การศึกษาทักษะการคิดขัน้ สูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูผา่ นการจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมสำ�หรับนักศึกษาครู 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นสูง
และนวัตกรรม และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
รายวิชาฟิสิกส์สำ�หรับครู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 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
ของนักศึกษาครูหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .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

บทนำ�
วิทยาศาสตร์มบี ทบาทสำ�คัญต่อสังคมไทย
ในปัจจุบนั และอนาคต องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ถือว่าเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ที่สำ�คัญมากต่อการ
พัฒนาและแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ อีกทั้งการศึกษาวิทยาศาสตร์
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นทางด้านเทคโนโลยี
อันเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ ซึง่ ตรงกับ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาไทยในยุคประเทศไทย
4.0 ที่มุ่งเน้นให้พลเมืองไทยเป็นผู้มีความรู้ และมี
ทักษะการคิดขั้นสูง สามารถนำ�ความรู้ไปพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็น ผู้นำ�ทางด้านการ
ศึกษาและเศรษฐกิจได้ในอนาคต อรชร ปราจันทร์
และสุกญ
ั ญา แช่มช้อย (2561: 156-169) ในขณะ
ทีท่ วั่ โลกก็มเี ป้าหมายในทางเดียวกัน และมองว่าการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
ให้กบั ผูเ้ รียน โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
(Weiss and Legrand. 2011: 63-78) การคิด
เชิงนวัตกรรมนี้เป็นทักษะที่มีความสำ�คัญมากใน
สังคมไทย ซึ่งนวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่อาจไม่
เคยมีผู้ใดทำ�มาก่อน หรือเคยทำ�มาแล้วแต่ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติม ซึ่งผู้ใดที่จะเป็น
ครูวทิ ยาศาสตร์กค็ วรได้รบั การพัฒนาทักษะการคิด
ดังกล่าวและทักษะที่สำ�คัญในศตวรรษที่ 21 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาควรเริ่มตั้งแต่ช่วงที่
ผูเ้ รียนเป็นนักศึกษาครูในสถาบันอุดมศึกษา (Clark
and French. 2014: 63-84)
สถาบันอุดมศึกษาใดที่ทำ�หน้าที่ผลิตครู
โดยเฉพาะครูวทิ ยาศาสตร์ จึงควรทีจ่ ะมีการพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามนโยบายในการพัฒนาประเทศ
การศึกษาไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งครู
และผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้น
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะ
และคุณลักษณะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับนักศึกษาครู สร้าง
บัณฑิตให้เป็นครูผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ที่สามารถ
สร้างนวัตกรรม ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และทำ�งานได้ทุกแห่งในโลก จุฑามาส
โหย่งไทย (2561: 344-356)
ทัง้ นีใ้ นปี พ.ศ. 2562 เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งประเทศไทยจำ�นวน 38 แห่ง ได้รว่ มมือ
กันในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับทิศทาง
ในการพัฒนาของประเทศ นัน่ คือ หลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะ และมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งมี
การระบุไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และ
กำ�หนดให้นักศึกษาครูต้องสามารถจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และเป็น
ไปตามแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูผ้ ลิตครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จึงมีความประสงค์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการ
คิดขั้นสูงและนวัตกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถนำ�เกณฑ์สมรรถนะมาเป็นแนวทางการ

