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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หา : กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์
สรนพ คงชู1* และ กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ2์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
กระบวนการ Big Six Skills เพื่ อพั ฒนาทั ก ษะการแก้ ปั ญหา กรณี ศึ กษาการวางแผนผลิ ตรายการและการเขี ยน
บทโทรทั ศน์ 2) ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยเทคโนโลยี สารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์ 3) วัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย นของผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์ และ 4) วัดทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่
เรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การดําเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) วิเคราะห์หลักการและวิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
กระบวนการ Big Six Skills (2) สังเคราะห์กรอบแนวคิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน (3) ออกแบบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน (4) ประเมินความเหมาะสมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และ (5) ทดลองใช้และเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาจํานวน
5 คน และ (2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 34 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความเหมาะสมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 2) ผลการเปรียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนตามกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์ พบว่าผู้เรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนอยู่ในระดับมาก และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการ Big Six Skills พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
คําสําคัญ: ทักษะการแก้ปัญหา, การวางแผนผลิตรายการ, การเขียนบทโทรทัศน์

___________________________________________
1

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทร. +668 6744 4979 e-mail : sorranop.k@tgde.kmutnb.ac.th

_19-1216(185-193)20.indd 185

21/1/2563 BE 14:38

186

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 10 No. 2 May – August, 2019

The Development of IT-based Learning Activities Using Big Six Skills for Developing
Problem-solving Skill : A Case Study of TV Production and Script Writing Planning
Sorranop Kongchoo1* and Kanokporn Sripathomswat2
Abstract
This research aimed to 1) study and analyze IT-based learning activities using the Big Six Skills,
2) design the IT-based learning activities using the Big Six Skills, 3) evaluate learning achievement of
students who learned through the IT-based learning activities using the Big Six Skills, and 4) measure the
problem solving skill from students who learned through the learning activities using the Big Six Skills,
The study breaks into five steps as follows: (1) analyzing principle and method of designing learning
activities for IT-based learning activities using the Big Six Skills, (2) synthesizing the expected model from
the learning activities, (3) designing the learning activities, (4) evaluating an appropriateness of the
design, and (5) conducting experiment of model implementation and collecting data. There were two
groups of samples, purposively selected, in this study, which are a group of 5 experts in education
technology, and 34 undergraduate students from department of electronic engineering. The study
results were as follows. 1) The appropriateness of the design of learning activities, evaluated by 5
experts, were at high level. 2) The students learning achievements have been improved statistically
significantly at 0.5 level. 3) The evaluation of student problem solving skill who learned through the
learning activities using the Big Six Skills, featuring the case study of TV production and script writing
planning, were at high level, and 4) The satisfaction of the learners who learned through the process of
learning activities developed by using Big Six Skills, were at high level.
Keywords: Big Six Skills, Problem-solving Skills, Production and Script Writing Planning
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1. บทนํา

