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บทคดัย่อ 
 

 การวจิัยคร้ังนีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) ชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 

อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 3) เปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการทำงาน  

4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ และ 5) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ จำแนกตามระดับ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุม่ต่ำ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหว้ยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาด้วยวธีิการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย  

1) ชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ 2) แบบทดสอบวัดการคิดวเิคราะห์ 3) แบบทดสอบวัดความมุ่งม่ันในการ

ทำงาน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ และ 5) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สถิตท่ีิใชใ้น

การวเิคราะห์ข้อมูลได้แก ่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบค่าท ี(t–test for Dependent Samples) 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One–Way ANOVA) การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (One–Way 

MANCOVA) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One–Way ANCOVA) 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. ชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

เท่ากับ 81.74/81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกำหนดไว ้

  2. การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ หลังเรียนสงูกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  3. ความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ หลงัเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

  4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับ 

ผังกราฟกิ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

คำสำคัญ:  ทักษะปฏิบัติ  ผังกราฟิก  การคิดวิเคราะห์  ความมุ่งมั่นในการทำงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

** ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

*** ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 
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  5. นักเรียนมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกัน หลังเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ มีการ

คิดวเิคราะห์ ความมุ่งมั่นในการทำงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนท่ีมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สูง 

ปานกลาง และตำ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to 1) development of practice skill with graphic organizer technique for 

Mathayomsuksa 1 students with efficiency of 80/80 2) compare analytical thinking, 3) compare working 

commitment 4) compare learning achievements in computer subjects and 5) compare analytical thinking, working 

commitment and learning achievements in computer subjects using of practice skill with graphic organizer 

technique by the achievement motives of students in the high, medium and low between pretest and posttest. 

The sample consisted of 27 Mathayomsuksa 1 students of the of 2017 academic year at Ban Huaysai school 

under the office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3. by using cluster random sampling. The 

instruments were composed of: 1) practice skill with graphic organizer technique 2) test of analytical thinking,  

3) test of working commitment 4) test of learning achievements in computer subjects, and 5). Achievement 

motives. The statistics use to analyze data were percentage, comprised mean, standard deviation, t–test 

(Dependent Samples), Analysis of Variance (ANOVA), Multivariate Analysis of Variance (MANCOVA), and 

Analysis of Covariance (ANCOVA) 

 The findings of this study were as follows:  

  1. The efficiency of practice skill with graphic organizer technique for Mathayomsuksa 1 students 

were 81.74/81.78 respectively obtained efficiency of 80/80. 

  2. The students’ analytical thinking after using of practice skill with graphic organizer technique was 

higher than before using science skill packages at the .05 level of significance. 

  3. The students’ working commitment after using of practice skill with graphic organizer technique 

was higher than before using science skill packages at the .05 level of significance. 

  4. The students’ learning achievements in computer subjects after using of practice skill with graphic 

organizer technique was higher than before using science skill packages at the .05 level of significance. 

  5. Students with achievement motive after using of practice skill with graphic organizer technique. 

Analytical thinking, working commitment and learning achievements in computer subjects. Are different 

statistically significant at the .05 level. 

Keywords: practice skill, graphic organizer technique, analytical thinking, working commitment and learning 

achievements.  

ภูมหิลงั  

 การพัฒนานักเรียนตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 นัน้ โดยมุ่งพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มคีวามสุข จึงกำหนดเป็นจุดหมายไว้ 5 ข้อ เพื่อให้

เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่สำคญัคือ การมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านยิมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่า

วา
รส
าร
กา
รบ
รหิ
าร
กา
รศ
กึษ
าแ
ละ
ภา
วะ
ผู้น
ํา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



173 

ของตนเอง มวีนิัยและปฏบัิตตินตามหลักพระพุทธศาสนา ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มีความรู้อันเป็น

สากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแกปั้ญหา การใชทั้กษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลย ีซึ่งเป็น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนท่ีควรปลูกผัง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 5-7) 

