ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย นายคมเพชร โพธิปัสสา โรงเรียนสีชมพูศึกษา อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย
ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2) เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้อง 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3)
ศึกษาแนวทางในจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนจํานวน 10 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกเอกสาร แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
(ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอน 2) ประเมิน (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอน
จํานวน 10 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบบันทึกการประชุมแบบ
มีส่วนร่วม 2) แบบประเมิน (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หา 3) เปรี ย บเที ย บการรู้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนสีชมพูศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 44 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)
แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ 3)
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จํานวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร จํา นวน 33 ข้อ ระยะที่ 4 การศึ กษาความพึงพอใจของนั กเรีย นที่ เ รีย นด้ ว ยรู ปแบบ
การเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอน กลุ่ มตั ว อย่ า งได้ คือนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 4/8 โรงเรี ย นสี ช มพู ศึกษา ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 44 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
จํานวน 31 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าที Dependent Samples t-test
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้อง พบว่า 1) รูปแบบ
การเรีย นการสอน มี 4 องค์ ป ระกอบคื อ (1) หลั กการของรู ปแบบ (2) วั ตถุ ป ระสงค์ ของรู ป แบบ (3)
กระบวนการเรียนการสอน และ (4) การวัดและประเมินผล 2) การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการ
ผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(Online Learning) 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นนําเสนอ

ปัญ หา (2) ขั้น วิเ คราะห์ ปัญ หา (3) ขั้น ค้ นคว้า เพื่ อแก้ ปัญ หา (4) ขั้น ตรวจสอบและแก้ ปัญ หา (5) ขั้ น
นําเสนอผลการแก้ปัญหา และ (6) ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหาและการนําไปใช้ 4) ความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หา วั ดได้ จ ากการแก้ ปั ญ หาในแต่ ล ะสถานการณ์ ปั ญ หา มี 4 ขั้ น คื อ 1) ขั้ น ระบุ ปัญ หา 2) ขั้ น
วิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา 4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ 5) การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกถึงการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
ความสามารถในการจัดการความรู้ ประเมินความรู้ บูรณาการความรู้สร้างสรรค์ผลงานความรู้และสื่อสาร
กับผู้อื่น
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
ผู้เ ชี่ ย วชาญมีความเห็ น ว่ ารู ป แบบการสอนมี 4 องค์ป ระกอบหลัก ได้ แก่ 1) หลั กการของรู ป แบบ 2)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอน มี 6 ขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นนําเสนอปัญหา (2) ขั้น
วิเคราะห์ปัญหา (3) ขั้นค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหา (4) ขั้นตรวจสอบและแก้ปัญหา (5) ขั้นนําเสนอผลการ
แก้ปัญหา และ(6) ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหาและการนําไปใช้ และ 4) การวัดและประเมินผล ซึ่งผ่านการ
ประเมินและรับรองรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการเรียน
การสอน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ที่สุด ( X = 4.59)
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาและการรู้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี้
3.1 หลังการทดลองใช้รูปแบบการสอน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง
เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน สู งกว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสติที่ระดับ .01
3.2 หลังการทดลองใช้รูปแบบการสอน พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสติที่ระดับ .01
3.3 หลังการทดลองใช้รูปแบบการสอน พบว่านักเรียนมีการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสติที่ระดับ .01
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

