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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์เป็นฐาน 

บูรณาการอภิปัญญาและความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 วชิาคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 2) ศกึษาผลการทดลองใชร้ปูแบบการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัด
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำานวน 1 ห้องเรียน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์
และนำาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการ
แกป้ญัหา 4) แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณ 5) แบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์เป็นฐานบูรณาการอภิปัญญา
และความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 7 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) หลกัการของรปูแบบ (2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ (3) แนวคดิและทฤษฎใีนการ
พัฒนารูปแบบ (4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 นำาเสนอปรากฏการณ์
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ทรงคุณค่า ขั้นที่ 2 ตระหนักถึงความรู้เดิม ขั้นที่ 3 เลือกและวางแผนการทำาความเข้าใจเนื้อหาจาก
ปรากฏการณ์ ขั้นที่ 4 สร้างองค์ความรู้จากปรากฏการณ์และกำากับควบคุม ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและสรุป
องค์ความรู้จากปรากฏการณ์ ขั้นที่ 6 ประเมินผล (5) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (6) บทบาท
ของครแูละบทบาทของนักเรยีน (7) ระบบสนับสนุนรูปแบบ 2) ผลการทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 
พบวา่ (1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 (2) ทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 (3) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) 

คำ�สำ�คัญ: ปรากฏการณ์เป็นฐาน อภิปัญญา ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี ทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Abstract
The objectives of this research were to 1) develop a model of a phenomenal learning 

management as a base for integrating metacognition and knowledge in content, combined  
with teaching methods and technologies to develop learning skills in the 21st century in 
mathematics subject of students in grade 12 and 2) study the results of the learning  
management model experiment. The target group was students in grade 12 of  
Sarakhampittayakom School, Mahasarakham Province, the first semester of academic  
year 2021, 1 classroom, and 29 students whom were obtained by cluster random sampling.  
The research tools contained 1) a mathematics learning management plan in grade 12:  
subjects on analysis and presentation of quantitative data, 2) achievement test,  
3) problem solving skill test, 4) critical thinking skill test, and 5) satisfaction questionnaire. 
The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The results of the research found that 1) a phenomenal learning management 
model was the basis for integrating metacognition and knowledge in content, combined 
with teaching methods and technologies to develop achievement and learning skills in 
the 21st century in mathematics subject of students in grade 12. The elements of the  
learning management model contained as follows: (1) principles of the model, (2) objectives 
of the model, (3) concepts and theories in the development of the model, (4) the process 
of learning management, consisting of 6 steps: the first, presenting a valuable phenomenon; 
the second, recognizing prior knowledge ; the third, selecting and planning to understand 
the content from the phenomenon; the fourth, creating a body of knowledge from the  
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phenomenon supervision; the fifth, examining and summarizing the body of knowledge 
from the phenomenon; and the sixth, evaluation, (5) measurement and learning evaluation,  
(6) teachers and students’ roles, and (7) a model supporting system, and 2) the  
experimental results based on using the learning management model found that (1) the 
students’ learning achievement after learning was significantly higher than before at.05 level, 
(2) the students’ critical thinking skills were significantly higher than before learning at .05 
level, (3) the students’ math problem solving skills were significantly higher than before at 
the level of .05, and (4) the students were satisfied with the pattern of learning management 
at a high level (mean = 4.22 and standard deviation = 0.75).

Keywords: learning management model, phenomenon as a base, metacognition, knowledge 
of the content, combined with teaching methods and technologies, 21st century 
learning skills

บทนำา
การพัฒนาประเทศอย่าง ย่ัง ยืนตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561-2580 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้า
หมายการพัฒนาที่สำาคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้
อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถกูต้อง มีทกัษะทีจ่ำาเปน็ในศตวรรษที ่21 มทีกัษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดย มีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง (สำานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2561) 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง “ก้าว
ข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่อการ
ดำารงชวีติในศตวรรษที ่21” (21st Century Skills) 
ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง หรือพูดใหม่
วา่ครตูอ้งไมส่อน แตต่อ้งออกแบบการเรยีนรู ้และ 
อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้นักเรียน 
เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำา (วิจารณ์  
พานิช, 2555) 