 โรงเรียนบ้านหว้ยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2555 - 2556 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ มคีะแนน

เฉลี่ย 32.70, 39.74 (ฝ่ายวชิาการโรงเรียนบ้านหว้ยทราย 2556, หน้า 15) ซึ่งมผีลกการเรียนต่ำกว่าร้อยละ 50  

หากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังคงต่ำลงเร่ือยๆ จำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องหาวิธีแกไ้ขเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ให้สูงขึน้ ทัง้นี้นักเรียนยังคงมีทักษะในการใชง้านอยู่ในระดับต่ำมาก นอกจากนี้นักเรียนยังความกระตอืรือร้นในการ

เรียน ขาดความรับผิดชอบไม่มคีวามมุ่งมั่นในการทำงานต่องานท่ีได้รับมอบหมาย จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่ำ  

 การจัดการเรียนรู้ในรายวชิาคอมพวิเตอร์โดยใชผ้ังกราฟกิจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิด  การวิเคราะห์ท่ีเป็นระบบ ตลอดจนให้ผู้เรียนสนใจการการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความหมาย อันจะส่งผลใหผู้้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเรียนรู้และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตอ่ไป ผังกราฟกิ (Graphic  Organizers) หรือ ผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)  

หรือแผนผังความคิด (Mind Map) หรือแผนความคิดรวบยอด (Concept Diagram) หรือโครงสร้างทางความคิด 

(Advance Organizer) เป็นคำทีม่ชีื่อคลา้ยกันหลายชื่อแต่ในนีผู้ว้จิัยขอใชค้ำว่า “ผังกราฟกิ” ซึง่นักการศึกษา 

ท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้ดังท่ี วลัย พานชิ (2549, หนา้ 72) 

 แขมมณ ี(2545, หนา้ 189) กลา่วว่า ทุกคนตอ้งมีความขยันหมัน่เพยีรในการเรียนรู้ และกล้าที่จะซักถาม 

วพิากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นของตน นักเรียนท่ีดจีะตอ้งมีชีวิตท่ีถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมายและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได ้

 จากการศกึษาค้นควา้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เกิดทักษะ 

การปฏบัิตงิานคือ ทักษะปฏิบัตงิานของซิมพ์ซันและส่งเสริมใหผู้้เรียนมทัีกษะการคิดวเิคราะห์ได้ดีวิธีหน่ึงน้ัน คือ  

การจัดการเรียนรู้โดยใชผ้ังกราฟกิ ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดงีามให้กับผู้เรียนได้ ผู้วิจยัมีความเชื่อว่าถ้านำ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท้ังสองแบบดังกล่าวมาผนวกเขา้กันสร้างเป็นชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ ซึ่งจะมีผล

ต่อการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความมุ่งม่ันในการทำงาน วชิาคอมพวิเตอร์ ของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 1 สูงขึ้น 

คำถามการวิจัย 

 1. ชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิที่มผีลต่อการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความมุ่งมั่น

ในการทำงาน มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ หรอืไม ่

 2. การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิสูงขึน้กว่า 

ก่อนเรียนหรือไม่ 

 3. ความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ 

สูงกว่าเรียนหรือไม่ 

 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ 

สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่
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 5. การคิดวิเคราะห์ ความมุง่มั่นในการทำงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน ที่มแีรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ำ) เมื่อได้รับการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ มคีวาม

แตกต่างกันหรือไม ่

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกทักษะ

ปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน หลังได้รับการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกทักษะปฏบัิติ

ร่วมกับผังกราฟกิระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการของนักเรียน หลังได้รับการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกทักษะปฏบัิติร่วมกับ 

ผังกราฟกิระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียน 

 5. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ความมุ่งม่ันในการทำงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่มแีรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ำ) เมื่อได้รับการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิมีความ

แตกต่างกัน  
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

                           ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรจัดกระทำ)                         ตัวแปรตาม                                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรจัดประเภท                                                                