ในยุ คคปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ ก้ก า วเข้ า สู่ สั งคมแห่
ค ง เศรษฐฐกิ จ
ฐานความมรู้ องค์การต่าง
า ๆ จึงจํา เป็นที่จะต้องพัฒ
ฒนา
ตนเองโดดยเร็ ว ในการ เปลี่ ย นแปลงงทางด้ า นสภาาวะ
แวดล้อมแและวัฒนธรรมตต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นเป็นไปตตาม
กระแสโลลกาภิวัฒน์ (Gllobalization)
โดยมีปัจจจัย
จากความมก้าวหน้า ทางงเทคโนโลยีที่สํสาคัญ เช่น ระะบบ
การสื่อสารแบบไร้พรมแดดนการใช้ระบบบอิเล็กทรอนิกสส์ใน
การดําเนินนธุรกิจต่าง ๆ เป็
เ นต้นซึ่งส่งผลลให้การดําเนินงงาน
ขององค์กการทั้งภาครัฐและเอกชน
แ
จะะต้องอาศัยข้ออมูล
และการคคาดการณ์อย่างแม่นยําในกาารแข่งขันกัน เเพื่อ
ความอยู่รอดและความเป็ป็นเลิศขององค์ค์การ
เ ย วกั น ไม่ สามารถหลี
า
ก เลีลี่ ย ง
สถานนศึ ก ษาก็ เ ช่ น เดี
การนําเทคคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการรสอนได้ และะยัง
ต้ อ งตระหหนั ก ว่ า จะนํ า เทคโนโลยี มาใช้
า อ ย่ า งไรจึ งงจะ
ส่งเสริมกาารเรียนรู้ของนัักศึกษาและช่วยผู
ว ้เรียนให้ใช้ชชีี วิต
ได้อย่างมีประสิทธิผลในนสังคมที่มีการเเปลี่ยนแปลงอย่าง
า
สมััยใหม่มาใช้ในกการ
รวดเร็ว ผู้สอนต้องนําเทคโนโลยี
เรียนการสสอน เนื่องจากสื่อการเรียนกการสอนจะช่วยยให้
ผู้เรียนเกิดดการเรียนรู้ได้ดีดีและง่ายขึ้น ประหยั
ป ดเวลา อัน
จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใใจและความสุข ทั้งอาจารย์แและ
นักศึกษาสสามารถเรียนรูรู้ไปด้วยกันได้ [1] นอกจาากนี้
การศึกษาาต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสออดคล้องกับกระะแส
การเปลี่ยนนแปลงของสังคมโลกตลอดเว
ค
วลา บุคคลที่จะะอยู่
ในสังคมออย่างมีความสุขต้
ข องรู้จักคิด รู้จักทําเป็น รู้ จัก
แก้ปัญหาไได้และปฏิบัติในวิ
ใ ถีทางที่ถูกต้ตองเหมาะสม จึง
จําเป็นต้อองให้การศึกษาทที่มีคุณภาพ โดดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ที่ใช้เทคโนโลยียีและสารสนเททศต่างๆ ให้เเป็น
ประโยชน์์ [2]
การจัดดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาาโดยใช้สารสนเทศ
หรือ Big Six Skills เป็
เ นการจัดการรเรียนรู้โดยการรนํา
เทคโนโลยียีเป็นเครื่องมือในการสื
ใ
บค้น เชช่น เว็บลิงค์ (wweb
link) โโปรแกรมค้นหา หรือเครื่องมื
อ อค้นหาข้ออมูล
(search engine) เพื่อนํนาไปสู่กระบวนนการรวบรวม [3]
เพื่อ
สังเคราะหห์ นําเสนอ และประเมินผลสารสนเทศเ
ผ
นําไปสู่สารสนเทศที่ตนต้ต้องการโดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตออนที่ 1 การนิยามภาระงาน
ย
(Task
(
Definitiion)
เป็นการระบุปัญหาว่าคืออะไร สารสนนเทศที่จําเป็นที่จะ
นํามาใช้แก้ปัญหามีอะไรรบ้าง ผู้เรียนออาจจะใช้จดหมมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ (ee-mail) การสนนทนากลุ่มในอินเตอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสาร เพื่อทําความเขข้าใจปัญหาให้ชัชดเจนมาก
ขึน้ พร้อมทั้งสํารวจข้อมูลที่จําาเป็นที่ใช้ในการรแก้ปัญหา
เพือเป็
่อ นพื้นฐานในนการทํางานขัน้ นต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนนดยุทธศาสตร์ร์การค้นหา