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ ซึ่งมีความจำ�เป็น
และสำ�คัญมาก (เอนก เทียนบูชา. 2559: 33-47)
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยจำ�นวนไม่มากที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว โดยเฉพาะ
ในรายวิชาฟิสิกส์ และเนื้อหาในเรื่องคลื่นเสียง
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศงานวิจัยส่วน
ใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้สื่อและอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีเพือ่ การสอนเท่านัน้ (Meredith. 2008:
242-251) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาและ
ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแ้ บบฐาน
สมรรถนะ เรือ่ ง คลืน่ เสียง ว่าสามารถส่งเสริมทักษะ
การคิดขัน้ สูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูได้หรือ
ไม่ รวมทัง้ ศึกษาความพึงใจของนักศึกษาครูทมี่ ตี อ่
การเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปรับปรุงและ
พัฒนาได้ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ เรือ่ ง คลืน่ เสียง ทีส่ ง่ เสริมทักษะการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรมสำ�หรับนักศึกษาครู
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด
ขัน้ สูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูกอ่ นและหลัง
เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาครูทเี่ รียนรูผ้ า่ นการจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง มีทักษะ การ
คิดขัน้ สูงและนวัตกรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับชัน้ ปริญญา
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ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา
2562 จำ�นวนทั้งสิ้น 264 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร
ครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ฟิสิกส์สำ�หรับครู 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 จำ�นวน 64 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่
การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่น
เสียงตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ เรือ่ ง คลืน่ เสียง ของนักศึกษาครู
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาจาก
รายวิชาฟิสิกส์สำ�หรับครู 1 จำ�นวน 3 (2-2-3)
หน่วยกิต เรื่อง คลื่นเสียง ใช้เวลาในการจัดการ
เรียนการสอน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป หลักสูตรครุศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายวิชา
ฟิสกิ ส์ส�ำ หรับครู 1 เรือ่ ง คลืน่ เสียง โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทาง 6 ขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ สำ�หรับ
นักศึกษาครู ประกอบไปด้วย 3 แผน แผนละ 4
ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจำ�นวน 6 ข้อ
คะแนนรวม 20 คะแนน พัฒนามาจากแบบวัด
ทักษะการคิดขั้นสูงของไวยาน (Wayan. 2017:
32-44) โดยผู้วิจัยได้ทำ�การแปลเป็นภาษาไทย
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และทดลอง
ใช้แบบทดสอบเพื่อนำ�มาหาค่าความเชื่อมั่นซึ่งได้
เท่ากับ 0.79 คำ�ถามหรือสถานการณ์ที่ใช้ในแบบ
ทดสอบมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ แต่เป็น
สถานการณ์ที่นักศึกษาไม่คุ้นเคย
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3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
ครู ซึ่งพัฒนามาจากแบบประเมินในงานวิจัยการ
ศึกษาของจุง ฮันและคณะ (Hyun. 2017: 112)
ซึ่งได้ทำ�การตรวจสอบภาษาและความถูกต้องโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญก่อนนำ�มาใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบ
ประเมินทีป่ ระกอบด้วยรายการประเมิน 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

ขั้นตอนการวิจัย
1. สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เพื่อนำ�
มาพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง
คลืน่ เสียง ทีส่ ง่ เสริมทักษะการคิดขัน้ สูงและนวัตกรรม
ซึ่งจากการสังเคราะห์แล้วจึงได้นำ�ผลการวิจัยของ
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และประสาท เนืองเฉลิม
(2561: 129-141) ซึง่ ได้สรุปขัน้ ตอนไว้ 5 ขัน้ ตอน
ได้แก่ 1) ขัน้ การระบุความต้องการ 2) ขัน้ การระดม
สมอง 3) ขัน้ การสร้างชิน้ งาน 4) ขัน้ การปฏิบตั กิ าร
สอน และ 5) ขั้นการประเมินนวัตกรรม มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้เป็น 6
ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ การระบุปญ
ั หา 2) ขัน้ การระดม
สมอง 3) ขัน้ การสร้างชิน้ งานนวัตกรรม 4) ขัน้ การ
ลงมือปฏิบัติ 5) ขั้นการประเมินผลงานนวัตกรรม
และ 6) ขั้นการปรับปรุงเพื่อพัฒนา
2. หาคุณภาพของการจัดการรเรียนรู้ 6
ขั้นตอน และคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน เพื่อประเมิน
คุณภาพและพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
3. ดำ�เนินการขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ ณ วันที่
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศนียบัตรเลขที่ COE
2-005/2019

4. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม จากนั้นดำ�เนิน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูต้ ามแบบฐานสมรรถนะ เรือ่ ง คลืน่ เสียง
6 ขัน้ ตอน สำ�หรับนักศึกษาครู จำ�นวนทัง้ สิน้ 3 แผน
เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
ใช้แบบทดสอบย่อยท้ายบทของแต่ละแผน จำ�นวน
รวม 3 ครัง้ และแบบทดสอบสรุปภาพรวมท้ายบท
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้จำ�นวน 1 ครั้ง เพื่อนำ�
ไปหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
5. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
ทักษะการคิดขัน้ สูงและนวัตกรรม และแบบประเมิน
ความคิดเห็นของนักศึกษาครูทมี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน
6. นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองในขัน้ ตอน
การวิจยั ไปทำ�การวิเคราะห์ทางสถิตเิ พือ่ สรุปผลการ
วิจัยตามความมุ่งหมาย

การวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ดำ�เนินการ
ตามลำ�ดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพจากผลการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ และหาประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่น
เสียง ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ซึ่งกำ�หนด
เกณฑ์ที่ 80/80 โดยทำ�การรวบรวมคะแนนทีไ่ ด้จาก
การทำ�แบบทดสอบท้ายบทจากแต่ละกิจกรรม และ
คะแนนจากการทำ�แบบทดสอบภาพรวมหลังเรียน
2. วิเคราะห์คะแนนทักษะการคิดขัน้ สูงและ
นวัตกรรมของนักศึกษาครูโดยการนำ�คะแนนทักษะ
การคิดขัน้ สูงและนวัตกรรมมาเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ฐานสมรรถนะ เรือ่ ง คลืน่ เสียง สถิตพิ นื้ ฐานทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการ
ทดสอบค่าที (t-test dependent sample)

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

3. วิเคราะห์คะแนนความคิดเห็น
ของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง ของนักศึกษาครูหลัง
จากเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งสถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จากนัน้ นำ�คะแนนค่าเฉลีย่
มาแปลผลเป็นระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านและ
ในภาพรวม

ผลการวิจัย
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1. จากผลการสังเคราะห์เอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�มาพัฒนาการจัดการเรียน
รูแบบฐานสมรรถนะในการศึกษาครั้งนี้ ทำ�ให้ได้
ตาราง 1
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องค์ประกอบของการจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ
ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับเนือ้ หาสาระ เรือ่ ง คลืน่ เสียง เพือ่
ส่งเสริมทักษะการคิดขัน้ สูง จำ�นวน 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) ขัน้ การระบุปญ
ั หา 2) ขัน้ การระดมสมอง 3) ขัน้
การสร้างชิน้ งานนวัตกรรม 4) ขัน้ การลงมือปฏิบตั ิ
หรือการสอน 5) ขัน้ การประเมินผลงานนวัตกรรม
และ 6) ขั้นการปรับปรุงเพื่อพัฒนาโดยตาราง 1
เป็นตัวอย่างกิจกรรมจำ�นวน 1 กิจกรรม ทีส่ ง่ เสริม
ทักษะการคิดขัน้ สูงและนวัตกรรมตามลำ�ดับขัน้ ตอน
ของการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
2. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แสดงผลดังตาราง 1

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง

การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแบบฐานสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

ระดับความเหมาะสม
S.D. แปลผล
4.33 0.58
มาก
4.67 0.58 มากที่สุด
4.33 0.58
มาก
4.67 0.58 มากที่สุด

การประเมินผลท้ายกิจกรรมสอดคล้องกับการวัดทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
รวม

4.00 0.58
4.40 0.58

รายการประเมิน

จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
เรื่อง คลื่นเสียง จากผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 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 หมายถึง มาก และ
4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด จากการประเมิน
5 ด้าน ซึ่งผลปรากฏว่ามีค่าอยู่ในระดับมาก มีค่า
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.40 คะแนน และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 โดยมีด้านที่ได้คุณภาพอยู่

มาก
มาก

ในระดับมากทีส่ ดุ 2 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม และกิจกรรมในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58
3. ผลประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง ผลจากการ
เก็บข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ จาก
แบบทดสอบท้ายบทของแต่ละกิจกรรม รวมทัง้ สิน้
3 ครั้ง และแบบทดสอบภาพรวมหลังเรียน 1 ครั้ง
แสดงดังตาราง 2
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะตามแบบ E1/E2

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1 คุณสมบัติของคลื่นเสียง
กิจกรรมที่ 2 การหาความยาวของคลื่นเสียง
กิจกรรมที่ 3 การประยุกต์ใช้คลื่นเสียงในชีวิตประจำ�วัน
ค่าประสิทธิภาพระหว่างเรียน กิจกรรมที่ 1-3
ค่าประสิทธิภาพหลังเรียนภาพรวม

