3) ระยะเวลาด าเนินงาน   
1.4) แนวคิดหลักที่มาของการท าโครงงานเร่ืองนี้ 1.5) วัตถุประสงค์ในการสร้างชิ้นงาน 1.6) ขั้นตอน
การด าเนินงาน  1.7)  ผลของการด าเนินงาน  1.8) ความรู้ใหม่ที่ได้รับ  1.9)ปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การด าเนินงานและการแก้ไข 
     2)  ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงผลงานวีดิทัศน์  ที่นักเรียนได้
สร้างขึ้นพร้อมกับอธิบายแนวคิดการท างานตามเอกสารประกอบการน าเสนอ   และให้นักเรียน
ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนในกลุ่ม  ประเมินงานของกลุ่มอื่น  ครูประเมินชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม 
 
  6)  การวัดและประเมินผล 



   6.1)  วัดความรู้ของผู้เรียนระหว่างการปฏิบัติงานโดยให้ผู้เรียนเขียนในแบบ
บันทึกการเรียนรู้ 
   6.2)  นักเรียนประเมินความสามารถในการคิด การปฏิบัติงานและชิ้นงานด้วย
ตนเอง 
   6.3)  ครูประเมินชิ้นงาน  ทั้งด้านความถูกต้องของเนื้อหาสาระและเทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้โปรแกรม   ตัดต่อวิดีทัศน์  และโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ  และประเมิน การน าเสนอ
ชิ้นงาน 
 
  7)  แหล่งการเรียนรู้และค้นคว้าเพิ่มเติม 
   7.1)  หนังสือชุดคู่มืออันดามัน   ปลาทะเลไทย คู่มือสัตว์และพืชในแนวปะการัง  
   7.2)  เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตในทะเล   
 
  8)  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนแบบ VIP 
   8.1)  ผู้เรียนมีการพัฒนาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  การท างานร่วมกัน รวมทั้ง
มีความรู้เพิ่มขึ้นในเร่ือง นิเวศทะเล ไปพร้อมกับพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ 
   8.2)  ครูมีความร่วมมือกันในแต่ละกลุ่มสาระ  เป็นการพัฒนาทีมการสอน 
   8.3)  ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์   คิดสังเค ราะห์  คิดไตร่ตรอง   คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได ้ สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสร้างชิ้นงาน  
   8.4)  นักเรียนผลิตชิ้นงานที่เป็นต้นแ บบ  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนรุ่นอ่ืน หรือโรงเรียนอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกับบริบทของกลุ่มวิจัยได้ใช้ศึกษา  เป็น
แนวทางจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VIP   มีผลงานวิดีทัศน์ของนักเรียนที่ท าส าเร็จ  จ านวน  15 ชิ้น  
(รายละเอียดของข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้แบบ VIP แสดงในภาคผนวก จ  หน้า 227-262) 
 

4.2  ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน VIP 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน VIP และสรุปผล
ได้ดังนี้ 
 
 



 4.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการเรียน  
 
 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน  60  คน  
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์ เร่ือง นิเวศทะเล ภายหลังการเรียน ด้วยแบบทดสอบ 
จ านวน  30  ข้อ จากการทดสอบท าให้ทราบคะแนนของนักเรียนรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 
และจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้  (ร้อยละ 80)  ผู้วิจัยได้แสดงข้อมูลพื้น ฐานจ านวน
นักเรียนและคะแนนผลการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  แสดงในตารางที่ 4.1  ถึง 
ตารางที่ 4.4  ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงคะแนนผลการสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

นักเรียนคนที่ คะแนนที่ได้ คะแนนร้อยละ ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ 
1 25 83.33 ผ่าน 
2 26 86.67 ผ่าน 
3 27 90.00 ผ่าน 
4 27 90.00 ผ่าน 
5 26 86.67 ผ่าน 
6 25 83.33 ผ่าน 
7 27 90.00 ผ่าน 
8 28 93.33 ผ่าน 
9 26 86.67 ผ่าน 

10 28 93.33 ผ่าน 
11 24 80.00 ผ่าน 
12 25 83.33 ผ่าน 
13 21 70.00 ไม่ผ่าน 
14 22 73.33 ไม่ผ่าน 
15 21 70.00 ไม่ผ่าน 
16 21 70.00 ไม่ผ่าน 
17 22 73.33 ไม่ผ่าน 
18 23 76.67 ไม่ผ่าน 



19 23 76.67 ไม่ผ่าน 
20 20 66.67 ไม่ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 24.35 81.17 12 
S.D  2.56  

 
 จากตาราง 4.1   พบว่า  ผลการท า แบบทดสอบหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1   เร่ือง นิเวศทะเล จ านวน 30 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ   เท่ากับ  24.35  คิดเป็นร้อยละ  
81.17  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความรู้ที่ก าหนดโดยมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80  จ านวน 12  คน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.56  
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงคะแนนผลการสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  

นักเรียนคนที่ คะแนนที่ได้ คะแนนร้อยละ ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ 
1 27 90.00 ผ่าน 
2 26 86.67 ผ่าน 
3 27 90.00 ผ่าน 
4 26 86.67 ผ่าน 
5 28 93.33 ผ่าน 
6 27 90.00 ผ่าน 
7 27 90.00 ผ่าน 
8 27 90.00 ผ่าน 
9 27 90.00 ผ่าน 

10 26 86.67 ผ่าน 
11 23 76.67 ไม่ผ่าน 
12 26 86.67 ผ่าน 
13 27 90.00 ผ่าน 
14 30 100.00 ผ่าน 
15 26 86.67 ผ่าน 
16 29 96.67 ผ่าน 
17 29 96.67 ผ่าน 



18 25 83.33 ผ่าน 
19 25 83.33 ผ่าน 
20 29 96.67 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 26.85 89.50 19 
S.D.  1.63  

 จากตาราง 4.2  พบว่า   ผลการท าแบบ ทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2   เร่ือง นิเวศทะเล จ านวน  30  ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  เท่ากับ 26.85  คิดเป็นร้อยละ  
89.50 จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความรู้ที่ก าหนด โดยมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80  จ านวน 19  คน  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  1.63  
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงคะแนนผลการสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

นักเรียนคนที่ คะแนนที่ได้ คะแนนร้อยละ ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ 
1 25 83.33 ผ่าน 
2 25 83.33 ผ่าน 
3 27 90.00 ผ่าน 
4 25 83.33 ผ่าน 
5 28 93.33 ผ่าน 
6 26 86.67 ผ่าน 
7 28 93.33 ผ่าน 
8 26 86.67 ผ่าน 
9 28 93.33 ผ่าน 

10 29 96.67 ผ่าน 
11 27 90.00 ผ่าน 
12 27 90.00 ผ่าน 
13 25 83.33 ผ่าน 
14 25 83.33 ผ่าน 
15 26 86.67 ผ่าน 
16 25 83.33 ผ่าน 
17 26 86.67 ผ่าน 



18 25 83.33 ผ่าน 
19 24 80.00 ผ่าน 
20 26 86.67 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 26.15 87.17 20 
S.D.  1.35  

 จากตาราง  4.3  พบว่า  ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3   เร่ือง นิเวศทะเล จ านวน  30  ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  เท่ากับ 26.15  คิดเป็นร้อยละ  
87.17  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความรู้ที่ก าหนดโดยมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80  จ านวน 20  คน  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  1.35  
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากผลการสอบของนักเรียนรายชั้น  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ผ่านเกณฑ์
(คน) 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 24.35 81.17 12 60.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 26.85 89.50 19 95.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 26.15 87.17 20 100 
รวม/เฉลี่ย Mean 60 25.78 85.95 51 85.00 

S.D.  2.16    
 
 จากตาราง  สรุปคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียน   ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 
25.78   คิดเป็นร้อยละ 85.95  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.16   เมื่อนับจ านวนนักเ รียนที่ผ่านเกณฑ์
ความรอบรู้ มีคะแนนผลการสอบมากกว่าร้อยละ 80  จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.00  ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด เทียบค่ามาตรฐานได้เท่ากับ  85.95/85.00    เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน   
80/80   แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอน Video – Integration – Project (VIP)   มีมาตรฐาน 
85.95/85.00   สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด    
 
 4.2.2  ผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านความสามารถในการคิดและการ
ปฏิบัติงานภายหลังการเรียนแบบ  VIP 
 



 เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน   ในด้านส่งเสริมให้ผู้เรียน  ใช้ความคิดขั้นสูงและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ได้ให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก
ของนักเรียนเองที่แสดงถึงการใช้ความคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิด อย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์  การแสวงหาความรู้   และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  แสดง
รายละเอียดในตารางที่  4.5  ถึงตารางที่  4.13  ดังนี ้  
ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์  
 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

1 ตรวจสอบข้อมูลที่ก าหนดให้ 10 32 15 3 0 3.82 0.77 
2 สังเกต และเปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกต่างของสัตว์ทะเลชนิดเดียวกัน 
10 26 22 2 0 3.73 0.78 

3 จ าแนก แยกแยะ สัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ได้
ถูกต้อง 

10 23 24 3 0 3.67 0.82 

4 พิจารณาและตัดสินว่า ไฟล์ที่ก าหนดให้ เป็น
ชนิด ประเภท หรือ ลักษณะใด โดยใช้เกณฑ์
ทั่วไป 

8 21 27 4 0 3.55 0.81 

5 ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อจัดกลุ่มของสัตว์ทะเลแต่
ละกลุ่มได ้

14 18 24 4 0 3.70 0.91 

6 คิดและระบุระดับ ความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม จากไฟล์ที่ก าหนด 

14 17 24 5 0 3.67 0.93 

7 ค้นหาแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต 
2 ชนิด แล้วบอกแบบความสัมพันธ์นั้น 

9 28 21 2 0 3.73 0.76 

8 ค้นหาความหมาย  สิ่งที่แฝงอยู่ในไฟล์สื่อ
วิดีทัศน์ที่ครูก าหนดให้ 

14 26 18 2 0 3.87 0.81 

9 จัดล าดับความส าคัญของไฟล์ที่ก าหนดให้ และ
ไฟล์ที่จัดการตัดต่อขึ้นใหม่ 

17 24 18 1 0 3.95 0.81 

10 แจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดเอง 

10 22 27 1 0 3.68 0.77 



11 จัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของไฟล์แต่ละ
ประเภท ในแต่ละส่วน หรือเน้ือหา 

14 22 19 4 1 3.73 0.95 

12 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดีทัศน์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ง่าย 