สารรสนเทศ (Inforrmation Seekking Strategiees) เป็นการ
เลือกแหล่
อ งสารสนเทศและการวางงแผนการสืบค้นสารสนเทศ
น
ผู้เรียนจะต้องเลือกและประเมินนแหล่งสารสนเททศ
ขั้นตอนที่ 3 การสืบค้ นและเข้าถึงสารสนเทศ
ส
(Loocation and Access)
A
เป็นกการสืบค้นข้อมูลจากแหล่
ล
ง
สารรสนเทศตามขันตอนที
้น
่ 2 ที่ได้ กําหนดไว้แล้ว ผู้เรียนจะ
ได้เรี
เ ยนรู้เกี่ยวกับสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบบเครือข่าย
ของห้องสมุด ดัชนี
ช หนังสือซีดีรออม แหล่งสารสสนเทศจาก
ระบบบแลน (LANN) ระบบอินเตออร์เน็ต (Internet) และ
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้ตน ผู้เรียนจะตต้องศึกษาวิธีการใช้แหล่ง
สารสนเทศนั้น เช่
เ น รู้จักการใใช้บัตรรายการรเพื่อค้นหา
หนันังสือ ศึกษากการเชื่อมต่อเพื่ออเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต
การใช้สารานุกรมมที่เป็นซีดีรอม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 การใช้
ก สารสนเททศ (Use of Infformation)
เป็นการเรี
น ยกใช้ เก็บรวบรวมบันนทึกข้อมูลสารสสนเทศจาก
แหหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนได้ศึกษาในนแหล่งนั้น ๆ ในขั้นนี้
ผู้เรียนจําเป็นต้องใช้
ง วิธีการเก็บบรวบรวม บันทึ
น กข้อมูล
ต่าง ๆ การ Dow
wnload ข้อมูล การบันทึกข้อความหรื
อ
อ
รูปภาพการอ่านการวาดภาพหรืออการถ่ายภาพเพื่อบันทึก
สารรสนเทศ เป็นต้้น
ขั้นตอนที่ 5 การสั
ก งเคราะห์ขข้้ อมูล (Syntheesis) นี้เป็น
การรวบรวมจัดหมวดหมู่ เพื่ออนําเสนอสารสสนเทศที่ได้
ค้ นคว้
น า มาจํ า แนนกพร้ อ มทั้ ง เตตรี ย มการวางงแผนเพื่ อ
นําเสนอสารสนเททศที่ได้ค้นคว้าสสามารถนําเสนนอได้หลาย
วิธี เช่น การนนําเสนอโดยการรใช้โปรแกรมปประมวลคํา
โปรรแกรมฐานข้อมูลและโปรแกกรมตารางคํานวณ การ
นําเสนอผลงานด้้วยโปรแกรมพพรีเซนเทชั่น การสร้าง
โฮมมเพจ หรือการรนําเสนอด้วยกการจัดนิทรรศกการ สาธิต
การทํางาน เป็นต้้น
ขั้นตอนที่ 6 การประเมิ
ก
นผลล (Evaluation) ขั้นนี้เป็น
การพิจารณาผลงงานที่ได้ทําขึ้นนและกระบวนกการทํางาน
การประเมินผล ผู้ประเมินอาจจมีได้หลายคน คือ ใน
ขั้ นตอนของกา
น
รตรวจสอบผผลงานและภาาระงานที่
รับผิดชอบ ผู้สอนนจะเป็นผู้ประเเมินผล ส่วนการประเมิน
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กระบวนกการทํางานให้นันกศึกษาประเเมินตนเองว่ายั งมี
ข้อบกพร่อองหรือไม่อย่างไร
ง ควรปรับปรุงในส่วนใดบบ้าง
และการปประเมิ น ชิ้ น งาานอาจจะให้ เพื
เ ่ อ นในห้ อ งรร่ ว ม
ประเมิ น ผลงานและใ ห้ ค ะแนนในกการจั ด การเรีรี ย น
การสอนนีนี้ [4] ได้เสนออให้ใช้เทคโนโลลยีสารสนเทศเเป็น
เครื่องมือชช่วยแก้ปัญหา
วิธีการรจัดการเรียนรู้ทีท่เน้นให้นักเรียนแก้
ย ปัญหาโดยใช้
สารสนเททศ เน้ นการใช้ช้ เทคโนโลยี สารสนเทศมาเเป็ น
เครื่องมือใในการค้นหา รวบรวม
ร
สังเครราะห์ นําเสนอแและ
ประเมินผผลสารสนเทศต่ต่างจากรูปแบบบการจัดการเรียยนรู้
แบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้เน้นกาารใช้เทคโนโลยียีเป็นเครื่องมือชช่วย