แต่จากผลการประเมิน Programme for 
International Student Assessment (PISA) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
การศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
มีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำาเป็น
ต่อการดำารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สอบคร้ังล่าสุดเมื่อปี 2018 พบว่าประเทศไทย
มีคะแนนเฉลี่ยทั้งด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับต่ำากว่าค่าเฉลี่ย OECD 
(Organisation for Economic Co-operation 
and Development) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย
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ด้านการอ่านอยู่ที่ 393 แต่ค่าเฉลี่ย OECD อยู่ที่ 
487 ดา้นคณติศาสตรม์คีะแนนเฉลีย่อยู่ที ่419 แต่
ค่าเฉลี่ย OECD อยู่ที่ 489 และด้านวิทยาศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 426 แต่ค่าเฉลี่ย OECD อยู่
ที่ 489 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.), 2564) จากผลการ
ประเมินดังกล่าวทำาให้อนุมานได้ว่า เด็กไทยยัง
ไม่มีศักยภาพท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

และจากผลการศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนสารคามพิทยาคม พบว่า นักเรียน
ยังขาดทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ และในด้านของครพูบวา่ ครยัูงใช้การ
สอนแบบบรรยาย จดัการเรยีนการสอนไมท่นัสมยั 
ไม่มีส่ือและเทคโนโลยีทีน่า่สนใจ นกัเรยีนไมม่สีว่น
ร่วมเท่าท่ีควร ไม่เห็นความสำาคัญของการเรียน
คณิตศาสตร์ ไม่สามารถนำาความรู้ที่เรียนไปใช้แก้
ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่ง
ที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้ ขาดแรงจูงใจในการเรียน 
(ยุพิน พลเรือง, 2563) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบปรากฏการณ์เป็นฐาน เป็นหนึ่งในวิธี
การจดัการเรยีนรูท้ีช่่วยใหน้กัเรยีนได้พัฒนาทกัษะ
ดังกล่าว โดยเป็นการนำาปรากฏการณ์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงแบบองค์รวมมาเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การเรียนรู้ โดยปรากฏการณ์ที่นำามาศึกษาจะ
ต้องเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ในบริบทที่แท้จริงของผู้เรียน  
(Silander, 2015b) นอกจากน้ียังพบวา่ อภปิญัญา
เป็นการรู้คิดหรือปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้อะไร
ก็ตามด้วยความเข้าใจ ซึ่งเป็นความสามารถของ

บุคคลในการคิดเกี่ยวกับการรู้ของตนเอง สามารถ
ควบคุมกระบวนการคิดของตนเอง ให้เลือกใช้
กลวิธีในการวางแผน การกำากับควบคุม และการ
ประเมินการคิดของตนเองได้ รวมทั้งมีการปรับ
เปลี่ยนการคิดของตนเองให้เหมาะสม จนทำางาน
สำาเร็จได้ (Flavell, 1979) และความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPACK) เป็นการบู
รณาการความรู้ทั้งสามด้าน ได้แก่ เนื้อหา วิธีสอน 
และเทคโนโลยทีีส่อนเพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้ก่
ผู้เรียน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของครูมืออาชีพใน
ยุคปัจจุบัน (Funkhouser and Mouza, 2013) 
ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีข้ึน  
(Alfieri, Brooks, Aldrich, & Tenenbaum, 
2011) การผสมผสานการจัดการเรียนรู้ทั้งสาม
แบบน้ีเข้าด้วยกันจะช่วยให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง
เหมาะสม

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยจึงได้
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการผสม
ผสานการจัดการเรียนรู้ทั้งสามแบบเกิดเป็น “รูป
แบบการจัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์เป็นฐาน
บูรณาการอภิปัญญาและความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบปรากฏการณ์เป็นฐานบูรณาการอภิปัญญา
และความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. เพือ่ศกึษาผลการทดลองใชร้ปูแบบการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้
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2.1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

2.2 เปรียบเทยีบทกัษะการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น

2.3 เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น

2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

กลุ่มเป้�หม�ย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ห้อง ม.6/16 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จำานวน 29 คน ได้มาโดยการสุม่แบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือก�รวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในก�ร
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่

1) แผนการจดัการเรียนรูว้ชิาคณติศาสตร ์
เรื่อง การวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์
เป็นฐานบรูณาการอภปิญัญาและความรูใ้นเนือ้หา
ผนวกวธิสีอนและเทคโนโลยเีพือ่พฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาคณิตศาสตร์ ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 จำานวน 4 แผน แผน
ละ 6 คาบ คาบละ 55 นาท ีรวม 24 คาบ แผนการ