 
วิธีดำเนนิการวิจัย 
 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนในศูนย์เครอืข่ายสถานศกึษาหนองกวั่ง 

ห้วยหลัว สังกัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปกีารศึกษา 2560  

จำนวน 5 โรงเรียน รวม 5 ห้องเรียน มนีักเรียนท้ังหมด 162 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ศูนย์เครอืข่ายสถานศกึษา 

หนองกวั่งห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน ซึง่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียน 

เป็นหน่วยการสุ่ม 

 

การสอนทักษะปฏิบัติ                        

1. ขั้นการรับรู ้

2. ขั้นการเตรยีมความพร้อม 

3. ขั้นการสนองตอบภายใตก้ารควบคุม 

4. ขั้นการให้ลงมือกระทำจนกลายเป็นกลไก

ที่สามารถกระทำไดเ้อง 

5. ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ 

6. ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช ้

7. ขั้นการคิดริเร่ิม 

การสอนโดยใช้ผังกราฟิก 

1. ผู้สอนชี้แจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 

2. ผู้สอนเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับ

เนือ้หา 

3. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้

เดิม 

4. ผู้สอนเสนอเนือ้หาสาระที่ต้องการให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

5. ผู้สอนเชื่อมโยงเนือ้หาสาระกับผังกราฟิก 

6. ผู้สอนให้ความรูเ้ชงิกระบวนการโดยชีแ้จง

เหตุผล 

7. ผู้สอนและผูเ้รียนอภิปรายผลการใช้ 

ผังกราฟิกกับเนือ้หา 

8. ผู้สอนซักถามปรับความเข้าใจ 

และขยายความ 

การสอนโดยทักษะปฏิบัตริ่วมกับผัง

กราฟิก   มี 8 ขั้นตอน 

1. ขั้นการรับรู ้/ชีแ้จงจุดมุ่งหมายของ

บทเรียน 

2. ขั้นการเตรยีม /ความพร้อมเสนอผัง

กราฟิกกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึง 

ความรู้เดิม 

3. เสนอเนือ้หาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียน

ไดเ้รียนรู้ 

4. ขั้นการสนองตอบภายใตก้ารควบคุม

เชื่อมโยงเนือ้หาสาระกับผงักราฟิก 

5. ขั้นการให้ลงมือกระทำจนกลายเปน็

กลไกที่สามารถกระทำไดเ้องให้ความรู้

เชิงกระบวนการโดยชีแ้จงเหตุผล 

6. ขั้นการกระทำอย่างชำนาญ 

7. ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช ้

8. ขั้นการคดิรเิร่ิมซักถามปรับความ

เข้าใจและขยายความเข้าใจ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์

สูง  ปานกลาง  และต่ำ 

1.การคิดวิเคราะห ์

2.ความมุง่มั่นในการทำงาน  

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวแปรจัดประเภท 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวจิัย 
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 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ในการวจิัยคร้ังน้ีมเีครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษารวมท้ังสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่ 

   1. ชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ 2. แบบทดสอบวัดการคดิวเิคราะห์ 3. แบบวัดความมุง่มั่น 

ในการทำงาน 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 5. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ในการทำการวจิัยผู้ทำการวจิัยได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

   ระยะก่อนการทดลอง 

    1. ผู้วิจัยได้ขออนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้ยทราย ถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ 

ในการทำการวจิัยในคร้ังนี ้

    2. ดำเนนิการสร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่ 2.1 ชุดฝกึทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟิก  

2.2 แบบวัดการคดิวเิคราะห์ 2.3 แบบวัดความมุ่งม่ันในการทำงาน 2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  

2.5 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

    3. คัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 

    4. ผู้วิจัยนำเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัย ได้แก ่แบบวัดการคดิวเิคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้ และ แบบวัดความมุ่งม่ันในการทำงาน แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไปทดลองใชก้ับกับนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 27 คน เพ่ือหา

ความยากง่าย (p) ค่าอำนาจการจำแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