ในการจัดกการสารสนเทศศ การเรียนแบบบ Big Six Skillls มี
แนวคิดพื้นนฐานมาจากกการบูรณาการรระหว่างวิชาทักกษะ
สารสนเทศศและวิชาทักษะคอมพิ
ษ
วเตอร์ร์เข้าด้วยกัน ทํําให้
นักศึกษาไได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีความมหมายและพัฒ
ฒนา
ทักษะสารรสนเทศ มีทัศนะเกี
น ่ยวกับการรสอนคอมพิวเตตอร์
ว่า “การสสอนคอมพิวเตตอร์นั้นไม่สามารถแยกออกเเป็น
รายวิชาได้ด้ เพราะการสออนแบบแยกเป็นรายวิชาต่างหหาก
จะไม่ ช่ วยยให้ นั กเรี ยนได้ เรี ยนรู้ การปประยุ กต์ ใช้ ทั กกษะ
คอมพิ วเตตอร์ ได้ อย่ างมีมี ความหมาย”” ดั งนั้ น จึ ง ได้ด้ นํ า
รายวิชาทัทั้ ง 2 มาบูรณาาการเข้าด้วยกักัน โดยมีหลักกการ
พื้นฐานว่าาการสอนทักษะนั้นจะต้องเชือมโยงกั
่อ
บเนื้อหหาที่
มี อยู่ ในหลลั กสู ตรเดิ มโดดยการมอบหมมายงาน และกการ
จัดการเรียยนรู้นั้นต้องมีการจัดการอย่างเป็
ง นระบบ [3]
จากข้าางต้น ผู้วิจัยจึงมี
ง ความสนใจทีที่จะนํารูปแบบกการ
จัดการเรียยนรู้แบบ Big Six
S Skills มาใช้้เพื่อจูงใจให้ผู้เรียน
สนใจการรเรียน แก้ปัญหาความแตกต
ห
ต่างระหว่างบุคคคล
เวลาในกาารเรียนไม่เพียงพอ
ย ส่งเสริมให้
ใ ผู้เรียนมีทักกษะ
การใช้คอมมพิวเตอร์ได้อย่ยางมีความหมาายและความเข้ข้าใจ
มีทักษะในนการแสวงหาคความรู้หรือแก้้ปัญหาด้วยตนนเอง
และร่วมกักับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยีสารรสนเทศได้อย่าางมี
ประสิทธิภภาพ ซึ่งผู้เรียนสสามารถเรียนรูร้ไ้ ด้ตลอดเวลาททั้งนี้
การเรียนบบนเครือข่ายจะะมีประสิทธิภาพพหรือไม่นั้นขึ้นนอยู่
กับความต้ต้องการและปรระสบการณ์ของผู
อ ้เรียนแต่ละะคน
ด้วยเช่นกััน [5] การจัดการเรี
ก ยนรู้แบบ Big Six Skillss ไป
ใช้ ในการ ทดลองสอนพพบว่ า นั กเรี ยนส่
น วนมากมี คววาม
สามารถใในการสร้ า งเเว็ บ เพจและแแก้ ปั ญ หาโดยยใช้
สารสนเททศได้ [3] และะบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยช่ ว ยยให้
ผู้เรียนบรรรลุผลการเรียนรู
น ้ที่คาดหวังตามศักยภาพของงแต่
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ละบุคคล ซึ่งส่งผลให้
ผ ผู้เรียนมีผผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียน
สูงขึ้น มีทักษะการแก้ปัญหา แลละทักษะการใช้ช้เทคโนโลยี
สาารสนเทศได้ ดีดี แต่ ทั้ ง นี้ ขึ้ นนอยู่ กั บ องค์ ประกอบ
หลลายอย่ า ง เช่ น ระดั บ สติ ปปัั ญ ญา เจตคคติ ทั ก ษะ
กา รแก้ ปั ญ หาและทั ก ษะการรใช้ ส ารสนเทศ เป็ น ต้ น
บททเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills นอกจาก
จะพัฒนาความสาามารถด้านทักษษะและนิสัยกาารเรียนของ
ผู้เรียนแล้ว รูปแบบบการเรียนแลละทักษะการใช้ช้เทคโนโลยี
คออมพิ วเตอร์ ของแต่ ละบุ คคลล จะเป็ นสิ่ งสนนั บสนุ นให้
ผู้เรียนประสบควาามสําเร็จในการรเรียนด้วยเช่นกัน
2. วัตถุประสงค์การวิ
ก จัย
2.1 เพื่อศึกษาและวิ
ษ
เคราะะห์กิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลลยีสารสนเทศตตามกระบวนกาาร Big Six
Skills เพื่อพัฒนาททักษะการแก้ปปัั ญหา
2.2 เพื่ อออกกแบบกิ จกรรมมการเรี ยนการสอนด้ วย
เทคคโนโลยีสารสนนเทศตามกระบววนการ Big Six Skills เพื่อ

