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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเกมการเรียนรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
ที่สงเสริมทักษะการเรียนรูรวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา รายวิชาคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2) เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูรวมกันของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการแกปญหาของนักเรียน 4) เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยให มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม นอยกวารอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนดวยกิจกรรมเกมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา แบบ Type
II กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนาสีนวน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2556 ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) 1 หองเรียน จํานวน 21 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) รูปแบบกิจกรรมเกมการเรียนรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมทักษะ
การเรียนรูรวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา 2) แบบประเมินทักษะการเรียนรูรวมกัน จํานวน 11 ขอ 3)
แบบประเมินทักษะกระบวนการแกปญหา จํานวน 4 กิจกรรม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 4 ดาน จํานวน 20 ขอ สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. รูป แบบกิ จกรรมเกมการเรีย นรู ตามแนวคิ ดคอนสตรัคติ วิส ต ที่ ส งเสริมทั กษะการเรี ย นรู
รวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 9 องคประกอบ
2. นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมเกมการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 เกิดทักษะการเรียนรูรวมกันอยู
ในระดับมาก
3. ทักษะกระบวนการแกปญหาของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 อยูในเกณฑระดับสูง
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงกวารอยละ 70 ตามเกณฑที่กําหนดไว
5. ความพึงพอใจของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.18 อยูในเกณฑระดับมาก
คําสําคัญ
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This research aims 1) to development of game learning model based on
constructivist enhancing collaboration and problem-solving skills for sixth-grade students 2)
to study collaboration skill of the students 3) to study problem-solving skill of the students
4) to study educational achievement and 5) to study the satisfaction of the students. In this
research, researcher takes the form of developmental research type II. The sampling of this
study is sixth-grade students who register for the second semester of academic year 2013,
Nasenuan School amount 21 persons with cluster random sampling. The instruments used
in this research were : 1) game learning model based on constructivist enhancing
collaboration and problem-solving skill 2) a 11- item of collaboration assessment 3)
problem-solving skill assessment 4) a 20-item of 4 multiple choices achievement test and 5)
a 20-item of satisfaction questionnaire. The statistics used in the research were percentage,
mean and standard deviation.
The result of this research found as the followings:
1. The game learning model based on constructivist enhancing collaboration
and problem-solving skills included four steps and nine elements
2. The students learn from game learning model based on constructivist
enhancing collaboration and problem-solving skills were found the mean score 4.14 and
collaboration skills was high.
3. The problem-solving skills of students were found the mean score 2.44 and
problem-solving skills at a high level.
4. The students learn from model based on constructivist enhancing
collaboration and problem-solving skills have got achievement more 70 percent.
5. Satisfaction of the students were 4.18 and remained high.
Keywords : Game learning model based on Constructivist, Collaboration skill, Problemsolving skill, Learning Achievement, Satisfaction
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี
มีปญญา มีความสุข มุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มี
ทั ก ษะทางด า นเทคโนโลยี สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น และอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คมโลกได อ ย า งสั น ติ
(กระทรวงศึ ก ษาธิ การ. 2551) จากจุ ด เน น ดั ง กล า ว การนํ า นโยบายไปสู ก ารปฏิ บั ติ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถเพิ่มเติมไดตามความพรอมและจุดเนน ของ
