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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ เปรียบเทียบทักษะปฏิบตั แิ ละผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่องการจ�ำลองความคิด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสาธิต เรือ่ ง การจ�ำลองความคิด กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จ�ำนวน
24 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือในการ
วิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต จ�ำนวน 4 แผน แบบทดสอบวัดทักษะ
ปฏิบัติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะปฏิบัติ เรื่อง การจ�ำลองความคิด หลังจากการจัดการเรียน
รู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจ�ำลองความคิด หลังจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบ
สาธิต เรื่อง การจ�ำลองความคิดอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13)
ข้อเสนอแนะ งานวิจัยนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาการเขียนภาษาโปรแกรมใน
ระดับอืน่ ๆ ได้ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เนือ่ งจากสามารถพัฒนาทักษะปฏิบตั ใิ นการเขียน
ขั้นตอนวิธีได้จริง และยังน�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหากับวิชาอื่น ๆ ได้ เช่น
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ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการสอนแบบสาธิต ทักษะปฏิบัติ การจ�ำลองความคิด
Abstract
The objectives of this research were to compare the students’ practical skills, by
instruction model using the demonstration method. To compare students’ learning
achievement by learning management using the demonstration method. In addition, to
study the students’ satisfaction toward learning management using the demonstration
method. The samples were 24 students using cluster random sampling by the classroom
as a random unit from 6 classrooms. The research instruments were consisted of 1) There
were 4 lesson plan demonstration method of conceptual modeling algorithms 2) The test
of learning achievement, which is a multiple choice test with 4 options and 30 items. 3)
The questionnaire of satisfaction of secondary grade 4 students consisted of knowledge
and usage teaching techniques measurement and evaluation. The statistics used in the
study were mean, standard deviation and t-test.
The finding revealed that.
1) Practical skills of secondary grade 4 students through instruction model using
the demonstration method were higher significantly at .01.
2) Learning Achievement of secondary grade 4 students through instruction model using the demonstration method were higher significantly at .01.
3) Satisfaction of secondary grade 4 students through instruction model using the
demonstration method were at the high level ( = 4.13)
Suggestion for next research, this research can be applied in the study of programming languages in the lower or higher education to enhance the learner’s practical
skill to write the algorithm and it can be applied in the study of Sciences and Mathematics to enhance problem solving skills.
Keywords : demonstration model, practical skills, conceptual model.
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บทน�ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีถือเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่มีบทบาท
ส�ำคัญมากในปัจจุบันเพราะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทักษะในการท�ำงาน ท�ำงานเป็น รักการท�ำงาน ท�ำงานร่มกับผูอ้ นื่ ได้ มีความสามารถในการจัดการ การวางแผน
ออกแบบการท�ำงาน สามารถน�ำเอาความรู้ทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และประยุกต์ใช้
ในการท�ำงาน พัฒนางาน ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงก�ำหนดการเรียนรู้ท่ียึดงานเป็นหลักในการท�ำงาน และการแก้ปัญหา
(กรมวิชาการ. 2545 :1-2)
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้มีการก�ำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาแต่ละแห่งใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองให้มี
ความเหมาะสมกับบริบททางสังคม และคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละโรงเรียน รวมถึงเกณฑ์ในการวัดผล
ประเมินผลคุณภาพของผู้เรียนด้วยนั้น ทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชเห็นถึงความ
ส�ำคัญ ตรงจุดนี้จึงได้มีการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นครอบคลุมครบทุก 8 กลุ่มสาระ และได้มีการเข้า
ร่วมการทดสอบความสามารถของนักเรียน จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Educational Test: O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการจัดการทดสอบขึ้นทุกปี
จากการทดสอบพบว่าระดับคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2555 ระดับชาติมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 55.38 ระดับโรงเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 60.06
ปีการศึกษา 2556 ระดับชาติมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 59.80 ระดับโรงเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 56.42
ปีการศึกษา 2557 ระดับชาติมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 49.01 ระดับโรงเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 60.46
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2558) สืบค้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 จาก
http://www.sea12.go.th/sea12/index.php/o-net) จากผลการทดสอบทั้ง 3 ปีการศึกษาถึงแม้ว่า