พัฒนาทั
ฒ กษะการแก้ปัญหา
2.3 เพื่ อเปรียบเที ยบผลสัมั ฤทธิ์ ทางการรเรี ยนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยี
ย
สารรสนเทศตามกรระบวนการ
Bigg Six Skills เพือพั
อ่ ฒนาทักษะ การแก้ปัญหา
2.4 เพื่ อวั ดทั กษะการแก้ ปปัั ญหาของผู้ เรียนที่ เรี ยน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามก
า
กระบวนการ Big Six Skills
เพือพั
่อ ฒนาทักษะการแก้ปัญหา

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผลการปประเมินความเหหมาะสมในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนด้
น
วยเท
เทคโนโลยีสารสสนเทศตาม
กระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่
ในเเกณฑ์ระดับมาก
3.2 ผลสั มฤททธิ์ ทางการเรี ยยนของผู้ เรี ยนหลั
น งเรี ยน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามก
า
กระบวนการ Big Six Skills
เพื่อพั
อ ฒนาทักษะะการแก้ปัญหาา กรณีศึกษากาารวางแผน
ผลิตรายการและการเขียนบทโททรทัศน์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรี
น ยนอย่างมีนนัั ยสําคัญทางสถิถิติที่ .05
3.3 ผลการวัวั ดทั กษะการแแก้ ปัญหาของผูผู้ เรี ยนหลั ง
เรียนที
ย ่เรียนด้วยเทคโนโลยีสารรสนเทศตามกรระบวนการ
Bigg Six Skills เพือพั
่อ ฒนาทักษะกการแก้ปัญหา กรณีศึกษา
การวางแผนที่พฒนาขึ
ัฒ ้น อยู่ในระะดับมาก
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