จัดการเรียนรู้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยได้รับการประเมินระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.72 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28) 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลเชิง
ปริมาณ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ขอ้ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน เรื่อง การวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลเชิง
ปริมาณ ได้ผ่านการประเมินความคิดเห็นจากผู้
เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน ผลปรากฎว่าทุกข้อมี
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruency: IOC) ตั้งแต่ 0.80-1.00 ซึ่งผ่าน
เกณฑ ์0.50 มคีา่ความยากตัง้แต ่0.39-0.70 และ
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.40-0.72 หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยวิธีของโลเวท
ท์ (Lovett Method) ผลปรากฏว่า แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82

 3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และนำาเสนอ
ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จำานวน 
4 ข้อ ได้ผ่านการประเมินดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) จากผู้เช่ียวชาญจำานวน 5 ท่าน ผลปราก
ฎว่า ทุกข้อมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 
1.00 มกีารวิเคราะหห์าคา่ความยากและคา่อำานาจ
จำาแนก โดยวิธีของวิทเนย์และซาเบอร์ (Whitney 
and Sabers) พบว่าข้อสอบมีค่าความยากตั้งแต่ 
0.48-0.66 และคา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่0.33-0.43 
การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า
ข้อสอบมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.85

4) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เป็นข้อสอบเลือกตอบ 5 ตอน  
ตอนละ 10 ข้อ รวม 50 ข้อ ได้ผ่านการประเมิน
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ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจำานวน 
5 ท่าน ผลปรากฎว่าทุกข้อมีดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.80-1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 0.50

5) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เปน็แบบ
มาตราประเมินค่า 5 ระดับ จำานวน 25 ข้อ ผ่าน
การวดัระดบัความพึงพอใจจากผูเ้ช่ียวชาญจำานวน 
5 ท่าน โดยทุกข้อมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 1.00 

ขั้นตอนก�รวิจัย

การวิจัยครั้งน้ี แบ่งการดำาเนินการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินงาน 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดของ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้จากการ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสาร
ที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ข้ันท่ี 2 การสร้างและการตรวจสอบรูป
แบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือประเมินความเหมาะ
สมของรูปแบบ และประเมินความสอดคล้องของ
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขัน้ท่ี 3 การสรา้งเอกสารประกอบรปูแบบ
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา 
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่ต่อ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบเอกสารประกอบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อประเมินความ
สอดคล้องของเอกสารประกอบการใช้รูปแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นที่ 5 การศึกษานำาร่องกับนักเรียน
ชั้น ม.6/14 ปีการศึกษา 2564 จำานวน 33 คน  
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ และ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค ก่อนนำาไปใช้จริง

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ได้ดำาเนินงาน 2 ขั้น ดังนี้

ขัน้ที ่1 ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียน
รู้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำานวน 24 คาบ

ขั้นที่ 2 การประเมินผล และการสรุปผล
การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพปัจจบุัน สภาพปัญหา และความต้องการใน
การจดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์ช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จากแบบสอบถาม

2. วเิคราะหค์า่ความสอดคลอ้งและความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยสถิติ t-test  
dependent

4. เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยสถิติ t-test  
dependent

5. เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
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โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยสถิติ t-test 
dependent

6. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ตอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีน
รู้ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และนำาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

ผลการวิจัย
การวิจัยในคร้ังน้ีขอแบ่งการนำาเสนอผล

การวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้

รูปแบบท่ีพัฒนาขึน้มอีงคป์ระกอบของรปู
แบบการจัดการเรียนรู้ 7 องค์ประกอบ ดังนี้

1. หลกัการของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 
เน้นจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเน้นทักษะการคิดวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา สามารถวางแผน กำากับควบคุม และ
ประเมินความคิดของตนเอง และใช้กรอบแนวคิด
ของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี 
(TPACK) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
เรียนอย่างแท้จริงและเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ดา้นทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม เฉพาะทกัษะ
ทักษะการคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

3. แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา 
รูปแบบ เกิดจากแนวคิดและทฤษฎี 3 แนวคิด 

ได้แก่ 1. แนวคิดการเรียนรู้แบบ constructivism  
เป็นจุ ด เ ร่ิม ต้นของการจัดการ เรี ยน รู้ แบบ
ปรากฏการณเ์ปน็ฐาน 2. ทฤษฎปีระมวลผลขอ้มลู 
(Information processing theory) เป็นทฤษฎี
ที่อธิบายการเกิดอภิปัญญา และ 3. แนวคิดเชิง
ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและ
เทคโนโลยี (TPACK) 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีข้ันตอน
การจัดการเรียนรู้จำานวน 6 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 นำาเสนอปรากฏการณ์ทรงคุณค่า 
ในแง่มุมต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา มีความทัน
สมัย น่าสนใจ ก่อให้เกิดผลในวงกว้างระดับชาติ 