   ระยะดำเนินการทดลองในการดำเนินการวจิัยในขั้นทดลอง ผู้วิจยัได้แบ่งขั้นทดลองออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ 

     ช่วงท่ี 1 มรีายละเอยีด ดังนี ้

      1. นำแบบวัดการคิดวเิคราะห์ แบบวัดความมุ่งม่ันในการทำงาน และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 

      2. ดำเนนิการสอนกับกลุ่มทดลอง โดยใชชุ้ดฝกึทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ โดยใชเ้วลา

ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตามระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 40 ชั่วโมง 

      3. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน วัดการคิดวเิคราะห์ แบบวัดความมุ่งม่ันในการทำงาน และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จำนวน 1 ชั่วโมง 

   ระยะสิน้สุดการทดลอง 

    นำคะแนนท่ีได้จากการทดลองดว้ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ คะแนนจากแบบวดั

การคิดวิเคราะห์ และคะแนนจากแบบวัดความมุ่งม่ันในการทำงาน ของกลุ่มทดลองมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ 

  1. ค่ารอ้ย 2. ค่าเฉลี่ย 3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4. ค่าดัชนปีระสิทธิภาพ 5. ค่าสถิตทิดสอบที (t-test) 

6. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 7. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุร่วมทางเดียว  

(One-way MANCOVA) 

 

 

วา
รส
าร
กา
รบ
รหิ
าร
กา
รศ
กึษ
าแ
ละ
ภา
วะ
ผู้น
ํา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



177 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ มคี่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.75 / 81.76 

แสดงว่าชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว ้คือ 80/80 

 2. นักเรียนมกีารคิดวิเคราะห์ เมื่อเรียนดว้ยชุดฝึกทักษะปฏบัิติร่วมกับผังกราฟกิ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 3. นักเรียนมคีวามมุ่งมั่นในการทำงาน เมื่อเรียนดว้ยชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมื่อเรยีนด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5. นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน หลังเรียนโดยใชชุ้ดฝกึทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ มีการคิด

วเิคราะห ์ความมุ่งมั่นในการทำงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .05  

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. คุณภาพของชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้มคีวามเหมาะสมและค่าประสิทธิภาพ 

E1/E2 เท่ากับ 81.75/81.76 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วจิัยตัง้ไว ้แสดงว่า ชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ  

มคี่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์กำหนดไว้ คือ 80/80 ทัง้นี้ เพราะชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผงักราฟกิ เป็นการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ท่ีเกิดจากการลงมอืปฏบัิตจิรงิ จนทักษะปฏบัิตเิป็นพฤติกรรมการใชอ้วัยวะเคลื่อนไหวของร่างกาย  

ในการปฏบัิตกิิจกรรมหรืองานท้ังปวง ซึ่งทักษะปฏบัิตเิกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพุทธิพิสัยกับสิ่งเร้าภายนอก ตัง้แต่

ขั้นการเรียนรู้ การพร้อมปฏบัิต ิการตอบสนองตามผู้ปฏบัิตนิำ การปฏบัิตแิละการตอบสนองท่ีซับซ้อน การปฏบัิตนิัน้

จะพจิารณาวิธีปฏบัิตงิาน ผลการปฏบัิตงิานและพฤตกิรรมของผู้ปฏบัิต ิซึ่งสอดคล้องกับ Davies (1971, pp. 50-56) 

กล่าวไวว้่า ทักษะปฏิบัติเป็นการพัฒนาทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จำนวนมาก การฝึกให้ผู้เรียน

สามารถทำทักษะย่อยๆ เหล่าน้ันได้ก่อนแลว้ค่อยเชื่อมโยงต่อกนัเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยใหผู้้เรียนประสบผลสำเร็จได้ดี

และรวดเร็วขึน้และสอดคล้องกบั ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ได้กลา่วว่า ลกัษณะของชดุฝึกที่ดีต้องสร้างให้

เกี่ยวข้องกับบทเรียนเป็นชุดฝึกสำหรับเด็กเก่ง และใชซ้่อมเสริมเด็กอ่อนได้ มีความหลากหลายในชุดฝึกชุดหน่ึงๆ 

