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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง 
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมสำาหรับนักศึกษาครู 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นสูง 
และนวัตกรรม และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก ่นกัศกึษาครรูะดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
รายวิชาฟิสิกส์สำาหรับครู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำานวน 64 คน จากการเลือกแบบเจาะจง  
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
2) แบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมที่วัดความคิด และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก และค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.41/82.69 2) ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
ของนักศึกษาครูหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความคิด
เห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม นักศึกษาครู  
คลื่นเสียง 

Abstract 

The purposes of this research were to; 1) develop competency-based learning on 
the topic of sound waves for pre-service teachers, 2) compare higher-order thinking and  
innovation skills of pre-service teachers after learning through the competency-based  
learning, and 3) study the pre-service teacher’s opinions of the competency-based learning. 
The research samples were 64 undergraduate students purposively selected from general 
science program and who were taking Physics for teacher I course in academic year 2019 
at Suan Sunandha Rajabhat University. Research instruments were; 1) competency-based 
learning lesson plans, 2) higher-order thinking and innovation skills test, and 3) pre-service 
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teacher’s opinions of competency-based learning form. The research findings showed that; 
1) the competency-based learning lesson plans had high level of efficiency E1/E2 equal to 
82.41/82.69, 2) pre-service teacher’s higher-order thinking and innovation skills had significantly 
higher at .05 confident level after learning through this learning model, and 3) the pre-service 
teacher opinions of competency-based learning had the high level on this learning activity. 

Keywords: Competency-based Learning, Higher-order Thinking, Pre-service Teacher, Sound 
wave

บทนำา 

วทิยาศาสตรม์บีทบาทสำาคญัตอ่สงัคมไทย
ในปจัจบุนัและอนาคต องคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร์
ถือว่าเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ที่สำาคัญมากต่อการ
พัฒนาและแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
และภายในประเทศ อีกทั้งการศึกษาวิทยาศาสตร์
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นทางด้านเทคโนโลยี 
อนัเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศ ซึง่ตรงกบั 
เปา้หมายของการจดัการศกึษาไทยในยคุประเทศไทย 
4.0 ที่มุ่งเน้นให้พลเมืองไทยเป็นผู้มีความรู้ และมี
ทักษะการคิดขั้นสูง สามารถนำาความรู้ไปพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำาทางด้านการ
ศึกษาและเศรษฐกิจได้ในอนาคต อรชร ปราจันทร์ 
และสกุญัญา แชม่ชอ้ย (2561: 156-169) ในขณะ
ทีท่ั่วโลกกม็เีปา้หมายในทางเดยีวกนั และมองวา่การ
จดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิความสามารถด้านการคดิ
ใหกั้บผู้เรยีน โดยเฉพาะทกัษะการคดิเชงินวตักรรม 
(Weiss and Legrand. 2011: 63-78) การคิด
เชิงนวัตกรรมนี้เป็นทักษะที่มีความสำาคัญมากใน
สังคมไทย ซึ่งนวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่อาจไม่
เคยมีผู้ใดทำามาก่อน หรือเคยทำามาแล้วแต่ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติม ซึ่งผู้ใดที่จะเป็น
ครวูทิยาศาสตรก็์ควรไดร้บัการพฒันาทกัษะการคดิ
ดังกล่าวและทักษะที่สำาคัญในศตวรรษที่ 21 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาควรเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ 
ผูเ้รยีนเป็นนกัศกึษาครูในสถาบนัอุดมศกึษา (Clark 
and French. 2014: 63-84) 

สถาบันอุดมศึกษาใดท่ีทำาหน้าท่ีผลิตครู
โดยเฉพาะครวูทิยาศาสตร ์จงึควรทีจ่ะมกีารพฒันา

หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ 
และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานตามนโยบายในการพฒันาประเทศ 
การศึกษาไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งครู
และผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้น
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะ
และคณุลกัษณะทีจ่ำาเปน็สำาหรบันกัศกึษาคร ูสรา้ง
บัณฑิตให้เป็นครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถ
สร้างนวัตกรรม ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และทำางานได้ทุกแห่งในโลก จุฑามาส 
โหย่งไทย (2561: 344-356) 

