
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยใช้สถานการณ์
เปน็ฐานกบัการเรยีนรว่มกนั เพือ่มุง่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและ
ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Development of An Integrated Learning Management 
Modelby Situational-based with Collaborative Learning Aimed 
at Improving Students’ Academic Achievement and Enhancing  
their Competencies in The Chemistry Curriculum on the topic 
of Chemistry Bonding of Mathayomsuksa 4 Students

สุนทร พลเรือง1*

Soontorn Ponruang1*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน และ 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
ดังนี้ 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีก่อนเรียนและหลังเรียน 2.2) ศึกษาผลการ
ส่งเสริมสมรรถนะหลัก หลังการเรียนรู้รายวิชาเคมี และ 2.3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาเคมี จำานวน 9 คน และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำานวน 647 คน กลุ่มทดลองที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 1 ห้อง 30 คน มีวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) เครือ่งมอืการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรยีนรู ้2) แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 3) แบบประเมนิการสง่เสรมิสมรรถนะหลกักอ่นเรยีน
และหลังเรียน และ 4) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test 
(Dependent Samples) 
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ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการของรูปแบบ (2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (3) แนวคิดและ
ทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบ (4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 นำาเสนอ 
สถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 2 วางแผน ขั้นที่ 3 แก้ปัญหา ขั้นที่ 4 สะท้อนผล ขั้นที่ 5 ความคิดรวบยอด 
และ ข้ันท่ี 6 ประเมินผล (5) การวัดผลและประเมินผล (6) บทบาทครูและบทบาทนักเรียน และ  
(7) ระบบสนับสนุน 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า (1) นักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนพัฒนาการสมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะเพิ่มข้ึนร้อยละ 45.53 และ  
(3) ระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่รปูแบบการจดัการเรยีนรูม้คีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.31 คอื นกัเรยีน
กลุ่มทดลองมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนารูปแบบ 2PARIE model การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ส่งเสริมสมรรถนะ

Abstract
The objectives of this research were to 1) develop an integrated learning management  

model. and 2) to study the results of the learning management model experiment as  
follows: 2.1) to compare the learning achievements in chemistry courses before and after 
school; 2.2) to study the results of promoting core competencies. After learning chemistry 
course and 2.3) to study the level of satisfaction towards the learning management model. 
The population used in the research were 9 chemistry teachers and 647 Mathayomsuksa 
4 students in the first semester of the academic year 2021. The experimental group used 
in the research consisted of 1 Mathayomsuksa 4 students in 1 room 30. Cluster random 
sampling. Research tools consisted of 1) a learning management plan, 2) an achievement 
test before and after school, 3) an assessment of core competency promotion before and 
after school, and 4) a questionnaire on the level of satisfaction towards learning management 
model The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation. 
and hypothesis testing using t-test (Dependent Samples).

The results of the research showed that 1) the model of learning management 
There are 7 components of the learning management model: (1) the model’s principle,  
(2) the model’s objectives, (3) concepts and theories in model development, (4) the learning  
management process consists of 6 steps: 1 presenting the problem situation, step  
2 planning, step 3 problem solving, step 4 reflecting, step 5 conceptualization, and 
step 6 evaluation (5) measurement and evaluation (6) teacher and student roles, and  
(7) Support system 2) The experimental results using the learning management model 
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บทนำา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน

ในปัจจุบันนี้จะต้องจัดให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงทางเศษฐกจิ สังคม วฒันธรรม สภาพ
แวดลอ้ม ความรู้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือนำาไปพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกศตวรรษ
ที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) การจัดทำา
หลักสูตรจึงเป็นเครื่องมือที่สำาคัญที่จำาเป็นอย่าง
ยิง่ท่ีจะนำาไปสู่การพฒันาจดัการเรยีนรู ้เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ในมิติต่างๆ ได้ (ประสาท 
เนืองเฉลิม, 2560) 

ปัญหาการจัดการศึกษาในระบบของ
ประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากการจัดการทดสอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National  
Educational Test: O-Net) ในทกุๆ ปนีัน้ ผลทีอ่อก
มามักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็คือเด็กไทย
มีความรู้ต่ำากว่ามาตรฐานอยู่เสมอๆ หรือแม้แต่
การศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organization for Economics  

Co-operation and Development, OECD) 
ที่รู้กันในชื่อของ PISA (Programmed for  
International Students Assessment) พบว่า
นักเรียนไทยท่ีจัดได้ว่ามีความรู้วิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดบัสงูมเีพยีง 1 % เทา่นัน้เอง ทัง้ทีเ่ราใชเ้วลาใน
การจดัการเรยีนรูม้ากกว่า 8 ชัว่โมง (มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2559) 

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำาเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนำาข้อมูลจากแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาใช้เป็นกรอบและ
ทศิทางในการพฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามเหมาะสม
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถ
วเิคราะหป์ญัหา หรอืวเิคราะหส์ถานการณไ์ดอ้ยา่ง
รอบคอบและถีถ่ว้น สามารถนำาไปใชใ้นชวิีตประจำา
วันไดอ้ยา่งเหมาะสม หรอืเพือ่แก้ปญัหาพฒันางาน
ด้วยกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560) 

ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญที่จะนำา
หลักสูตรไปใช้ในการจัดทำารูปแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน ครูต้องเข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละ

found that (1) the students in the experimental group had a statistically significantly higher 
score on learning achievement after school than before at the.05 level; (2) the students The 
experimental group had a 45.53% increase in the developmental scores of the two core 
competencies, and (3) The students’ satisfaction with the learning management style had 
an average of 4.31, meaning that the students in the experimental group had a high level 
of satisfaction.

Keywords: 2PARIE model development, Integrated learning management, enhanced  
competency
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คนมคีวามรูค้วามสามารถไมเ่ทา่กนั เพราะพ้ืนฐาน
ครอบครัวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังน้ันการ
จัดการเรียนรู้ต้องคำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ควรจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
นสิยัรกัการเรยีนรูต้ลอดชีวติ และการจดัการเรยีนรู้
ในรปูแบบใหม ่ครตูอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนใหม่
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน
ควรพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
และนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ช้รว่มกบั
การจัดการเรียนรู้อย่างผสมผสาน เพื่อส่งเสริมผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนและสมรรถนะหลกัด้านต่างๆ 
ให้กับผู้เรยีนเต็มศกัยภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
และสอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21

สำาหรบัหลกัสตูร สาระและมาตรฐานการ
เรยีนรู้ของกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(ฉบบั
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ประกอบด้วย 
4 สาระ และ 10 มาตรฐานการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
เน้นที่สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน 
ว 2.1 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) เนื้อหา
รายวิชาเคมีเรื่อง พันธะเคมี จัดอยู่ในมาตรฐานนี้  
จากการจดัการเรยีนรูใ้ห้กบันกัเรยีนทกุปทีีผ่า่นมา  
พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ำานอกจากน้ียังพบว่า สมรรถนะหลักด้านการ
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
และการทำางานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะ
ผู้นำาค่อนข้างต่ำา ผู้วิจัยจึงศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาดัง
กลา่ว พบวา่ การจดัการเรยีนรู้สามารถดำาเนนิการ
ได้หลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับการยอมรับและมีโอกาส
ประสบผลสำาเร็จมากที่สุด คือ กระบวนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development: 
R&D) (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2563) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation Based Learning) เป็นหนึ่ง
ในวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ใกล้เคียงกับชีวิตจริง เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจ คิด วิเคราะห์ สรุปเป็นหลัก
การหรอืความคดิรวบยอดได ้และการจดัการเรยีน
รูแ้บบการเรยีนรว่มกัน (Collaborative Learning) 
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิด การสืบ
เสาะคน้หา การคดิแกป้ญัหา ภายใตก้ารเรยีนรูร้ว่ม
กันเปน็ทมี (เขมณัฏฐ ์มิง่ศริธิรรม, 2559) จากขอ้ดี
ของทั้งสองวิธีการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้บูรณา
การทั้งสองวิธีเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปัญหาดังที่ได้กล่าวมา  
จงึเกิดเปน็ “รปูแบบการจัดการเรียนรูเ้ชงิบูรณาการ 
โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน 
เพือ่มุง่พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและสง่เสริม
สมรรถนะการเรียนรู้รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

เชิงบูรณาการ โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานกับการ
เรียนร่วมกัน 

2. เพือ่ศกึษาผลการทดลองใชร้ปูแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ โดยใชส้ถานการณเ์ปน็
ฐานกับการเรียนร่วมกัน ดังนี้ 

2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

2.2 ศกึษาการสง่เสรมิสมรรถนะหลกัการ
เรยีนรูร้ายวชิาเคม ี2 สมรรถนะ ไดแ้ก ่การสบืสอบ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ และการ
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ทำางานแบบรวมพลงัเปน็ทมี และมภีาวะผูน้ำา หลงั
จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

2.3 เพือ่ศกึษาระดับความพึงพอใจทีม่ต่ีอ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

สมมติฐานการวิจัย
1. รปูแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงบรูณาการ 

โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
เคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่กอ่นเรยีนอย่างมนัียสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

2. รปูแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงบรูณาการ 
โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน 
สามารถส่งเสริมสมรรถนะหลักทางการเรียน
รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองหลังเรียนมีพฒันาการสมรรถนะหลกัสงูขึน้
ร้อยละ 40 ขึ้นไป

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร (Population) ได้แก่ ครู
ผู้สอนรายวิชาเคมี จำานวน 9 คน และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
จำานวน 647 คน

1.2 กลุ่มทดลอง (Sample) ได้แก่ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 1 
ห้อง คือ ห้อง ม.4/16 เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง 
จำานวน 30 คน มีวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling) 

2. ตัวแปรที่ศึกษ� ได้แก่

2.1 ตัวแปรตน้ (Independent Variable) 

คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ประกอบด้วย

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
เคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนกลุ่มทดลอง

 2) พัฒนาการสมรรถนะหลักการ
เรียนรู้รายวิชาเคมีของนักเรียนกลุ่มทดลอง

 3) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูป
แบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลอง

3. ระยะเวล� 

แผนการดำาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง เดือน สิงหาคม ถึง 
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

4. เครื่องมือก�รวิจัย ได้แก่ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 6 แผน 
ผ่านการประเมินความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ 
จำานวน 5 คน อยู่ที่ 1.00 ทุกรายการ

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำานวน 40 ข้อ 
เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผ่าน
การประเมินความสอดคล้องจากผู้ เชี่ยวชาญ 
จำานวน 5 คน อยู่ที่ 1.00 ทุกรายการ ผ่านการ
หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ (Try out) ค่า
ความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.57-0.77 ค่า
อำานาจจำาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.44-0.82 และค่า
ความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ 0.95 คัดเลือก
ไว้จำานวน 30 ข้อ 

3. แบบประเมินส่งเสริมสมรรถนะหลัก
ก่อนเรียนและหลังเรียน จำานวน 20 ข้อ ผ่านการ
ประเมนิความสอดคลอ้งจากผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 5 
คน อยู่ที่ 1.00 ทุกรายการ
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4. แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ
ที่ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุดจำานวน 20 ข้อ ผ่านการ
ประเมินความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ จำานวน 5 
คน อยู่ที่ 1.00 ทุกรายการ

5. การดำาเนินการวิจัย มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยใช้สถานการณ์
เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน ผู้วิจัยได้ดำาเนินงาน 
6 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดของ
การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้จากการ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากครูผู้สอนและผู้เรียนใน
กลุ่มประชากร เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการพัฒนา
สมรรถนะหลัก ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู ้เพือ่ใหไ้ดก้รอบแนวคิดของการสรา้งรปูแบบ
การจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 2 การสร้างและการตรวจสอบ 
รปูแบบการจัดการเรียนรู ้และประเมนิความเหมาะ
สมและความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

ขัน้ท่ี 3 การสรา้งเอกสารประกอบรปูแบบ
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบประเมินผลการส่งเสริมสมรรถนะทางการ
เรียน และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบและประเมินความ
สอดคล้องของเอกสารประกอบการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน 

ขั้นที่  5 การตรวจสอบแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (P) ค่าอำานาจจำาแนก (r) และค่า
ความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ ตามแบบของ  
Kuder-Richardson KR-20 (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545) จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่เคยเรียนเนื้อหารายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี 
ผ่านมา 

ขัน้ที ่6 การศึกษาทดลองกับนกัเรยีนกลุม่
นำาร่อง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 
ม.4/15 จำานวน 36 คน เพือ่ศกึษาความเปน็ไปได้
ในการนำาไปใช้และศึกษาอุปสรรคและปัญหาก่อน
นำาไปใช้กับกลุ่มทดลอง

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยใช้สถานการณ์
เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน เพื่อมุ่งพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะการ
เรียนรู้รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ดำาเนินงาน 2 ขั้น ดังนี้

ขัน้ที ่1 ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียน
รูเ้ชงิบรูณาการระหวา่งการเรยีนโดยใชส้ถานการณ์
เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน เพื่อมุ่งพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะ
การเรียนรู้รายวิชาเคมีของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานการณ์จริงกับนักเรียน
กลุ่มทดลอง

ขั้นที่ 2 การประเมินผล และการสรุป
ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง

6. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหา 
และความต้องการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 106 คน 
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โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากแบบสอบถาม

2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหา 
และความต้องการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี จาก
ครูผู้สอนรายวิชาเคมี จำานวน 9 คน โดยการทำา
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ (PLC) และบันทึกลงใน
แบบบันทึกกิจกรรม PLC

3. วิเคราะห์ประเมินความเหมาะสม 
และความสอดคล้องของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 
โดยทำาการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคา่ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูท้รง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน

4. วิเคราะห์ประเมินความสอดคล้อง 
(IOC) ของเอกสารประกอบการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน

5. วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่า
อำานาจจำาแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ
ทั้งฉบับ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียน

6. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test (dependent) 

7 .  วิ เคราะห์ข้อ มูลผลการส่ง เส ริม
สมรรถนะหลักของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยหาค่าพัฒนาการเพิ่ม
ขึ้นเป็นร้อยละ

8 .  วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลจ ากการตอบ
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย มี 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ โดยใชส้ถานการณเ์ปน็ฐานกบั
การเรียนรว่มกนั เพือ่มุง่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและสง่เสริมสมรรถนะการเรยีนรู้รายวชิาเคมี 
เรือ่ง พนัธะเคม ีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพ
ปัญหาของผู้เรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำานวน 
106 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า  
เนื้อหาเรื่องยากที่สุด คือเรื่อง พันธะเคมี คิด
เป็นร้อยละ 59 สาเหตุของปัญหา คือ เนื้อหา
เรื่องที่ศึกษาเป็นนามธรรม นักเรียนไม่มีพื้นฐาน 
และความต้องการเน้นการรูปแบบลงมือปฏิบัติ  
ครูผู้สอนรายวิชาเคมี จากการทำากิจกรรมชุมชน
การเรียนรู้ (PLC) จำานวน 9 คน พบว่า ควรมี 
รูปแบบการจัดการ เรี ยน รู้ที่ ทำ า ให้ผู้ เ รี ยนมี
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนแบบ
พึ่งพาช่วยเหลือกัน และการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบ คือ แนวคิดทฤษฎี 
Constructivism ทฤษฎกีารวดัประเมนิตามสภาพ
จริง และ ทฤษฎี Cooperative or Collaborative 
Learning ผู้วิจัยนำาข้อมูลทั้งหมดนำามาศึกษาวิจัย
และพัฒนาจนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี 
7องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลกัการของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
เป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนสำาคัญ ผู้เรียนเกิดทักษะ
ด้านการคิด การสืบเสาะค้นหา การคิดแก้ปัญหา 
ภายใต้การทำางานร่วมกันเป็นทีม ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และยังส่งเสริมสมรรถนะหลัก
แกผู่เ้รยีน และสอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรูข้อง
โลกในศตวรรษที่ 21
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2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ดังน้ี 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน และ 2) ส่งเสริมสมรรถนะหลักการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน

3. แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนารูป
แบบ คือ การใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation- 
Based Learning) เกิดจากแนวคิดทฤษฎี  
Constructivism และทฤษฎีการวัดประเมินตาม
สภาพจริ ส่วนการเรียนร่วมกัน (Collaborative 
Learning) เกิดจากแนวคิดทฤษฎี Cooperative 
or Collaborative Learning

4. กระบวนการจัดการเรยีนรูข้องรปูแบบ
ชื่อ 2PAIRE model ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ดงันี ้1) ขัน้นำาเสนอสถานการณป์ญัหา (Problem  
situation: P) 2) ขัน้วางแผน (Planning: P) 3) ขัน้แก้
ปัญหา (Action: A) 4) ขัน้สะทอ้นผล (Reflecting:  
R) 5) ขั้นความคิดรวบยอด (Ideas: I) และ 6) ขั้น
ประเมินผล (Evaluation: E) 

5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
มี 2 ลักษณะ ดังน้ี 1) การวัดผลและประเมิน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การสังเกต การ
ทำากิจกรรมกลุ่ม ตรวจชี้นงานของผู้เรียน การ
วัดผลสัมฤทธิ์เนื้อหาเรื่องย่อย และ 2) การวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้และประเมนิผลการส่งเสรมิ
สมรรถนะหลักของผู้เรียน

6. บทบาทของครูและนักเรียน ครูควร
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้พรอ้มศกึษากระบวนการจดัการเรยีนรูต้าม
รูปแบบ 2PAIRE mode 6 ขั้นตอนอย่างละเอียด 
สำาหรับนักเรียนควรร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายจากกลุ่มอย่างเคร่งครัด

7. ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ คือ 
ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตได้

ตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยใช้สถานการณ์
เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน เพื่อมุ่งพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะการ
เรียนรู้รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ปรากฎ
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ก�รทดสอบ นักเรียน คะแนนเต็ม S.D. T Sig.

ก่อน 30 30 8.90 2.83
13.58* 0.00

หลัง 30 30 18.80 4.38

จากตาราง 1 พบว่า การทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 8.90 ค่าส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน 2.83 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

18.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.38 และเมื่อ 
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ 
หลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. การส่งเสริมสมรรถนะหลักการเรียนรู้
รายวิชาเคมี ได้แก่ การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจติวทิยาศาสตร์ และการทำางานแบบรวมพลงั

เป็นทีมและมีภาวะผู้นำา กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
จำานวน 30 คน ปรากฎดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการส่งเสริมสมรรถนะหลักก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง

สมรรถนะหลัก
คะแนน

เต็ม

พัฒน�ก�ร 
เพิ่มขึ้นร้อย

ละ
ก่อน
ใช้

หลังใช้ ผลต่�ง

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ และ
การทำางานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำา

20 8.07 13.50 5.43 45.53

จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรยีนกลุม่ทดลอง
มผีลคะแนนสมรรถนะหลกักอ่นการใช้รปูแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉลี่ย 8.07 หลังจากการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 13.50 พัฒนาการของการส่ง

เสริมสมรรถนะหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.53

3. ระดบัความพงึพอใจทีม่ตีอ่รปูแบบการ
จดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนกลุม่ทดลอง จำานวน 30 
คน ปรากฎดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ร�ยก�รประเมิน
ระดับคว�มพึงพอใจ

S.D. คว�มหม�ย

ด้านครูผู้สอน จำานวน 7 ข้อ 4.43 0.42 มาก

ด้านการจัดการเรียนรู้ จำานวน 4 ข้อ 4.21 0.59 มาก

ด้านการวัดผลและประเมินผล จำานวน 4 ข้อ 4.40 0.48 มาก

ด้านประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จำานวน 5 ข้อ 4.20 0.48 มาก

เฉลี่ยทั้ง 4 ด้�น 4.31 0.49 ม�ก

จากตาราง 3 พบว่า หลังจากการใช้รูป
แบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลอง มี
คะแนนเฉล่ีย 4.31 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.49 แปลผลจากคะแนนของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