มคีำสั่งที่ชัดเจน เปิดโอกาสใหผู้ฝ้ึกไดค้ิดท้าทายความสามารถมคีวามเหมาะสมกับวัย ใชเ้วลาฝกึไม่นาน ผู้ฝกึสามารถ

นำประโยชน์จากการทำแบบฝกึไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนนำมาใชใ้นชีวิตประจำวันได้ 

 2. นักเรียนมกีารคิดวิเคราะห์ เมื่อเรียนดว้ยชุดฝึกทักษะปฏบัิติร่วมกับผังกราฟกิ ระหวา่งก่อนเรียน 

และหลังเรียนจากผลการวจิัยพบว่า นักเรียนมกีารคิดวิเคราะห ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถติ ิ

ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วจิัยตัง้ไว ้แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทักษะปฏบัิติ

ร่วมกับผังกราฟกิ เป็นการสอนท่ีเนน้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในหลักการดว้ยตนเอง เนน้กระบวนการคดิของนักเรียน 

เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้คิดอย่างรอบคอบภายใตห้ลักการท่ีเป็นเหตุผล มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด

วเิคราะห์ข้อมูลต่างๆ มาจัดลำดบัและเขียนเป็นผังกราฟิก ซึ่งสอดคล้องกับประพันธ์ศริิ สุเสารัจ (2553, หนา้ 54)  

ท่ีได้ให้ความหมายการคิดวเิคราะห์ ว่าเป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอยีดและจำแนกแยกแยะข้อมูล

องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ และจัดเป็นหมวดหมู่  

เพื่อคน้หาความจรงิ ความสำคญั แก่นแท้ องค์ประกอบหรือหลักการของเร่ืองนัน้ๆ สามารถอธิบายตคีวามสิ่งท่ีเห็น  
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ท้ังท่ีอาจแฝงซ่อนอยู่ภายในสิ่งตา่งๆ หรือปรากฏได้อย่างชัดเจน รวมท้ังหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสิ่ง

ต่างๆ ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ความคดิเพื่อนำไปสู่

การสรุปการประยุกต์ใช้ ทำนายหรือคาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 3. นักเรียนมคีวามมุ่งมั่นในการทำงานเม่ือเรียนดว้ยชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ ระหวา่งก่อนเรียน

และหลังเรียน จากผลการวจิัยพบว่า นักเรียนมคีวามมุ่งมั่นในการทำงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึง่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีผู้วจิัยตัง้ไว ้แสดงว่า ชุดฝึกทกัษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ เป็นการ

ใชก้ระบวนการปฏบัิตจิรงิเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน มีการมอบหมายงานให้นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อ

งานท่ีได้รับมอบหมาย ตัง้ใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ กระตอืรือร้นในการทำงาน และแสวงหาความรู้

เพิ่มเตมิ ซึ่งพฤตกิรรมดังกล่าว เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ซึ่งใชส้ถานการณ์ปัญหาและคำถามกระตุน้ 

ความอยากรู้อยากเห็น ใชเ้สียงเพลง เกมต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการทำกจิกรรมอย่างอิสระ  

ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใชทั้กษะปฏบัิตร่ิวมกับแผนผังกราฟกิ จะใชก้จิกรรมใบงานช่วยให้ผู้เรียนเกิดภาวะสงสัย 

และตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว จากเหตุผลดังกลา่วสนับสนุนได้ว่า ความมุ่งมั่นในการ

ทำงานของนักเรียน ที่เรียนโดยใชชุ้ดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับฝังกราฟิก พบว่า นักเรียนมคีวามมุ่งมั่นในการทำงานหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชตรา พรมชาติ (2555, บทคัดย่อ) 

ผลการวจิัยพบว่า 1) กลุ่มทดลองท่ีได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤตกิรรมมุ่งม่ันในการทำงาน มพีฤตกิรรม