ทัง้นีใ้นป ีพ.ศ. 2562 เครอืขา่ยมหาวทิยาลยั
ราชภฏัแหง่ประเทศไทยจำานวน 38 แหง่ ไดร้ว่มมอื
กันในการปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกับทศิทาง
ในการพฒันาของประเทศ น่ันคอื หลกัสตูรแบบฐาน
สมรรถนะ และมุง่เนน้การพฒันาทกัษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งมี
การระบุไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และ
กำาหนดให้นักศึกษาครูต้องสามารถจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และเป็น
ไปตามแนวทางการจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะ 
ดงันัน้ผูว้จิยัในฐานะผูผ้ลติครสูาขาวชิาวทิยาศาสตร์
จึงมีความประสงค์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการ
คิดข้ันสูงและนวัตกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถนำาเกณฑ์สมรรถนะมาเป็นแนวทางการ
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ออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ ซ่ึงมีความจำาเป็น
และสำาคัญมาก (เอนก เทียนบูชา. 2559: 33-47) 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยจำานวนไม่มากที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว โดยเฉพาะ
ในรายวิชาฟิสิกส์ และเนื้อหาในเรื่องคลื่นเสียง 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศงานวิจัยส่วน
ใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ส่ือและอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยเีพือ่การสอนเทา่น้ัน (Meredith. 2008: 
242-251) ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาและ
ศกึษาประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรูแ้บบฐาน
สมรรถนะ เรือ่ง คลืน่เสยีง วา่สามารถสง่เสรมิทกัษะ
การคดิขัน้สงูและนวัตกรรมของนักศกึษาครไูด้หรอื
ไม่ รวมทัง้ศกึษาความพงึใจของนกัศึกษาครูท่ีมต่ีอ
การเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้เพือ่นำาไปสูก่ารปรบัปรุงและ
พัฒนาได้ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ เรือ่ง คลืน่เสยีง ทีส่ง่เสรมิทกัษะการคดิ
ขั้นสูงและนวัตกรรมสำาหรับนักศึกษาครู

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด
ขัน้สงูและนวตักรรมของนกัศกึษาครกูอ่นและหลงั
เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

สมมติฐานการวิจัย 

นกัศึกษาครทูีเ่รยีนรูผ้า่นการจดัการเรยีนรู้
แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง มีทักษะ การ
คดิขัน้สงูและนวตักรรม หลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ไดแ้ก ่นกัศกึษาระดบัชัน้ปรญิญา

ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 
2562 จำานวนทั้งสิ้น 264 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร
ครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ฟิสิกส์สำาหรับครู 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จำานวน 64 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่น
เสียงตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวตักรรม และความพึงพอใจตอ่การจัดการเรยีนรู้
แบบฐานสมรรถนะ เรือ่ง คลืน่เสยีง ของนกัศกึษาครู

ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาจาก
รายวิชาฟิสิกส์สำาหรับครู 1 จำานวน 3 (2-2-3) 
หน่วยกิต เร่ือง คลื่นเสียง ใช้เวลาในการจัดการ
เรียนการสอน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ของสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรครุศาสตร์บณัฑติ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้รายวชิา
ฟสิกิสส์ำาหรบัคร ู1 เรือ่ง คลืน่เสยีง โดยจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทาง 6 ขั้นตอนของการจัดการ
เรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ สำาหรบั
นักศึกษาครู ประกอบไปด้วย 3 แผน แผนละ 4 
ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจำานวน 6 ข้อ 
คะแนนรวม 20 คะแนน พัฒนามาจากแบบวัด
ทักษะการคิดขั้นสูงของไวยาน (Wayan. 2017: 
32-44) โดยผู้วิจัยได้ทำาการแปลเป็นภาษาไทย 
ตรวจสอบความถกูตอ้งโดยผูเ้ชีย่วชาญ และทดลอง
ใช้แบบทดสอบเพื่อนำามาหาค่าความเชื่อมั่นซึ่งได้
เท่ากับ 0.79 คำาถามหรือสถานการณ์ที่ใช้ในแบบ
ทดสอบมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ แต่เป็น
สถานการณ์ที่นักศึกษาไม่คุ้นเคย
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3. แบบประเมนิความคดิเหน็ของนักศกึษา
ครู ซึ่งพัฒนามาจากแบบประเมินในงานวิจัยการ
ศึกษาของจุง ฮันและคณะ (Hyun. 2017: 112) 
ซึ่งได้ทำาการตรวจสอบภาษาและความถกูต้องโดย
ผูเ้ช่ียวชาญกอ่นนำามาใชใ้นการเก็บขอ้มลู เปน็แบบ
ประเมนิทีป่ระกอบดว้ยรายการประเมิน 5 รายการ 
และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนน ดังนี้ 1-1.50 หมายถึง  
น้อยที่สุด 1.51- 2.50 หมายถึง น้อย 2.513.50 
หมายถึง ปานกลาง 3.51-4.50 หมายถึง มาก  
และ 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. สงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เพื่อนำา
มาพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง  
คลืน่เสยีง ทีส่ง่เสรมิทกัษะการคดิขัน้สงูและนวตักรรม 
ซึ่งจากการสังเคราะห์แล้วจึงได้นำาผลการวิจัยของ 
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และประสาท เนืองเฉลิม 
(2561: 129-141) ซึง่ไดส้รปุข้ันตอนไว ้5 ข้ันตอน  
ไดแ้ก ่1) ขัน้การระบคุวามตอ้งการ 2) ขัน้การระดม
สมอง 3) ขัน้การสรา้งชิน้งาน 4) ขัน้การปฏบิตักิาร
สอน และ 5) ขั้นการประเมินนวัตกรรม มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้เป็น 6  
ขัน้ตอน ไดแ้ก ่1) ขัน้การระบปุญัหา 2) ข้ันการระดม 
สมอง 3) ขัน้การสรา้งชิน้งานนวตักรรม 4) ขัน้การ
ลงมือปฏิบัติ 5) ขั้นการประเมินผลงานนวัตกรรม 
และ 6) ขั้นการปรับปรุงเพื่อพัฒนา