เกณฑ ก ารจบการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ ซึ่ ง ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2551
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการแบงระดับของการศึกษาจําแนกออกเปน 3 ระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 :
21-22) ไดแก ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และไดกําหนดแนวคิดสําคัญของการจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยมุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การ
ติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย ดังนั้นในการนําหลักสูตรไปสูการ
จัดการเรียนการสอน จึงจําเปนตองทําใหสอดคลองกับวัยและระดับ ตามจุดเนนของการจบการศึกษา เพื่อให
ผูเรียนมีคุณภาพมากที่สุด
กลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระหนึ่งที่เนนทักษะพื้นฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาประยุกตใช
ในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1) แตจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2553 พบวา นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย
ในสาระเทคโนโลยีสารสนเทศต่ํากวาเกณฑทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด (สาริกา โคตร
โสภา. 2555 : 2) เปนสิ่งบงชี้ใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี ยั ง ไม เ ป น ที่ น า พอใจ ผู วิ จั ย จึ ง เห็ น ว า การออกแบบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
คอมพิวเตอรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและระดับของผูเรียนจึงควรมีวิธีการที่หลากหลายและสามารถบูรณา
การวิธีการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นและ
เกิดทักษะการเรียนรูที่พึงประสงค
การจัดกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับระดับความกาวหนาทางดานรางกาย
สติปญญา อารมณ สังคม สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในแตละชวงวัยจะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางรวดเร็วและดียิ่งขึ้น ดังคํากลาวของ จรรยา อาจหาญ (2545 : 22-28) ที่กลาวถึงพัฒนาการ
ของเด็กวัยประถมศึกษา 10-12 ป ไวอยางนาสนใจวา เด็กวัยนี้จะเติบโตอยางรวดเร็ว การใชและการบังคับ
กลามเนื้อจะดีขึ้น วัยนี้จึงสนุกกับการเลน และพยายามที่จะฝกทักษะการเคลื่อนไหวอยางไมเหน็ดเหนื่อย มี
ความอยากรูอยากเห็น สามารถแกปญหา รูจักใชเหตุผล ชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น เด็กมักจะรวมกลุมตามเพศเลนเกมตาง ๆ มีการสรางกฎเกณฑของกลุมและยึดถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด เริ่มเรียนรูทักษะทางสังคมมากขึ้น เชน การชวยเหลือกัน การใหและการรับ การรูจักควบคุม
ตนเอง คบเพื่อนที่ดี เสียสละเพื่อผูอื่น การทํางานรวมกับผูอื่น ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสให
เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อน จัดวิธีการสอนใหเด็กไดเขากลุมทํากิจกรรมรวมกัน จึงนับวาเปนวิธีที่เหมาะ
ตามพัฒนาการและระดับของเด็กวัยนี้
ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิธีการสอนและแนวคิดที่เกี่ยวของ พบวาการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ทักษะกระบวนการกลุม เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางาน จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะทางสังคม
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และขยายขอบเขตของการเรียนรูใหกวางขวางขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2553 : 143-144) วิธีการโดยเนนทักษะ
กระบวนการกลุมจึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับของผูเรียนวัย 10-12 ขวบ อีกวิธีหนึ่งที่
นาสนใจคื อ การจั ดการเรีย นการสอนโดยใช ปญหาเปน หลัก เป นการจัด การเรียนการสอนที่ใช ปญหาเป น
เครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง
หรือผูสอนอาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา และฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกัน
เปนกลุม จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา
รวมทั้งชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรู และเกิดทักษะกระบวนการแกปญหาตาง ๆ (ทิศนา แขมมณี. 2553 :
137-138)
การจัดการเรียนรูอีกวิธีหนึ่งที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กวัยนี้คือ วิธีการสอนโดยใชเกม การใชเกม
เปนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ทําใหเกิดความสนุกสนาน เราความสนใจและยังผอนคลายความตึง
เครียด (อภิญญา โลประดิษฐ. 2547 : 1) โดยนําเนื้อหาของรายวิชาคอมพิวเตอรมาบูรณาการรวมกับการเลน
เกม วิธีการเลน และใชผลการเลนเกมของผูเรียนมาอภิปรายเพื่อสรุปและประเมินผลการจัดการเรียนรู (ทิศนา
แขมมณี. 2552 : 80-81) การบูรณาการวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก โดยใชเกมเปนสื่อที่สอดคลองกับ
ปญหา และใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดคิดหาคําตอบรวมกัน นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ทางดานเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดกวางขึ้นและลึกซึ้งขึ้นแลว ยังสามารถชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสังคมมากขึ้น