เชิงบูรณาการ โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานร่วมกับ
การเรียนรว่มกัน เพือ่มุง่พัฒนาผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนและสง่เสริมสมรรถนะการเรยีนรู้รายวชิาเคมี 
เรือ่ง พนัธะเคม ีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 
มีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. รปูแบบการจดัการเรียนรูเ้ชงิบรูณาการ 
โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน 
เพือ่มุง่พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและสง่เสริม 
สมรรถนะการเรียนรู้รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะ
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น 
รูปแบบที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้รายวิชาเคมี โดยเน้น
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สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ และสมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบ
รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำา ท้ังนี้เพราะ รูป
แบบที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีทฤษฎีรองรับ มีความแตกต่าง เกิด
จากการบูรณาการ ยังไม่เคยมีรูปแบบที่บูรณา
การสองวิธีการน้ีมาก่อน มีองค์ประกอบทั้งหมด 
7 องค์ประกอบ ที่มีความเหมาะสมในการนำาไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบได้
ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒ สอดคล้องกับ 
ขวัญชัย ขัวนาและคณะ (2561: 77) ที่ได้พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ รูปแบบมี
ค่าประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 83.53/83.72 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่ามีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และผู้เรียนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีน
ตามรูปแบบ อยู่ในระดับมาก

2. ผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสงูกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ทั้งนี้เป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทำาให้ 
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนในกลุ่ม มีการพ่ึงพาช่วยเหลือกัน จึงเกิด
องค์ความรู้เป็นความคิดรวบยอด ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุวัจนา ศรีวิเนตร (2562: บทคัดย่อ) ได้ทำาการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาเคมีที่

เนน้กระบวนการเรยีนรูแ้บบนำาตนเอง เพือ่สง่เสรมิ
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การใช้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลของการสง่เสรมิสมรรถนะหลักการ
เรียนรู้รายวิชาเคมี พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนส่งเสริมพัฒนาการสมรรถนะหลักเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 45.53 ทั้งนี้เป็นเพราะรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรวมพลังทำางานเป็นทีมในคิด
แก้ปัญหา สืบเสาะค้นหาคำาตอบตามสถานการณ์
ที่เผชิญ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ เวทสิา ตุย้เขยีว (2563: 
245) ไดท้ำาการวิจยั เรือ่ง แนวทางการจดัการเรยีน
รู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่ส่งเสริมสมรรถนะการ
แกป้ญัหาแบบรว่มมอือยา่งสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
พบว่า เมื่อนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ
สรา้งสรรคเ์ปน็ฐาน นักเรียนมีการพฒันาสมรรถนะ
มากขึ้น 53% 

 4. ผลของการศกึษาระดบัความพงึพอใจ
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ทั้งนี้เป็นเพราะรูป
แบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นทำาให้นักเรียนมี
สว่นรว่มในทำากจิกรรม นกัเรยีนแตล่ะคนมบีทบาท
หน้าที่รับผิดชอบเกิดภาวะผู้นำาประกอบกับการ
แสวงหาความรู้แบบร่วมกันระหว่างเพื่อนจึงเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุวัจนา ศรีวิเนตร (2562: บทคัดย่อ) ได้
ทำาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนวิชา
เคมีที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนำาตนเอง เพื่อ
สง่เสรมิการคดิอยา่งมวิีจารณญาณและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 
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พบวา่ นักเรยีนนมรีะดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 ผู้บรหิารโรงเรยีนเปน็บคุคลสำาคัญใน
การให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ควร
นำารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปเผยแพร่ หรือ
จัดอบรมให้กับครูที่สนใจ เพ่ือให้ครูสามารถนำา
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.2 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
2PARIE model มี 6 ขั้น ครูผู้สอนจะต้องทำาการ

ศึกษาข้ันตอนแต่ละข้ันอย่างละเอียดชัดเจน และ
ต้องทำาตามขั้นตอนทุกขั้นตอน

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรนำาการจดัการเรยีนรูด้้วยรปูแบบ 
2PARIE model นีไ้ปใช้ในเรือ่งอ่ืนๆ ระดับชัน้อ่ืนๆ 
เพื่อเป็นการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบนี้ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น

2.2 ควรนำาการจดัการเรยีนรูด้้วยรปูแบบ 
2PARIE model นี้ไปพัฒนาใช้สอนในสาขาวิชา
ต่างๆ เพื่อเป็นการขยายผลรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น

 2.3 ควรนำาการจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบ 
2PARIE model นีไ้ปศกึษาเปรียบเทยีบกบัรปูแบบ
การสอนอื่นๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ 
ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น
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