23 16 18 2 1 3.97 0.99 

 รวม/เฉลี่ย 153 275 257 33 2 3.76 0.85 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า รายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติและแสดงออกมาก
ที่สุดล าดับจากมากไปน้อย  5   ล าดับแรก ดังนี้  น าเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดีทัศน์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจง่าย  
ค่าเฉลี่ย  3.97    จัดล าดับความส าคัญของไฟล์ที่ก าหนดให้ และไฟล์ที่จัดการตัดต่อขึ้นใหม่ ค่าเฉลี่ย 
3.95     ค้นหาความหมาย  สิ่งที่แฝงอยู่ในไฟล์สื่อวิดีทัศน์ที่ครูก าหนดให้  ค่าเฉลี่ย 3.87   ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ก าหนดให้ ค่าเฉลี่ย 3.82    สังเกต และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์
ทะเลชนิดเดียวกัน ค่าเฉลี่ย  3.73   และด้านที่มีการปฏิบัติและแสดงออกน้อยที่สุด คือ ด้านพิจารณา
และตัดสินว่า ไฟล์ที่ก าหนดให้ เป็นชนิด ประเภทหรือลักษณะใด โดยใช้เกณฑ์ทั่วไป ค่าเฉลี่ย  3.55    
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมที่แสดงออกในการคิดวิเคราะห์ เท่ากับ  3.76   เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยผล
การประเมินโดยรวมแล้ว มีการปฏิบัติหรือแสดงออกด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการคิดสังเคราะห์  
 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

1 ระบุส่วนประกอบ / ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อน ามา
ล าดับ หรือน าเสนอตามเร่ืองที่ก าหนด 

14 28 14 4 0 3.87 0.85 

2 เข้าใจวัตถุประสงค์  ขอบข่ายของวิดีทัศน์  ที่
ต้องการสร้างขึ้นใหม่ 

18 28 13 1 0 4.05 0.77 

3 เลือก และจัดกลุ่มเนื้อหา ข้อมูล ที่มีความหมาย
เหมาะสมสอดคล้องกับเร่ืองที่ก าหนด 

19 29 12 0 0 4.12 0.72 

4 รวบรวมข้อมูล หรือไฟล์ชนิดต่างๆ ได้ครบถ้วน
ตามกรอบความคิด ตามเร่ืองหรือวัตถุประสงค์
ที่ต้องการน าเสนอ 

11 23 24 1 1 3.70 0.85 

5 จัดเรียงข้อมูลตามโครงสร้าง ของเร่ืองที่ก าหนด 13 29 13 5 0 3.83 0.87 
6 น าเสนอข้อมูล หรือไฟล์ชนิดต่างๆ ได้ 13 20 21 6 0 3.67 0.93 



ตามล าดับ และช่วงเวลาของการน าเสนอได้
เหมาะสม 

7 สร้างวิดีทัศน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 15 29 15 1 0 3.97 0.76 
 รวม/เฉลี่ย 103 186 112 18 1 3.89 0.83 
 
 จากตารางที่ 4.6   พบว่า  รายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติและแสดงออกมาก
ที่สุดล าดับจากมากไปน้อย  5   ล าดับแรก ดังนี้  เลือก และจัดกลุ่ มเนื้อหา ข้อมูล  ที่มีความหมาย
เหมาะสมสอดคล้องกับเร่ืองที่ก าหนด  ค่าเฉลี่ย 4.12     เข้าใจวัตถุประสงค์   ขอบข่ายของวิดีทัศน์   ที่
ต้องการสร้างขึ้นใหม่  ค่าเฉลี่ย  4.05    สร้างวิดีทัศน์ได้ตามวัตถุประสงค์   ค่าเฉลี่ย  3.97  ระบุ
ส่วนประกอบ / ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อ น ามาล าดับ  หรือน าเสนอตามเร่ืองที่ก าหนด  ค่าเฉลี่ย  3.87   
จัดเรียงข้อมูลตามโครงสร้าง ของเร่ืองที่ก าหนด   ค่าเฉลี่ย  3.83    และด้านที่มีการปฏิบัติและ
แสดงออกน้อยที่สุด คือ  น าเสนอข้อมูล หรือไฟล์ชนิดต่างๆ ได้ตามล าดับ  และช่วงเวลาของการ
น าเสนอได้เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.67   ค่าเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมที่แสดงออกในการคิดสังเคราะห์ 
เท่ากับ  3.89    เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดยรวมแล้ว   มีการปฏิบัติหรือแสดงออกด้าน 
การคิดสังเคราะห์ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการคิดไตร่ตรอง  
 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

1 ส ารวจ เนื้อหา ปัญหาหรือ กิจกรรมที่ท าหลัง
เรียนทุกคร้ัง 

14 26 17 3 0 3.85 0.84 

2 ร่วมสนทนากับสมาชิกในกลุ่มในสิ่งที่นักเรียน
ได้ท าไปแล้ว 

16 31 12 1 0 4.03 0.74 

3 เข้าใจและมีเหตุผลในสิ่งที่คิดและปฏิบัต ิ 14 30 14 2 0 3.93 0.78 
4 เขียนบันทึก ระลึก ถึงสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้ว และ

เห็นข้อดี ข้อเสีย และน าไปปรับแก้ไข ชิ้นงาน
ในการปฏิบัติครั้งต่อไป 

13 26 15 5 1 3.75 0.95 

5 ย้อนกลับไปตรวจสอบงานที่ปฏิบัติแล้วบ่อยๆ  17 22 13 7 1 3.78 1.04 
6 วิพากษ์ วิจารณ์งานที่ท าไปแล้ว 14 21 22 3 0 3.77 0.87 



7 ทดสอบ ทดลอง น าเสนอผลงานวิดีทัศน์ที่ก าลัง
พัฒนา 

20 19 16 4 1 3.88 1.01 

8 เขียนโครงสร้าง แผนภูมิ ขั้นตอน น าเสนอ 
วิดีทัศน์ที่นักเรียนสร้างขึ้น ในรูปแบบต่างๆ  

14 17 24 5 0 3.67 0.93 

 รวม/เฉลี่ย 122 192 133 30 3 3.83 0.90 
 จากตารางที่ 4.7   พบว่า  รายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติและแสดงออกมาก
ที่สุดล าดับจากมากไปน้อย  5   ล าดับแรก ดังนี้    ร่วมสนทนากับสมาชิกในกลุ่มในสิ่งที่นักเรียนได้
ท าไปแล้ว  ค่าเฉลี่ย  4.03   เข้าใจ และมีเหตุผล ในสิ่งที่คิด และปฏิบัติ   ค่าเฉลี่ย  3.93   ทดสอบ 
ทดลอง น าเสนอผลงานวิดีทัศน์ที่ก าลังพัฒนา   ค่าเฉลี่ย  3.88  ส ารวจ เนื้อหา ปัญหาหรือ กิจกรรมที่
ท าหลังเรียนทุกคร้ัง   ค่าเฉลี่ย  3.85   ย้อนกลับไปตรวจสอบงานที่ปฏิบัติแล้วบ่อยๆ    ค่าเฉลี่ย  3.78   
และด้านที่มีการปฏิบัติและแสดงออกน้อยที่สุด คือ  เขียนโครงสร้า ง แผนภูมิ ขั้นตอน น าเสนอ  
วิดีทัศน์ที่นักเรียนสร้างขึ้น ในรูปแบบต่างๆ   3.67   ค่าเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การคิดไตร่ตรอง เท่ากับ  3.83  เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดยรวมแล้ว มีการปฏิบัติหรือ
แสดงออกด้านการคิดไตร่ตรอง อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

1 ท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหา ภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

15 31 14 0 0 4.02 0.70 

2 ระลึกความสามารถที่มีอยู่ ความรู้จาก
ประสบการณ์เดิม มาสัมพันธ์กับสถานการณ์
ปัญหาใหม่ 

11 26 20 3 0 3.75 0.82 

3 พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  และ
ระบุความพอเพียงของข้อมูลให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับงานใหม่ 

12 25 23 0 0 3.82 0.75 

4 แยกแยะ  เปรียบเทียบ หาความแตกต่าง และ
ความเหมือนของข้อมูล  

12 23 21 4 0 3.72 0.87 

5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากหลาย 12 23 19 6 0 3.68 0.91 



แหล่งข้อมูล   
6 ใจกว้าง  ยอมรับ พิจารณาความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

อย่างมีเหตุผล 
21 23 16 0 0 4.08 0.79 

 

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (ต่อ) 
 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

7 มีจุดยืนและสามารถเปลี่ยนจุดยืนได้เมื่อมี
หลักฐานและเหตุผลเพียงพอสนับสนุนในการ
ปรับเปลี่ยนงานระหว่าง   การปฏิบัติ 

10 31 17 2 0 3.82 0.75 

8 มีเหตุผล ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท า 
หรือเลือกหรือลงมือสร้างงานในแต่ละขั้นตอน 
เพื่อความถูกต้อง 

12 31 17 0 0 3.92 0.70 

9 คาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดล่วงหน้า หรือเสนอ
ค าตอบได้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูล และ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในการตัดสินใจ
ระหว่างการสร้างวิดีทัศน์ 

15 20 23 2 0 3.80 0.86 

10 ระบุได้ว่าสิ่งใดถูก ผิด สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควร
ท า สิ่งใดมีคุณค่า ไม่มีคุณค่า  

19 23 18 0 0 4.02 0.79 

11 ประเมินข้อสรุป ได้ว่าดี หรือไม่ดี และเลือกใช้
ข้อมูลได้เหมาะสมกับงานที่นักเรียนสร้าง 

12 25 22 1 0 3.80 0.78 

12 แยกแยะข้อมูล รู้ว่าข้อมูลใดที่เป็นข้อเท็จจริง 
ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น 

14 24 20 2 0 3.83 0.83 

 รวม/เฉลี่ย 165 305 230 20 0 3.85 0.80 
 
 จากตารางที่ 4.8   พบว่า  รายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติและแสดงออกมาก
ที่สุดล าดับจากมากไปน้อย  5   ล าดับแรก ดังนี้  ใจกว้าง   ยอมรับ พิจารณาความคิดเห็นของผู้อื่น 
อย่างมีเหตุผล  ค่าเฉลี่ย  4.08  ท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหา ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  