ระดับคะแนนเฉลีย่ ในระดับโรงเรียนจะมีแนวโน้มสูงขึน้ ก็ตาม แต่มาตรฐานทีท่ างโรงเรียนก�ำหนดไว้สำ� หรับ
ประเมินตนเองซึ่งนักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยที่ 65.00 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
มาตรฐานและตัวชี้วัดพบว่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะการท�ำงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยที่ต�่ำกว่ามาตรฐานด้านอื่น ๆ มาก
ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น ซึ่งเป็น
รายวิชาหนึง่ ในกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีซงึ่ มีวธิ กี ารจัดการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายวิธี
การฝึกปฏิบตั เิ ป็นวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ตามหลักสูตร จากการศึกษา
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัตินั้น พบว่า มีผู้ใช้ค�ำที่อาจแตกต่างกันออกไป ได้แก่ การจัดการเรียน
รู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ และการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติการ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเดียวกันทั้งนี้ การ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอนแบบสาธิตเป็นรูปแบบทีเ่ น้นทักษะกระบวนการ ครูผสู้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด โดยการแสดงหรือท�ำสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ให้ผู้เรียน
สังเกตดูแล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตการสาธิต (ทิศนา แขมมณี,
2556: 330) ซึ่งสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ (2552: 22) ที่กล่าวว่าการสอนแบบสาธิตเป็น
วิธสี อนทีผ่ สู้ อนหรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ (อาจเป็นวิทยากรทีผ่ สู้ อนเชิญมา)แสดงหรือกระท�ำให้ดเู ป็นตัวอย่าง
พร้อม ๆ กับการบอก อธิบาย เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ผูเ้ รียนจะเกิดการเรียนรูจ้ าก
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การสังเกตกระบวนการขัน้ ตอนการสาธิตนัน้ ๆ วิธสี อนแบบสาธิตจึงเป็นการสอนทีย่ ดึ ผูส้ อนเป็นศูนย์กลาง
เพราะผู้สอนเป็นผู้วางแผน ด�ำเนินการ และลงมือปฏิบัติ วิธีสอนแบบนี้จึงเหมาะส�ำหรับจุดประสงค์การ
สอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น วิชาในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี พลศึกษา
ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ และนาฏศิลป์ เป็นต้น
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ มีรูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรียน และธรรมชาติของรายวิชา หลากหลายวิธีที่แตกต่าง
กัน ซึง่ ในการจัด การเรียนรูแ้ ต่ละครัง้ แต่ละวิชาครูผสู้ อนควรเลือกวิธที เี่ หมาะสมทีส่ ดุ เพราะแต่ละวิธมี ขี อ้ ดี
และ ข้อจ�ำกัดทีแ่ ตกต่างกันไปและทีส่ ำ� คัญควรค�ำนึงถึงความสามารถของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยด้วย กลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้วยการสอนทักษะกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบฝึกปฏิบัติการเป็นการการสอนที่ให้
นักเรียนได้เรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้ประสบการณ์ตรงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากการสังเกต และ
ทดลอง ดังเช่นการศึกษาของรุง่ นภา กลิน่ กลาง (2557 : 97 – 101) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และการคิดแก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือ
ร่วมกับทักษะปฏิบตั แิ ละการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความสามารถในการ
คิดแก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์สงู กว่านักเรียนทีเ่ รียนรูแ้ บบปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และการ
ศึกษาของ อับดุลฮาลีม มามะ (2558 : 73 - 78) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ เดวีส์ เรื่องการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย ที่มีต่อทักษะปฏิบัติ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าทักษะปฏิบัติของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูส้ งู กว่าก่อนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอนแบบสาธิตเป็นวิธสี อนทีส่ ง่ ผลให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้
ดังเช่นการศึกษาของ จันทร์ฟอง รุ่งฤทธิ์ประภากร (2552: 80) ศึกษาผลการสอนแบบสาธิตโดยใช้
เทคนิคจิกซอว์ (II) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจยั พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาของเฉลิม แก้วจันทร์. (2556 : 93 - 101) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ปีที่ 2 ที่เรียนโดยการสอนคิด
แบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบสาธิต พบว่า นักศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบ
สาธิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และการศึกษาของ กมลทิพย์ บริบรู ณ์
(2557 : 45 - 62) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้วิธีสอน
แบบสาธิตส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นเชื่อว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติร่วมกับการสอนแบบสาธิต จะส่งผลให้นักเรียน
มองเห็นกระบวนการเรียนรู้จากการสาธิตของครูผู้สอนจากวิทยากรได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่
ติดตัวไปตลอด และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาทักษะในการเขียนขัน้ ตอนวิธี และพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาได้อีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่องการจ�ำลองความคิด
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการแบบสาธิต เรื่อง การจ�ำลองความคิด
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบ
การสอนแบบสาธิต เรื่อง การจ�ำลองความคิด