ขัน้ที ่2 ตระหนกัถงึความรูเ้ดมิ ตรวจสอบ 
ความรู้ เดิมของนักเรียน ว่านักเรียนมีความรู้
เดิมที่เพียงพอต่อการเรียนเนื้อหาใหม่ ครูเฉลย 
คำาตอบรว่มกบันกัเรยีนเพือ่ใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึ 
ระดับความรู้เดิมของตนเอง รวมทั้งแก้ไขแนวคิด 
ที่คลาดเคลื่อน 

ข้ันที่ 3 เลือกและวางแผนการทำาความ
เขา้ใจเนือ้หาจากปรากฏการณ ์นกัเรยีนแตล่ะกลุม่
รว่มกนัระดมสมองเพือ่วางแผนการทำาความเขา้ใจ
เนื้อหาจากปรากฏการณ์

ข้ั น ที่  4  ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ จ า ก
ปรากฏการณ์และกำากับควบคุม นักเรียนแต่ละ
กลุ่ม ดำาเนินการค้นหาคำาตอบตามแง่มุมหรือ
ประเด็นในปรากฏการณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้จาก
ปรากฏการณ์ โดยครูช้ีแนะให้นักเรียนกำากับและ
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและสรุปองค์ความรู้
จากปรากฏการณ์ นักเรียนตรวจสอบองค์ความรู้ 
ที่ได้จากการค้นหาคำาตอบว่า อยู่ในแง่มุมหรือ
ประเด็นที่กำาหนดหรือไม่ อย่างไร จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปองค์ความรู้ที่ได้ และนำา
เสนอองค์ความรู้ที่ค้นพบต่อเพื่อนร่วมชั้น 
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ขั้นที่ 6 ประเมินผล โดยการให้นักเรียน
ทำาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วให้นักเรียนเปรียบ
เทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรียนเพ่ือตระหนกั
รู้พัฒนาการการเรยีนรูข้องตนเอง จากนัน้นกัเรยีน
แต่ละคนเขียนอนุทินสะท้อนคิดอภิปัญญา เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดอภิปัญญาของตนเอง

การจัดการเรียนรู้ผู้สอนใช้กรอบแนวคิด
ของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี 
(TPACK) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

5. การวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู ้มี
การวัดผลและประเมินผล 2 ลักษณะ คือ

1) การวัดผลและประเมินผลระหว่าง
การดำาเนินการจัดการเรียนรู้ ใช้การสังเกต การ
ทำากิจกรรมกลุ่ม การทำาใบงาน การทำาใบกิจกรรม 
การประเมินประเมินจากชิ้นงานของนักเรียน

2) การวัดผลและประเมินผลหลังการ
ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ ใช้แบบทดสอบ 4 ชุด 
ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้
ปัญหา และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ

6. บทบาทของครูและบทบาทของ
นักเรียน

1) บทบาทของครู จัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน 
อย่างเคร่งครัด ไม่ข้ามขั้นตอน กระตุ้นผู้เรียนให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ให้ผู้เรียนอภิปรายหรือแสดง

ความคดิเหน็ของตนเอง ใหก้ารสนบัสนนุและตอบ
ข้อสงสัยของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเกิดปัญหา และจัด
กิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน

2) บทบาทของนักเรียน ผู้เรียนต้องร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างตั้งใจ และมีส่วนร่วมใน
ทุกกิจกรรม และทำาหน้าที่ของตนเองตามที่กลุ่ม
หมอบหมาย และติดตามข่าวสารปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน 

7. ระบบสนับสนุนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ คือ การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แลปท้อป และ
ผูเ้รยีนมอีปุกรณก์ารสือ่สารทีเ่ชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็
ได้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ได้ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 
5 ท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49 และผ่านการประเมินความ
สอดคล้องโดยทุกหัวข้อการประเมินมีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80-1.00

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้

ผลการทดลองสามารถนำาเสนอออกเป็น 
4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียนโดยการจัดการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
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ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

กลุ่มเป้�หม�ย n คะแนนเต็ม S.D. t

ก่อนเรียน 29 30 13.45 2.84
16.96*

หลังเรียน 29 30 24.10 2.48
(tα.05, df 28 = 1.70) 