ดวย ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนทักษะกระบวนการกลุมนี้สอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต (Constructivist) ในเรื่องการสรางความรูเชิงสังคม (Social Constructivist) คนที่เผยแพรแนวคิดนี้คือ
วีก็อตสกี้ (Vygotsky) โดยเขาเสนอวา การสรางความรูของบุคคลเกิดในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดย
อาศัยการรวมมือกันเพื่อแกปญหาของบุคคล ที่จะรวมกันสรางความหมาย ความรูและสติปญญาขึ้นมา การ
เรี ย นรู ไ ม ค วรถู ก แบ ง แยกออกจากบริ บ ทหรื อ เป น อิ ส ระจากประวั ติ ศ าสตร แ ละสั ง คม แต ก ารเรี ย นรู คื อ
ประสบการณที่ไดจากการสั่งสมมาจากสวนบุคคล และประสบการณจากประวัติศาสตรจากสังคมของกลุม
บุคคล
จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร
พัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเรียนรูรวมกัน ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนใน
วัยนี้ ทักษะกระบวนการแกปญหาเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนสามารถนําไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได และเพื่อ
สรางความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร อันจะทําใหงานวิจัยนี้เปนประโยชนในทางการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบกิจกรรมเกมการเรียนรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส ต ที่สงเสริ มทักษะการ
เรียนรูรวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา รายวิชาคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูรวมกันของนักเรียน ที่เรียนดวยกิจกรรมเกมการเรียนรู ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมทักษะการเรียนรูรวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา รายวิชาคอมพิวเตอร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
3. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการแกปญหาของนักเรียน ที่เรียนดวยกิจกรรมเกมการเรียนรู ตาม
แนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส ต ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู ร ว มกั น และทั ก ษะกระบวนการแก ป ญ หา รายวิ ช า
คอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยกิจกรรมเกมการเรียนรู ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมทักษะการเรียนรูรวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา รายวิชาคอมพิวเตอร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวน
นักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนดวยกิจกรรมเกมการเรียนรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
ที่สงเสริมทักษะการเรียนรูรวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา รายวิชาคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้
1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ
1.1.1 กิจกรรมเกมการเรียนรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมทักษะการเรียนรู
รวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา รายวิชาคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.2 ตัวแปรตาม คือ
1.2.1 ทักษะการเรียนรูรวมกัน
1.2.2 ทักษะกระบวนการแกปญหา
1.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2.4 ความพึงพอใจ
2. เนื้อหาที่ใช คือ กลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระยะเวลา จํานวน 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Developmental research) แบบ Type II ใช
การทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบหลังเรียน แบงระยะของการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบกิจกรรมเกมการเรียนรู
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของรูปแบบกิจกรรมเกมการเรียนรู
ระยะที่ 3 การใชรูปแบบกิจกรรมเกมการเรียนรู
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมพัฒนา
คุณภาพการศึ กษานาสี นวน สํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํา นวน 8
หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 90 คน
2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสุมแบบกลุม (Cluster random
sampling) จากจํานวน 8 หองเรียน ปรากฏวาไดกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนบานนาสีนวน จํานวน 1
หองเรียน นักเรียน 21 คน ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช ไดแก
1. รูป แบบกิ จกรรมเกมการเรีย นรู ตามแนวคิ ดคอนสตรัคติ วิส ต ที่ ส งเสริมทั กษะการเรี ย นรู
รวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา แบบประเมินทักษะการเรียนรูรวมกัน จํานวน 11 ขอ ที่มีคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.78
2. แบบประเมินทักษะกระบวนการแกปญหา โดยผูวิจัยประเมินจากใบงาน จํานวน 4 กิจกรรม
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ปรากฏวาไดแบบทดสอบ