จากตาราง 2 พบว่าจากการทดลองใช้แผน
การจัดการเรียนรูส้ �ำ หรับกิจกรรมย่อยจำ�นวนทัง้ สิน้
3 แผน ซึง่ มีการใช้แบบทดสอบย่อยท้ายบทของแต่ละ
แผน จำ�นวน 3 ครัง้ และแบบทดสอบสรุปภาพรวม
ท้ายบทหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้จำ�นวน 1 ครั้ง
หลังจากนำ�ไปหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ของการ
จัดการเรียนรู้ได้ค่าเท่ากับ 82.41/82.69 ซึ่งมีค่า
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ 80/80 แสดง
ว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ เรือ่ ง คลืน่
เสียง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทยี่ อมรับได้
ตาราง 3

n
64
64
64

E1
83.79
81.37
82.93
82.69

E2

82.41

ผลของทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
คะแนนทักษะการคิดขัน้ สูงและนวัตกรรม
ของนักศึกษาครูจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและ
หลังเรียนผ่านการจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ
เรือ่ ง คลืน่ เสียง โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบค่าทีส�ำ หรับ
กลุม่ ตัวอย่างหนึง่ กลุม่ (t-test dependent sample)
ผลดังตาราง 3

ผลคะแนนทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูก่อนและหลังเรียน

ทดสอบ จำ�นวนผู้เรียน
ก่อนเรียน
64
หลังเรียน
64

คะแนนเต็ม
20
20

8.88
15.97

จากตาราง 3 พบว่าผลของทักษะการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูที่เรียนรู้ผ่าน
การจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่น
เสียง มีคะแนนทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 8.88 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.97 คะแนน ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 จากผลการเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบ
ค่าที พบว่านักศึกษาครูมีคะแนนทักษะการคิด
ขัน้ สูงและนวัตกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผ่าน
การจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะเรือ่ ง คลืน่ เสียง

S.D.
0.88
0.87

df
63
63

t

p

77.89

.00

อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครู
ภายหลังจากนักศึกษาครูได้เรียนรูผ้ า่ นการ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
ครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 5 ด้าน
ซึง่ ผลการวิเคราะห์โดยใช้คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และการแปลผลแบบมาตราส่วน 5 ระดับ
ได้ผลปรากฏดังตาราง 4
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ตาราง 4
ด้าน
1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่ต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน
ทำ�ให้เข้าใจบทเรียนได้ลึกซึ้งมากขึ้น
กิจกรรมฝึกให้คิดขั้นสูงและท้าทาย
ส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายกลุ่ม
สามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงได้
ทำ�ให้สร้างชิ้นงานใหม่ในการสอนได้
รวม

จากตาราง 4 แสดงผลคะแนนความคิดเห็น
ของนักศึกษาครูหลังจากที่เรียนรู้ผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง พบว่า
นักศึกษาครูมีความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62
สำ�หรับความคิดเห็นในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
จำ�นวน 2 ด้าน และมากที่สุดจำ�นวน 3 ด้าน ทั้งนี้
หากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านจะพบว่าด้าน
ทีม่ คี ะแนนความคิดเห็นมากทีส่ ดุ ได้แก่ กิจกรรมฝึก
ให้คดิ ขัน้ สูงและท้า ทาย โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46
และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

การอภิปรายผลการวิจัย
สำ�หรับการอภิปรายผลการวิจัยในการ
ศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยตามลำ�ดับ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการเลือกใช้เนื้อหา
เรื่อง คลื่นเสียง ในรายวิชาฟิสิกส์ โดยเนื้อหา
ดังกล่าวนีม้ คี วามสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา
คณิตศาสตร์ ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของยาวุซ
(Yavuz. 2015: 281-284) ทีร่ ะบุวา่ การพัฒนาให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะการคิดขัน้ สูงนัน้ เนือ้ หาวิชาทีฝ่ กึ ให้

4.32
4.70
4.53
4.42
4.52
4.50

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
0.68
มาก
0.46
มากที่สุด
0.67
มากที่สดุ
0.70
มาก
0.60
มากที่สุด
0.62
มาก

ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คำ�นวณ และแก้ปัญหาร่วม
กันจะช่วยให้ทกั ษะการคิดของผูเ้ รียนสูงยิง่ ขึน้ และ
จากผลการวิจยั ในครัง้ นีท้ ใี่ ช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง ภายหลังจากผ่าน
การประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านซึง่ มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 4.75 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.29 และได้คะแนนเต็ม 5.00 คะแนนใน
ทุกด้าน อีกทัง้ จากการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2
พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ คือ มากกว่า
80/80 โดยมีคา่ เท่ากับ 82.41/82.69 ทำ�ให้กล่าว
ได้วา่ การจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะนี้ มีลกั ษะ
ณะหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูง
สอดคล้องกับผลการเสนอข้อกำ�หนดและเกณฑ์การ
พัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามแบบฐานสมรรถนะ ที่
มีก�ำ หนดการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ประสบการณ์ของ
ผูส้ อนร่วมด้วยในการพัฒนาผูเ้ รียนตามผลการวิจยั
ของ อเนก เทียนบูชา (2559: 33-47) ที่กล่าวถึง
หลักในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แบบฐานสมรรถนะ
2. จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีต่ อ้ งการ
เปรียบเทียบผลของคะแนนทักษะการคิดขัน้ สูงและ
นวัตกรรม ซึ่งพบว่านักศึกษาครูมีทักษะการคิด
ขัน้ สูงและนวัตกรรมภายหลังเรียนรูผ้ า่ นการตัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง สูงขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
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กับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการ
จัดการเรียนรู้ที่จำ�เป็นต้องส่งเสริมทักษะที่ควรส่ง
เสริมในศตวรรษที่ 21 และการมุง่ เน้นทักษะในการ
สร้างนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และผลการ
วิจยั ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของคลาร์ค (Clark.
2014: 63-84) ที่ให้ข้อสรุปว่าการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นการลงมือปฏิบตั สิ ามารถพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ได้หากได้เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะที่มีการฝึกฝน
และการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และ
การสร้างชิน้ งานทีเ่ ป็นนวัตกรรมได้ เช่นเดียวกับผล
การวิจยั ในการศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูง
ของวิดาน่า และคณะ (Widana. 2018: 24-32)
อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับส่วนหนึง่ ของผลการวิจยั ของ
เกียมแมททีโอ และคณะ (Giammatteo. 2018:
103-109) ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบทักษะการคิดขัน้ สูง
และพบว่าการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะนัน้ สามารถ
ทำ�ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นได้
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ พบว่าความคิดเห็น
ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้นี้อยู่ใน
ระดับสูงมากทีส่ ดุ นักศึกษาคิดว่าการจัดการเรียนรู้
นีช้ ว่ ยทำ�ให้ได้ฝกึ การคิดวิเคราะห์ และการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ มีการใช้เทคโนโลยีที่สามารถหา
ได้ง่ายในชีวิตประจำ�วัน และราคาประหยัดในการ
จัดการเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ศึกษาการ
ใช้การสอนแบบฐานสมรรถนะในรายวิชาเคมีของแม
คอินไทร์ฮิต (Mclntyre-Hite. 2016: 157-166)
โดยทำ�การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและความ
พึงพอใจต่อการเรียน ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีความรู้สึก

พึงพอใจต่อการสอนแบบฐานสมรรถนะและมีผล
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และมี
ความสอดคล้องเช่นเดียวกับงานวิจยั ของเกียมแมท
ทีโอ และคณะ (Giammatteo. 2018: 103-109)
ที่ผู้เรียนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและ
อยูใ่ นระดับดีมาก ภายหลังเรียนรูผ้ า่ นการจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรสนับสนุนให้ผสู้ อนในรายวิชาอืน่ ๆ
ในการนำ�การจัดการเรียนรูแ้ บบฐานสมรรถนะ เรือ่ ง
คลืน่ เสียง ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ กีย่ วกับข้องกับวิทยาศาสตร์ เพือ่ ส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เช่น รายวิชาชีววิทยา เคมี และสะเต็มศึกษา
2. ศึกษาผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ฐานสมรรถนะในรายวิชาการศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ศึกษา
ความเหมือนหรือแตกต่างของผลการส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
3. ผู้ที่จะนำ�การจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ควร
ขยายและเพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้
มากขึ้นเพื่อสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงได้
ดียิ่งขึ้น
4. ผู้ศึกษาในอนาคตควรมีการปรับใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ทัน
สมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
5. ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและนักการศึกษาควร
ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ฐานสมรรถนะมากยิง่ ขึน้ และส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจต่อผู้สอนในทุกระดับชั้นการศึกษาต่อไป
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