สมมติฐานการวิจยั
1. ทักษะปฏิบัติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การจ�ำลองความคิด หลังจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิตสูงกว่าก่อนเรียน
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรือ่ ง การจ�ำลองความคิด หลังจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิตสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สาธิต เรื่อง การจ�ำลองความคิด อยู่ในระดับมาก

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ�ำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 6 ห้อง รวมทั้งสิ้น 144 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ�ำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 24 คน โดยวิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ขอบเขตเนื้อหา
ในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้เนือ้ หาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น (ง 30101)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง จ�ำลองความคิด
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ด�ำเนินการวิจยั ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาเรียน 2 คาบ ต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 3 สัปดาห์
รวมเป็น 6 คาบ จ�ำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้
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ตัวแปรที่ศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบสาธิต เรือ่ ง การจ�ำลองความคิด
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ทักษะปฏิบัติ เรื่อง การจ�ำลองความคิด
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจ�ำลองความคิด
2.3. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจ�ำลองความคิด กลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ง 30101 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเขียนโปรแกรมขั้นต้น จ�ำนวน 4 แผน จ�ำนวน 6 ชั่วโมง โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัยโดยประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องตามประเด็นในองค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ย 2.89 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.32
2. แบบประเมินทักษะปฏิบตั ขิ องนักเรียน เรือ่ ง การจ�ำลองความคิด ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีประเด็นการประเมินจ�ำนวน 3 ประเด็น โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
ใช้การประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) ด้านทักษะในการเลือกใช้สัญลักษณ์
และค�ำอธิบายมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.89 2) ด้านขั้นตอนในการเขียนแบบจ�ำลองความคิดมีดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 0.78 และ3) ด้านผลงาน ค่าความยากง่ายมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.89
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การจ�ำลองความคิด ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือในการวิจยั ใช้การประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผูเ้ ชีย่ วชาญได้คา่ เฉลีย่ 0.91 เมือ่ ทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีเ่ รียนเรือ่ ง การจ�ำลองความคิดแล้วจ�ำนวน 24 คน แล้วน�ำมาหาคุณภาพ
พบว่า ค่าความยากง่าย (p) 0.25 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) = 0.57 และค่าความเชื่อมั่น KR 20 = 0.77
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการการสอน
แบบสาธิต เรื่อง การจ�ำลองความคิด ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ชนิด 5 ระดับ จ�ำนวน 5 ตอน โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยโดยประเมิน
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ย 0.76
วิธีด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการจัดการโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การ
จ�ำลองความคิด เป็นขั้นตอนดังนี้
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ท�ำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบตั แิ ละแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง
การจ�ำลองความคิด พร้อมประเมินทักษะปฏิบตั งิ านของนักเรียน ทัง้ สิน้ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 6 คาบ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

93

3. ท�ำการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ
และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต
4. ตรวจนับคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเพื่อน�ำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน และสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาทักษะปฏิบตั ิ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจ�ำลองความคิด โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจมากทีสุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2. เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรือ่ ง การจ�ำลองความคิด โดยการทดสอบทีแบบกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test
แบบ dependent)

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. คะแนนทักษะปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการจ�ำลองความคิด หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิตสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 พบว่าก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ยที่ได้ก่อนเรียนเท่ากับ 7.17 และคะแนนเฉลี่ยที่ได้หลังเรียน 7.83
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่องการจ�ำลองความคิด
ก่อนการจัดการเรียนรู้

รายการ
ประเมิน

ค่าเฉลี่ย
(x̅ )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ทักษะปฏิบัติ

7.17

1.26
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หลังการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(x̅ )
(S.D.)
7.83

0.76

t
2.70**

2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรือ่ งการจ�ำลองความคิด หลังการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบสาธิตสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
พบว่าคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้กอ่ นเรียนเท่ากับ 13.46 และคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้หลังเรียน 26.79 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่องการจ�ำลองความคิด
ก่อนการจัดการเรียนรู้

รายการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

หลังการจัดการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(x̅ )
(S.D.)

ค่าเฉลี่ย

t

(x̅ )

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

13.46

26.79

1.74

27.34**

3.39

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยรูปแบบการสอน
แบบสาธิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสาธิต เรื่อง การจ�ำลองความคิด
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย (x̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผล

ด้านความรู้และประโยชน์การใช้งาน

4.14

0.68

มาก

ด้านเทคนิคการสอน

4.08

0.86

มาก

ด้านระยะเวลา

4.21

0.86

มาก

ด้านสื่อการสอน

4.15

0.72

มาก

ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียน

4.09

0.63

มาก

รวมทุกด้าน

4.13

0.57

มาก

สรุปและอภิปรายผล
ในการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบสาธิต เรือ่ ง การจ�ำลองความคิด
ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยขออภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้
1. คะแนนทักษะปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการจ�ำลองความคิด หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิตสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 พบว่าก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ยที่ได้ก่อนเรียนเท่ากับ 7.17 และคะแนนเฉลี่ยที่ได้หลังเรียน 7.83
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อาจจะเนือ่ งจากการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการสอนแบบสาธิตได้มกี ารจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นล�ำดับขั้น คือ ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสาธิตทักษะ ขั้นการสาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อยไปพร้อมกับผู้สอน ขั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ขั้นสรุปและให้เทคนิควิธีการ และขั้นการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ อีกทัง้ การจัดการเรียนรูแ้ บบสาธิตเป็นการเรียนรูท้ คี่ รูแสดงให้ดเู ป็นตัวอย่างเป็นล�ำดับ
ขั้น ประกอบด้วยค�ำบรรยายในสิ่งที่นักเรียนยังไม่รู้ เป็นแนวทางแบบอย่างให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและ
น�ำไปเรียนแบบในการท�ำงานของตนเองได้ (ไพศาล ชุม่ สุวรรณ, 2547: 6) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์
ฟอง รุ่งฤทธิ์ประภากร (2552: 80) ท�ำการศึกษาเรื่อง ผลการสอนแบบสาธิตโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (II) ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการประดิษฐ์ดอกไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนคีรวี งศ์วฒ
ั นา ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการจ�ำลองความคิด หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิตสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 พบว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้กอ่ นเรียนเท่ากับ 13.46 และคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้หลังเรียน 26.79
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจจะเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสาธิตได้มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นล�ำดับขั้น คือ ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสาธิตทักษะ ขั้นการ
สาธิตและให้นกั เรียนปฏิบตั ทิ กั ษะย่อยไปพร้อมกับผูส้ อน ขัน้ ให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั ิ ขัน้ สรุปและให้เทคนิค
วิธกี าร และขัน้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อีกทัง้ การจัดการเรียนรูแ้ บบสาธิตเป็นการเรียนรูท้ คี่ รูแสดง
ให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นล�ำดับขั้น ประกอบด้วยค�ำบรรยายในสิ่งที่นักเรียนยังไม่รู้ เป็นแนวทางแบบอย่างให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจและน�ำไปเรียนแบบในการท�ำงานของตนเองได้ (ไพศาล ชุ่มสุวรรณ, 2547: 6) อีก
ทั้งการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตยังแสดงให้นักเรียนเห็นถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ฟอง รุ่งฤทธิ์ประภากร (2552: 80) ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
ผลการสอนแบบสาธิตโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (II) ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการโดยรูปแบบการ
สอนแบบสาธิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ระยะเวลานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ด้าน
เทคนิคการสอนนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
ผลการวัยเป็นเช่นนีเ้ นือ่ งจาก การสอนแบบสาธิตเป็นการสอนเพือ่ แสดงให้ผเู้ รียนได้เห็นขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
ซึง่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ชดั เจนและสามารถปฏิบตั ติ ามได้ เป็นการกระตุน้ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเพราะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน
(อาภรณ์ ใจเทีย่ ง, 2546: 144) สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์ฟอง รุง่ ฤทธิป์ ระภากร (2552: 80) ศึกษาเรื่อง
ผลการสอนแบบสาธิตโดยใช้เทคนิคจิกซอว์(II) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้อยู่ในระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
จิกซอว์(II) อยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์จากการวิจยั พบว่า การจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจและส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี
ในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์จนท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจ�ำลองความ
คิด ดีขึ้นครูควรน�ำวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิตไปผสมผสาน กับรูปแบบการสอน
รูปแบบอื่น เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียนได้ เพราะในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นั้นไม่อาจหลีก
เลีย่ งกระบวนการจ�ำลองคิดความซึง่ ใช้อธิบายแทนกระบวนการแก้ปญ
ั หาทางคอมพิวเตอร์ได้ อีกทัง้ ยังเป็น
ขั้นตอนพื้นฐานที่มีความส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่องค์ความรู้ในระดับสูงต่อไปอีกด้วย
2. การจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงที่เน้นการฝึกปฏิบัติครูผู้สอนควรมีสื่อการสอนที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถมองเห็นได้จดั เจนว่าสิง่ ทีจ่ ะให้นกั เรียนปฏิบตั นิ นั้ คืออะไร นักเรียนก็จะสามารถสังเคราะห์เป็นองค์
ความรู้ของตนเองและสามารถประยุกต์เอาความรู้หรือทฤษฎีที่ได้เรียนมาฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน
ของตนเองได้
3. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบสาธิตในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์น้ันผู้สอนหรือผู้
สาธิตควรมีการติดตัง้ จอรับภาพส�ำหรับเครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์ในบริเวณทีน่ กั เรียนหรือผูร้ บั การสาธิต
สามารถมองเห็นการสาธิตได้อย่างชัดเจนครบทุกคน หรือควรมีการติดตัง้ โปรแกรมทีส่ ามารถแสดงขัน้ ตอน
การสาธิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอนหรือผู้สาธิตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนหรือผู้รับการ
สาธิตได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถมองเห็นกระบวนการ สาธิตได้อย่างชัดเจน
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