ค่าเฉลี่ย   4.02  ระบุได้ว่าสิ่งใดถูก ผิด สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรท า  สิ่งใดมีคุณค่า ไม่มีคุณค่า   ค่าเฉลี่ย  
4.02  มีเหตุผล ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท า  หรือเลือกหรือลงมือสร้างงานในแต่ ละขั้นตอน 
เพื่อความถูกต้อง  ค่าเฉลี่ย  3.92  แยกแยะข้อมูลรู้ว่าข้อมูลใดที่เป็นข้อเท็จจริงข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น   
ค่าเฉลี่ย   3.83   และด้านที่มีการปฏิบัติและแสดงออกน้อยที่สุด  คือ    ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล จากหลายแหล่งข้อมูล   ค่าเฉลี่ย  3.68   ค่าเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมที่แสดงออกในการคิด
วิจารณญาณ  เท่ากับ  3.85  เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดยรวมแล้ว มีการปฏิบัติหรือแสดงออก
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการคิดสร้างสรรค์  
 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

1 เข้าใจและก าหนดขอบเขตผลส าเร็จของงานที่
นักเรียนต้องปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

17 24 18 1 0 3.95 0.81 

2 คิดหาวิธีการให้งานส าเร็จได้อย่างหลากหลาย
วิธี ในเชิงบวก 

11 30 15 4 0 3.80 0.82 

3 ใช้จินตนาการ พิจารณางานที่ต้องท าให้ส าเร็จ 

และรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างเพื่อให้มีผลงาน
ส าเร็จตามต้องการ 

20 16 23 1 0 3.92 0.89 

4 ศึกษาแบบอย่าง ตัวอย่างงาน ที่มีคนอ่ืนสร้างไว้
แล้วและเชื่อมโยงมาถึงงานที่นักเรียนสร้าง 

15 20 18 6 1 3.70 1.01 

5 ค้นหา รูปแบบที่หลากหลาย ในการสร้าง
วิดีทัศนใ์นแต่ละขั้นตอน 

17 27 15 1 0 4.00 0.78 

6 คิดวิธีการ แก้ปัญหา หรือออกแบบงานใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว 

10 22 20 7 1 3.55 0.96 

7 คัดเลือกแนวทาง รูปแบบ  วิธีการสร้างวิดีทัศน์ 
ในแต่ละขั้นตอนด้วยเทคนิคพิเศษ 

12 16 23 8 1 3.50 1.02 

8 คิดเปรียบเทียบ ประเมินและคัดเลือกสิ่งที่
ก าหนดให้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

12 17 27 4 0 3.62 0.88 

9 กล้าที่จะปรับเปลี่ยน สร้างงานในลักษณะแปลก 12 18 20 7 3 3.48 1.10 



ใหม่แตกต่างจากตัวอย่าง หรือกลุ่มอื่น ท าใน
รูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 

10 สังเกตพิถีพิถันสร้างงาน ด้วยความละเอียด
งดงาม 

14 22 18 6 0 3.73 0.94 

11 ระบุชื่อเร่ืองวิดีทัศน์ได้ไม่ซ้ ากลุ่มอื่น 26 19 14 1 0 4.17 0.85 
ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการคิดสร้างสรรค์  (ต่อ) 
 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

12 น าเสนอ เผยแพร่ผลงานของตนเองด้วยความ
มั่นใจ 

21 17 18 4 0 3.92 0.96 

 รวม/เฉลี่ย 187 248 229 50 6 3.78 0.94 
 
 จากตารางที่ 4.9   พบว่า  รายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติและแสดงออกมาก
ที่สุดล าดับจากมากไปน้อย  5   ล าดับแรก ดังนี้  ระบุชื่อเร่ืองวิดีทัศน์ได้ไม่ซ้ ากลุ่มอื่น ค่าเฉลี่ย  4.17 
ค้นหา รูปแบบที่หลากหลาย ในการสร้างวิดีทัศน์ในแต่ละขั้นตอน  ค่าเฉลี่ย  4.00  เข้าใจและก าหนด
ขอบเขตผลส าเร็จของงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติได้อย่างชัดเจน   ค่าเฉลี่ย   3.95  ใช้จินตนาการ 
พิจารณางานที่ต้องท าให้ส าเร็จ  และรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างเพื่อให้มีผลงานส าเร็ จตามต้องการ  
ค่าเฉลี่ย   3.92   น าเสนอ เผยแพร่ผลงานของตนเองด้วยความมั่นใจ   ค่าเฉลี่ย   3.92  และด้านที่มีการ
ปฏิบัติและแสดงออกน้อยที่สุด  คือ    กล้าที่จะปรับเปลี่ยน สร้างงานในลักษณะแปลกใหม่แตกต่าง
จากตัวอย่าง  หรือกลุ่มอื่น ท าในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  ค่าเฉลี่ย 3.48    ค่าเฉลี่ยโดยรวมของ
พฤติกรรมที่แสดงออกในการคิดสร้างสรรค์  เท่ากับ  3.78  เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดยรวม
แล้ว มีการปฏิบัติหรือแสดงออกด้านการคิดสร้างสรรค์  อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.10   แสดงล าดับของค่าเฉลี่ยโดยรวมจากการประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนการคิด 
 ของนักเรียน  
 

ล าดับ พฤติกรรมด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการประเมิน 
1 คิดสังเคราะห์ 3.89 0.83 มาก 
2 คิดอย่างมีวิจารณญาณ 3.85 0.80 มาก 



3 คิดไตร่ตรอง 3.83 0.90 มาก 
4 คิดสร้างสรรค์ 3.78 0.94 มาก 
5 คิดวิเคราะห์ 3.76 0.85 มาก 
 เฉลี่ย 3.82 0.87 มาก 

 
 จากตารางสรุปได้ว่า  รายการพฤติกรรมที่สะท้อนการคิด ที่นักเรียนมีการปฏิบัติและ
แสดงออกมากที่สุดล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้    คิดสังเคราะห์   ค่าเฉลี่ย  3.89    คิดวิจารณญาณ  

ค่าเฉลี่ย  3.85   คิดไตร่ตรอง   ค่าเฉลี่ย  3.83   คิดสร้างสรรค์  ค่าเฉลี่ย  3.78   และล าดับที่น้อยที่สุดคือ 
คิดวิเคราะห์   ค่าเฉลี่ย  3.76  แต่ละรายการมีผลการประเมินระดับมาก   ระดับการคิดของนักเรียน
โดยรวม ทั้ง 5 ด้าน   มีค่าเฉลี่ย  3.82   มีผลการประเมินการปฏิบัติหรือแสดงออกที่สะท้อนการคิดอยู่
ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของนักเรียน ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

1 ตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการ
อ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้  

16 23 14 6 1 3.78 1.01 

2 จดบันทึกข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน   

หรือการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ออฟไลน์  
ออนไลน์ และเอกสาร  

18 19 21 2 0 3.88 0.88 

3 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ในและภายนอกโรงเรียนด้วยตนเอง    

16 12 23 8 1 3.57 1.08 

4 ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน หรือ ผู้รู้ 13 21 25 1 0 3.77 0.81 
5 มีทักษะและความสามารถในการค้นคว้าหา

ความรู้ทางสื่ออินเตอร์เน็ต  หรือสื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ 

12 25 23 0 0 3.82 0.75 

6 สรุปความรู้โดยสังเขปและให้ค าชี้แนะต่อเพื่อน
ได้ 

16 12 28 4 0 3.67 0.95 

7 สนใจ และสนุกกับการเรียนรู้  27 24 9 0 0 4.30 0.72 



8 เผยแพร่ความรู้ที่ตนสนใจให้เพื่อนทราบ  17 21 20 2 0 3.88 0.87 
 รวม/เฉลี่ย 135 157 163 23 2 3.83 0.91 

 
 
 
 จากตารางที่ 4.11   พบว่า  รายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติและแสดงออกมาก
ที่สุดล าดับจากมากไปน้อย  5   ล าดับแรก ดังนี้   สนใจ และสนุกกับการเรียนรู้   ค่าเฉลี่ย   4.30   จด
บันทึกข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน    หรือการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ออฟไลน์  
ออนไลน์ และเอกสาร   ค่าเฉลี่ย  3.88  เผยแพร่ความรู้ที่ตนสนใจให้เพื่อนทราบ  ค่าเฉลี่ย  3.88  มี
ทักษะและความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ทางสื่ออินเตอร์เน็ต  หรือสื่ อเทคโนโลยีต่างๆ  
ค่าเฉลี่ย 3.82  ตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้  
ค่าเฉลี่ย  3.78  92  และด้านที่มีการปฏิบัติและแสดงออกน้อยที่สุด  คือ  ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จาก 

แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและภายนอกโรงเรียนด้วย ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเทากับ  3.57  ค่าเฉลี่ยโดยรวมของ
พฤติกรรมที่แสดงออกในการคิดสร้างสรรค์  เท่ากับ  3.83  เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดยรวม
แล้วมีการปฏิบัติหรือแสดงออกด้านการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของนักเรียน ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 4 3 2 1 

1 แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกอย่าง
ชัดเจน 

27 20 11 2 0 4.20 0.86 

2 นักเรียนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท างาน ตลอด
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

19 27 13 1 0 4.07 0.78 

3 นักเรียนช่วยเหลือ เอ้ืออาทรต่อเพื่อนในการ
ท างาน 

18 33 9 0 0 4.15 0.66 

4 นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลานัด
หมาย 

14 19 25 1 1 3.73 0.90 

5 นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนใน
กลุ่ม 

27 24 8 0 1 4.27 0.82 



6 นักเรียนภูมิใจต่อผลงานที่ท าส าเร็จคร้ังนี้  36 16 8 0 0 4.47 0.72 
 รวม/เฉลี่ย 141 139 74 4 2 4.15 0.82 

 
 
 
 จากตารางที่ 4.12   พบว่า  รายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติและแสดงออกมาก
ที่สุดล าดับจากมากไปน้อย  5   ล าดับแรก ดังนี้  นักเรียนมีความภูมิใจต่อผลงานที่ท าส าเร็จคร้ังนี้  
ค่าเฉลี่ย  4.47  นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม  ค่าเฉลี่ย 4.27  แบ่งหน้าที่ ความ -
รับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจน  ค่าเฉลี่ย  4.20  นักเรียนช่วยเหลือ เอ้ืออาทรต่อเพื่อนในการ -
ท างาน ค่าเฉลี่ย  4.15   นักเรียนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท างาน ตลอดภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   
ค่าเฉลี่ย  4.07  และด้านที่มีการปฏิบัติและแสดงออกน้อยที่สุ ด  คือ     นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลานัดหมาย    ค่าเฉลี่ย  3.73     ค่าเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การคิด-สร้างสรรค์  เท่ากับ  4.15   เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดยรวมแล้ว  มีการปฏิบัติหรือ
แสดงออกด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.13   แสดงล าดับของค่าเฉลี่ยโดยรวมจากการประเมินตนเองของนักเรียนด้านการแสวงหา  
 ความรู้ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 