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปทีี ่6 ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ียหลังเรียน
สงูกวา่คะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูป
แบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

กลุ่มเป้�หม�ย n คะแนนเต็ม S.D. t

ก่อนเรียน 29 60 22.66 2.20
34.77*

หลังเรียน 29 60 51.93 3.37
(tα.05, df 28 = 1.70) 

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ
การจดัการเรยีนรูม้คีะแนนทักษะการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนกอ่น
และหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

ต�ร�ง 3 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 
โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

กลุ่มเป้�หม�ย n คะแนนเต็ม S.D. t

ก่อนเรียน 29 50 30.90 3.16
10.85*

หลังเรียน 29 50 37.48 2.14
(tα.05, df 28 = 1.70) 
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จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ มีคะแนนทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอ่รปูแบบการจดัการเรียนรู ้ผลปรากฏวา่ นักเรยีน
มคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการจดัการเรยีนรูร้ะดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75

อภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1 .  รูปแบบการจัดการ เรี ยนรู้ แบบ
ปรากฏการณ์เป็นฐานบูรณาการอภิปัญญาและ
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เป็นรูปแบบท่ีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้เพราะ รูปแบบที่
พฒันาขึน้ไดผ้า่นการศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์มี
ทฤษฎีรองรับ คือ 1.ทฤษฎี constructivism เป็น
จดุเริม่ตน้ของการจดัการเรยีนรูแ้บบปรากฏการณ์
เป็นฐาน 2. ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล เป็นทฤษฎี
ที่อธิบายการเกิดอภิปัญญา และ 3. แนวคิดเชิง
ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและ
เทคโนโลยี (TPACK) มีความแปลกใหม่ ยังไม่
เคยมีการผสมผสานแนวคิดและทฤษฎีท้ัง 3 นี้

เข้าด้วยกันมาก่อน จนได้องค์ประกอบทั้งหมด 
7 องค์ประกอบ ที่มีความเหมาะสมในการนำาไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบได้
ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน 
สอดคล้องกับ ขวัญชัย ขัวนาและคณะ (2561) ที่
ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ ที่ 21 ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
รูปแบบมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
83.53/83.72 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบ
ว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด ผล
สมัฤทธิก์อ่นเรียนและหลงัเรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความ
พงึพอใจตอ่การเรยีนตามรปูแบบ อยูใ่นระดบัมาก

2. การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

2.1 ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดมาจาก
การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองของการเรยีนรูแ้บบ
คอนสตรัคติวิสท์ ทฤษฎีประมวลผลข้อมูลที่เป็น
จุดเริ่มต้นของการเกิดอภิปัญญา ซึ่งเป็นแนวคิด
ทางการเรียนรู้ของจิตวิทยาพุทธปัญญาที่เปรียบ
เทยีบความคดิของมนษุยก์บักระบวนการประมวล
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (Eggen & Kauchak, 
1999) และแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPACK) 
ดังนั้นเมื่อถูกนำาแนวคิดนี้มาผสมผสานกันทำาให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการ
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ควบคมุตนเองในการเรียนรูพ้ร้อมทัง้มกีารประมวล
ผลความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ทำาให้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ
ในเนื้อหาส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ ชัชวาลย์ งานดี (2562) 
ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทาง
สังคมเป็นฐาน พบว่า นักเรียนสอบผ่านแบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คิดเปน็รอ้ยละ 
78.38 ผา่นเกณฑท์ีไ่ด้ กำาหนดไวท้ีร่อ้ยละ 70 ของ
นักเรียนทั้งหมดในกลุ่มทดลอง

2.2 ผลของรูปแบบการจัดการเรียน
รู้ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก การเรียนรู้แบบปรากฏการณ์
เป็นฐานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำาห
รับเตรียมผู้เรียนสู่โลกแห่งชีวิตจริง ในระหว่าง
กระบวนการเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะการแก้ปัญหาเป็นหนึ่งใน
ทกัษะจำาเปน็ของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ประกอบ
กับการเรียนรู้โดยมีการกำากับ ควบคุมตนเอง
ตามแนวคิดอภิปัญญาและมีการใช้เทคโนโลยีที่
ออกแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหา ทำาให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิด
ของอรพรรณ บตุรกตญัญ ู(2561) ทีก่ลา่ววา่ การ
เรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมุ่งเน้น การ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนา
ใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มต่อการใช้ชีวติในโลกอนาคต 