ที่มีคาความยากอยูระหวาง 0.23-0.76 และมีคาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.23-0.90 จํานวนทั้งหมด 20 ขอ
และนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.94
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 4 ดาน จํานวน 20 ขอ ที่มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ 0.90
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาคาคะแนนทักษะการเรียนรูรวมกัน โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหหาคาคะแนนทักษะกระบวนการแกปญหา โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย
3. วิเคราะหหาคาคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชคาเฉลี่ย และคารอยละ
4. วิเคราะหหาคาคะแนนความพึงพอใจ โดยใชคาเฉลี่ย รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย มีดังนี้
1. รู ป แบบกิ จ กรรมเกมการเรี ย นรู ที่ พัฒ นาขึ้ น ประกอบด ว ย ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู 4
ขั้นตอน 9 องคประกอบ ไดแก 1) ขั้นนํา ประกอบดวย การแจงจุดประสงคการเรียนรู, สถานการณปญหาและ
ทบทวนความรูเดิม 2) ขั้น สอน ประกอบดว ย การตั้งคํา ถาม, กิจกรรมกลุ มยอยและการชว ยเหลื อ
(Scaffolding) 3) ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย การโคช (Coaching) และแลกเปลี่ยนมุมมอง
และ 4) ขั้นประเมิน
2. ทักษะการเรีย นรู รว มกั น นักเรีย นเกิด ทักษะการเรีย นรู รว มกัน อยู ในระดับ มากที่ สุดโดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 นักเรียนที่เกิดทักษะการเรียนรูรวมกันอยูใน
ระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.67
3. ทักษะกระบวนการแกปญหา นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการแกปญหาอยูในระดับสูง จํานวน
19 คน คิดเปนรอยละ 90.48 และระดับปานกลางจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.52
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบฉบับนี้คือ 14 คะแนน มีผูผาน
เกณฑคาเฉลี่ย 17 คน คิดเปนรอยละ 80.95 และผูไมผานเกณฑคาเฉลี่ย 4 คน คิดเปนรอยละ 19.05
5. ความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก จํานวน 13 คน คิดเปนรอย
ละ 61.90 ระดับมากที่สุดจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 23.81 และพึงพอใจระดับปานกลางจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 14.29
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อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการอภิปราย ดังนี้
1. รูปแบบกิจกรรมเกมการเรียนรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมทักษะการเรียนรู
รวมกันและทักษะกระบวนการแกปญหา รายวิชาคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดขอสรุปขั้นตอน
การจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน 9 องคประกอบ ไดแก 1) ขั้นนํา ประกอบดวย การแจงจุดประสงคการเรียนรู,
สถานการณปญหาและทบทวนความรูเดิม 2) ขั้นสอน ประกอบดวย การตั้งคําถาม, กิจกรรมกลุมยอยและการ
ชวยเหลือ (Scaffolding) 3) ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย การโคช (Coaching) และแลกเปลี่ยน
มุมมอง และ 4) ขั้นประเมิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิลวรรณ วานิชสุขสมบัติ (2547 : บทคัดยอ) เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ตามแนวคอนสตรัคติวิสต ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
แกปญหา สําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผลการวิจัยได
ขอสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการสอน 2) ขั้นกระบวนการเรียนการ
สอน และ 3) ขั้นการวัดและประเมินผล และพรพรรณ พึ่งประยูรพงศ (2547 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอรตามแนวคอนสตรัคติวิสต ดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ
สําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผลการวิจัยไดขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพรอมของผูเรียน 2) ขั้นกระตุนความคิดเพื่อระบุคําถาม
หรือปญหา 3) ขั้นกําหนดแนวทางในการแสวงหาขอมูล 4) ขั้นขยายโครงสรางทางปญญาโดยการคนควา
รวบรวมขอมูล 5) ขั้นวิเคราะหขอมูลและเพื่อประเมิน 6) ขั้นสรุปคําตอบของปญหา และ 7) ขั้นนําความรูใหม
ไปใช
2. ทักษะการเรีย นรู รว มกั น นักเรีย นเกิด ทักษะการเรียนรู รว มกัน อยู ในระดับ มากที่ สุดโดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 นักเรียนที่เกิดทักษะการเรียนรูรวมกันอยูใน
ระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.67 ที่เปนเชนนี้เพราะผูวิจัยได
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชการจัดการเรียนรูรวมกัน มุงใหนักเรียนได
แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ รูจักบทบาทของตนเองและสมาชิกในกลุม ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา อารีราษฎร (2553 : 45) ที่ทําการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูรายวิชา
การจัดการหองเรียนคอมพิวเตอร โดยใชเทคนิครวมกันคิด ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีทักษะกระบวนการใน
การเรียนรูรวมกันมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยรวมรายขออยูในระดับมากเชนกัน
3. ทักษะกระบวนการแกปญหา พบวาโดยรวมอยูในระดับสูง จํานวน 19 คน รอยละ 90.48
และระดับปานกลาง 2 คน คิดเปนรอยละ 9.52 ทั้งนี้เปนเพราะผูวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียนรูตาม
หลักการ ทฤษฎีของคอนสตรัคติวิสต โดยการจัดการเรียนรูแบบใชสถานการณปญหา ซึ่งกระตุนใหนักเรียนได
รวมกันคิดและแสวงหาคําตอบ โดยใชสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน สงผลใหเกิดการ
เรียนรูสามารถนํา แนวคิดมาแก ปญหาได สอดคล องกั บผลการวิ จัยของสุ ภามาส เทีย นทอง (2553
:
บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ผลการวิจัยสรุปวาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานโดยการทําโครงงาน พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาอยู
ในระดับสูง และมณฑนา บรรพสุทธิ์ (2553 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน จากการวิจัย
พบวาความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการ

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

255

เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิด
แกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ที่ผูวิจัยกําหนดไวจํานวน 17 คน คิดเปน
ร อยละ 80.95 ของนั กเรี ยนทั้ งหมด ที่ เป นเช นนี้ เพราะผู วิ จั ยได ออกแบบการจั ดการเรี ยนรู ตามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและไดลงมือกระทํา ซึ่งสงผลใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรู สอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชรี ทวีเชื้อ (2553 : บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่อง ผลของสิ่งแวดลอมทางการ
เรี ยนรู บนเครือข ายตามแนวคอนสตรั คติ วิสต ที่ ส งเสริ มการคิ ดเชิ งวิ เคราะห เรื่ อง ตั วกลางของแสง สํ าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมากกวารอยละ 80 ภาวินี กลิ่นโลกัย
(2553 : บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.83 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 87.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไวรอยละ 70 และ Smalt (2000 : 2555-A) ที่วิจัยเรื่องการบูรณาการเกมไวในหลักสูตรการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการบัญชีในระดับอุดมศึกษา พบวาระดับผลสัมฤทธิ์ดานการปฏิบัติงานของนักศึกษา อยางเชนผลคะแนน
จากแบบทดสอบของนักศึกษาในกลุมทดลองมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกวานักศึกษาในกลุมควบคุม
5. ความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ
61.90 ระดับมากที่สุดจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 23.81 และพึงพอใจระดับปานกลางจํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 14.29 ที่เปนเชนนี้เพราะการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรูรวมกัน ผูเรียนไดมีโอกาสลงมือกระทํา
และมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน สอดคลองกับผลการวิจัยของวิทยา อารีราษฎร (2553 : 45) ที่วิจัยเรื่อง ผล
การจัด การเรียนรูร ายวิช า การจัดการหองเรียนคอมพิว เตอร โดยใชเทคนิครวมกันคิด จากการวิจั ยพบว า
นักเรียนมีความพึงพอใจในทุกๆ ดาน ในระดับมากถึงมากที่สุด และพบวาคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ดานรูปแบบกิจกรรมเกมการเรียนรู ครูผูสอนควรทําการวิเคราะหผูเรียนตามสภาพความ
เปนจริง โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากขั้นตอนและองคประกอบของรูปแบบสามารถ
ยืดหยุนปรับไดตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.2 ดานวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดนักเรียนเขากิจกรรมกลุม ควรกําหนดสมาชิก
กลุม ๆ ละไมเกิน 4 คน ครูผูสอนกําหนดบทบาทใหผูเรียนแตละคนไดฝกการเปนหัวหนากลุม รองหัวหนา
หรือสมาชิก สลับกันไป เพื่อใหนักเรียนไดแสดงบทบาทอยางเหมาะสม โดยครูมีหนาที่แนะนําวาในแตละหนาที่
ที่ผูเรียนไดรับควรจะปฏิบัติตนอยางไร แตไมควรเปนลักษณะกําหนดแบบตายตัว เปดโอกาสใหนักเรียนได
ประชุมกลุมกอนเริ่มกิจกรรมประมาณ 5 นาที เพื่อที่จะใหนักเรียนไดมีสวนรวมอยางถูกตองตามบทบาทที่
ตนเองไดรับในตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
1.3 ดานการวัดผลและประเมินผล เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวทางของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลหลายวิธี แตควรยึดหลักการวัดผลตามสภาพความ
เปนจริง ครูผูสอนควรทําความเขาใจในเปาหมายและจุดประสงคการเรียนรูที่ผูเรียนจะไดรับ และสามารถนํา
วิธีการจากงานวิจัยนี้ไปปรับใชไดตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักเรียนมากที่สุด
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรประยุกตใชและนํ าไปศึกษาในทั กษะอื่น ๆ เชน ทั กษะการคิ ดวิเ คราะห ทั กษะการคิ ด
สรางสรรค เปนตน
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