ล าดับ พฤติกรรมด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการประเมิน 
1 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.15 0.82 มาก 
2 การแสวงหาความรู้ 3.83 0.91 มาก 
 เฉลี่ย 3.99 0.88 มาก 

 
 จากตารางสรุปว่า รายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีการปฏิบัติและแสดงออก  ด้านการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ค่าเฉลี่ย  4.15  สูงกว่าด้านการแสวงหาความรู้  ค่าเฉลี่ย  3.83  ผลการประเมินทั้ง  
2  ด้าน มีค่าเฉลี่ย  3.99   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.88   ผลการประเมินพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก 
 
 4.2.3 ผลของกระบวนการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อจ ากัด ของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Video – Integration – Project (VIP) 
 



 ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อให้นักเรียนอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ จุดเด่นและข้อจ ากัด ของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ   VIP  โดยด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  ใช้เวลาในการ
อภิปราย  1 ชั่วโมง  โดยผู้วิจัยเป็นประธานด าเนินการ  และมีครูผู้ช่วยผู้วิจัย ในแต่ละโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มทดลอง เป็นผู้ช่วยในการจัดการประชุม   มีนักเรียนที่เข้าร่วมอภิปราย  จ านวน 60  คน  (ข้อมูล
การอภิปรายกลุ่มของนักเรียนแสดงในภาคผนวก ฉ  หน้า 263-272)    ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
   4.2.3.1  จุดเด่น 
    1)  ส่งเสริมให้เกิดความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ไตร่ตรอง   
รู้จักแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
    2)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการส อน มีประสบการณ์
ปฏิบัติด้วยตนเอง 
    3)  นักเรียนมีการวางแผนและแบ่งงานตามความสามารถ  
    4)  มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ไปพร้อมกับพัฒนาทักษะการตัดต่อวิดีทัศน์   
    5)  ผลงานของนักเรียนเป็นหลักฐาน สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนในการ
จัดการศึกษา 
    6)  นักเรียนน าความรู้ ความสามารถการตัดต่อวิดีทัศน์ไปประยุ กต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือชุมชน ในงานพิธีการ งานประเพณีในท้องถิ่นได้ 
 
   4.2.3.2  ข้อจ ากัด 
    1)  การตัดต่อวิดีทัศน์เป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียด ไม่มีเวลาในการ
ตรวจสอบทบทวนชิ้นงาน ต้องมีความมุ่งมั่นและใส่ใจอย่างจริงจัง จึงจะท างาน ได้ส าเร็จ  และ 
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่บ้าน 
    2)  โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีห้องบันทึกเสียงที่มีคุณภาพ ท าให้ได้ผลงาน
ที่ไม่น่าพอใจของนักเรียน 
 

4.3  สรุปความท้ายบท 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้พบว่า  รูปแบบการเรียนการสอน VIP  สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ที่ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะการคิดหลักคือ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตลอด จนสามารถท างานสร้างสรรค์ คือ 



ผลิตสื่อเทคโนโลยีจากฐานความเข้าใจและการเรียนรู้จากหัวข้อ นิเวศทะเล  เมื่อพิจารณาจากผลการ
ประเมินของผู้เรียน  โดยการใช้แบบประเมินและกระบวนการอภิปรายกลุ่ม  ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ว่ารูปแบบการเรียนการสอน VIP สามารถสนับสนุนการเรียนรู้โ ดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้จริง และผู้เรียนมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  ทั้งนี้ผลของการวิจัยจะได้รับการสรุป
โดยอภิปรายอ้างอิง ถึงวรรณกรรมหลักที่เป็นฐานของงานวิจัยนี้  ในบทที่ 5  
 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  

5.1.1  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน Video  
-Integration-Project (VIP)    ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  และศึกษาเกี่ยวกับ
จุดเด่นและข้อจ ากัด ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  Video-Integration-Project (VIP)  ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
 5.1.2  ผู้วิจัยสรุปกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคร้ังนี้   เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 , 2  และ 3   ปีการศึกษา  2554   จาก  2  โรงเรียน  ในจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  60 คน 
โรงเรียนละ  30  คน  ระดับชั้นละ 10  คน โรงเรียนและนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครเข้าร่วม
ในการวิจัยครั้งนี ้
 
 5.1.3  ผู้วิจัยสรุปผลที่เป็นหลักของงานวิจัย โดยสอดคล้องกับ  จุดประสงค์ของการวิจัย 
ใน  3  ประเด็น คือ    1)  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน VIP  ที่พัฒนาขึ้นแสดงไว้ในแผนจัดกา ร
เรียนรู้  2) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ เร่ือง นิเวศทะเล  3) ผลการประเมินตนเองของนักเรียน และ 4) 
ผลจากกระบวนการอภิปรายกลุ่มด้านข้อดี และข้อจ ากัด ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  
ดังนี้ 
 



   5.1.3.1  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  VIP  ที่แสดงไว้ในแผน จัดการเรียนรู้ 
   ผู้วิจัยได้สร้างแผนจัดการเรียนรู้ บูรณาการในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  และกลุ่ม
การงานอาชีพและเทคดนโลยี  ก าหนดหัวข้อการเรียนรู้ เร่ือง  นิเวศทะเล  แผนจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นมีองค์ประกอบคือ  1)  หลักการ 2) บทบาทของครูผู้สอนในการสอนแบบ  VIP  3)  บทบาทของ
ผู้เรียนในการเรียนรู้แบบ  VIP  4)  การจัดชั้นเรียน  5)  แผนจัดการเรียนรู้แบบ VIP   เร่ือง นิเวศทะเล  
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนแบบ VIP 
 
   จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้    กับกลุ่มผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผู้วิจัย พบว่ารูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ VIP  สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนและท าให้ผู้เรียน
สามารถใช้  วิธีการเรียน เป็นทีม และสร้างสรรค์ ผลิตงานที่เป็นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตาม
จุดประสงค์ของ แผนจัดการเรียนรู้ 
 
   5.1.3.2  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ เร่ือง นิเวศทะเล 
   ผู้วิจัยสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้     ของกลุ่มผู้เรียน  โดยรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน  VIP  ดังนี้  
     1)  ผู้เรียนทั้งหมดได้ท างานเป็นกลุ่มเพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เร่ือง นิเวศทะเล ได้ส าเร็จ   โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   ที่ระบุไว้ในผลการเรียนรู้ 
ของแผนจัดการเรียนรู้  
     2)  ผู้เรียนทั้งหมดได้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในเร่ือง ความเข้าใจ  
นิเวศทะเล ซึ่งแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน  ผู้เรียนทั้งหมดแสดงผลสัมฤทธิ์เป็น 
คะแนนเฉลี่ยรวม 25.78  หรือร้อยละ  85.95   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.16  ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจในหัวข้อที่เรียนรู้อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน    จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ 
(ร้อยละ 80)  คิดเป็นร้อยละ  85.00  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด   เทียบค่ามาตรฐานได้เท่ากับ  
85.95/85.00  แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอน Video-Integration-Project  (VIP)   มีมาตรฐานสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80 
 
   5.1.3.3  ผลการประเมินตนเองของนักเรียน 
   ผู้วิจัยสรุปผลการประเมินตนเองของนักเรียนในด้าน   1)  คิดวิเคราะห์ 2) คิด-
สังเคราะห์  3) คิดไตร่ตรอง  4) คิดอย่างมีวิจารณญาณ  5) คิดสร้างสรรค์  โดยใช้แบบประเมินให้ค่า
การประเมินจาก  1 (น้อยที่สุด) ถึง 5  (มากที่สุด)    มีค่าเฉลี่ยรวม  3.82  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87    



ซึ่งแสดงว่า นักเรียนได้มีการพัฒนาระบบการคิดจากการจัดการเรียนการสอน VIP  และสรุปผลการ
ประเมินตนเอง ในด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  พบว่านักเรียนมี
การแสดงออกด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สูงกว่าด้านการแสวงหาความรู้   ผลการประเมินทุกด้านมี
การแสดงออกในระดับมาก  
   5.1.3.4  ผลจากกระบวนการอภิปรายกลุ่มด้านข้อดี  และข้อจ ากัด   ของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ VIP 
   ผู้วิจัยสรุปผลจากกระบวนการอภิปรายกลุ่มด้านข้อดี และข้อจ ากัด ของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ VIP ดังนี้   
    1)  ผู้เรียนมีความเห็นว่า  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  VIP  สามารถ 
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ได้  ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนากระบวนการคิดและสร้างสรรค์ ผลงานเป็น
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งได้มีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
    2)  ผู้เรียนระบุข้อจ ากัดด้านการมีอุปกรณ์  ส าหรับ ผลิตสื่อเทคโนโลยี- 
สารสนเทศซึ่งหากมีอุปกรณ์อยู่ที่สถานศึกษา  ผู้เรียนต้องการเวลาในการคิดและสร้างสรรค์งาน
สื่อสารสนเทศที่เป็นผลิตผลเป้าหม าย ดังนั้น  ข้อจ ากัด  ส าคัญจึงมาจากการที่ไม่มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของตนเอง 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย  
 
 5.2.1  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  ท่ีแสดงไว้ในแผนจัดการเรียนรู้ 
 
 ผู้วิจัยได้ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน VIP บูรณาการ ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ กับกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก าหนดหัวข้อการเรียนรู้ คือ นิเวศทะเล  รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบคือ  1)  หลักการ    2) บทบาทของครูผู้สอนในการ
สอน แบบ  VIP  3)  บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้แบบ  VIP  4)  การจัดชั้นเรียน  5)  แผนจัดการ
เรียนรู้แบบ VIP  เร่ือง นิเวศ-ทะเล   6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนแบบ 
VIP   ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การศึกษา คูลิค  (Kulik,  1994)  ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน   การจัดการและการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยให้ครูสามารถดูความต้องการของเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ และมีโอกาส
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีที่สุด  และมีแนวโน้มที่แน่นอนคือ นักเรียนจะเรียนรู้ได้มากขึ้นเมื่อเรียนในชั้น
เรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 



 
 จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มผู้เ รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัย
พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนและท าให้ผู้เรียนสามารถใช้
วิธีการเรียน เป็นทีม และสร้างสรรค์ ผลิตงานที่เป็นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามจุดประสงค์ของ
แผนจัดการเรียนรู้   สอดคล้องกับแนวคิดของ  ชัด บุญญา  (2551)  ที่กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้งาน
เป็นฐาน เป็นหลักการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT   
 