มุ่งมั่นในการทำงานสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งม่ันในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 2) กลุ่มทดลองท่ีได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งม่ันในการทำงาน มพีฤตกิรรม

มุ่งมั่นในการทำงานสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 3) นักเรียนกลุ่มทดลองมลีักษณะมุ่ง

อนาคตและควบคุมตนแตกต่างกันหลังจากใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งม่ันในการทำงานมีพฤติกรรม

ดังกล่าวไม่แตกต่างกัน และ 4) นักเรียนกลุ่มทดลองทีมีเพศ ผลการเรียนเฉลี่ยและรายได้ของครอบครัวต่างกัน  

หลังการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งม่ันในการทำงาน มพีฤตกิรมดังกล่าวไมแ่ตกต่างกัน 

 4. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เมื่อเรียนดว้ยชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียน จากผลการวจิัยพบว่า นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสนธยา กวนสำโรง และคณะ (2556, 

บทความ) วิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะปฏบัิต ิโดยใชห้นังสืออเิล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ีี 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา

หนังสอือิเล็กทรอนิกส์ให้มคีุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

ของคะแนนเต็ม และพัฒนาทักษะปฏิบัตโิดยใชห้นังสืออเิล็กทรอนกิส์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของหนังสอื

อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 ที่สร้างขึน้มคีุณภาพตามเกณฑ ์81.21/82.89 2) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีโดยใชห้นังสืออเิล็กทรอนิกส์ สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 รอ้ยละ 84.67 ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้คอื รอ้ยละ 70  

ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิ .05 3) ผลการประเมินทักษะปฏบัิตกิลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยโีดยใชห้นังสืออเิล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 5. นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีแตกต่างกัน มีการคิดวิเคราะห์ ความมุ่งม่ันในการทำงาน และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หลังเรียนแตกต่างกัน นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีแตกต่างกัน มีการคิดวิเคราะห์ ความมุ่งมั่นใน

การทำงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 5 และจากการวเิคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One–way ANOVA) พบว่านักเรียน 
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มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน หลงัเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับฝังกราฟกิมีการคดิวเิคราะห์ ความมุ่งม่ัน 

ในการทำงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยัสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของปารฉิัตร อั๋นประเสริฐ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเชาวน์ปัญญา 

ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนศึกษานาร ีกรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2542 จำนวน 474 คน  ผลการวจิัย พบว่า เชาวน์ปัญญา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและความคิดสร้างสรรค์ 

มคีวามสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตัวแปรท่ีสามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ดีท่ีสุด คือ เชาวน์ปัญญา รองลงมา คือ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและความคดิสร้างสรรค์ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 ในการจัดการเรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ ผู้สอนควรชี้แจงรายละเอยีดเกี่ยวกับ

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นตอนการเรียน 

  1.2 ในการจัดการเรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟกิ สามารถนำไปใชก้ับรายวชิาอ่ืนๆ ได ้

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมกีารจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะปฏบัิตร่ิวมกับผังกราฟกิ ไปทดลองใชก้ับตัวแปรอื่น เช่น 

ทักษะการแก้ปัญหา ความมีวินัยในตนเอง ความคงทนในการเรียนรู้ ความฉลาดทางอารมณ ์

  2.2 ควรมกีารจัดการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกทักษะปฏิบัตร่ิวมกับผังกราฟิก ร่วมกับการจัดกจิกรรมในรูปแบบ

ทักษะปฏบัิตอิื่นๆ  

เอกสารอา้งองิ 

กระทรวงศึกษาธกิาร. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.พุทธศักราช 2551. พมิพ์คร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ. 

 โรงพมิพ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. จำกัด.  

กิตพิงษ์ แหน่งสกูล (2555). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการปฏบัิตงิาน เร่ือง. การใชโ้ปรแกรม 

 ประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ. และเทคโนโลย ีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6  

 โดยใชว้ธีิสอนแบบชี้แนะร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏบัิตขิองแฮร์โรว์. 