2. หาคุณภาพของการจัดการรเรียนรู้ 6 
ขั้นตอน และคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน เพื่อประเมิน
คุณภาพและพจิารณาความสอดคลอ้งของกจิกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

3. ดำาเนินการขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ ณ วันที่ 
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศนียบัตรเลขที่ COE 
2-005/2019

4. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม จากนั้นดำาเนิน
การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดักจิกรรม
การเรยีนรูต้ามแบบฐานสมรรถนะ เรือ่ง คลืน่เสยีง 
6 ขัน้ตอน สำาหรบันกัศกึษาคร ูจำานวนทัง้สิน้ 3 แผน 
เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 
ใชแ้บบทดสอบยอ่ยทา้ยบทของแตล่ะแผน จำานวน
รวม 3 ครัง้ และแบบทดสอบสรปุภาพรวมทา้ยบท
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้จำานวน 1 ครั้ง เพื่อนำา
ไปหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้

5. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
ทักษะการคดิขัน้สงูและนวตักรรม และแบบประเมนิ
ความคดิเหน็ของนกัศกึษาครทูีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรู ้
ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน

6. นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองในขัน้ตอน
การวจัิยไปทำาการวเิคราะหท์างสถิตเิพือ่สรปุผลการ
วิจัยตามความมุ่งหมาย

ก�รวิจัยก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการ
ตามลำาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพจากผลการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ และหาประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่น
เสียง ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ซึ่งกำาหนด
เกณฑท่ี์ 80/80 โดยทำาการรวบรวมคะแนนท่ีไดจ้าก
การทำาแบบทดสอบทา้ยบทจากแตล่ะกจิกรรม และ
คะแนนจากการทำาแบบทดสอบภาพรวมหลงัเรียน

2. วเิคราะหค์ะแนนทกัษะการคดิขัน้สงูและ
นวตักรรมของนกัศกึษาครโูดยการนำาคะแนนทกัษะ
การคดิข้ันสูงและนวตักรรมมาเปรียบเทยีบระหวา่ง
กอ่นเรยีนและหลงัเรียนผา่นการจดัการเรียนรูแ้บบ
ฐานสมรรถนะ เรือ่ง คลืน่เสยีง สถติิพืน้ฐานท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการ
ทดสอบค่าที (t-test dependent sample) 
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 3. วิเคราะห์คะแนนความคิดเห็น
ของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง ของนักศึกษาครูหลัง
จากเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งสถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในวิเคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนัน้นำาคะแนนคา่เฉลีย่
มาแปลผลเปน็ระดบัความคดิเหน็ในแตล่ะดา้นและ
ในภาพรวม

ผลการวิจัย

ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้

1. จากผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงาน
วิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อนำามาพัฒนาการจัดการเรียน
รูแบบฐานสมรรถนะในการศึกษาครั้งนี้ ทำาให้ได้ 

องคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะ
ท่ีเหมาะสมสำาหรบัเนือ้หาสาระ เรือ่ง คล่ืนเสียง เพือ่
สง่เสรมิทกัษะการคดิขัน้สงู จำานวน 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่
1) ขัน้การระบปุญัหา 2) ขัน้การระดมสมอง 3) ขัน้
การสรา้งชิน้งานนวตักรรม 4) ขัน้การลงมอืปฏบิตัิ
หรอืการสอน 5) ขัน้การประเมนิผลงานนวตักรรม 
และ 6) ขั้นการปรับปรุงเพื่อพัฒนาโดยตาราง 1 
เปน็ตวัอย่างกิจกรรมจำานวน 1 กิจกรรม ทีส่ง่เสรมิ
ทกัษะการคดิขัน้สงูและนวตักรรมตามลำาดบัขัน้ตอน
ของการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

2. ผลการประเมนิคณุภาพของการจดัการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แสดงผลดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง

ร�ยก�รประเมิน
ระดับคว�มเหม�ะสม

S.D. แปลผล

การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแบบฐานสมรรถนะ 4.33 0.58 มาก

การจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 4.67 0.58 มากที่สุด

แผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 4.33 0.58 มาก

กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 4.67 0.58 มากที่สุด

การประเมินผลท้ายกิจกรรมสอดคล้องกับการวัดทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 4.00 0.58 มาก

รวม 4.40 0.58 ม�ก

จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
เรื่อง คลื่นเสียง จากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน 
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  
โดยใช้เกณฑ์ระดับคะแนน ดังนี้ 1-1.50 หมายถึง 
น้อยที่สุด 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 2.513.50 
หมายถึง ปานกลาง 3.51-4.50 หมายถงึ มาก และ 
4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด จากการประเมิน 
5 ด้าน ซึ่งผลปรากฏว่ามีค่าอยู่ในระดับมาก มีค่า
คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.40 คะแนน และสว่นเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 โดยมีด้านที่ได้คุณภาพอยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ 2 ดา้น ไดแ้ก่ การสง่เสรมิทกัษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม และกิจกรรมในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58

3. ผลประสทิธิภาพของการจัดการเรียนรู ้
แบบฐานสมรรถนะ เร่ือง คลื่นเสียง ผลจากการ
เก็บขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง รวมทัง้ส้ิน 4 ครัง้ จาก
แบบทดสอบทา้ยบทของแตล่ะกจิกรรม รวมทัง้สิน้ 
3 ครั้ง และแบบทดสอบภาพรวมหลังเรียน 1 ครั้ง 
แสดงดังตาราง 2 
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จากตาราง 2 พบวา่จากการทดลองใชแ้ผน 
การจดัการเรยีนรูส้ำาหรบักจิกรรมยอ่ยจำานวนทัง้สิน้ 
3 แผน ซึง่มกีารใชแ้บบทดสอบยอ่ยทา้ยบทของแตล่ะ
แผน จำานวน 3 ครัง้ และแบบทดสอบสรปุภาพรวม
ท้ายบทหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้จำานวน 1 ครั้ง 
หลงัจากนำาไปหาคา่ประสทิธภิาพ E1/E2 ของการ
จัดการเรียนรู้ได้ค่าเท่ากับ 82.41/82.69 ซึ่งมีค่า
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้ 80/80 แสดง
วา่การจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะ เรือ่ง คลืน่
เสยีง มปีระสทิธภิาพเปน็ไปตามเกณฑท์ีย่อมรบัได้

ผลของทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

คะแนนทกัษะการคดิขัน้สงูและนวตักรรม
ของนกัศกึษาครจูากการเปรยีบเทยีบคะแนนกอ่นและ
หลงัเรยีนผา่นการจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะ 
เรือ่ง คลืน่เสยีง โดยใชส้ถติกิารทดสอบคา่ทสีำาหรบั
กลุม่ตวัอยา่งหนึง่กลุม่ (t-test dependent sample) 
ผลดังตาราง 3 

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะตามแบบ E1/E2

กิจกรรมย่อย n E1 E2

กิจกรรมที่ 1 คุณสมบัติของคลื่นเสียง 64 83.79

กิจกรรมที่ 2 การหาความยาวของคลื่นเสียง 64 81.37

กิจกรรมที่ 3 การประยุกต์ใช้คลื่นเสียงในชีวิตประจำาวัน 64 82.93

ค่�ประสิทธิภ�พระหว่�งเรียน กิจกรรมที่ 1-3 82.69

ค่�ประสิทธิภ�พหลังเรียนภ�พรวม 82.41

ต�ร�ง 3 ผลคะแนนทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูก่อนและหลังเรียน