 5.2.2  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ เร่ือง นิเวศทะเล  
 
 ผู้วิจัยสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
VIP  ดังนี้  
    5.2.2.1  ผู้เรียนทั้งหมดได้ท างานเป็นกลุ่ม   เพื่อผลิตสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เร่ือง นิเวศทะเล ได้ส าเร็จโดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ที่ระบุไว้ในผลการเรียนรู้ 
ของแผนจัดการเรียนรู้  ลักษณะของสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นเองเรียกว่า  Media  Construction  
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (29  :  2545)  ที่กล่าวว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีพื้นฐานแนวคิด
ตามทฤษฎี   Constructionism โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้าง หรือผลิตสื่อด้วยตนเอง   นอกจากนักเรียนจะได้
สื่อที่ผลิตขึ้นเองแล้ว กระบวนการผลิตสื่อจะท าให้นักเรียนเป็น ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับ ทฤษฎีการสร้างความรู้โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  (Constructionism)  ตามที่  
เสกสรรค์  แย้มพินิจ   (2550)  กล่าวว่า ความรู้ของนักเรียนความรู้ไม่ใช่มา จากการสอนของครูหรือ
ผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่จะเกิดขึ้นและถูกสร้างแต่ความรู้จะเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง  
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by Doing)  มีพื้นฐาน
อยู่บนกระบวนการสร้าง  2  กระบวนการ  คือ สิ่งแรก ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วย
ตนเอง  ความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับหากเป็นประสบการณ์
ตรงที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าด้วยตนเองจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย   สิ่งที่สอง คือ  
กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมาก ที่สุด  หากกระบวนการน้ันมีความหมายกับผู้เรียน     
คนนั้น 
    5.2.2.2  ผู้เรียนทั้งหมด ได้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   ในเร่ือง  ความเข้าใจ 
นิเวศทะเล ซึ่งแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน  ผู้เรียนทั้งหมดแสดงผลสัมฤทธิ์เป็น 



คะแนนเฉลี่ยรวม 25.78  หรือร้อยละ 85.95  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.16   ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจในหัวข้อที่เรียนรู้อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน และจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความรอบ
รู้ คิดเป็นร้อยละ  85.00  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด เทียบค่ามาตรฐานได้เท่ากับ  85.95/85.00    
แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอน Video – Integration – Project  (VIP)   มีมาตรฐานสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 80/80     การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ที่ยังคงให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
สาระวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จะช่วยแก้ปัญหา และส่งผล ให้นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษา
ปีที่ 3  มีคะแนนการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2549 – 2550  ซึ่งพบว่า กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์  มีอัตราส่วนผู้เรียนที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 50     เมื่อเปรียบเทียบผล
การประเมินระหว่างปีการศึกษา 2549  กับปีการศึกษา 2550   พบว่า  สาระวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ ลดลง  และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2550  กับปีการศึกษา 
2551  ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายหัวข้อ  (สพฐ., 2553) พบว่า  เร่ืองที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง คือ เร่ือง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
   การที่รูปแบบการเรียนการสอน VIP  มีมาตรฐานสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80  
นั้น เป็นการก าหนดค่าร้อยละ ตามแนวความคิดของ  เปร่ือง  กุมุท  (2519 : 129   อ้างถึงใน มนตรี  
แย้มกสิกร , 2551 : 3-4)  ที่ระบุข้อตกลงว่า   80  ตัวแรก  หมายถึง  จ านวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบหลังเรียน   80  ตัวหลัง หมายถึง จ านวนร้อยละของผู้เรียนที่สามารถท าแบบทดสอบ
หลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 80  
 
  5.2.3  ผลการประเมินตนเองของนักเรียน 
 
  ผู้วิจัยสรุปผลการประเมินตนเองของนักเรียนในด้าน   1)  คิดวิเคราะห์   2) คิด-
สังเคราะห์  3) คิดไตร่ตรอง  4) คิดอย่างมีวิจารณญาณ  5) คิดสร้างสรรค์ โดยใช้แบบประเมินให้ค่า
การประเมินจาก 1 (น้อยที่สุด) ถึง 5  (มากที่สุด)   มีค่าเฉลี่ยรวม  3.82   ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน   0.87 
ซึ่งแสดงว่า นักเรียนได้มีการพัฒนาระบบการคิดจากการจัดการเรียนการสอน VIP  และนักเรียนมี
การแสดงออกด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สูงกว่าด้านการแสวงหาความรู้    ผลการประเมินทุกด้านมี
การแสดงออกในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลของทฤษฎีการศึกษา เรียกว่า  Constructionism  ที่ 
เพเพิร์ท  (Papert  อ้างถึงใน  เยาวลักษณ์  เตรียณบรรจง และนันทวรรณ  กฤตวิทย์ ,  2544  :  113) ที่
กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตผลที่มีความหมายกับตนเอง  
เมื่อมีการสร้างบางสิ่งบางอย่างออกมาเป็นผลิตผล ก็จะมีการสร้างความรู้ด้วย   และสอดคล้องกับ



แนวคิดของ  ทิศนา  แขมมณี    (2545 : 24) และ  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์  (2552 : 40)  ที่กล่าวว่า การที่
ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิด และน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม   จะท าให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดขึ้นมา ก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้น ในตนเองจะมีความหมายอยู่คงทนและไม่ลืมง่าย  ซึ่ง
พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นแสดงออกถึงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน ที่ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน )  (2552) ก าหนดไว้  และจากผลการประเมินที่ผ่าน
มาพบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่มีมาตรฐานด้านผู้เรีย น ในระดับไม่น่าพอใจ คือ ด้าน ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ   มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง    และ ทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
 
 5.2.4  ผลจากกระบวนการอภิปรายกลุ่มด้านข้อดี และข้อจ ากัด ของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ VIP 
 
 ผู้วิจัยสรุปผลจากกระบวนการอภิปรายกลุ่มด้านข้อดี และข้อจ ากัด ของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ VIP ดังนี้   
   5.2.4.1  ผู้เรียนมีความเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP สามารถ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนากระบวนการคิดและ
สร้างสรรค์ ผลงานเป็นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกทั้งได้มีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม สร้างการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในกลุ่ม   ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนี้ จะสอดคล้อง กับขั้นตอน ของ เสกสรรค์   
แย้มพินิจ   (ออนไลน์ )  ที่ให้แนวคิดว่า  กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  หาก
กระบวนการน้ันมีความหมายกับผู้เรียนคนนั้น  มี 4 ขั้นตอน หลัก  คือ   1) Explore  คือ การส ารวจ
ตรวจค้น  2) Experiment  คือ การทดลอง   3) Learning by doing  คือ  การเรียนรู้จากการกระท า  
4) Doing by learning  คือ การท าเพื่อที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้  
   5.2.4.2  ผู้เรียนระบุข้อจ ากัดด้านการมีอุปกรณ์ส าหรับผลิตสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งหากมีอุปกรณ์อยู่ที่สถานศึกษา  ผู้เรียนต้องการเวลาในการคิดและสร้างสรรค์งาน
สื่อสารสนเทศที่เป็นผลิตผล เป้าหมาย ดังนั้น  ข้อจ ากัด  ส าคัญจึงมาจากการที่ไม่มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของตนเอง   ซึ่งเป็นสภาพทั่วไปของโรงเรียนในประเทศไทย ที่มีการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนน้อย  อาจเพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังมีราคาแพง และระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงยังมีไม่ทั่วถึงในทุกโรงเ รียนสอดคล้องกับ ผลการศึกษา สภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยี



ในกรณีของประเทศไทย   จากการส ารวจของโครงการ Teacher  Watch  ที่รายงานโดย อมรวิชช์  
นาคพรหม   (2550)  พบว่า มีโรงเรียนเพียงร้อยละ  28.6  ที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมีครูเพียง
ร้อยละ 41 ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเ ทศในการเรียนการสอน และโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีสภาพ การ
ขาดแคลนเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1  การน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ครูผู้สอนต้องมีการเตรียมสื่อ และแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งระบบออนไลน์  (Online)  และออฟไลน์ (Offline)    ในขณะที่นักเรียน
ก าลังปฏิบัติกิจกรรมครูผู้สอนต้องอยู่อ านวยความสะดวกให้นักเรียนไม่ปล่อยให้นักเรียนเรียนตาม
ล าพังและมีประเมินการปฏิบัติงานตามสภาพจริงก่อนให้ข้อเสนอแนะหรือช่วยชี้แนะ และแนะน า
วิธีการที่สามารถแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ นักเรียนเรียนรู้ได้จาก
สถานการณ์ปัญหานั้น  
 5.3.2  การเลือกใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันมีให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งที่มีลิขสิทธิ์ และเป็น Opensource  หากใช้
โปรแกรมที่เป็น Opensource ในการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้นจะขยายผลในเชิงธุรกิจได้ 
 5.3.3  การน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ ภาระส่วนหน่ึงจะอยู่ที่การเตรียมความ
พร้อมของครู และสื่ออุปกรณ์ที่มีอยู่  ครูควรพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอและติดตาม
ความก้าวหน้าของ Software  ที่มีลักษณะโปรแกรมช่วยจัดการตัดต่อวีดิทัศน์ให้ง่ายมากขึ้น 
 5.3.4  ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน สามารถน าแนวทางหลักการไปประยุกต์ใช้ได้ เพียง
เปลี่ยนเนื้อหาวิชาและเร่ืองที่ต้องการให้นักเรียนศึกษา 
 

5.4  ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 
  ในการด าเนินการวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน VIP ที่สร้างขึ้น 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การสนับสนุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้โอกาสผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อการเรียนรู้เป้าหมาย  และได้ร่วมท างานเป็นกลุ่มเพื่อผลิตผลงาน สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้วิจัยได้พบข้อจ ากัด ในด้านการเก็บข้อมูลซึ่งถูกก าหนดโดยกรอบของ
ตารางการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีผู้เรียนเข้าร่วมงานวิจัยนี้  ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่ง คือ 



ผู้วิจัยไม่มีผู้วิจัยร่วมที่ร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน VIP ในระดับชั้นเรียนหรือร่วม
ด าเนินการอภิปรายกลุ่ม  ซึ่งหากมีผู้วิจัยร่วมจะท าให้การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 
 

5.5  สรุปความท้ายบท 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน VIP  และใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนที่สร้างขึ้นกับกลุ่มนักเรียนจ านวน 60 คน  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นระดับที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในระดับที่ สูงขึ้นกับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่อยู่ในรูปแบบของผลผลิตสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และคะแนนผลสัมฤทธิ์  ของความรู้ในหัวข้อ นิเวศทะเล  ซึ่งการด าเนินการวิจัยทั้งหมด
ใช้ระยะเวลาในปลายปีการศึกษา 2551 ถึงต้นปีการศึกษา 2554   ประสบการณ์ในการด าเนินการวิจัย
ในระดับปริญญาเอกนี้ได้มีส่วนส าคัญในการพัฒนามิใช่เพียงผู้เรียนที่ได้รับประสบการณ์พัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในกระบวนวิธีการสอนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ VIP  เท่านั้น แต่
งานวิจัยนี้ยังได้เป็นโอกาสส าหรับผู้วิจัยในก ารพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ บนรากฐานของเหตุ
และผลและหลักฐานของผลการวิจัยซึ่งน ามาสรุปไว้ในบทสุดท้ายนี้ 
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 การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
 2549. 
พุทธิพงษ์  ทิพวาที.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อวิดีทัศน์ที่มีการน าเสนอ  
 2 รูปแบบ เร่ือง การถ่ายฝากตัวอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.”.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
 2543. 
พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และคณะ.  “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงาน .”  ใน การจัด 
 การเรียนรู้แบบบูรณาการ, หน้า  144-202.  ดวงเดือน อ่อนน่วม และทิศนา แขมมณี,  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : บริษัทคุณภาพพัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด, 2548. 
 

บรรณานุกรม  (ต่อ) 
 
พิสณุ  ฟองศร.ี  การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : 
 บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, 2551. 
-------.  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย.  กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, 2552. 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  “การผลิตวิดีทัศน์ 
 การศึกษาด้วยกล้องดิจิทัลวิดีโอขนาดเล็ก”  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : 
  http://www.trainer.in.th/public/publictrainingview.php?listingID=15531, 
 1 มีนาคม 2552. 
มนตรี  แย้มกสิกร.  “การเลือกใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน: E1/E2  



  และ 90/90 Standard.”  ใน วารสารศึกษาศาสตร์.  19 (ตุลาคม 2550-มกราคม 2551) 
 : 1-4.    
เยาวลักษณ์  เตรียณบรรจง และนันทวรรณ  กฤตวิทย์.  ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา.   
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 
เรณู  ดวงมณ.ี  “การใช้วิดีทัศน์ประกอบการสอนวิชาการฟังและการพูด 2 เพื่อพัฒนาความสามารถ 
 ด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.”  รายงานการวิจัยสาขาวิชาภาษา  
 อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต 
 สกลนคร, ม.ป.ป. 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ส านักงาน.  มาตรฐานตัวบ่งชี้ 
 และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553). กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2549. 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ส านักงาน.   “สรุปผลการ 
  สังเคราะห์ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา.” : [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.onesqa.or.th/th/download/index.php?SystemModuleKey=195,  
 1 พฤษภาคม 2552. 
ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  หลักการสร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน.  กรุงเทพฯ : 
 วัฒนาพานิช, 2527. 
วรพจน์  นวลสกุล.  “เทคโนโลยีวิดีทัศน์ในปัจจุบัน.”  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.lib.ubu.ac.th/techno/Down%20Load/Bod%2045.pdf, 1 พฤษภาคม 2552. 

บรรณานุกรม  (ต่อ) 
 
วัชรา  เล่าเรียนดี.  รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด.  นครปฐม :  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2554. 
วัฒนา  พึ่งน้ า.  “การผลิตวีซีดีการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะส าหรับ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. 
วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  การวิจัยในชั้นเรียน.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546. 
วิชาการ, กรม.  เอกสารชุดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุด การบูรณาการ . 
 กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 



วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านัก.  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : ชุมนุม 
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553. 
วิภาดา  นิธิปรีชานนท์.  “แนวคิด ทฤษฎี ของโครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้.”   
 [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : http://inno.obec.go.th/project/ict/html/thory.html,  
 20  มกราคม 2551 
วิภาวณี  บุญศรี.  “การผลิตวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา.”  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.nawapit.org/news_file/p36605361307.ppt, 10 สิงหาคม 2551. 
เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร.  “การจัดการเรียนการรู้แบบบูรณาการ.”  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก :  
 http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/education2/article/view/634,  
 27 ธันวาคม 2552.  
สมจิต  สวธนไพบูลย์.  รายงานการวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ระดับช่วงชั้นที่ 4.  
 กรุงเทพฯ : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.  
สมบัติ  การจนารักพงษ์, คู่มือการประเมินทักษะการคิด.  กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูร่ี จ ากัด, 
 2549. 
สมพร  ทรัพย์สวัสดิ์.  แนวทางการใช้สื่อ IT CD Website  ในกิจกรรมการเรียนการสอน.   
 นครราชสีมา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2, 2547.  (อัดส าเนา). 
สมพิศ  ทิพย์สุนา.  ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ือง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  ชัยภูมิ : โรงเรียนคอนสวรรค์, 2549. 
 

บรรณานุกรม  (ต่อ) 
 

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์.  การประเมินผลอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์. 
กรุงเทพฯ : เอกสารทางวิชาการ  

 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ส านักทดสอบการศึกษา กรมวิชาการ, 2522.  
สถิตย์  จันทร์น้อย.  “การออกแบบสร้างสื่อมัลติมีเดีย.”  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : 
  http://www.td.pcrit.net/pa4.htm, 10  พฤษภาคม  2552.  

สหัทยา  พลปัถพี และ มูลนิธิศึกษาพัฒน์.  “ทฤษฎี 
Constructionism : การศึกษาในโรงเรียน.” 

   [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/1evalproj/construc.doc, 
 16 พฤษภาคม 2550. 



สัณห์สุดา  พลธรรม, สุมาลี  ชัยเจริญ และ วรกิต วัดเข้าหลาม.  “ผลของการใช้มัลติมีเดียที่พัฒนาตาม 
 แนวคอนสตรัคติวิสซึม กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เร่ือง จักรวาลและ  
 อวกาศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”.  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา).  2547 (4)  
 : 145 – 155.  
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.  การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2546. 
-------.  คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : แนวทางการ 
 จัดการเรียนรู้พื้นฐานและการวัดประเมินผล สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ.   
 กรุงเทพฯ . สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. 
-------.    เอกสารการอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว,  
 2542. 
เสกสรรค์  แย้มพินิจ   “ปัญหาการศึกษาไทย ทัศนะ Constructionism กับการเรียนการสอน.”     
 [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : http://pirun.ku.ac.th/~btun/column/segsan.htm,   
 15 พฤษภาคม  2550. 
เสถียร  อุสาหะ.  “คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนของสิงค์โปร์ .”  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.moe.go.th/main2/article/art_singapore1.htm, 15 พฤษภาคม  2545. 
สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ.  พัฒนาทักษะการคิดพิชิตการสอน.  กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, 2550. 
สุจิรัตน์  ดวงค าน้อย.  “รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ที่พัฒนาตามแนวทฤษฏี  
 คอนสตรัคติวิสต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การคูณและ 
 การหารเศษส่วนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.”  ขอนแก่น : โรงเรียนบ้าน 
 หนองโก  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4, 2550. (อัดส าเนา). 

บรรณานุกรม  (ต่อ) 
 
สุชาดา  ชวลิตปัญญา.  “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
 ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านท่าสาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 เชียงราย เขต 1.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต,  สาขาวิชาหลักสูตรและ 
 การสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2548. 
สุมณฑา  พรหมบุญ และ อรพรรณ พรสีมา.  “การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.”  [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก  
 : http://library.uru.ac.th/webdb/images/party.htm, 19 พฤศจิกายน  2547. 
สุมาลี  กาญจนชาตรี.  “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียน  



 ระดับประถมศึกษาในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม .”  ดุษฎีนิพนธ์ 
 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์,  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 
สุมาลี  ชัยเจริญ.  เทคโนโลยีการศึกษา หลักการ ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ.  ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 
 2551. 
สุมาลี  ชัยเจริญ และคณะ.  รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 
 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการเรียนจากสื่อบนเครือข่าย .  คณะศึกษาศาสตร์,  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. 
สุรางค์  โค้วตระกูล.  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย, 2544. 
สุวิทย์  มูลค า.  กลยุทธ์..การสอนคิดวิเคราะห์.  พิมพ์ครั้งที่  4.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,์ 2550. 
-------.  กลยุทธ์..การสอนคิดสังเคราะห์.  พิมพ์ครั้งที่  4.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2550. 
-------.  กลยุทธ์..การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ.  พิมพ์ครั้งที่  4.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,์ 2550. 
สุวิทย์  มูลค า และอรทัย มูลค า.  20 วิธีจัดการเรียนรู้.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2551. 
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ภาพการรวบรวมภาพ และคลิปวีดิทัศน์ ณ หมู่เกาะสุรินทร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้  VIP 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  วิดีทัศน์ทะเลไทย (เร่ือง นิเวศทะเล)         เวลา   20  ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและสาระวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 1.  เข้าใจหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          ง 4.1(6) 
 2.  ใช้เทคโนโลยี น าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม           ง 4.1(8) 
 3.  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองาน 
ที่ท าในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ            ง 4.1(9) 
 4.  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ         ว 1.2(4) 
 5.  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       ว 2.1 (1-2) 
 
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 



 1.  ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ              ง 4.1(4) 
 2.  ค้นหาข้อมูล ความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย  
คอมพิวเตอร์                   ง 4.1(7) 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 1.  เข้าใจหลักการพัฒนาชิ้นงานหรือโครงงานเบื้องต้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.  ท าชิ้นงานหรือโครงงานจากไฟล์ภาพ และคลิปวิดีทัศน์ที่ก าหนดให้โดยใช้
ซอฟท์แวร์ส าเร็จอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ ใช้ทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 3)  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่าง  ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน  
 4)  เข้าใจสิ่งสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต 
 5)  รู้จักชนิดของสิ่งมีชีวิตในนิเวศทะเล บริเวณต่างๆ  มีความรู้ เข้าใจสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
สาระการเรียนรู้ 
  1.  หลักการพัฒนาชิ้นงานหรือโครงงานเบื้องต้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.  การคัดเลือกหัวข้อชิ้นงานหรือโครงงานที่สนใจจะท า 
  3.  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการผลิตวิดีทัศน์  
 4.  ศึกษาค้นคว้า หรือรวบรวมข้อมูล และจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นสารสนเทศ 
  5.  ก าหนดเน้ือหา (Content) และระยะเวลาการน าเสนอ   
 6.  การจัดท าเค้าโครงของชิ้นงานหรือโครงงานที่จะท า  
 7.  การลงมือท าโครงงาน  การน าเสนอและการแสดงผลงานของชิ้นงาน  
 8.  ปะการัง และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในทะเล   
 9.  สิ่งแวดล้อม และสิ่งเร้าภายนอก มีผลต่อการปรับตัวสัตว์    และมีโครงสร้างที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้น 
 10.  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศ ท าให้สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างสมดุล 
 11.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กับแหล่ง
ที่อยู่ในลักษณะของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์ และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน 
 



