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ชื่อผูศ้ ึกษา
สถานศึกษา
ปีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง
ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2562
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ร่ว มกับ สื่อ ดิจิทัล วิช าเคมี เรื่อ ง ไฟฟ้า เคมี เพื่อ ส่ง เสริม ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นและทัก ษะการคิด
วิเคราะห์ สาหรับนักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ร่วมกับสื่อ
ดิจิทัล วิช าเคมี เรื่อ ง ไฟฟ้า เคมี เพื่อ ส่ง เสริม ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นและทัก ษะการคิด วิเ คราะห์
สาหรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภ าพเป็น ไปตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อ ทดลองใช้
รูปแบบการเรียนรู้ ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ สาหรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 4) เพื่อ ประเมิน ความพึง พอใจของ
นักเรีย นที่มีต่อ รูป แบบการเรีย นรู้ร่ว มกับสื่อดิจิทัล วิช าเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่ง เสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นและทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ สาหรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 ดาเนิน การโดยใช้
กระบวนการวิจัย และพัฒ นา ซึ่งแบ่ง เป็น 4 ขั้น ตอน ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูล พื้นฐาน 2) การสร้า ง
และพัฒ นารูป แบบการเรีย นรู้ ร่ว มกับ สื่อ ดิจิทัล 3) การทดลองใช้ 4) การประเมินความพึงพอใจ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 603 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวั ดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 30 คน
เป็นห้องเรียนที่มีการคละผู้เรียนประกอบด้วยกลุ่มที่เรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) สื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้า
เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบวัด ทักษะการคิด
วิเ คราะห์ 5) แบบประเมิน ความพึง พอใจของนัก เรีย น เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 20 ชั่วโมง (รวม
ทดสอบก่อนและหลั งเรียน) และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ส ถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการนาเสนอ
แบบพรรณนาบทความ
สรุปผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูป แบบการเรีย นรู้ ร่ว มกับ สื่อ ดิจิทัล วิชาเคมี
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า การจัดการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เน้นกระบวนการทางานกลุ่มที่สามารถปรึกษาช่ว ยเหลือกันในการเรียนรู้ ครูควรมีสื่อการ
เรียนรู้ที่ท้าทาย มีสีสันนอกเหนือจากหนังสือเรียน มีวิธีการและขั้นตอนการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่
เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ควรเน้นกระบวนการกลุ่ม ให้มากขึ้น นักเรียนสามารถร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และครูไม่ควรมีบทบาทมากเกิดไป ตลอดจนผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียน
ซ้าได้สะดวกและเข้าถึงข้อมูลบทเรียนได้ง่าย
2. ผลการสร้างและพัฒนารูป แบบการเรีย นรู้ร่ว มกับ สื่อ ดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ประสิ ทธิภ าพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ได้ รูป แบบการเรีย นรู้ แ บบ PHUENG Model และสื่ อ
ดิจิ ทัล วิช าเคมี เรื่ อง ไฟฟ้ าเคมี ส าหรั บนักเรียนชั้นมั ธ ยมศึกษาปีที่ 6 โดยรูป แบบการเรีย นรู ้ แ บบ
PHUENG Model ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1 หลักการ 2.2 วัตถุประสงค์ 2.3 กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ทบทวนอย่างตั้งใจ (Purposely activate) ขั้นที่ 2
แสวงหาเสมอๆ (Habitually seek) ขั้นที่ 3 อธิบายอย่างเข้าใจชัดเจน (Understandably explain) ขั้นที่
4 พั ฒ นาอย่ า งมุ่ ง มั่ น (Eagerly develop) ขั้ น ที่ 5 แลกเปลี่ ย นอย่ า งชั ด เจนเหมาะสม (Noticeably
exchange) และขั้นที่ 6 ประเมินผลอย่างได้รับประโยชน์ (Gainfully evaluate) 2.4 ระบบสังคม 2.5 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน 2.6 เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ เมื่อนาไปทดลองใช้พบว่ามีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.93/84.42
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริม
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นและทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ สาหรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 พบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้แ บบ PHUENG Model ร่วมกับ
สื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะ
การคิด วิเคราะห์ ของนั กเรี ย นที่เรี ย นโดยได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรู ปแบบการเรีย นรู้ แ บบ

PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี
เรื่ อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่ งเสริ มผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด (X̅=4.57, S.D. = 0.53) และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี
เรื่ อง ไฟฟ้ าเคมี เพื่ อส่ งเสริ มผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทั กษะการคิ ดวิ เคราะห์ ส าหรั บนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้