 ทดสอบ จำ�นวนผู้เรียน คะแนนเต็ม S.D. df  t p

ก่อนเรียน 64 20 8.88 0.88 63
 77.89 .00

หลังเรียน 64 20 15.97 0.87 63

จากตาราง 3 พบว่าผลของทักษะการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูที่เรียนรู้ผ่าน
การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เร่ือง คลื่น
เสียง มีคะแนนทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
ก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 8.88 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.97 คะแนน ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเทา่กบั 0.87 จากผลการเปรยีบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบ
ค่าที พบว่านักศึกษาครูมีคะแนนทักษะการคิด 
ขัน้สงูและนวตักรรมหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนผา่น
การจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะเรือ่ง คลืน่เสยีง 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู

ภายหลงัจากนกัศกึษาครูได้เรียนรู้ผา่นการ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง  
ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบประเมนิความคดิเหน็ของนกัศกึษา
ครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 5 ด้าน  
ซึง่ผลการวเิคราะหโ์ดยใชค้ะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน และการแปลผลแบบมาตราสว่น 5 ระดบั 
ได้ผลปรากฏดังตาราง 4
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จากตาราง 4 แสดงผลคะแนนความคดิเหน็
ของนักศึกษาครูหลังจากที่เรียนรู้ผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง พบว่า
นักศึกษาครูมีความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 
สำาหรับความคิดเห็นในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
จำานวน 2 ด้าน และมากที่สุดจำานวน 3 ด้าน ทั้งนี้
หากพจิารณาในรายละเอยีดแตล่ะดา้นจะพบวา่ดา้น
ทีม่คีะแนนความคดิเหน็มากทีส่ดุ ไดแ้ก ่กจิกรรมฝกึ
ใหค้ดิขัน้สงูและทา้ ทาย โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 
4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 
และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

การอภิปรายผลการวิจัย

สำาหรับการอภิปรายผลการวิจัยในการ
ศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำาเนินการอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยตามลำาดับ ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการเลือกใช้เนื้อหา
เรื่อง คล่ืนเสียง ในรายวิชาฟิสิกส์ โดยเนื้อหา 
ดงักลา่วนีม้คีวามสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองรายวิชา
คณติศาสตร ์ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของยาวซุ 
(Yavuz. 2015: 281-284) ทีร่ะบวุา่การพฒันาให ้
ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการคดิขัน้สงูนัน้เนือ้หาวชิาท่ีฝกึให้

ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คำานวณ และแก้ปัญหาร่วม
กนัจะชว่ยใหท้กัษะการคดิของผูเ้รยีนสงูยิง่ขึน้ และ
จากผลการวิจยัในครัง้น้ีท่ีใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ
ฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง ภายหลังจากผ่าน
การประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญทกุทา่นซึง่มคีวามคดิเหน็
สอดคล้องกันอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าคะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 4.75 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.29 และได้คะแนนเต็ม 5.00 คะแนนใน
ทกุดา้น อีกท้ังจากการหาค่าประสทิธิภาพ E1/E2 
พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ มากกว่า 
80/80 โดยมค่ีาเทา่กบั 82.41/82.69 ทำาใหก้ล่าว
ได้ว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะนี ้มลีกัษะ
ณะหรอืรปูแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้มปีระสทิธิภาพสงู 
สอดคลอ้งกบัผลการเสนอขอ้กำาหนดและเกณฑก์าร
พฒันาการจดัการเรยีนรูต้ามแบบฐานสมรรถนะ ที่
มีกำาหนดการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชป้ระสบการณข์อง
ผูส้อนรว่มดว้ยในการพฒันาผูเ้รยีนตามผลการวิจัย
ของ อเนก เทียนบูชา (2559: 33-47) ที่กล่าวถึง
หลักในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แบบฐานสมรรถนะ

2. จากวตัถปุระสงคข์องการวจิยัทีต่อ้งการ
เปรยีบเทยีบผลของคะแนนทกัษะการคดิขัน้สงูและ
นวัตกรรม ซึ่งพบว่านักศึกษาครูมีทักษะการคิด 
ขัน้สงูและนวตักรรมภายหลงัเรยีนรูผ้า่นการตดัการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง สูงขึ้น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่ต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