ชวลิต ชูกำแพง. (2553). การวจิัยหลักสูตรและการสอน. (พมิพ์คร้ังท่ี 2) มหาสารคาม: สำนักพมิพ์มหาวิทยาลัย 

 มหาสารคาม. 

ทิพย์กมล สนสมบัต.ิ (2553). เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสื่อสารข้อมูลแลเครือข่ายแรงจูงใจ 

 ใฝ่สัมฤทธ์ิและการคิดวิเคราะห์ ระหว่างการเรียนดว้ยบทเรียนบนเครอืข่ายและการเรียนปกติ  

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ีท่ี 6. วทิยานพินธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี ประสิทธิภาพ.  

 พมิพ์คร้ังท่ี 17. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร :  

 สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วา
รส
าร
กา
รบ
รหิ
าร
กา
รศ
กึษ
าแ
ละ
ภา
วะ
ผู้น
ํา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



180 

ถวัลย์ มาศจรัส. (2550). Model การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพยีง. กรุงเทพฯ : ธารอักษร. 

นงลักษณ์ เขยีนงาม. (2549). ทำอย่างไร...ให้วัยรุ่นก้าวสู่ความสำเร็จ. พมิพ์ลักษณ์เชยีงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553) การวจิัยเบือ้งต้น. พมิพ์คร้ังท่ี 5 กรุงเทพมหานคร สำนักพมิพ์สุวริียาสาสน์. 

พัชตรา พรมชาติ (2555, ผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมุ่งม่ันในการทางานของนักเรียน 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระแม่มารีกรุงเทพมหานคร. 

พระอำนาจ อตฺถกาโม (นอ้ยนลิ) (2555). การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

 บางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์) 

ยุพิน บัวพล. (2555). การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

 แบบโครงงานกับแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทำงานและความคิดสร้างสรรค์  

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต.การจัดการการเรียนรู้:  

 มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ริปอง กัลตวิาณิชย์ (2556). ผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยวธีิการสอนแบบสาธติเพื่อการฝึกทักษะปฏบัิตวิชิา 

 คอมพิวเตอร์กราฟกิ เร่ืองการสร้างภาพเคลื่อนไหว ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสริินธรราชวทิยาลัย. 

วลัย พานชิ. (2549). ประมวลบทความกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูมาตรฐานการเรียนรูกลุ่ม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

 ศาสนาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วรันฐิยา ไชยลา (2550) “การศึกษาทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่ สัมฤทธ์ิและแบบเรียนต่างกัน”  

 ปริญญานพินธ์ กษ.ม. กรุงเทพฯ:  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. 

วไิลวรรณ อุ่นจันทร์ (2553).การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชงิวเิคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชฝ้ังกราฟกิ. วทิยานพินธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

วรรณภา โคตรพันธ์. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียน 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม การเขียนผังมโนมติ. วทิยานพินธ์ปริญญา 

 การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. 

สมนึก ภัททิยธน.ี (2553) การวดัผลการศึกษา พมิพค์รัง้ท่ี 6 กาฬสินธ์ุ ประสานการพิมพ์  

สุธิดา เกตุแก้ว. (2547). ผลของการใช้กระบวนการสื่อสารท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  

 และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น.  

 วทิยานพินธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2550). จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 

อนงค์ ทิวะสิงห์. (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวของเดวสี์ ท*ีมีต่อการเรียนทักษะปฏิบัตขิองนักเรียน  

 เร่ือง การปลูกไมด้อกไมป้ระดับในภาชนะ ชัน้ประถมศึกษาป ีที่ 4. 

อาร์ม โพธ์ิพัฒน์ (2550) “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรียน 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติ” ปริญญานพินธ์ กศ.ม. 

 กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. 

อทิธิเดช น้อยไม้ (2555). กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศกึษา โรงเรียนสาธิต "พบูิลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วา
รส
าร
กา
รบ
รหิ
าร
กา
รศ
กึษ
าแ
ละ
ภา
วะ
ผู้น
ํา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร




