รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ปีการศึกษา 2557

นางสาววลัยพร ลุนบุตร
ครูโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อาเภอตระการพืชผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs
ปีการศึกษา 2557
ชื่อครูผู้สอน : นางสาววลัยพร ลุนบุตร
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา : 2557
บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงที่เรียนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557 จานวน 25 คน ซึ่ง
ได้มากาหนดแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้
5 STEPs ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 แผน เวลาเรียน 6 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint แบบเลือกตอบ
จานวน 10 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint แบบ
เลือกตอบจานวน 10 ข้อ แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs แบบประเมินการร่วมกิจกรรม
รายบุคคล แบบประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ ย ( X )
และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้5 STEPs ปีการศึกษา 2557 เท่ากับ
4.31 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

นักเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ ที่ เรี ยนโดยใช้ กระบวนการจั ดการเรี ย นรู้ 5
ปีการศึกษา 2557 หลังจัดกิจการกรรมเรียนรู้การเรียนสูงขึ้น

STEPs

กิตติกรรมประกาศ
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิ วิชาคอมพิว เตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ปีการศึกษา
2557 ได้ความกรุณาจากนายบารุง แก้วจันดี ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง และนางธนพรรณ แก้วจันดี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ท่านทั้งสองได้เมตตา และกรุณาต่อผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ที่ ป รึ ก ษาโรงเรี ย นอนุ บ าลน้ อ งหญิ ง ทั้ ง สองคื อ อาจารย์ ศ ศิ ธ ร หาค า
และอาจารย์สมพงษ์ หาคา ซึ่งกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการทาวิจัย และประสิทธิ
ประสาทวิทยาการความรู้ให้กับผู้วิจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทั้งสองได้ถ่ายทอดความรู้ให้ล้วนเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่ทาให้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยครั้งนี้สาเร็จได้ และนอกจากความรู้ต่าง ๆ ที่ท่านทั้งสองได้มอบให้แก่
ผู้วิจัยแล้ว ความเมตตากรุณาที่ท่านทั้งสองได้มอบให้ล้ วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก ทาให้ผู้วิจัยมีกาลังใจใน
การทางานให้ประสบความสาเร็จ
ขอขอบพระคุณ คุณครูพัชรา ทุมนันท์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
ที่ท่านท่านยังคอยให้ความช่วยเหลือและให้กาลังใจจนงานประสบความสาเร็จ
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์สมพงษ์ หาคา อาจารย์ศศิธร หาคา คุณครูพัชรา ทุมนันท์ คุณ
ครูศิวเนตร การกล้า และคุณครูสุดารัตน์ ประสาร ซึ่งกรุณาตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบ
เครื่องมือในการทาวิจัย
ขอขอบพระคุณคณะครูและ นักเรียน บุคลลากร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงที่คอยให้ความช่วยเหลือ
และให้กาลังใจ ตลอดจนอานวยความสะดวกในการทดลองเครื่องมือ ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา นายสนิท และนางอาพันธ์ ลุนบุตร ที่ได้ให้กาเนิดอุปการะเลี้ยงดู
ผู้วิจัยมาเป็นอย่างดี และให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณพี่ๆ
น้องๆ เพื่อนๆ ทุกๆคน ที่ให้ความช่วยเหลือ คอยเป็นกาลังใจที่สาคัญอย่างมากให้กับผู้วิจัย ทุกๆกาลังใจจาก
ท่านเป็นแรงผลักดันให้วิจัยเล่มนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิจัยเล่มนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์
และผู้มีพระคุณของผู้วิจัย
วลัยพร ลุนบุตร
มีนาคม 2558
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการดาเนินชีวิตประจาวันของ
มนุษย์อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการศึกษาค้นคว้าและการทาธุรกิจ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้องค์กรต่างๆ นา
เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในการดาเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับ -ส่ง
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การทาธุรกิจและให้บริการบนอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
การทางาน การเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นวิธีการที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีการอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนการ
สอนในห้องเรียนที่มีผู้เรียนจานวนมากก็เป็นการยากที่จะให้ผู้เรี ยนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เท่ากัน โดยเฉพาะ
วิชาคอมพิวเตอร์ ถ้ามีจานวนผู้เรียนมากเกินไปก็จะทาให้ผู้เรียนบางคนเรียนรู้ได้ช้า ครูผู้สอนจึงหาเทคนิค
วิธีการเพื่อนามากระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาหลัก การที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น สถานศึกษามี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้งานต่างๆ ของนักเรียน โดยเฉพาะความสามารถพื้นฐาน
จาเป็น 3 ประการซึ่งประกอบด้วย 1) ความสามารถด้านภาษา ( Literacy)
2) ความสามารถด้าน
คานวณ (Numeracy) และ 3) ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ก็พบปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ทาให้
การเรียนการสอนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีสาเหตุมาจากหลายประการซึ่งสามารถวิเคราะห์จาก
สภาพปัจจุบันพบว่า สาเหตุมาจากปัจจัยดังนี้ ด้านตัวครู การจัดการเรียนการสอนของครู ยังไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน มุ่งเน้นสอนเนื้อหามากกว่ากระบวนการคิด ขาดเทคนิควิธี ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียมการสอน การเลือกใช้สื่อการสอน เลือกวิธีสอนที่ เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนการสอนและ จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O – net ) ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า คะแนนเฉลี่ย 65.18 ซึ่งต่า
กว่าค่าเฉลี่ยที่เป็นเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้ 80.00 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การ
มหาชน 2555)

โรงเรียนอนุบาลน้ องหญิงจัดการการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
พัฒ นา โดยอาจมีส าเหตุมาจากหลายประการเช่น ตัว นักเรียนขาดกระบวนการเรียนรู้ ครูผู้ สอนขาดการ
ออกแบบการเรียนรู้ ขาดเทคนิควิธีการ ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นสอนเนื้อหามากกว่ากระบวนการคิด
วิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพื้นฐานจาเป็นในด้านภาษา คานวณ และเหตุผลนั้น ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ตามความแตกต่างของบริบทสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และ
เนื้อหาที่ใช้สอน และเพื่อให้การดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ทางโรงเรียน
อนุบาลน้องหญิง ได้ดาเนินการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ผู้วิจัย ได้ทาการวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
และได้เข้าร่วมในโครงการนี้ โดยได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดเน้นของ
โครงการ กล่าวคือ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ 5 กิจกรรม คือ 1) Learning to question 2) Learning to search 3) Learning to construct
4) Learning to communicate และ 5) Learning to serve ซึ่งในระหว่างดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนี้ผู้วิจัยได้รับการสอนงาน (coaching) และให้คาแนะนา (mentoring) จาก ทีม Coaching ของ
โรงเรียน
จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงได้นากระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs มาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อนา
ผลการวิจัยที่ได้ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้
1. เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paintชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs
สมมุติฐานในการวิจัย
นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่า – ก่อนเรียน

ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 5 STEPs เป็นรูปแบบการเรียนหนึ่งที่เหมาะสมสาหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียนมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ของผู้ เรี ยน หาความรู้ทางด้วยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการและนาความรู้ ไป
ประยุ กต์ ใ ช้ ในชี วิ ตประจ าวั น อี ก ทั้ งยั ง เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การจั ดการเรี ย นรู้ ค อมพิว เตอร์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ จ ะทาให้ ทราบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิช าคอมพิว เตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้ว ย
โปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัด การเรียนรู้ 5 STEPs ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 84 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ที่
เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ห้อง 25 คน ได้โดยการกาหนดแบบเจาะจง
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ เวลา
6 ชั่วโมง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs เป็นบันไดให้นักเรียนพัฒนาไปสู่คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยครูจะต้องมีความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้ 5 STEPs
ประกอบด้วย
1) การเรียนรู้ตั้งคาถาม ( Learning to Question )
2) การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ ( Learning to Search )
3) การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ ( Learning to Construct )
4) การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร ( Learning to Communicate )
5) การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม ( Learning to Service )
การเรียนรู้ตั้งคาถาม ( Learning to Question )เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการคิด การที่เราจะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การที่จะส่งเสริมนักเรียนคิดวิเคราะห์ จะต้องเริ่มจากการฝึกให้ผู้เรียนมีความ
ช่างสังเกต เกิดความสงสัย ทีจะอธิบ าย ซึ่งครูจะมีบทบาทส าคัญให้ นักเรียนฝึ กตั้งคาถามให้เป็น อย่าง
สร้ า งสรรค์ การเรี ย นรู้ ตั้ ง ค าถาม หรื อ ขั้ น ตั้ ง ค าถาม เป็ น ขั้ น ที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นฝึ ก สั ง เกต สถานการณ์
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้เด็กตั้งคาถามสาคัญ รวมทั้งการคาดคะเนคาตอบ
ด้วยการสืบค้นความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และสรุปเป็นคาตอบชั่วคราว
ทักษะจาเป็น
1. การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด
2. การตั้งคาถาม เป็นขั้นฝึกให้เด็กสงสัย ให้ตั้งคาถามทั้งคาถามระดับต่า และคาถามระดับสูง
3. การเข้าถึงข้อมูล โดยการอ่าน ฟัง ดู จดบันทึก ( Literacy ) เพื่อหาคาตอบที่ได้จากการ
คาดคะเน ซึ่งต้องอาศัยการใช้เหตุผลแบบอุปนัย ( Induction reasoning ) เพื่อสรุปคาตอบของปัญหา

การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ ( Learning to Search )เป็นการสืบค้น สอบถาม
สัมภาษณ์ หรือใช้วิธีทดลอง ทดสอบ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่ งต่างๆ ทั้งจากบุคคล อินเทอร์เน็ต จาก
ห้องสมุด เอกสาร ตารา เพื่อนาข้อมูลและสารสนเทศมากลั่นกรอง และคัดสรรในส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน หรือ ภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ เป็นขั้นตอนการออกแบบ /
วางแผน เพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการทดลองเป็นขั้นที่เด็กใช้หลักการนิร
นัย ( Deduction reasoning ) เพื่อการออกแบบเก็บข้อมูล
ทักษะจาเป็น
1. การสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการกลั่นกรองข้อมูล
2. การสื่อสาร ( literacy )

3. การนิรนัย ( reasoning )
4. การใช้ตัวเลข ( numeracy ) ในการวัด ( measuring ) การวิเคราะห์
การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ ( Learning to Construct )เป็นขั้นตอนที่เป็นเป้าหมาย
ของการเรี ย นรู้ เพราะการเรี ย นรู้ ที่ ดีที่สุ ดของผู้ เ รีย นต้อ งมีค วามเข้า ใจในการสรุปเหตุผ ล ซึ่ งจะต้องผ่ า น
กระบวนการที่หลากหลาย ทั้งวิธี Deductive และ Inductive มีการอภิปราย ถกแถลงในชั้นเรียน ซึ่งครูจะ
ทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ( Facilitator ) โดยสามารถพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยที่ใช้เหตุผล
ให้ได้ข้อยุติและเกิดการยอรับในการคิดที่แตกต่าง โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการตัดสิน
การเรี ย นรู้ เพื่อ สร้ างองค์ ความรู้ เป็ น ขั้ น ที่เ ด็ก มีการวิ เคราะห์ ข้อ มูล เชิง ปริ มาณ และเชิง คุณภาพ การสื่ อ
ความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆ หรือด้วยผังกราฟิก การแปลผล จนถึงการสรุปผล หรือการสร้างคาอธิบาย
เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นแก่นของความรู้ประเภท ( 1 ) ข้อเท็จจริง ( 2 ) คานิยม ( 3 ) มโนทัศน์ (4 )
หลักการ ( 5 ) กฎ ( 6 ) ทฤษฏี ได้ด้วยตนเอง
ทักษะจาเป็น
1. การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ตัวเลข รวมทั้งค่าสถิติ ( numeracy )
2. การสื่อความหมายข้อมูล ( literacy )
3. การแปลผลข้อมูล การอ่านข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ( literacy )
4. การใช้เหตุผลอุปนัย ( induction reasoning ) ในการสรุปผล หรือสร้างองค์ความรู้
การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร ( Learning to Communicate )เป็นทักษะที่มีความจาเป็นในเวที
นานาชาติ การสื่อสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ และฝึกฝนให้มีทักษะด้านภาษา ตลอดจน
พัฒ นาเทคนิค และศิล ปะวิธีการน าเสนอ ซึ่งครอบคลุ มการใช้สื่ อเทคโนโลยี เพื่อให้ เกิดการนาเสนอที่มีมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารจึงครอบคลุมในมุมกว้างทั้งภาษาพูด ภาษาเขี ยน การทา Presentation ที่ใช้
เทคโนโลยี และการใช้บุ คลิ กท่าทางที่ทาให้เกิดความเชื่อถือ และน่าฟัง การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร คือขั้น
นาเสนอความรู้ด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน และเป็นที่เข้าใจ อาจเป็นการนาเสนอ เป็นภาษา และนาเสนอ
ด้วยวาจาก
ทักษะจาเป็น
1. การสื่อสาร ( literacy )
2. การสรุปด้วยภาษาที่เป็นที่เข้าใจ
3. การนาเสนอข้อมูล
3.1 การเขียน เช่น ความเรียง เรียงความ เขียนรายงานวิชาการ เขียนรายงานวิจัย เขียน
บทความ เป็นต้น
3.2 การน าเสนอด้ ว ยวาจา คื อ การพู ด น าเสนออย่ า งมี คุ ณ ภาพในโรงเรี ย น ในชุ ม ชน
ตลอดจนนาเสนอในระดับอาเซียน และระดับ นานาชาติ

การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม ( Learning to Service )เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดประการ
หนึ่งของการจัดการศึกษา เพราะนอกจากการศึกษาจะพัฒนาปัจเจกบุคลแล้ว การศึกษายังจาเป็นต้อง
สร้างจิตสานึกของความเป็นพลเมือง ให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ในทางสร้างสรรค์
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตสาธารณะ นาปัญหาสังคม มาขบคิด และหาทางในการพัฒนาสังคมให้ดีกว่า
เดิม ซึ่งในที่สุดสังคมที่เรามุ่งหวังคือสังคมที่มีสนติสุขและยั่งยืน การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม เป็น
ขั้น ตอนของการฝึ กเด็ก ให้ น าความรู้ ที่เ ข้า ใจน าการเรี ยนรู้ ไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อส่ ว นรวม หรือ เห็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการทางานเป็นกลุ่มร่วมกันสร้างผลงานที่ได้จากการแก้ปัญหาสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งอาจเป็นความรู้ แนวทางสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม อันเป็นการแสดงออกของความเกื้อกูล (caring) และแบ่งปัน (sharing)
ทักษะจาเป็น
1. การทางานกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
2. การประยุกต์ความรู้และการเรียนรู้
3. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( caeative problem solving )
4. ทักษะความรับผิดชอบ
5. ทักษะการแสดงความเกื้อกูล และแบ่งปัน ( รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ )
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ หมายถึง การนาความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint โดยวัดจากคะแนนที่นักเรียนได้รับจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ของน้าชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นโดยวัดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความรู้ – ความเข้าใจความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ความคิดรวบยอด หลักการ ทฤษฎี กฎ และทฤษฎี
2.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจาแนกความรู้ได้เมื่อปรากฏอยู่ในรูปใหม่ และ
ความสามารถในการแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งไปอีกสัญลักษณ์หนึ่ง
2.3 ด้านการน าความรู้ ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ และวิ ธีการต่างๆ ไปใช้ใ น
สถานการณ์ใหม่ ๆ หรือจากที่แตกต่างไปจากที่เคยเรียนรู้มาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.4 การวิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อ
ทาความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสั มพันธ์ของส่วนต่างๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบ
ปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร
2.5 การสังเคราะห์หมายถึง ความสามารถในการคิด ที่ดึงองค์ประกอบต่างๆ มาหลอมรวมกันภายใต้
โครงร่างใหม่ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดิม

2.6 การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการประเมิน ตีราคา โดยสรุปอย่างมีหลักเกณฑ์ว่า สิ่ง
นั้นมีคุณค่า ดี เลว หรือเหมาะสมอย่างไร การถามเพื่อวัดความสามารถในการประเมินค่าจะเป็นการถามเพื่อให้
เป็นการวัดความสามารถด้านสติปัญญาขั้นสุดท้าย (ศ.ดร. ชวาล แพรัตนกุล. เทคนิคการเขียนข้อสอบ. 2520)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs
2. สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์
องนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินการวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
ของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตร สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานจาเป็นของผู้เรียน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
2.1 หลักสูตร สาระการเรียนการรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยสู่สากลอย่างสร้างสรรค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลัง ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่ างกาย ความรู้ คุ ณธรรม มี จิตส านึก ใน ความเป็น พลเมื องไทยและเป็ นพลโลก ยึดมั่ นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อ การศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีทักษะการทางาน ทักษะการจัดการสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ
มาใช้ในการทางานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ สามารถทางาน
เป็นหมู่คณะมีนิสัยรักการทางาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่
ความขยั น ซื่ อ สั ต ย์ ประหยั ด และอดทน อั น จะน าไปสู่ ก ารให้ ผู้ เ รี ย นสามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเ องและพึ่ ง พาตนเองได้ ต าม
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1

เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทางานมีจิตสานึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ดารงชีวิตและครอบครัว

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1

เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิตสังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1

เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1

เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง.14101 ชื่อรายวิชางานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 80 ชั่วโมง / ปี
จานวน 2 หน่วยกิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสาคัญ และประโยชน์ เกี่ยวกับเหตุผลในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมาย ทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการทางาน ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัด และคุ้มค่า ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักการทางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ ความหมายและ
ความสาคัญของอาชีพ
โดยผ่านกระบวนการทางาน การสืบค้น การอธิบาย การอภิปราย การสารวจ ตลอดจนการลงมือปฏิบัติงานได้
ถูกต้องอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีความตั้งใจ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความ
ประหยัด มีความปลอดภัย มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ขยัน มีวินัย มีมารยาท สุภาพ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รอบคอบ อยู่อย่างพอเพียง เรียบร้อย มีความกตัญญู รักความ
เป็นไทยเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1
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ป. 4/2 ป. 4/3 ป. 4/4

ง 3.1

ป.4/1

ป. 4/2 ป. 4/3 ป. 4/4 ป. 4/5

ง 4.1

ป. 4/1

รวม 10 ตัวชี้วัด

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
คานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทั กษะชี วิ ต เป็ นความสามารถในการน ากระบวนการต่ า ง ๆ ไปใช้ ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ สร้างเสริม
ความสั มพั นธ์ อั นดี ระหว่ างบุ คคล การจั ด การปั ญ หาและความขั ด แย้ งต่ า ง ๆ อย่ า งเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

ตารางที่ 1 กาหนดการเรียนรู้ หน่วยที่ 8 เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.

ลักษณะของโปรแกรม Paint
การใช้โปรแกรม Paint
ประโยชน์โปรแกรม Paint

ตัวชี้วัด
ง 3.1
ป. 4/5

กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 5 step
1.ขั้นตั้งคาถาม ( Learning )
-

ทดสอบก่อนเรียน

2.ขั้นแสวงหาความรู้
( Learning to Search )
3.ขั้นสร้างองค์ความรู้
( Learning to Construct )
4.ขั้นเพื่อการสื่อสาร (Learning to
communicate )
5.ขั้นตอบแทนสังคม
(Learning to Service )
-

จานวนชั่วโมง

น้าหนัก
คะแนน

1
2
1
1

20

1

ทดสอบหลังเรียน

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โลกปัจจุบันนี้ถือได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ทาให้กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่ งผลต่อวิถีการดารงชีพของสั งคมอย่างทั่ว ถึง แม้แต่ในวงการทางการศึกษาเอง ผู้ บริห าร
การศึ กษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ตลอดจนคุ ณครูจึ ง ต้อ งมี ความตื่น ตัว และเตรีย มพร้อ มเพื่ อรองรับ ความ
เปลี่ยนแปลงนี้ สาหรับการดาเนินการวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยและพัฒนา ใช้กระบวนการวิจัย

โดยแบบมีส่วนร่วมกลุ่มเป้าหมายหลักในครั้งนี้คือครูผู้สอน ซึ่งมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อเตรี ย มความพร้ อมให้ นั กเรี ย นมี ทั กษะสาหรั บการออกไปด ารงชี วิ ตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่
เปลี่ ย นไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทั ก ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู้
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะจาเป็ น ซึ่งเป็ น ผลจากการปฏิรูปเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทาให้เกิด การเรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
1. ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก
2. ศิลปะ
3. คณิตศาสตร์
4. การปกครองและหน้าที่พลเมือง
5. เศรษฐศาสตร์
6. วิทยาศาสตร์
7. ภูมิศาสตร์
8. ประวัติศาสตร์
วิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญต่อ การจัดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. ความรู้เกีย่ วกับโลก (Global Awareness)
2.ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics,
Business and Entrepreneurial Literacy)
3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
4. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทางานที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
1. ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3. การสื่อสารและการร่วมมือ

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ
และเทคโนโลยีมากมาย ผู้ เรีย นจึ งต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้
1. ความรู้ด้านสารสนเทศ
2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ นักเรียน
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
3. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
4. การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
5. ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คื อ การเรียนรู้ 3R x 7C ทักษะ
ดังกล่าวนี้เป็นความสามารถทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ การคิด ทักษะที่การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนทักษะที่เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทักษะ 3R ประกอบด้วย Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิด
เลขเป็น)
2. ทักษะ 7C ประกอบไปด้วย
2.1 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา)
2.2 Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
2.3 Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม และ
ความต่างด้านกระบวนทัศน์)
2.4 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางาน
เป็นทีม และภาวะผู้นา)
2.5 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
2.6 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
2.7 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์

ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อ
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21
(วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. 2554) ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อ
ความสาเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่แสดงผลลัพธ์ของนักเรียนและปัจจัยส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)
ที่มา (http://www.qlf.or.th/)
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์

ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วย
ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”
(21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบ
การเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL
(Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้

ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง
จากแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว การวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง กาหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีด้าน
การจัดการเรียนรู้เพื่อนาสู่การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะที่คาดหวังตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตาม
โครงการนี้ มีลักษณะสาคัญดังนี้
1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ (Learner-centered Approach) ซึ่งยึดหลัก การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) และมุ่งการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น ของผู้เรียนใน
ด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการและวิธีการของผู้เรียนในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์
เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องเฉพาะตัว การตีความหมายของสิ่งที่เรียนรู้เป็นไปตามประสบการณ์เดิม ความเชื่อ
ความสนใจ ภูมิหลัง ฯลฯ การสร้างความรู้เป็นกระบวนการทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคม ทฤษฎีนี้มีรากฐาน
สาคัญมาจากแนวคิดของปีอาเจ (Piaget) และวีก็อตสกี (Vygotsky) นักจิตวิทยากลุ่มการรู้คิด (Cognitivism)
ที่สนใจศึกษาเรื่องพัฒนาการทางการรู้คิด ซึ่งเป็นกระบวนการของสมองในการปรับ เปลี่ยน ลด ตัดทอน ขยาย
จัดเก็บและใช้ข้อมูลที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส ความหมายของสิ่งที่รับรู้สาหรับแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์จากแนวคิดดังกล่าวนาสู่การประยุกต์ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้
1) จุดประสงค์การเรียนรู้มุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างความรู้ ผู้เรียนต้องฝึกฝน การ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง
2) เป้าหมายการเรียนรู้เปลี่ยนจากการถ่ายทอดสาระการเรียนรู้ที่ตายตัวเป็นการ
เรียนวิธีการเรียนรู้
3) ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้จัดกระทา ศึกษาสารวจ ลองผิดลอง
ถูก จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ
4) ผู้เรี ย นได้ปฏิสั มพันธ์ทางสั งคมเพื่อการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ร้าง
ความรู้ร่วมกัน
5) ให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียน ตั้งกฎระเบียบ รับผิดชอบและแก้ปัญหา
การเรียนของตนเอง
6) ครู เปลี่ ย นบทบาทจากผู้ ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ อานวยความสะดวกช่ว ยเหลื อ
ผู้เรียนในการเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี่ยนจากการให้ความรู้เป็นการให้ผู้เรียนสร้างความรู้
7) การประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ยึดหยุ่น

1.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
การเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน หากผู้เรียนมี
โอกาสได้สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
จะทาให้เห็นความคิดนั้นออกเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา ก็หมายถึงการสร้าง
ความรู้ขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองนี้จะมีความหมายต่อผู้เรียน จะอยู่คงทนไม่ลืมได้
ง่าย สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี และเป็นฐานให้สามารถสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ได้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดย เพเพอร์ท (Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซตส์ ซึ่งมีพื้นฐานมา
จากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้คิดของปีอาเจ เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีนี้มีจุดเน้น
ที่ การใช้สื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้ และชิ้นงานต่างๆ ด้วย
ตนเอง ในบรรยากาศที่ มีทางเลื อ กที่ห ลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ให้ ผู้ เ รีย นที่มี วัย ความถนั ด
ความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสรรค์ความรู้และชิ้นงาน และ
พัฒนาทักษะทางสังคมภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร และมีความสุข
จากแนวคิดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 กาหนดเป็นรูปแบบการจัด การเรียนรู้ตามโครงการวิจัย กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สาคัญ 5 กิจกรรม
(Big Five Learning) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) Learning to Question เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนตั้งคาถาม เพื่อสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน
ทาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสาคัญและประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียน
2) Learning to Search เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยร่วมกันกาหนด
ขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู้ ประเด็นเนื้อหาย่อย แนวทางการบันทึกและสรุปผลการเรียนรู้ จัดทาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเรียนรู้ และลงมือศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหา ศึกษาทดลอง ตามแผนที่วางไว้
เพื่อแสวงหาความรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
3) Learning to Construct เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนาข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย
เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอด คุณค่าความสาคัญ แนวคิดแนวทางการ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ของตนเอง
4) Learning to Communicate เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้นาความรู้ ข้อค้นพบ ข้อสรุปที่ได้จากการ
เรียนรู้มานาเสนอเป็นชิ้นงานรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ขั้นตอนวิธีการ
เรียนรู้ และแสดงความรู้สึกต่อชิ้นงาน
5) Learning to Serve เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนาชิ้นงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งวางแผนการต่อยอดการเรียนรู้จากความสนใจ
ทั้ง 5 กิจกรรมนี้ ไม่ใช่ขั้นตอนการจัดกิจกรรม เพียงแต่เป็นหลักให้ครูตระหนักว่าในการจัด การเรียนรู้
ในแต่ละหัวเรื่องนั้นผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ โดยมีจุดเน้นสาคัญคือส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน เป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่แท้จริง มีโอกาสได้วางแผนการเรียนรู้ กาหนด
ขอบเขตแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง ลงมือเรียนรู้ตามแผนและควบคุมกากับการเรียนรู้ของตนเอง นาข้อมูล

ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มาวิเคราะห์อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์สรุปความรู้ของตน แล้ว
จัดทาชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ ทาให้ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันประเมินปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Bigfive Learning
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 กิจกรรมมีดังนี้
1. Learning to Question
1) นาข่าว กรณีตัวอย่ าง ประสบการณ์จริง เพลง เกม รูปภาพ แผนผั ง แผนภูมิ ฯลฯ ที่
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้ เพื่อศึกษา รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาว่าเป็นสภาพปัญหา เป็นเรื่องปกติ หรือเป็นเรื่องของ
ความดี ความงาม หาสาเหตุ ที่ มาของเรื่ อ งราว สาเหตุ ห ลั ก สาเหตุร อง ผลที่ เกิ ด ขึ้น ผลดีผ ลเสี ย ผลตรง
ผลกระทบ ผลต่อส่วนบุคคล ต่อส่วนรวม เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง เชื่อมโยงความสันพันธ์ ของ
ข้อมูลด้านต่างๆ สรุปลักษณะสาคัญ
3) ช่วยกันสรุปว่าจะเรียนรู้ร่วมกันเรื่องอะไรมีความสาคัญคุณค่า ประโยชน์ ต่อตัวผู้เรียน
ครอบครัว สังคมประเทศชาติอย่างไร
2. Learning to Search
1) ช่วยกันกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าเรียนรู้เพื่ออะไร ทาไมต้องเรียนรู้ รู้แล้ว
ได้อะไรและร่วมกันเสนอขอบเขต วิธีการ แนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ โดยเสนอประเด็น
รายการเนื้อหาย่อยที่จะเรียนรู้ เสนอวิธีการหาความรู้ แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ วิธีการบันทึกผลการเรียนรู้ และ
สรุปรายงานผลการเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับตนเอง
2) ร่วมกันอธิบายและรับฟังแผนการ แนวทางการเรียนรู้ และเหตุผลของกันและกัน
3) ร่ ว มกัน อภิป ราย วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสี ย จุดอ่อน จุดแข็ง
ข้อจากัดและลักษณะร่วมของแผนการ แนวทางการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคน เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
4) ตัดสินใจร่วมกันเลือกแผนการ แนวทางการเรียนรู้ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด วิเคราะห์งาน
จัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในในการเรียนรู้ให้กับสมาชิกทุกคน แล้วร่วมกันสร้างเครื่องมือบันทึกข้อมูลการ
เรียนรู้และประเมินผล
5) ลงมือศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ทดลองร่วมกันตามแผนที่วางไว้
3. Learning to Construct

1) บันทึกข้อค้นพบ ข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทางาน ข้อจากัด ปัญหาอุปสรรค
2) ร่วมกันประเมินและปรับปรุงในระหว่างกระบวนการเรียนรู้
3) นาข้อค้นพบ ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษาทดลอง ฯลฯ ของตนมา
ตรวจสอบประเมิน ค่าความน่าเชื่อถือ ความถูกผิด ความสมบูรณ์ถูกต้อง และหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่จาเป็น
4. Learning to Communicate
1) ผลั ดกัน นาเสนอข้อค้น พบ ข้ อมูล ที่ได้จากการเรียนรู้ แล้ ว ร่ ว มกันอภิ ปรายแสดงความคิดเห็ น
วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างกว้างขวางเพื่อจาแนกรายละเอียด เปรียบเทียบ จัดล าดับ หาลั กษณะร่ว ม จัดกลุ่ ม
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย หาเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์ กาหนดคุณค่าความสาคัญ เรียบเรียง สร้างข้อสรุป
2) ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ กาหนดเป็นความคิดรวบยอด ความรู้ แนวคิด ข้อปฏิบัติ ด้วยสานวนภาษา
ของตนเอง รวมทั้งสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
5. Learning to Serve
1) ร่วมกันจัดทาชิ้นงานโดยนาความรู้แนวคิด ข้อปฏิบัติของผู้เรียนที่ได้ค้นพบมานาเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความสนใจ รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ แสดงความรู้สึกที่มีต่องาน
และกระบวนการทางาน
2) นาชิ้นงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินชิ้นงานซึ่งกันและกัน วางแผนการศึกษา
ต่อเนื่องในเรื่องที่ตนสนใจนอกเวลาเรียนในรูปแบบโครงงาน
หลักการจัดการเรียนรู้
การนาแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด
วิธีการทางานของตนใหม่หลายอย่าง ซึ่งสามารถสรุปหลักการปฏิบัติได้ดังนี้
1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน ศรัทธาและเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้แ ละพัฒนา
ตนเองได้ ทุกคนใฝ่ดีและปรารถนาความสุข ความสาเร็จในชีวิต
2. ตระหนักว่าผู้สอนไม่ใช่ผู้บอกความรู้ แต่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ อานวยการให้เกิดการเรียนรู้
จัดเตรียมกิจกรรมช่วยเหลือดูแลให้ความสะดวก และให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรู้
3. การพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้านคือ ด้านภาษาด้าน
คานวณ และด้านเหตุผล รวมทั้งการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะหลอมรวม
บูรณาการ
4. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาสาระย่อยที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาให้การเรียนรู้
สอดคล้องกับความจาเป็นในชีวิตประจาวันของผู้เรียนและท้องถิ่น
5. การกาหนดเวลาเรียนแต่ละแผนที่เหมาะสมให้ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอที่จะใช้กระบวนการคิด
กระบวนการปฏิบัติ และสามารถจัดเวลาในการสอนได้ตามตารางสอนปกติ
6. การสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเห็ นให้กับผู้เรียนเป็นก้าวแรกของการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญ ความ
สนใจใคร่รู้ในสิ่งที่เรียน ทาให้การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์ความสาเร็จตามจุดประสงค์

7. ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ กาหนดเป้าหมาย การเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ ฯลฯ ตามความถนัด ความสนใจ ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนเลือกได้เหมาะสมกับตนเองและใช้
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เป็นแนวทางในการคิดและปฏิบัติ
8. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ มีจุดเด่นเฉพาะตัว ผู้สอนต้องค้นให้พบ และช่วยให้ผู้เรียนนาจุดเด่น
และความสามารถของผู้เรียนมาใช้ ประโยชน์ในการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสประสบความสาเร็จในการ
เรียนรู้
9. การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู้ ม าน าเสนอเพื่ อ วิ เ คราะห์ อ ภิ ป ราย
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อจาแนกเปรียบเทียบ จัดลาดับ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ฯลฯ ทาให้สามารถ
สรุปและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
10. การให้ผู้เรียนนาความรู้ ข้อค้นพบนามาจัดทาชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจ
ทาให้ความรู้ความคิดของผู้เรียนเป็นรูปธรรมชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ
ช่วยทาให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเองมากยิ่งขึ้น
11. การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสร้างสาระความรู้และชิ้นงานต่างๆ ด้วยตนเองได้ดี
12. การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ในลักษณะร่วมคิดร่วมทาช่วยให้มีความรู้
ความคิดกว้างขวางซับซ้อน หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาในทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ ทักษะทางภาษา ทักษะด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง เป็นต้น
13. การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความถนัด ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกัน ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานร่วมกัน จะเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์ชิ้นงานและความรู้ และช่วยให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
14. การวัดและการประเมินผล เพื่อให้ทราบความสาเร็จและพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน ต้อง
ประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่แท้จริง ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตนเอง
เป็นผู้เผชิญสถานการณ์ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง จนตกผลึกเกิดเป็นความรู้ใหม่ของตนเอง ดังนั้น
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้จึงมีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและครูผู้สอน ดังนี้

ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน

แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่
จาเป็น 3 ด้าน มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะและทักษะอันพึงประสงค์อื่นๆ อีก
มากมาย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนเป็นผู้วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญของสิ่งที่จะเรียนรู้ วางแผน
กาหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง ลงมือเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถความ
ถนัดความสนใจ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตน รู้จักและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น
2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลความรู้จากประสบการณ์จริง แล้วใช้ กระบวนการ
คิดเชื่อมโยงสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และทาชิ้นงานนาเสนอความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนได้เป็นรูปธรรม ทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง รู้เข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างถ่องแท้ สามารถพูดได้ อธิบายได้ชัดเจน เห็นคุณค่า
ความสาคัญ มีค่านิยมที่เหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติ ปฏิบัติได้ถูกต้องคล่องแคล่ว สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้เนื้อหาอื่นๆ และใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
3. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการด้านต่างๆ ทั้งกระบวนการคิดและ
กระบวนการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทาได้ แก้ปัญหาเป็น สามารถนาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
เรี ย นและแก้ปั ญหาชีวิตประจ าวัน ได้ เช่น สามารถคิดวางแผน คิดแก้ปัญหา วิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุ ป
ตัดสิ นใจได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างมีแผน เป็นระบบ มีขั้นตอน มีการ
ประเมินพัฒนาปรับปรุงชิ้นงาน มีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะการแสวงหาความรู้
ฯลฯ
4. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง คิดและ
ปฏิ บั ติ ด้ว ยตนเอง เพื่อ แสวงหาค้ น พบและสร้า งสรรค์ ค วามรู้ ของตน ท าให้ ผู้ เ รีย นรู้ สึ กว่ าตนเองมี คุณ ค่ า
ความสาคัญได้รับการยอมรับ มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
5. แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ทาให้ผู้เรียนถูกฝึกให้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยการคิดและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีงาม เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น มี
ความรับผิดชอบ ขยันอดทน มีทักษะทางสังคม ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ทั้งชิ้นงานและ
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ประโยชน์ที่เกิดกับครูผู้สอน
สาหรับประโยชน์ที่ครูผู้สอนจะได้รับจากการปฏิบัติตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ สรุปได้ดังนี้
1. มีโอกาสได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความคิด จิตใจ ทักษะกระบวนการ เพราะครูไม่ได้ทาหน้าที่
เพียงแค่ถ่ายทอดความรู้ แต่ทาหน้าที่อานวยการให้เกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ของตนเองได้
การฝึกฝนพัฒนาผู้เรียนย่อมหมายถึงการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนด้วย เพราะการสอนต้องใช้ศาสตร์และศิลป์
ที่เกี่ยวข้องมาก มีสิ่งใหม่ๆ ให้คิดทาและแก้ปัญหาตลอดเวลา ด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชาที่ต่างกัน
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ทาให้ครูต้องศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ส ามารถออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนคิด

ปฏิบัติจริงได้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา วัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน ลงมือจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สังเกตและประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและปรั บปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องย่อมมีผลทาให้ผู้สอนพัฒนาทั้งความรู้ความคิด เจตคติและทักษะกระบวนการตามลาดับ
2. การทาหน้าที่จัดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์จนปรากฏผลอย่างชัดเจนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มี
การพัฒนาความสามารถตามเป้าหมาย ครู จะรู้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็จในวิชาชีพครู มีความสุขและ
ภาคภูมิใจในตนเอง รักและศรัทธาในอาชีพครู รักเด็ก รักโรงเรียน มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อผู้เรียนและโรงเรียน
มากขึ้น
3. การจัดการเรียนรู้นี้ เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เคารพในศักดิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรี ยน ยึด
หลั กการที่เชื่อมั่น ว่าทุกคนเรีย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้ ทุกคนมีความสามารถ ใฝ่ ดีและปรารถนาความสุ ข
ความสาเร็จในชีวิต ผู้เรียนมีหน้าที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมิใช่ผู้บอกความรู้แต่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีกิจกรรมการคิดและปฏิบัติกับเพื่อนๆ อย่างมีความสุข ครู
ทาหน้าที่เพียงคอยช่วยเหลือดูแล ใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติงาน ให้การเสริมแรงเพื่อสนับสนุน
และให้กาลังใจและประคับประคองการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ความสาเร็จ บรรยากาศการเรียนรู้ข้างต้นจะทาให้
ช่องว่างระหว่างครูกับผู้เรียนแคบลง มีความสนิทสนมเป็นกันเองมากขึ้น ด้วยความรักและปรารถนาดีที่มีต่อกัน
ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ รักเคารพศรัทธา
ครูผู้สอนมากขึ้นพร้อมที่จะเรียนรู้ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้การจัดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น
4. การจัดการเรียนรู้นี้ เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวทางการปฏิรูป
การเรียนรู้ การที่ครูได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติพัฒนาตนเองจนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีคุณภาพตามเป้าหมายย่อมได้รับเกียรติ ยกย่องจากหน่วยงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง เพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ทาให้สังคมยกย่องวิชาชีพ
ครู
5. การจั ดการเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ดนี้ นั บว่ าครูมี ส่ ว นส าคั ญในการสร้ างสรรค์ จรรโลงสั ง คมไทยให้
เจริญก้าวหน้าและได้ชื่อว่ามีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะการพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติ
6. ครูที่ทาหน้าที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เพราะการปรับเปลี่ยนการสอนจากแบบเดิมที่ครูใช้ตนเองเป็นแหล่งความรู้ สอนแบบเน้นการอ่านจาเรื่องหรือ
การสอนแบบบอกความรู้ตรงๆ มาเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาการสอนที่สอดคล้องกับแนวดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐานระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาแห่ ง ชาติ จุ ดหมายและมาตรฐานการเรีย นรู้ก ารศึกษาขั้ นพื้ นฐานตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ การพัฒนา
งานในหน้าที่การสอนได้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อตัวผู้สอนเองและต่อโรงเรียนใน
การรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับต่างๆ เช่น การประเมินภายนอกของ

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินมาตรฐานโรงเรียนของต้นสัง กัด การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
เงื่อนไขความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรีย นรู้ตามแนวคิดนี้ มีเงื่อนไขส าคัญของความส าเร็จอยู่ที่การปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ครูผู้สอน จากผู้ให้ความรู้ เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลอานวยความสะดวกให้คาปรึกษาชี้แนะแก่ผู้เรียน ใช้กิจกรรมและ
คาถามกระตุ้นการคิดการปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาและค้นพบความรู้ใหม่ด้วยตนเอง มี
ความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง โดยสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เสริมแรงให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและประสบความสาเร็จ พึงมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ครูมีทักษะการจัดกิจ กรรมที่แยบยล สามารถสร้างความรู้สึ กอยากรู้อยากเรียนความรู้สึ กเป็น
เจ้าของการเรียนรู้ ความสานึกรับผิดชอบต่อการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ของตนได้ด้วยตนเอง
2. ครู มี ทั ก ษะการใช้ ค าถามกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด วางแผน คิ ด แก้ ปั ญ หา คิ ด วิ เ คราะห์ จ าแนก
เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ฯลฯ สร้างข้อสรุป กาหนดเป็นหลักการ ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติ ฯลฯ
จัดทาชิ้นงานเพื่อนาเสนอความรู้และวิธีการเรียนรู้
3. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีทางเลือกหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเนื้อหาสาระแหล่ง
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ฯลฯ ตามความสนใจ เพื่อจะได้มีแรงจูงใจในการคิดการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
4. ครูมีทักษะการวัดและประเมินผล สามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิ ธีการประเมินที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ทาให้ทราบความสาเร็จและพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน
5. จัดบรรยากาศของความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ความถนัด
ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ร่วมกัน ช่วยเหลือดูแลกันและกัน
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ชิ้นงานและความรู้ เพื่อให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จและส่งเสริมพัฒนาทักษะทาง
สังคมให้กับผู้เรียน
จากลักษณะสาคัญ แนวทาง หลักการ ประโยชน์ และเงื่อนไขความสาเร็จของแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ข้างต้น จะเห็น
ว่าแนวคิดนี้จ ะมีส่ ว นช่วยให้ การปฏิรู ป กระบวนการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นรูปธรรม สามารถนาไปสู่การปฏิบัติจริงและช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญมากขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้นอกจากมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โครงการวิจัย
การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของโรงเรียนอนุบาลน้อง
หญิง มุ่งศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถทางภาษา
ความสามารถด้านตัวเลข และความสามารถด้านเหตุผล ทั้งนี้เนื่องจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ได้กาหนดจุ ดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในด้านความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อให้

สอดคล้ องกับ นโยบายและเป้ าหมายของการปฏิรู ปการศึ กษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561) คื อ
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
ความสามารถด้านภาษา หมายถึง ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุ ปสาระสาคัญ
ประเมิน สิ่งที่อ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ รู้ จักเลื อกอ่านตามวัตถุประสงค์ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่
ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
และอย่างสร้างสรรค์
ความสามารถด้านคานวณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดคานวณความคิดรวบยอด
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ความสามารถด้ า นเหตุ ผ ล หมายถึง ความสามารถในการเชื่อ มโยงความรู้แ ละประสบการณ์ ม า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ข้อมูล/สถานการณ์/สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ โดยมีเหตุผลประกอบอย่าง
สมเหตุสมผล (บนพื้นฐานของข้อมูล หลักการ เหตุผล ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม)
โดยกรอบแนวทางการพัฒนามีดังนี้
1. จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมความสามารถหลายด้าน ไม่เน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านที่
แตกต่างตามความเหมาะสม
3. ให้ผู้เรียนใช้ความแตกต่างหลากหลายให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วยสถานการณ์ที่ต้องใช้ความสามารถหลายด้านในการแก้ปัญหา
จากเป้าหมายการพัฒนาอันได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ทักษะพื้นฐาน ทั้ง 3
ด้า น อั น ได้ แ ก่ ด้า นภาษา ตั ว เลข และเหตุ ผ ล กอปรกั บ หลั ก คิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูจึงกาหนดแนวทางการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดสภาพบรรยากาศที่
เอื้อต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ดังนี้
1. ก าหนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เ พิ่ ม ในแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ดิ ม ของครู โดยเพิ่ ม การพั ฒ นา
ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้านด้วย คือ ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และไม่สร้างความลาบากให้แก่ครูใน
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จึงเสนอให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่มาปรับ โดยการคงจุดประสงค์การ
เรียนรู้เดิมที่ครูกาหนดไว้เช่นเดิม (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหา) เพียงแต่ให้เพิ่ม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน และในแต่ละแผนก็ไม่
จาเป็นต้องกาหนดให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเนื้อหาสาระว่าจะเอื้อไปในด้านใด
2. กาหนดเนื้อหาสาระเป็นหัวเรื่องใหญ่ แล้วให้ผู้เรียนมีส่วนเป็นผู้กาหนดรายการเนื้อหาสาระย่อย
ตามความถนัดความสนใจด้วยตนเอง
แนวคิดการจัดการเรี ย นรู้ นี้ มุ่งตอบสนองความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวางแผน
กาหนดเนื้ อหาสาระ ครูผู้ สอนจึงเป็ นเพีย งผู้ กาหนดกรอบกว้างๆ แล้ว ใช้คาถามกระตุ้นความคิดให้ ผู้เรียน

อภิปรายและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อกาหนดรายการเนื้อหาสาระย่อยที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ
สนใจหรือเหตุผลความจาเป็นในชีวิตประจาวัน
3. กาหนดเวลาการเรียนรู้ ให้เพียงพอที่ผู้เรียนจะมีกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงต้องคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเหตุผลความสาคัญจาเป็น
ของสิ่งที่จะเรียน วางแผนกาหนดขอบเขต แนวทางวิธีการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ นาเสนอ
ข้อมูลการเรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและจัดทาชิ้นงาน เพื่อนาเสนอผลการเรียนรู้ให้เป็น
รูปธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความสาเร็จของการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้เรียน
จาเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ดังนั้นการกาหนดเวลาเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน
จึงต้องยืดหยุ่นและให้เวลาผู้เรียนมีโอกาสได้คิดและปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาและค้นพบความรู้ของ
ตนเอง เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
4. ให้โอกาสผู้เรียนเลือกนากระบวนการเรียนรู้ และวิธีเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ตามความเหมาะสม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มิใช่รูปแบบการเรียนรู้สาเร็จรูปที่มีกิจกรรมตายตัว แต่เป็นแนวคิดการ
เรียนรู้ที่สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกกระบวนการ วิธีการเรียนรู้ที่
สอดคล้ องกั บ ความสามารถ ความถนั ด ความสนใจของตนเองมาใช้อย่างเหมาะสม โดยมีครูทาหน้าที่ใช้
กิจกรรมคาถามกระตุ้นให้ นักเรี ยนคิดวิเคราะห์ จาแนกเปรียบเทียบ ประเมินจัดลาดับ เพื่อตัดสินใจเลือก
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับตนเอง และเมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้วก็จะดาเนินกิจกรรมไปตาม
แนวทางของกระบวนการ วิธีการเรียนรู้ที่กาหนด เช่น เมื่อผู้เรียนตัดสินใจเลือกใช้วิธีการทดลอง ผู้เรียนต้อง
เป็นผู้สังเกตรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ลงมือทดลองและ
บันทึกสรุปผลการทดลอง นาเสนอข้อมูลวิเคราะห์อภิปราย สรุป ความรู้ของตนเอง แต่ถ้าเลือกวิธีการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก็ต้องเป็นผู้วางแผนกาหนดจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าขอบเขตแนวทาง
การศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูล วิธีการบันทึกข้อมูลความรู้ ลงมือศึกษาค้นคว้าตามแผน บันทึกข้อมูล นาเสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ของตนเอง
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้านคือ ด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และนาเสนอผลการเรียนรู้ของตน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริง การแสวงหาข้อมูล
ความรู้ บั นทึก นาเสนอ วิเคราะห์ อภิปราย สรุป และจัดทาชิ้นงานเพื่อนาความรู้ที่ได้ค้นพบมาทาให้เป็น
รูปธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในความสาเร็จของการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้เรียน
จาเป็นต้องใช้ความสามารถพื้นฐานด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และนาเสนอผลการเรียนรู้ ครูผู้สอน
จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถพื้นฐานแต่ละด้านของตนเองเป็นปัจจัยในการเรียนรู้สาคัญที่จะทาให้
การเรียนรู้ประสบความสาเร็จ และใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน
6. กาหนดบทบาทของครูผู้สอนจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้
ของผู้เรียน

แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ กาหนดบทบาทให้ครูผู้สอนไม่ใช่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่ให้เป็นผู้ช่วย
เหลืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง เพื่อแสวงหาและ
ค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยมีความเชื่อว่าการ
เรียนรู้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ได้เนื่องจากการได้รับประสบการณ์ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ คิดสังเคราะห์สรุปประมวลตกผลึกสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ของบุคคลนั้น และไม่มีใครทาให้ใครเกิดการเรียนรู้ได้ถ้าเขาไม่ปรารถนาที่จะเรียนรู้ ดังนั้นการ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ผู้เรียนต้องเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตน ความกระหายใคร่รู้และการลงมือหาคาตอบในสิ่ง
ที่อยากรู้ด้วยตนเอง จะทาให้เกิดการเรียนรู้ในที่สุด
7. การกาหนดวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มุ่งพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของผู้เรียน 3 ด้าน และการปฏิบัติ
ในชีวิตประจาวัน ดังนั้น การประเมินเพื่อให้ทราบความสาเร็จในการพัฒนาผู้เรียนจึงต้องใช้การประเมินอย่าง
ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เหมาะกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วุฒิภาวะและ
วัยของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น การทดสอบ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) การตรวจจากชิ้นงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์
ผู้เรียน/ผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
นอกจากนี้ รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ก็สะดวกสาหรับ
ผู้สอน ทั้งนี้เพราะ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่สาคัญและมักเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้คือ
Learning to Serve หรือการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น การนาชิ้นงานของผู้เรียนมาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินและประเมินผลการเรียน จึงนั บว่าเป็นแนวทาง การวัดและประเมินที่มีประสิทธิภาพ
เพราะทาให้ทราบพัฒนาการและความสาเร็จที่แท้จริงของผู้เรียน ทาให้การทาชิ้นงานของผู้เรียนมีความหมาย
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้เป็นอย่างมาก
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานจาเป็นของผู้เรียน
การกาหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบ
ระดั บ ชาติ มีค ะแนนเฉลี่ ย มากกว่า ร้ อ ยละ 50 และ 2) ผลสั ม ฤทธิ์ท างการศึ กษาด้ านคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการทดสอบ PISA) ความสามารถพื้นฐานหลักที่จาเป็นต่อ
ผู้เรียน ที่ตอบสนองตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ ความสามารถด้านภาษา
(literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และ ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) โดยปีการศึกษา 2555 ได้จัด
ให้มีการประเมินความสามารถพื้นฐานหลัก 3 ด้าน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 496,196 คน
จาก 28,204 โรงเรียนเพื่อการใช้ผลการประเมินในการพัฒนาความพร้อมของผู้เรียน

ผลการประเมินพบว่า ความสามารถด้านภาษามีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุดคือ 0 คะแนน
สูงสุดเท่ากับ 28 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.88 คิดเป็นร้อยละ 42.94 โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ
16.39 ระดับพอใช้ ร้อยละ 32.61 ระดับดี ร้อยละ 35.02 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 15.98 ความสามารถด้าน
คานวณ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุดคือ 0 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 30 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.23 คิด
เป็นร้อยละ 37.45 โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 13.41 ระดับพอใช้ ร้อยละ 46.54 ระดับดี ร้อย
ละ 22.05 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 17.99 ความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนต่าสุด
คือ 0 คะแนนสู งสุดเท่ากับ 30 มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 13.77 คิดเป็น ร้อยละ 45.92 โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุง ร้อยละ 21.54 ระดับพอใช้ ร้อยละ 27.24 ระดับดี ร้อยละ 33.12 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 18.10
ความสามารถด้านภาษาที่ควรปรับปรุง คือ การคาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน การสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่
อ่าน และการนาข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจาวัน ความสามารถด้านคานวณที่ต้องปรับปรุงคือ ด้าน
การวัด และการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น สาหรับความสามารถด้านเหตุผล มีสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การ
นาข้อมูลหรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถพื้นฐานทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้รวมกัน
ประมาณ ร้อยละ 50 จึงมีความจาเป็นในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น ทั้งด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผล เนื่องจากความสามารถทั้ง 3 ด้านเป็นทักษะที่สาคัญต่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ
ของแต่ละบุคคล
ความหมายของความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล

ความสามารถด้านภาษา และด้านคานวณ (literacy & numeracy) แต่เดิมคือ การอ่านออกเขียนได้
และคิดเลขเป็น แต่ในปัจจุบันความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ หมายถึง ความสามารถในการอ่าน
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิพากษ์ รูปแบบที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และรวมถึงสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลที่ใช้ในชีวิตประจาวันอีกด้วย ส่วนการคิดเลขเป็น ก็มิได้หมายถึงการบวกลบ คูณ หาร
แต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังหมายถึง การมีความเข้าใจในความคิดรวยอดทางคณิตศาสตร์ สามารถนาไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ เหมาะสม ในชีวิตประจาวันได้ การอ่านข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอในรูปของ
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เช่น การอ่านแผนภูมิ ตาราง ความสามารถด้านเหตุผล คือความสามารถใน
การเชื่อมโยงหรือนาสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ไปใช้ในการตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผลและคานึงถึงคุณธรรม
ความสามารถด้านภาษา(Literacy)
ความสามารถด้านภาษา หมายถึงความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระสาคัญ
ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ รู้จักเลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการอยู่
ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
และอย่างสร้างสรรค์
ลักษณะสาคัญของความสามารถด้านภาษา

1. ความสามารถในการอ่านหมายถึง พฤติกรรมการรู้ ความเข้าใจ การสรุปสาระสาคัญ การวิเคราะห์
และการประเมินได้
2. รู้ หมายถึง ความสามารถบอกความหมาย เรื่องราว ข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ต่างๆ
3. เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ และสรุปอ้างอิง
4. สรุ ป สาระส าคัญ หมายถึง ความสามารถในการสรุปใจความส าคัญของเนื้อเรื่องได้อย่างสั้ นๆ
กระชับและครอบคลุม
5. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว ข้ อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น คุณค่า
และส่วนประกอบอื่นๆ
6. ประเมิน หมายถึง ความสามารถในการตัดสินความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสม คุณค่า
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. สื่อประเภทต่างๆ หมายถึง สิ่งที่นาเสนอเรื่องราวและข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ทั้งที่
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนาเสนอข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน นิทาน เรื่องเล่าสั้นๆ บทเพลง
บทร้อยกรอง และสาระความรู้จากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
8. เลื อ กอ่ านตามวั ต ถุป ระสงค์ หมายถึ ง สามารถพิจ ารณา กลั่ นกรอง คัด สรรสิ่ ง ที่จ ะอ่ าน ตาม
จุดมุ่งหมาย
9. นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน หมายถึง สามารถเลือกนาความรู้ ความเข้าใจ สาระสาคัญ ความคิดและ
ข้อมูล ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ และประเมิน ไปใช้เป็นประโยชน์ใน การแก้ไขปัญหา การตัดสิ นใจ หรือตาม
จุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
10. การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การใช้ความสามารถในการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
11. สื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความคิด จากการอ่าน
โดยการบอกเล่าหรือเขียน อธิบาย วิเคราะห์ หรือประเมิน
12. สร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการแสดงความรู้และความคิดใหม่จากการอ่าน เป็นภาษา
เขียนที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ความสามารถด้านการคิดคานวณ(Numeracy)
ความสามารถด้านคานวณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดคานวณความคิดรวบยอด
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ลักษณะสาคัญของความสามารถด้านคานวณ
1. ทักษะการคิดคานวณ หมายถึง ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และการหาร ได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
2. ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จานวนนับ เศษส่ ว น
ทศนิยม และร้อยละ ความยาว ระยะทาง น้าหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และขนาด
ของมุม ชนิดและสมบัติของรูป เรขาคณิต แบบรูปและความสั มพันธ์ แผนภูมิและกราฟ การคาดคะเนการ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ

3. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้
และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถด้านเหตุผล(Reasoning Ability)
ความสามารถด้ า นเหตุ ผ ล หมายถึง ความสามารถในการเชื่อ มโยงความรู้ แ ละประสบการณ์ ไ ป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ข้อมูล/ สถานการณ์/ สารสนเทศที่ให้มา เพื่อการตัดสินใจ โดยมีเหตุผล
ประกอบอย่างสมเหตุสมผล (บนพื้นฐานของข้อมูล หลักการ เหตุผล ทางวิทนยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการ
ดาเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม)
ลักษณะสาคัญของความสามารถด้านเหตุผล
1. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจาข้อเท็จจริง ทฤษฏี หลักการ ที่ศึกษารวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม
2. ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้ ปฏิบัติ หรือได้พบเห็น เรื่องต่างๆ ในระดับ
บุคคล สังคม และสังคมโลก
3. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ บอกความต่าง ความเหมือน สรุปหลักการ
บอกความสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการ
ดาเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. สังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ คิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ผ่าน การวิเคราะห์ ประเมินแล้ว อย่างสมเหตุสมผล
5. ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกอย่างสมเหตุสมผล มีประโยชน์
และสร้างสรรค์
6. เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้มาประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้สมเหตุสมผลตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
7. เหตุผลทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ ประสบการณ์จากกฎเกณฑ์ ความเชื่อ วัฒนธรรม
ค่านิยมทางสังคมศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างสมเหตุผล
8. เหตุผลทางการดาเนินชีวิต หมายถึง การนาความรู้ หลักการ กฎเกณฑ์ มาใช้ในการดารงชีวิตหรือ
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
บทบาทครูในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น
ครูทาหน้าที่ที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียน การสอนที่ดีย่อมนาไปสู่การเรียนรู้ที่ดี ครูที่สามารถพัฒนา
ความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคานวณและด้านเหตุผล ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับห้องเรียนถึงระดับชาติได้การพัฒนาครูให้ มีประสิทธิภาพในการสอนดังกล่าว มีความ
จาเป็นที่ต้องพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอ่าน พัฒนาการด้านการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่านเพื่อการสรุป
ความ พัฒนาการด้านการเขียน ลายมือ การสะกดคา
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ความเข้าใจและสื่อสาร
โดยใช้ภ าษาทางคณิตศาสตร์ การสารวจ การตั้งสมมติฐ าน การให้เหตุผล และใช้วิธีที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหา
3. ความสามารถในการทาให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในการอ่าน การเขียน และสื่อสารผ่านการใช้
ภาษาโดยมีผู้ฟังหรือผู้รับสารที่หลากหลาย
4. ความสามารถที่จะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์
5. กลยุทธ์การสอนหลากหลายวิธีที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้าน
เหตุผล โดยการบูรณาการผ่านรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการสอนที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียน (Differentiate Instruction) การสอนเน้นทักษะ (Skill – Based) การทางานเดี่ยว (Individualized
learning) และกลุ่มร่วมมือกัน (Cooperative group work)
6. การพัฒนาวิธีการ หรือสื่อการสอนที่ทาให้นักเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตร มากกว่าการใช้หนังสือเรียน
เพียงอย่างเดียว
7. การสนับสนุนผู้เรียนที่มีอุปสรรคในการเรียนรู้ หรือมีข้อเสียเปรียบในการเรียน
8. การพัฒนาวิธีการประเมินที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนไปที
ละขั้น อย่างต่อเนื่อง
9. ความสามารถในการให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือคาแนะนากับผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น
ผู้บ ริ หารมีบ ทบาทสาคัญในการสร้ างบรรยากาศในโรงเรียนที่ส่ งเสริมการสอนและการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนที่เหมาะสมลักษณะ
การเรียนรู้ของนักเรียนและทาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เป็นผู้นาในการเรียนรู้ การวางแผนปฏิบัติการ
การปฏิบัติตามแผน การสนับสนุนช่วยเหลือและการสอนงานและให้คาปรึกษาดูแลในการปฏิบัติตามแผน เพื่อ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และ
ด้านเหตุผล ผู้บริหารจาเป็นต้องทาให้โอกาสเหล่านี้เกิดขึ้น
1. โอกาสในการที่ท่านได้พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น
ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
2. โอกาสในการที่ท่านได้พัฒนาความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินที่ครูใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สาหรับนักเรียน การวิเคราะห์ความยากลาบากในการเรียนรู้ของนักเรียน และการส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้
3. โอกาสในการที่ท่านได้พัฒนาทักษะที่จาเป็นให้กับครูเพื่อให้ครูสามารถพัฒนานักเรียน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

การพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นกับการพัฒนาการ อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล เป็นความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นต้องเป็น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน นักเรียนควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปพร้อม
กับการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน โดยมีเจคติที่ดีต่อการอ่าน การเขียน และการคานวณ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน เป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินเลื่อนชั้นและจบการศึกษา ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการอ่านหนังสือ
ตาราเรียนและเอกสารและหรือสื่อต่างๆ แล้วนาเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นาไปสู่การแสดงความ
คิดเห็น การสังเคราะห์ หรือการสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนที่มีสานวนภาษา
ถูกต้อง มีเหตุผลและนาเสนอตามล าดับขั้นตอน สามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ อ่านได้อย่างชัดเจนตาม
ขอบเขตและตัวชี้วัดที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น โดยรูปแบบในการพัฒนาโดยการบูรณาการไปกับการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ และต้องมีการตรวจสอบว่าผู้เรียน
ความสามารถตามตัวชี้วัดที่กาหนด
การบูรณาการ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีลักษณะสาคัญที่สัมพันธ์กับ
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล เป็นอย่างดี ทั้งการอ่าน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า การอ่านจากหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ ต่าง และการเขียนที่ผ่านการให้เหตุผลและการนาเสนอที่เป็น
ลาดับขั้นตอน อีกทั้งตัวชี้วัดเหล่านี้ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น เป็นการพัฒ นาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นโดยไม่ต้องนามาเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น
สาหรับครู หรือการใช้กิจกรรมที่แยกส่วนออกจากการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนที่กาหนด เป็นตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการประเมินความสามารถพื้นฐาน 3 ด้ าน ได้อย่าง
ดี

ตารางที่ 2 ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และหรือสื่อประเภทต่างๆ ที่ให้
ความเพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ์ และมีประเด็น
ให้คิดและเขียนบรรยาย ถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษา
ที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านสาระความรู้ที่นาเสนออย่าง
สนใจ นิยาย เรื่องสั้น นิทาน นิยายปรัมปรา

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และหรือสื่อประเภทต่างๆที่ให้
ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ ที่เอื้อให้ผู้อ่าน
นาไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และถ่ายทอดการเขียนเป็นความเรียงเชิง
สร้างสรรค์ ด้วยถ้อยคาภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน เช่น การ
อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ
สุนทรพจน์ คาแนะนา คาเตือน

ตัวชี้วัด
1. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย
2. สามารถจับประเด็นสาคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน
3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย
ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผล
ประกอบ
5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก จากเรื่องที่อ่าน
โดยการเขียน
1. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์
จากสื่อประเภทต่างๆ
2. สามารถจับประเด็นสาคัญ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง ความ
เป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน
3. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์เรื่องราวเหตุการณ์ของ
เรื่องที่อ่าน
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง ที่อ่านโดยมีเหตุผล
สนับสนุน
5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่า จาก
เรื่องที่อ่านโดยการเขียน

การพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น 3 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ ด้าน
เหตุผลของผู้เรียน ครูสามารถเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของ
การสอนของครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น และการประเมิน
ความสามารถและความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นสาคัญ
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
รูปแบบ (Model) (Tosi and Carroll,1982: 163) เป็นคาที่ใช้สื่อเพื่อความหมายหลายอย่าง
โดยทั่วไปจะหมายถึงสิ่งหรือวิธีดาเนินการที่เป็นต้นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งตามพจนานุกรม Contemporary
English ของ Longman ได้ให้ความหมายไว้ ซึ่งสรุปได้ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
1. รูปแบบ หมายถึง แบบจาลองซึ่งเป็นสิ่งย่อส่วนจากของจริง
2. รูปแบบ หมายถึง คนหรือสิ่งของที่สามารถนามาใช้เป็นแบบอย่างการดาเนินงานได้
3. รูปแบบ หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น 486X
Styner อ้างถึงใน Good ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า หมายถึง สิ่งของสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับ
สิ่งของอีกสิ่งหนึ่งและจาแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบทางกายภาพ (Physical models) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model for) หมายถึง แบบจาลองที่ออกแบบมาจากของจริง
1.2 รูปแบบเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model for) หมายถึง แบบจาลองสร้างและออกแบบไว้เพื่อใช้เป็น
ต้นแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2. รูปแบบเชิงแนวความคิด (Conceptual models) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 โมเดลเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual model -of) คือรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยจา
ลองมาจากทฤษฎี ที่มีอยู่แล้ว
2.2 โมเดลเชิงแนวความคิดเพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual model -for) คือรูปแบบที่สร้างขึ้น
เพื่ออธิบายตัวสาระของทฤษฎี
ความเข้าในเกี่ยวกับรูปแบบ คาว่า รูปแบบ หรือ Model เป็นคาที่ใช้สื่อความหมายหลายอย่าง สิ่ง
หรือวิธีดาเนินงานที่เป็นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น รูปแบบจาลองสิ่งก่อสร้าง รูปแบบในการพัฒนาชนบท
รูปแบบในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เป็นต้น พจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ 5
ความหมาย แต่ที่สรุปได้ว่าสรุปได้ว่า รูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบที่เป็นรูปแบบจาลองของสิ่งที่เป็น
รูปธรรม และรูปแบบที่เป็นแบบจาลองของนามธรรม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

การจัดทากิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามลาดับดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. วิธีการดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา
2557 จานวน 84 คน
1.2 กลุ่ม ตั วอย่า งได้ แก่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ปี

การศึกษา 2557 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยกาหนดแบบเจาะจง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่
2.1.1

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paintชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 แผน เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ประกอบด้วย

2.2.1 แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นแบบทดสอบชนิด

ปรนัยแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ เวลา 15 นาที

3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้ศึกษาได้ดาเนินการ

ดังนี้
3.1.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของรายวิชา โดยจาแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ กิจกรรม เนื้อหา และตัวชี้วัด
3.1.2 วิเคราะห์กิจรรมรายวิชา คอมพิวเตอร์ โดยนาเอากิจกรรมที่กาหนดในรายวิชามาวิเคราะห์หารูปแบบการ

สอน
3.1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยนาเอาเนื้อหาหลักของรายวิชามาวิเคราะห์เนื้อหาย่อย
3.1.4 วิเคราะห์ตัวชี้วัด โดยนาเอาตัวชี้วัดแต่ละข้อมาจาแนกเป็นด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ

ด้านคุณลักษณะ
3.2 จัดหน่วยการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาจัดหน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ จานวน

1 หน่วย

3.3 คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
ผู้ศึกษาได้คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
3.4 ศึกษา ค้นคว้า นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ผู้ศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้นี้
โดยผู้ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า รูปแบบการสอนนีเ้ หมาะสมกับหน่วยนี้มากที่สุด คือ กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
3.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้ศึกษาได้นาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ เรียนรู้ 5 STEPs
มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ศึกษาดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
3.5.1 กาหนดกรอบแนวคิดการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นบันไดให้นักเรียนพัฒนาไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูจะต้องมีความเข้าใจและมี
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วย
1) การเรียนรู้ตั้งคาถาม ( learning to Question )
2)
3)
4)
5)

การศึกษาค้นคว้า (learning to search )
การเรียนรู้แบบสรุปองค์ความรู้ (learning to construct )
การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร (learning to communicate )
การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (learning to service )

3.5.2 ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่

4

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 แผน เวลา 6 ชั่วโมงประกอบด้วยการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะของโปรแกรม Paint
2. การใช้โปรกรม Paint
3. ประโยชน์ของโปรแกรม Paint
3.5.3 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Rating Scale นาข้อมูล

ที่ได้มาปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์
3.5.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้หลังจากผู้ศึกษาได้จัดทาแผนการเรียนรู้เรียบร้อย

แล้ว ได้นาแผนดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีรายนามผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
หลังจากผู้ศึกษาได้จดั ทาแผนการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ได้นาแผนดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาระดับ
คุณภาพ ของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.50

- 5.00

ระดับ

มากที่สุด

3.50

- 4.49

ระดับ

มาก

2.50

- 3.49

ระดับ ปานกลาง

1.50

- 2.49

ระดับ น้อย

1

- 1.49

ระดับ น้อยที่สุด

ซึ่งมีรายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้

ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/สถานที่ทางาน

ความเชี่ยวชาญ

1

นายสมพงษ์ หาคา

ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

ผู้เชี่ยวชาญการวิจัย

2

นางศศิธร

ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

ผู้เชี่ยวชาญการวิจัย

3

นางสาวพัชรา ทุมนันท์

รองผู้อานวยการ

ผู้เชี่ยวชาญการวิจัย

หาคา

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
4

นางศิวเนตร การกล้า

ครูผสู้ อน

การสอนการงานอาชีพ

5

นางสาวสุดารัตน์ ประสาร

ครูผสู้ อน

การสอนคอมพิวเตอร์

3.6 ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
3.7 นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จริง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง พ.ศ. 2557 และคาอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์
2.

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จากหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวกับการสอน

และเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จานวน 1 แผน 6 ชั่วโมง
4. เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อ Coach และผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความถู กต้อง

ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของแผน
5. ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของ Coach และ Mentor

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับ มากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับ มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย

2.50 – 3.49

หมายถึง ระดับ ปานกลาง

คะแนนค่าเฉลี่ย

1.50 – 2.49

หมายถึง ระดับ น้อย

คะแนนค่าเฉลี่ย

1.00 – 1.49

หมายถึง ระดับ น้อยที่สุด

4. วิธีดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ 2558 ถึง วันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตามขั้นตอนดังนี้
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ไปทดสอบกับนักเรียน จานวน 10 ข้อ รวบรวม

คะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน
2. ผู้ศึกษาดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามที่วางแผนไว้

ดังนี้

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขันตอน

วัน/เดือน/ปี ที่สอน

จานวน
ชั่วโมง

ขั้นตั้งคาถาม ( Learning )

28 มกราคม 2558

1

4 กุมภาพันธ์ 2558 และ

2

ขั้นแสวงหาความรู้ ( Learning to Search )
11 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ

ขั้นสร้างองค์ความรู้ ( Learning to Construct )

18 กุมภาพันธ์ 2558

1

ขั้นเพื่อการสื่อสาร ( Learning

to communicate )

25 กุมภาพันธ์ 2558

1

ขั้นตอบแทนสังคม ( Learning

to Service )

4 มีนาคม 2558

1

3. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ไปทดสอบกับนักเรียนรวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนน

หลังเรียน

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
5.1 หาค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คะแนนผลการประเมินทักษะ หรือคะแนนการประเมินความพึง

พอใจ ใช้สูตร (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538)

X

เมื่อ

X
N

X

แทน คะแนนเฉลี่ย

X

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N

แทน จานวนนักเรียน

5.2 ร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่

หรือจานวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไป

P  f  100
N
เมื่อ

P

แทน

ค่าร้อยละ

f

แทน

ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ

หรือจานวนที่ต้องการกับความถี่

N

แทน

จานวนความถี่ทั้งหมด

ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบได้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs มีลาดับ ขั้นในการนาเสนอข้อมูล ดังนี้
1. ผลการหาระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
2.

ผลการเปรีย บเทียบความก้ าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยน ระหว่า ง ก่อนเรีย นและหลังเรีย นโดยใช้ t-test

dependent

โดยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
T1

แทน

pre test

T2

แทน

post test

X

แทน คะแนนเฉลี่ย

 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
 R แทน คะแนนรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

1.
Paint
3

P

แทน ค่าร้อยละ

f

แทน

ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ

N

แทน

จานวนความถี่ทั้งหมด

การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

5 STEPs ปีการศึกษา 2557 แสดงตารางที่

ตารางที่ 3 แสดงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จากการตรวจพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏผล ดังแสดงใน
ตาราง
ที่
1

2

3

4

5

6

7

รายการประเมิน

ออกแบบและเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ก่อน ล่วงหน้าทุก
ครั้งก่อนสอน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านภาษา
(Literacy) ตัวเลข (numeracy)
และเหตุผล (Reasoning Ability)
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่าง
หลากหลายวิธี สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
การออกแบบสื่อ นวัตกรรม ที่เน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการ
คิดสร้างสรรค์
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระบุ
วิธีประเมินผลที่หลากหลาย ตาม
สภาพจริง
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูได้นา
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียน
ไปแก้ปัญหาในโอกาสต่อไปทุกครั้ง
รวมคะแนนเฉลี่ย

1

ระดับคุณภาพความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
5

รวม
เฉลี่ย

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4.2

5

5

5

5

4

4.8

4

4

4

4

5

4.2

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

4

4.8

4

4

4

4

5

4.2

4.29

4.29

4.29

4.29

4.43

4.31

จากตารางที่

3

พบว่าการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตรวจพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย (  )
เท่ากับ 4.31 ซึ่งแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยการจัดทาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี
2. การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs

ปีการศึกษา 2557 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเรียนรู้ รายละเอียดผลการวิเคราะห์นาเสนอ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบเฉลี่ย คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5
STEPs

ผลการทดลอง

N

X

ร้อยละ

(10)

ก่อนเรียน

25

5.72

57.2

หลังเรียน

25

8.44

84.4

จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน เท่ากับ 57.2 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ของนักเรียน เท่ากับ 84.4 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 5 Steps มีประเด็นสาคัญสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.

2.

เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 Steps
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 Steps

วิธีการดาเนินการศึกษา

1. ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

ที่เรียน วิชาวิชา

คอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ห้องเรียน 25 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ที่เรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ห้องเรียน 25 คน ซึ่งได้มาโดย
การกาหนดแบบเจาะจง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เวลาเรียน 6 ชั่วโมง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ประกอบด้วย

2.2.1 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เวลาเรียน 6 ชั่วโมง

การดาเนินการทดลอง
1.

ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. สอนตามแผนการสอนวิชาวิชาคอมพิวเตอร์
3.

ทดสอบหลังเรียนโดยใช้ข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สรุปผลการศึกษา
1.

ผลการประเมินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม

Paint

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทาขึ้นมีคุณภาพอยู่ใน ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.31
2.

นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

อภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นนามาอภิปรายดังนี้

1.

จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วย

โปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ปีการศึกษา 2557 ที่ผู้วิจัย
จัดทาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษา เวลา และความสอดคล้องของแผนจัดการเรียนรู้
2. จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการวิชาวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ปีการศึกษา 2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 56.0 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.4 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

5 STEPs ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายวิธีโดยเริ่มจากการการซักถามสร้างคาถามของสงสัย และได้

เรียนรู้เรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่กลากหลาย มีการสรุปความรู้ที่ถูกต้องตรงประเด็นเนื้อหาการนาเสนอที่น่าสนใจและ
เพิ่มพูนแบบฝึกทักษะจัดแสดงผลงานที่ภาคภูมิใจ และคะแนนขณะนักเรียนร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียน 5 STEPs มีคะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ 44.8 อยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนขณะนักเรียนร่วมกิจกรรมรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 78.99 อยู่ในระดับ
ดีมาก คะแนนขณะนักเรียนร่วมกิจกรรมกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 67.52 อยู่ในระดับ ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะพัฒนาการใช้ทักษะสื่อสารแนวความคิดของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ถูกต้อง เกิดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมั่นในการพูดหรือเขียนอธิบายขั้นตอนการ
แก้ปัญหาของตนเองแก่บุคคลอื่น สื่อสารแนวความคิดของตนได้อย่างถูกต้องต่อไป
1.
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