4. ขอบเขขตการวิจัย
4.1 ตัวแปร

ตั ว แปปรต้ น คื อ กิ จกรรมการเรี
จ
ยนการสอนด้ด้ ว ย
เทคโนโลยียีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skillss
ตัวแปรตาม คือ ผลสสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกการ
แก้ปัญหา
4.2 ปประชากรและกกลุ่มตัวอย่าง
ประชชากรที่ใช้ในกาารวิจัย แบ่งอออกเป็น 2 กลุ่มมคือ
1) ผู้ทรงคคุณวุฒิที่มีควาามเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโโลยี
การศึกษาาจํานวน 5 คนน 2) นักศึกษาาระดับปริญญาาตรี
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนินิกส์
วิทยาลัยเททคโนโลยีอุตสาาหกรรม มหาวิวิทยาลัยเทคโนโโลยี
สมรรถนะผูเ้ รียน
1. ความสามมารถในการสื่อสาร
2. ความสามมารถในการคิด
3. ความสามมารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามมารถในการใช้ทักษะชีชีวิต
5. ความสามมารถในการใช้เทคโนโโลยี
วิธธีีการเรียนด้วยสารสนนเทศ
Big Six Skills
Big Siix Skill เป็นการจัดการเรี
ก ยนรู้โดย
การนําเทคโโนโลยีเป็นเครื่อ งมือในการสื
อ
บค้ น
เช่น เว็บลิงค์ (web link) โปรแกรมค้นหา หรือ
เครื่องมือค้นนหาข้อมูล (search engine) เพื่อ
นําไปสู่ กระ บวนการรวบรวม สัง เคราะห์
นําเสนอ แและประเมินสารสนเททศ เพื่อนําไปสู่
สารสนเทศทีที่ตนต้องการ โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดภาระ
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดกลยุทธ์แสววงหาสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดแหล่งสาารสนเทศและ
การเข้าถึงสารสนเทศศ
ขั้นตอนที่ 4 การใช้สารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์สารสนนเทศ
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล

พรระจอมเกล้าพระะนครเหนือจํานนวน 34 คน
กลุ่มตัวอย่างทที่ใช้ในงานวิจัยยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1) ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิฒิซึ่ ง เป็ น อาจาารย์ ท างด้ า นเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 5 คน 2) นักกศึกษาระดับปริ
ป ญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโโลยีวิศวกรรมอิอิเล็กทรอนิกส์ส วิทยาลัย
เทคคโลยีอุตสาหกกรรม มหาวิทยยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลล้าพระนครเหนืนือ จํานวน 34 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ
ก กษา 25588
5. กรอบแนวคิดการวิ
ด จัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิ
ษ เคราะห์แลละสังเคราะห์ทฤษฎี
ท
และ
งานนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อ แสดงดังรูปที ่ 1