สื่อ – อุปกรณ์ 
  1.  คอมพิวเตอร์ที่ติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ และโปรแกรมบันทึกเสียง โปรแกรม
จัดการภาพ  
  2.  Harddisk  บันทึก ไฟล์ภาพ คลิปวีดิทัศน์ และข้อมูลแหล่งเรียนรู้แบบออฟไลน์ 
  3.  โปรเจกเตอร์  ไมโครโฟน  ล าโพง   
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นเตรียมการ 
 1.  ครูเตรียม จัดหา รวบรวมไฟล์ ภาพนิ่ง วิดีทัศน์คลิป ที่เกี่ยวข้อง กับระบบนิเวศทะเล 
สิ่งมีชีวิตที่พบได้ใต้ทะเล ชายหาด หาดหิน ซึ่งอาจบันทึกภาพด้วยตนเอง หรือจากอินเทอร์เน็ต  โดย
ไฟล์ที่รวบรวมมาไม่มีข้อมูลหรือค าอธิบายให้โด ยตรง  และเป็นไฟล์สั้นๆ  ที่ยังไม่ได้ตัดส่วนที่ไม่ดี
ออกไป ซึ่งเป็นการจัดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้ผู้เรียนได้พิจารณาตัดสินและวางแผนจัดท าชิ้นงาน
วิดีทัศน์ให้สมบูรณ ์
 2.  ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดให้นักเรียนได้ใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในเวลาว่าง หลังพักเที่ยง และหลังเลิกเรียน 
 3.  ครูเตรียมและนักเรียนเตรียมแบบประเมิน ร่วมกันก าหนดข้อตกลงรายการประเมิน 
และวิธีการวัด การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมิน ทั้งความรู้เดิมของผู้เรียน แบบประเมินระหว่าง
การปฏิบัติกิจกรรม และแบบประเมินเมื่อชิ้นง านส าเร็จแล้ว  เช่น แบบทดสอบ  แบบบันทึกการ
เรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  แบบประเมินชิ้นงาน  แบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน 
ฯลฯ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1.  ชั่วโมงที่ 1 - 2   
  1.1  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียน  และกระบวนการวัดและประเมินผล  เพื่อเก็บเป็น
คะแนนสะสมระหว่างเรียน และให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  1.2  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประมาณ  3-6  คน  ตามความสมัครใจของนักเรียน  ครู
มอบหมายภาระงาน  ให้จัดท าวิดีทัศน์ จากไฟล์ที่ จัดเตรียมไว้ให้  ก าหนดสถานการณ์สมมติ ว่าถ้า
นักเรียนเป็นนักจัดท าสารคดี นักเรียนจะน าเสนอภาพที่ครูก าหนดให้ในเร่ืองต่างๆ  อย่างไร ความยาว
วิดีทัศน์  5-15  นาที  ก าหนดเวลาให้นักเรียนปฏิบัติ  20 ชั่วโมง 
  1.3  ให้นักเรียนศึกษาเอกสารความรู้เกี่ยวกับหลักในการท าโครงงาน และให้นักเรียน
ด าเนินงานตามขั้นตอนของโครงงาน เร่ิมจากผู้เรียนคัดเลือกหัวเร่ืองที่ตนสนใจหรือเน้ือหาตามความ



เหมาะสม  วางแผนและออกแบบการด าเนินงาน ใช้ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะ
การปฏิบัติ  น าเสนอผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลโครงงาน 
  1.4  ครูแนะน าแหล่งเรียนรู้แบบออฟไลน์  ชี้แจงให้นักเรียนรู้วิธีดูแล เก็บรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งในระหว่างเรียน และเมื่อเลิกใช้ในแต่ละคร้ัง   และอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน 
 2.  ชั่วโมงที่ 3 - 4   
  2.1  ทบทวนความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม  การ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตด้ วยการซักถาม และฉายภาพจากแหล่งเรียนรู้
แบบเว็บเพจ ที่มีอยู่ ทบทวนวิธีใช้สื่อและแนวทางการสืบค้นจากสื่อ เว็บเพจออฟไลน์ 
  2.2  ครูยกตัวอย่างหัวข้อของวิดีทัศน์ เช่น นานาปะการัง  มีอะไรในนิเวศทะเล โดย
ให้ดูตัวอย่างจากไฟล์ที่มีผู้ท าไว้แล้ว และให้นักเรียนก าหนดหัวข้อเร่ืองที่ต้องการศึกษาเอง 
  2.3  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา ตรวจสอบ ช่วยกันแยก วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ  
คัดเลือกไฟล์ที่มีอยู่  และก าหนดเร่ือง เนื้อหาประกอบ และก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอ  จากสื่อ  
ที่ครูก าหนดให้  รวมทั้งแจกแจงรายการสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตลอดการเรียนการสอนคร้ังนี้  
  2.4  ให้นักเรียนบันทึกรายการที่นักเรียนได้ด าเนินการไปแล้ว และเร่ืองที่ยังไม่ได้ท า 
 3.  ชั่วโมงที่ 5 - 6   
  3.1  นักเรียนวางแผนจัดท าเค้าโครงเร่ือง  ประกอบการสร้างชิ้นงานวิดีทัศน์  สรุป
ขั้นตอนและองค์ประกอบส่ง 
  3.2  ครูสอนทบทวนการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์ การใช้โปรแกรมจัดการเสียง  
  3.3  นักเรียนส ารวจปัญหา และงาน ที่ต้องด าเนินการเพิ่มเติม  เช่น การศึกษา
โปรแกรมเสริมอ่ืนๆ ที่ช่วยในการตัดต่อวีดิโอ   การค้นหาข้อความเพิ่มเติม  และรวบรวมสาระที่
เกี่ยวข้องทั้งจากหนังสือ และอินเทอร์เน็ต   แบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มตามศักยภาพของนักเรียน 
 4.  ชั่วโมงที่ 7 - 16 
  4.1  ครูแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่จะประสบผลส าเร็จว่า นักเรียนควรได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้   (1) ตรวจสอบข้อมูลที่ก าหนดให้   (2)  สังเกต และเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของสัตว์ทะเลชนิ ดเดียวกัน  (3) จัดจ าแนก  แยก สัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นหมวด 
หรือกลุ่ม  (4)  พิจารณาและตัดสินว่า  ไฟล์ที่ก าหนดให้ เป็นชนิด ประเภท หรือ ลักษณะใด โดยใช้
เกณฑ์ทั่วไป (5)  ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อจัดกลุ่มของสัตว์ทะเลแต่ละกลุ่มได้  (6)  คิดและระบุระดับ 
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จากไฟล์ที่ก าหนด  
(7) ค้นหาแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด แล้วบอกแบบความสัมพันธ์นั้น   



(8) ค้นหาความหมาย  สิ่งที่แฝงอยู่ในไฟล์สื่อวิดีทัศน์ที่ครูก าหนดให้   (9) จัดล าดับความส าคัญของ
ไฟล์ที่ก าหนดให้ และไฟล์ที่จัดการตัดต่อขึ้นใหม่   (10) แจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเอง  (11) จัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของไฟล์แต่ละประเภท ในแต่ละส่วน หรือ
เน้ือหา   
   4.2  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของวีดิทัศน์ทีดี ควรเป็นอย่างไร ซึ่งนั กเรียนควร
ต้องด าเนินการ ดังน้ี   (1)  ระบุส่วนประกอบ / ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อน ามาล าดับ หรือน าเสนอตาม
เร่ืองที่ก าหนด   (2)  บอกวัตถุประสงค์  ขอบข่ายของวิดีทัศน์  ที่ต้องการสร้างขึ้นใหม่ได้ (3) เลือก 
และจัดกลุ่มเนื้อหา ข้อมูล ที่มีความหมายเหมาะสมสอดคล้องกับเร่ื องที่ก าหนด  (4) รวบรวมข้อมูล 
หรือไฟล์ชนิดต่าง ๆ ได้ครบถ้วนตามกรอบความคิด ตามเร่ืองหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ  
(5) จัดเรียงข้อมูลตามโครงสร้าง ของเร่ืองที่ก าหนด   (6) น าเสนอข้อมูล หรือไฟล์ชนิดต่าง ๆ ได้
ตามล าดับ และช่วงเวลาของการน าเสนอได้เหมาะสม 
   4.3  นักเรียนตรวจสอบและทบทวนงานที่ปฏิบัติไปแล้ว บ่อย ๆ โดยการ   
(1) ส ารวจ เนื้อหา ปัญหาหรือ กิจกรรมที่ท าหลังเรียนทุกคร้ัง   (2) ร่วมสนทนากับสมาชิกในกลุ่มใน 
สิ่งที่นักเรียนได้ท าไปแล้ว   (3) เขียนบันทึก ระลึก ถึงสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้ว และเห็นข้อดี ข้อเสีย และ 
น าไปปรับแก้ไข ชิ้นงานในการปฏิบัติครั้งต่อไป  (4)  วิพากษ์ วิจารณ์งานที่ท าไปแล้ว  (5)  ทดสอบ  
ทดลอง น าเสนอผลงานวีดิทัศน์ที่ก าลังพัฒนา   
   4.4  นักเรียนได้ตรวจสอบความคิดของตนเองและมีเหตุผลในการปฏิบัติแต่ละ
ขั้นตอน  โดย  (1)  ระบุได้ว่าสิ่งใดถูก ผิด สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรท า สิ่งใดมีคุณค่า ไม่มีคุณค่า  
(2)  ประเมินข้อสรุป ได้ว่าดี หรือไม่ดี และเลือกใช้ข้อมูลได้เหมาะสมกับงานที่นักเรียนสร้าง   
(3)  แยกแยะข้อมูล รู้ว่าข้อมูลใดที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น 
   4.5  นักเรียนลงมือจัดท าชิ้นงาน และ งานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีคุณภาพอย่าง
สร้างสรรค์  และมีการตรวจสอบประเมิน เป็นระยะโดยมีครูอยู่เป็นที่ปรึกษา และตรวจสอบ 
ประเมินงานของนักเรียนพร้อมให้ค าแนะน า ในการจัดท าชิ้นงาน  
 5.  ชั่วโมงที่ 17 - 20 
  5.1  นักเรียนจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอ  แสดงเป็นความเรียงประกอบด้วย   
(1) ชื่อโครงงาน  (2) ชื่อผู้ท าโครงงาน  (3) ระยะเวลาด าเนินงาน  (4) แนวคิดหลักที่มาของการท า
โครงงานเร่ืองนี้  (5) วัตถุประสงค์ในการสร้างชิ้นงาน (6) ขั้นตอนการด าเนินงาน  (7) ผลของการ
ด าเนินงาน  (8) ความรู้ใหม่ที่ได้รับ   (9) ปัญหาอุปสรรคระหว่างการด าเนินงานและการแก้ไข 