2.3 ผลของรูปแบบการจัดการเรียน
รู้ที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียน พบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การเรียนรู้แบบ

ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประ
สิทธิภาพสำาหรับเตรียมผู้เรียนสู่โลกแห่งชีวิตจริง 
ในระหว่างกระบวนการเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นหนึ่งในทักษะจำาเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการเรียนรู้โดยมี
การกำากับ ควบคุมตนเองตามแนวคิดอภิปัญญา
และมีการใช้เทคโนโลยีท่ีออกแบบให้เหมาะสม
กับเน้ือหา ทำาให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ สอดคล้องกับ พงศธร มหาวิจิตร 
(2562) ไดศ้กึษาการประยกุตใ์ชแ้นวคดิการเรยีนรู ้
โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วมกับการเรียน
แบบเชิงรุกในรายวิชาการประถมศึกษา เพื่อเสริม
สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า  
ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนิสิตอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

2.4 ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี
ต่อความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นได้มีการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียน
มีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น มีการใช้เทคโนโลยีและการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ผูเ้รยีนสรา้งองคค์วามรูข้ึน้ดว้ยตนเอง 
มีการกำากับ ควบคุมตนเองในการจัดการเรียนรู้  
จึงเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับ
พงศธร มหาวิจิตร (2562) ได้ศึกษาการประยุกต์
ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็น
ฐานร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุกในรายวิชาการ
ประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์พบวา่นสิติมคีวามพงึพอใจในระดบั
ดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้ 

ควรมีการขยายผลการวิจัยไปใช้กับนักเรียนกลุ่ม
อื่นทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนและควรมี
การควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
เนือ่งจาก กิจกรรมเนน้ใหน้กัเรียนสรา้งองคค์วามรู ้

ด้วยตนเอง อาจใช้เวลามากในบางกิจกรรม

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป  
การวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นี้ในการส่งเสริมสมรรถนะ หรือ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านอื่นๆ 

เอกสารอ้างอิง
ขวัญชัย ขัวนาและคณะ. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(2). 
77-96

ชชัวาลย ์งานด.ี (2562). การศกึษาผลการจดัการเรยีนรูป้รากฏการณท์างสงัคมเปน็ฐาน (Phenomenon 
Based Learning) ในเรือ่ง ไฟปา่ในออสเตรเลยี สาระการเรยีนรูภ้มูศิาสตร ์เพือ่พฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1. โรงเรียนนิคมวิทยา อำาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง. 

พงศธร มหาวิจิตร. (2562). การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วมกับการ
เรียนแบบเชิงรุก ในรายวิชาการประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,42(2). 75-92.

ยพุนิ พลเรือง. (2563). รายงานการศกึษาสภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอน วิชาคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 
ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสารคามพิทยาคม.

วจิารณ ์พานิช. (2555). วถิสีรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือศษิยใ์นศตวรรษท่ี 21. กรงุเทพฯ: มลูนธิสิดศร-ีสฤษดิว์งศ.์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2564). ผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สสวท.

สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ง
ชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ). สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 
2563 จาก http://plan.bru.ac.th

อรพรรณ บตุรกตัญญ.ู การเรยีนรูโ้ดยใช้ปรากฏการณเ์ปน็ฐานเพือ่การสรา้งมมุมองแบบองคร์วมและการ
เข้าถึงโลกแห่งความจริงของผู้เรียน. วารสารครุ-ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 46(2). 
348-365.

Alfieri, L., Brooks, P.J., Aldrich, N.J., & Tenenbaum, H.R. (2011). Does discovery-based  
instruction enhance learning?. Journal of educational psychology, 103(1), 1.



Journal of Education, Mahasarakham University 149 Volume 16 Number 2 April - June 2022

Eggen, P., & Kauchak, D. (1999). Education psychology: Windows on classrooms (3rd ed.). 
New York: Prentice-Hall.

Flavell, J.H. (1979). Metacognitive and Cognitive Monitoring: A new area of psychologicalinquiry.  
New York: D. Van Nostrand Company, Inc.

Funkhouser, B.J., & Mouza, C. (2013). Drawing on technology: An investigation of preservice 
teacher beliefs in the context of an introductory educational technology course. 
Computers & Education, 62, 271-285.

Silander. (2015b). Phenomenon Based Learning. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 จาก http://
www.phenomenaleducation.info/phenomenon-based-learning.html

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth. teaching Education  
researcher, 15(2), 4-14.