ด้�น ร�ยก�รประเมิน
ระดับคว�มพึงพอใจ

S.D. แปลผล

1 ทำาให้เข้าใจบทเรียนได้ลึกซึ้งมากขึ้น 4.32 0.68 มาก

2 กิจกรรมฝึกให้คิดขั้นสูงและท้าทาย 4.70 0.46 มากที่สุด

3 ส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม 4.53 0.67 มากที่สุด

4 สามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงได้ 4.42 0.70 มาก

5 ทำาให้สร้างชิ้นงานใหม่ในการสอนได้ 4.52 0.60 มากที่สุด

รวม 4.50 0.62 ม�ก
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กบัแนวทางการพฒันายทุธศาสตรท์ี ่3 วา่ดว้ยการ
จัดการเรียนรู้ที่จำาเป็นต้องส่งเสริมทักษะที่ควรส่ง
เสรมิในศตวรรษที ่21 และการมุง่เนน้ทกัษะในการ
สรา้งนวตักรรม ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่
ชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และผลการ
วจิยัยงัสอดคลอ้งกับผลการวจิยัของคลารค์ (Clark. 
2014: 63-84) ที่ให้ข้อสรุปว่าการจัดการเรียนรู้
แบบเนน้การลงมอืปฏบิตัสิามารถพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ได้หากได้เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะที่มีการฝึกฝน
และการทำางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และ
การสร้างชิน้งานท่ีเปน็นวตักรรมได ้เชน่เดยีวกบัผล
การวจิยัในการศกึษาและพัฒนาทกัษะการคิดขัน้สงู
ของวิดาน่า และคณะ (Widana. 2018: 24-32) 
อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัสว่นหนึง่ของผลการวจิยัของ
เกียมแมททีโอ และคณะ (Giammatteo. 2018: 
103-109) ทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิขัน้สงู 
และพบวา่การเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะนัน้สามารถ
ทำาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นได้ 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ พบวา่ความคดิเหน็
ที่มีต่อส่ือการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้นี้อยู่ใน
ระดับสงูมากทีส่ดุ นักศกึษาคิดวา่การจดัการเรยีนรู้
นีช้ว่ยทำาใหไ้ดฝ้กึการคดิวเิคราะห ์และการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ มีการใช้เทคโนโลยีที่สามารถหา
ได้ง่ายในชีวิตประจำาวัน และราคาประหยัดในการ
จดัการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัศกึษาการ
ใชก้ารสอนแบบฐานสมรรถนะในรายวชิาเคมขีองแม
คอินไทร์ฮิต (Mclntyre-Hite. 2016: 157-166) 
โดยทำาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนและความ
พึงพอใจต่อการเรียน ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีความรู้สึก

พึงพอใจต่อการสอนแบบฐานสมรรถนะและมีผล
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และมี
ความสอดคลอ้งเชน่เดยีวกบังานวจิยัของเกยีมแมท
ทีโอ และคณะ (Giammatteo. 2018: 103-109) 
ที่ผู้เรียนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและ 
อยูใ่นระดบัดมีาก ภายหลังเรยีนรูผ้า่นการจดัการเรยีนรู ้
แบบฐานสมรรถนะในรายวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. ควรสนบัสนนุใหผู้ส้อนในรายวชิาอืน่ๆ 
ในการนำาการจัดการเรยีนรูแ้บบฐานสมรรถนะ เรือ่ง 
คลืน่เสยีง ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่กีย่วกบัขอ้งกบัวทิยาศาสตร ์เพือ่สง่เสรมิทกัษะใน
ศตวรรษที ่21 โดยเฉพาะการสรา้งสรรคน์วตักรรม 
เช่น รายวิชาชีววิทยา เคมี และสะเต็มศึกษา

2. ศึกษาผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ฐานสมรรถนะในรายวชิาการศกึษาทัว่ไปเพือ่ศกึษา
ความเหมอืนหรอืแตกตา่งของผลการสง่เสรมิทกัษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

3. ผู้ที่จะนำาการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ควร
ขยายและเพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้
มากขึ้นเพื่อสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงได้
ดียิ่งขึ้น

4. ผู้ศึกษาในอนาคตควรมีการปรับใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ทัน
สมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

5. ผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งและนกัการศึกษาควร
ใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ฐานสมรรถนะมากยิง่ขึน้ และสง่เสรมิใหเ้กดิความ
เข้าใจต่อผู้สอนในทุกระดับชั้นการศึกษาต่อไป
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