  5.2  ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงผลงานวีดิทัศน์ที่นักเรียนได้สร้างขึ้นพร้อมกับ
อธิบายแนวคิดการท างานตามเอกสารประกอบการน าเสนอ และให้นักเรียนประเมินตนเอง ประเมิน
เพื่อนในกลุ่ม  ประเมินงานของกลุ่มอื่น  ครูประเมินชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม 

การวัดและประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่ม  และการน าเสนอชิ้นงาน 
 2.  ตรวจบันทึกการเรียนรู้ 
 3.  ตรวจสอบจากชิ้นงานตามสภาพจริง 
 4.  นักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเอง และประเมินชิ้นงานของตนเอง  
 5.  ทดสอบหลังเรียนด้วยข้อสอบชุดเดียวกับข้อสอบก่อนเรียน 

แหล่งการเรียนรู้และค้นคว้าเพิ่มเติม 
 1.  เว็บไซต์ ที่ครูดาวน์โหลดมาบันทึกไว้ใน Harddisk   
 2.  สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.  คู่มือสัตว์และพืชทะเลในแนว
ปะการัง.  ภูเก็ต  :  โรงพิมพ์ภูเก็ตการพิมพ์,  2547.  
 3.  หนังสือคู่มืออันดามัน“ปลาในแนวปะการัง”  ปลาทะเลไทย  คู่มือสัตว์และพืชใน
แนวปะการัง 
 

แบบบันทึกการประเมินการเรียนรู้/สะท้อนความคิดเห็น ด้วยตนเอง 
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

ชื่อนักเรียน...........................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .......... 
 

ค าชี้แจง   ขอให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงระหว่างการเรียน 
1. สาระหรือสิ่งที่นักเรียนได้รู้จักเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง  (เร่ืองทั่วไป และสัมพันธ์กับเร่ืองที่เรียน) 

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

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

.............................................................................................................................................................. 
2. การปฏิบัติ หรือวิธีการ ที่ท าให้นักเรียน “รู้จัก” ตามข้อ 1  

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

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

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



3. ข้อสังเกต/แง่คิด/สิ่งที่ได้รู้จัก ตามข้อ 1 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

4. นักเรียนมีความรู้สึก หรือแนวคิดอย่างไรกับ การปฏิบัติ หรือ วิธีที่ท าให้นักเรียน “รู้จัก”  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

5. ความรู้ที่ได้ในครั้งน้ีเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมากน้อยเพียงใด  อย่างไร  
(ดี หรือ ไม่ดี หรือช่วยนักเรียนอย่างไร) 

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

.............................................................................................................................................................. 
6. ในวันนี้นักเรียนยังมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไร หรือคิดว่าต้องศึกษาเร่ืองอะไรเพิ่มเติมบ้าง  

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

.............................................................................................................................................................. 
7. ประเด็นอ่ืนๆ  

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

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

แบบประเมินช้ินงานจากการสร้างช้ินงานด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 
(ส าหรับนักเรียนประเมินชิ้นงานของตนเอง  และครูประเมินชิ้นงานของนักเรียน ) 

กลุ่ม/ชื่อผู้รับการประเมิน .................................................................................................................... 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนความเหมาะสมของชิ้นงานที่นักเรียน 
จัดท าขึ้น โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้    

5   หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
4   หมายถึง   เหมาะสมมาก  
3    หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
1   หมายถึง   ไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถประเมินได้ 

 

รายการประเมิน 
คะแนนความเหมาะสม 



5 4 3 2 1 
1. ด้านบริบททั่วไป      
1.1 การตั้งชื่อเร่ือง      
1.2 เวลาที่ใช้ในการน าเสนอ      
1.3 ความแปลกใหม่ ไม่ซ้ าแบบใคร      

รวมคะแนน      
2. ด้านวิธีการน าเสนอบทเรียน      
2.1 การน าเข้าสู่เร่ือง เสนอเน้ือหา      
2.2 ดึงดูด น่าสนใจ/ค าชี้แจงชัดเจน-มีขั้นตอน      
2.3 มีการจัดหมวดหมู่เป็นระบบ ไม่สับสน      

รวมคะแนน      
3. ด้านการน าเสนอเนื้อหา      
3.1 เน้ือหาถูกต้อง และมีคุณค่าทางวิชาการ มีแหล่งอ้างอิงของเน้ือหา      
3.2 แสดงการสรุปสาระส าคัญ      
3.3 น าเสนอเน้ือหาสาระที่ละเอียด ลุ่มลึก ใช้ความคิดระดับสูง      
3.4 น าเสนอแนวคิด ความรู้ใหม่ ของผู้จัดท า      

รวมคะแนน      
(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
4. ด้านการใช้ภาษา      
4.1 ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน       
4.2 ใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน       
4.3 ใช้ศัพท์เฉพาะเหมาะสมกับผู้เรียน       

รวมคะแนน      
5. ด้านการแสดงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว      
5.1 ตัวอักษร (แบบ ขนาด สี)      
5.2 ขนาด รายละเอียด ความชัดเจนของภาพ      
5.3 เทคนิคการแสดงภาพ การล าดับภาพ      
5.4 การสื่อความหมาย เลือกน าเสนอเฉพาะส่วนที่ส าคัญ      



รวมคะแนน      
6. ด้านเสียง      
6.1 เสียงบรรยาย (น้ าเสียง การออกเสียง อักขระ และจังหวะการอ่าน)      
6.2 เสียงดนตรี (ความชัดเจน ระดับความดัง)      
6.3 เสียงประกอบ  (ตรง สัมพันธ์ เหมาะสมกับภาพและการบรรยาย)      

รวมคะแนน      
7. รายการประเมินที่นักเรียนต้องการให้มีการประเมินเพิ่มเติม  (ถ้ามี)      
7.1      
7.2      
7.3      

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งสิ้น  

คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ  
ผลการประเมิน    ดีมาก     ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง 

ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 
            (...............................................................) 

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
ส าหรับนักเรียนประเมินการท างานในกลุ่มของตนเอง 

กลุ่มที่รับการประเมิน .................................................................................................................... 

 
ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนท าเคร่ืองหมายถูก ลงในระดับพฤติกรรมตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 
ในการท างานของกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
มากที่สุด..............ไม่เคย 
5 4 3 2 1 

1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม      
2 สมาชิกกลุ่มท างานตามที่รับมอบหมาย      
3 มีการวางแผนและจัดล าดับขั้นตอนในการท างาน      
4 มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่ม      



5 มีการแสดงความเอ้ือเฟื้อและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
6 มีความขัดแย้งภายในกลุ่ม      
7 มีการแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ซึ่งกันและกัน      
8 มีความพยายามท างานกลุ่มอย่างเต็มที่      
9 มีการสร้างบรรยากาศในการท างานของกลุ่ม      
10 มีการสรุปผลการท างานของกลุ่ม      

คะแนนที่ได้  
 

ผลการประเมิน    ดีมาก     ดี     พอใช้    ควรปรับปรุง 

ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 
            (...............................................................) 
 
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ค าชี้แจง   ครูผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียนโดยการท าเคร่ืองหมายถูก  ลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกเป็นรายบุคคลตามความเป็นจริง  
 
 
ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

กระตือรือร้น 
สนใจในการ

เรียน 

มีการ
ซักถาม

ปรึกษากัน 

ได้แสดง
ความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วม
ในการ
ท างาน 

ความ
รับผิดชอบ
ต่องาน 

 
รวม

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                  
2                  
3                  
4                  



5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 
            (...............................................................) 
 

แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนเป็นกลุ่ม 
(ส าหรับครูประเมินการท างานกลุ่มของนักเรียน) 

กลุ่มที่รับการประเมิน .................................................................................................................... 

ค าชี้แจง   ครูผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียนโดยการท าเคร่ืองหมายถูก  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. K ได้มาจากตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน 
2. P และ A ได้มาจากสังเกตระหว่างการท างานและการ
น าเสนอ 
3. อัตราส่วนน้ าหนักคะแนน  K : P : A  =  4 : 2 : 4 

คะแนน 2 หมายถึงการท างานในระดับด ี
คะแนน 1 หมายถึงการท างานในระดับพอใช ้
คะแนน 0 หมายถึงควรปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

2 1 0 
1. การวัดด้านความรู้  (K)    



    1.1 ความถูกต้องของเนื้อหาในช้ินงาน    
    1.2 ความรู้ใหม่ ที่น าเสนอ    

รวม    
2. การวัดด้านกิจกรรมที่ปฏิบัติ  (P)    
    2.1 การวางแผนการท างาน    
    2.2 การร่วมแสดงความคิดเห็น    
    2.3 การน าเสนอ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ     
    2.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
    2.5 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     

รวม    
3. การวัดด้านจิตพิสัย  (A)    
    3.1 ความรับผิดชอบ    
    3.2 การตรงต่อเวลา    
    3.3 ความสนใจ    
    3.4 การดูแลรักษาอุปกรณ์     

รวม    
คะแนนรวม  

ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน    



 
 

สื่อประกอบการเรียนการสอนแบบ VIP 
 

 
 

ไฟล์ภาพและ Clip VDO บันทึกใน External Harddisk 



 

ไฟล์ภายในโฟลเดอร์ปะการังแข็งแยกตามชนิด 

 

ไฟล์ภายในโฟลเดอร์ปะการังแข็งแยกตามสถานที่พบ 

 
ไฟล์ภายในโฟลเดอร์ปลาทะเลหลายชนิด 



 
 

 
 

 
 

ภาพตัวอย่างไฟล์ภาพนิ่ง และClip ภาพเคลื่อนไหว 
 
 



 
 

 
 

 
 

ภาพตัวอย่างไฟล์ภาพนิ่ง และClip ภาพเคลื่อนไหว (ปะการัง) 
 



 
 
 

 
 

ภาพแหล่งเรียนรู้แบบเว็บเพจออฟไลน์ บันทึกใน External Harddisk 
 
 
 



 