การสอนโดยยใช้ การเรียนบนเว็บตาามกระบวนการ Big six
skillss
ขั้นตอนที่ 1 กการกําหนดภาระ
1.1 ศึกษาวัตถุปประสงค์การเรียนรู้
1.2 ระบุปัญหาาจากแบบฝึกกิจกรรม
1.3 ค้นหาแหล่ งข้อมูลพื้นฐาน
1.4 จัดเตรียมแแหล่งข้อมูลเพือ่ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 กการกําหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสนเทศ
ส
ะ ามาใช้งาน
2.1 เลือกแหล่งงข้อมูลสารสนเทศที่จะนํ
2.2 การสืบค้นสสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 3 การรกําหนดแหล่งสารสนเททศและการเข้าถึงสารสนนเทศ
3.1 ให้ผู้เรียนค้ค้นหาข้อมูลเพือ่ สนับสนุ
ส นแนวคิดของตนเองง
3.2 ให้ผู้เรียนคัคัดเลือกแหล่งความรูและจั
้แ ดหมวดหมูต่ ามประเภท
ของแหล่งข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 4 กการใช้สารสนเทศ
4.1 คัดกรองข้ออมูลที่มีความจําเป็นในนการแก้ปัญหา
4.2 ผู้เรียนนําข้ อมูลที่ได้มาวิเคราะห์์และสรุปข้อมูลเบื้องต้ต้น
ขั้นตอนที่ 5 กการสังเคราะห์สารสนเทศ
5.1 ทดสอบแก้ก้ปัญหาตามแนวคิดแลละข้อมูลทีร่ วบรวมมาไได้
5.2 ให้ผู้เรียนสสรุปผลการแก้ปัญหา
5.3 นําเสนอกาารแก้ปัญหาตามแนวคิคิดและข้อมูลทีร่ วบรวมมาได้
ขั้นตอนที่ 6 กการประเมินผล
ั หา
6.1 ประเมินถึงงข้อดี-ข้อเสีย ของแนววคิดในการแก้ปญ
6.2 นําเสนอแนววทางในการศึกษา เพือ่ พััฒนาวิธีการแก้ปัญหาให้ห้ดียิ่งขึน้
Google eduucation
วิธีการจัดกิจกกรรมการเรียนการสออนผ่านเทคโนโลยีสารรสนเทศ
วิธีการวัดทักษะกาารแก้ปัญหา

กิ จกรรมการเรียนการรสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนนเทศ
ตตามกระบวนการ Big six skills
ทักษะการแก้ปญหา
ัญ
1. ทักั ษะการกําหนดภาระะ
2. ทักั ษะการกําหนดกลยุทธ์
ท แสวงหา
สาารสนเทศ
3. ทักั ษะการกําหนดแหล่งสารสนเทศ
ง
แลละการเข้าถึงสารสนเททศ
4. ทักั ษะการใช้สารสนเทศศ
5. ทักั ษะการสังเคราะห์สารสนเทศ
า
6. ทักั ษะการประเมินผล

รูปปที่ 1 กรอบแนนวคิด
6. วิธีดําเเนินการวิจัย

การดําาเนินวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรี
ก
ยนการ
สอนด้ ว ยยเทคโนโลยี สารสนเทศต
ส
ามกระบวนกการ
Big Six Skills ที่พัฒนาขึ
ฒ ้น ผู้วิจัยแบ่
แ งการดําเนินงงาน
ออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
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6.1 ขั้นวิเคราะห์หลักการแและวิธีการสร้างกิ
า จกรรม

กา รเรี ย นการสอนด้ ว ยเทคโโนโลยี ส ารสนนเทศตาม
กระบวนการ Big Six Skills
6.2 ขั้นสังเครราะห์กรอบแนววคิดจากกิจกรรรมการเรียน
การสอน โดยผู้วจัิจยั ทําการศึกษาาเนื้อหาตามกรระบวนการ
Bigg Six Skills
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6.3 ขั้นออกแบบแผผนการจัดกิจกรรมการเรียนกการ

สอนด้ ว ยยเทคโนโลยี สารสนเทศต
ส
ามกระบวนกการ
Big Six SSkills ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกาารจัดกิจกรรมกการ
เรียนการสสอนคือ Googlee Classroom และ
แ Google DDrive
6.4 ขั้ นประเมินความเหมาะสมขของแบบประเเมิน
กิจกรรมกการเรียนการสสอนด้วยเทคโโนโลยีสารสนเเทศ
ตามกระบบวนการ Big Six
S Skills (สําหรั
า บผู้เชี่ยวชาาญ)
เป็นแบบปประเมินที่จัดทําขึ
า ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสสอบ
และประเเมินว่าแผนการจัดกิจกรรมกการเรียนการสสอน
ด้วยเทคโนนโลยีสารสนเททศตามกระบวนนการ Big Six Skills
ใช้งานได้้จริง ในการปรระเมินนี้ได้ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิดด้้ าน
เทคโนโลยียีการศึกษา จํานวน
า 5 ท่าน
6.5 ขั้ น ทดลองใช้ และเก็
แ
บ รวบรรวมข้ อ มู ล โดยยนํ า
Google Classroom มาใช้เป็นเครืรื่องมือสารสนเทศ
สําหรับจัดดกิจกรรมการรเรียนการสอนนตามกระบวนกการ
Big Six Skkills ที่พัฒนาขึึ้น และใช้แบบปประเมินตามสภภาพ
จริงที่สร้างงขึ้นมาประเมินการจั
น ดกิจกรรรมของผู้เรียนว่าาอยู่
ในเกณฑ์ใใด และมีทักษะะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด โโดย
ผู้วิจั ยใช้ หหลักสูตรเนื้ อหารายวิ
ห
ชา การรควบคุ มสัญญญาณ
โทรทั ศ น์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ จํ า นวน 2 หน่
ห ว ยการเรี ยยนรู้
มีวัตถุประะสงค์เชิงพฤติกรรมทั
ก ้งหมด 22
2 ข้อ รวม 2 ตตอน
ประกอบด้ด้วย แบบทดสออบตอนที่ 1 แบบบปรนัย มี 200 ข้อ
และแบบททดสอบตอนที่ 2 แบบอัตนัยหน่
ห วยการเรียนนละ
2 ข้อ ในกการประเมินกิจกรรมการเรี
จ
ยนการสอนระห
น
หว่าง
เรียน ผู้วิจจััยได้ใช้วิธีในการสังเกตทักษะะของผู้เรียนตลลอด
การจัดกิจกรรมการเรียนกการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนนเทศ
ตามกระบวนการ Big Six Skills
7. ผลการวิจัย
7.1 แแผนการจั ด กิ จกรรมการเรี
จ
ยนการสอนด้ด้ ว ย
เทคโนโลยียีสารสนเทศตามกระบวนกาาร Big Six Skkills

เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ก้ปัญหา กรณีศึศกึ ษาการวางแแผน
ผลิตรายกการและการเขียนบทโทรทั
ย
ศน์น ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แผนกการจัดกิจกรรมมการเรียนการสสอนด้วย
เทคโนนโลยีสารสนเททศตามกระบวนนการ
Big Six Skills

ลําดับ กิจกรรม
บททบาทผูส้ อน
บบทบาทผูเ้ รียน เป้าหมายที
า
ค่ าดหวัง
1 ขั้นตอนที่ 1 การนิยามภาระงาน
1.1 ศึกษา
ผู้สอนเตตรียม
ผู้เรียนนศึกษา
ย
กษา
ผู้เรียนสามารถศึ
ร การเรียน วัตถุปประสงค์การเรียน วัตถุประสงค์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ร เชิง
วัตถุปประสงค์เชิง
และวิเิ คราะห์ถึงองค์
การเรียนรู้ วัตถุประสงค์
พฤติกรรมและวิ
ร
เคราะห์ พฤติกกรรม และวิเคราะห์ ความมรู้ที่จาํ เป็นได้
ถึงองค์ความรู
ค ้ที่จาํ เป็น ถึงองคค์ความรู้ที่จาํ เป็น
1.2 ระบุปัญหา ผู้สอนตัตั้งโจทย์ปัญหา ผู้เรียนนระบุปัญหาจาก ผู้เรียนสามารถระบุ
ย
ปัญหาจากแบบฝึ
ห
ก
จากแบบฝึก จากแบบบฝึกกิจกรรม แบบฝึฝึกกิจกรรม
กิจกรรมได้
ก
กิจกรรม
เข้าถึงงข้อมูลผ่าน
ผู้เรียนสามารถค้
1.3 ค้นหา
ผู้สอนสืสืบค้นหา
ย
นหา
แหล่งข้อมูล แหล่งข้้อมูลพื้นฐานและ เทคโนนโลยีสารสนเทศ แหลล่งข้อมูลพื้นฐานและ
จัดเก็บรวบรวม
ร
จัดเก็ก็บรวบรวมข้อมูลได้
พื้นฐาน
1.4 จัดเตรียม จัดเตรียมแหล่
ย งความรู้ เข้าถึงงข้อมูลผ่าน
ย
าถึง
ผู้เรียนสามารถเข้
ย านระบบ เทคโนนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลผ่านเทคโนโลยี
แหล่งข้อมูล ให้ผู้เรียนผ่
เพือ่ ให้ผเู้ รียน เทคโนโลลยีสารสนเทศ และศึ ึกษาข้อมูลทีผ่ ู้สอนสารสสนเทศและศึกษา
ข้อมูลทีผ่ สู้ อนได้เตรียม
ได้เตรีรียมไว้
เข้ามาศึกษา
ไว้ได้
2 ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดยุทธศาสตร์กาารค้นหาสารสนเทศ
2.1 เลือก
า เ่ ป็นผู้ดแู ล นําควาามรู้พนื้ ฐานที่มอี ยู่ ผู้เรียนสามารถนํ
ย
าความรู้
ทําหน้าที
ฐ ม่ อี ยูม่ าสร้าง
แหล่งข้อมูล สนับสนนุนให้ผเู้ รียนสร้าง มาสร้าางกระบวนการ พื้นฐานที
สารสนเทศที่ กระบวนนการแก้ปัญหา แก้ปัญญหาจากแบบ กระบบวนการแก้ปัญหา
กิจกรร
รรมที่ให้ได้
จากแแบบกิจกรรมที่ให้ได้
จะนํามา จากแบบบกิจกรรม
ใช้งาน
2.2 การสืบค้น เตรียมเครือ่ งมือที่ใช้ใน สืบค้นนสารสนเทศด้วย ผู้เรียนสามารถสื
ย
บค้น
สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ เครือ่ งงมือทีผ่ สู้ อนเตรียม สารสสนเทศได้
ไว้
3 ขั้นตอนที่ 3 การสืบค้นและเข้าถึงสารสสนเทศ
3.1 ให้ผู้เรียน เตรียมข้ข้อมูลเพื่อให้ ใช้เทคคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียนสามารถค้
ย
นหา
ในการรสืบค้นข้อมูล ข้อมูลเพือ่ สนับสนุน
ค้นหาข้อมูล ผู้เรียนสืสืบค้น
แนวคิดของตนเองได้
เพือ่ สนับสนุน
แนวคิดของ
ตนเอง
3.2 ให้ผู้เรียน ติดตามการสืบค้น การ วิเคราาะห์ถึงความเป็นไป ผู้เรียนสามารถคั
ย
ดเลือก
คัดเลือก คัดเลือก และการแบ่ง ได้ของงข้อมูลและแบ่ง แหลล่งความรู้และจัด
ดหมู่ตามประเภท หมววดหมู่ตามประเภท
แหล่งความรู้ หมวดหหมู่ตามประเภท หมวดห
แหล่งความรู้ของผู้เรียน แหล่งงความรู
ค ้
ของแแหล่งข้อมูลได้
และจัด
หมวดหมู่ตาม
ประเภทของ
แหล่งข้อมูล
4 ขั้นตอนที่ 4 การใช้ช้สารสนเทศ
4.1 คัดกรองข้อมูลที่ เตรียมข้
ม อมูลที่มีความ ผู้เรียยนทําการพิจารณา ผู้เรียนสามารถ
มีความจําเป็น จําเป็นในการแก้ปัญหา ว่าแหหล่งความรู้นั้นจะ พิจารณาว่
า าแหล่ง
สามาารถนํามาใช้ในการ ควาามรู้นั้น ๆ สามารถ
ในการแก้ปัญหา
แก้ปปัั ญหาได้หรือไม่ นํามาใช้
ม ในการ
แก้ปัปญั หาได้หรือไม่
4.2 ผู้เรียนนําข้อมูล ตรวจสอบการสรุป วิเครราะห์และสรุป ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
ล ้องต้นของ ข้อมู ลเบื้องต้นส่งให้ และะสรุปข้อมูลเบื้องต้น
ที่ได้มาวิเคราะห์ ข้อมูลเบื
และสรุปข้อมูล ผู้เรียน
ผู้สออนหรือเพื่อนในชั้น ส่งใหห้ผู้สอนหรือเพื่อนใน
เรียนนผ่านระบบ
ชั้นเรีเ ยนผ่านระบบ
เบื้องต้น
เทคโโนโลยีสารสนเทศ เทคโโนโลยีสารสนเทศได้
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ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศตามกระบวนการ
Big Six Skills (ต่อ)

ลําดับ กิจกรรม
บทบาทผูส้ อน
5 ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์ข้อมูล
5.1 ทดสอบ
เป็นผู้ดูแลและคอยให้
แก้ปัญหาตาม คําแนะนําในการ
แนวคิดและ แก้ปัญหา
ข้อมูลที่รวบรวม
มาได้
5.2 ให้ผู้เรียน
ตรวจสอบการสรุปผล
สรุปผลการ การแก้ปัญหาของ
แก้ปัญหา
ผู้เรียน

5.3

6
6.1

6.2

บทบาทผูเ้ รียน

เป้าหมายทีค่ าดหวัง

นําความรู้ที่ได้มาใช้ ผู้เรียนสามารถนํา
ประกอบในการ
ความรู้ที่ได้มาใช้
แก้ปัญหาตามแนวคิดที่ ประกอบในการ
ได้สร้างไว้
แก้ปัญหาตามแนวคิดที่
สร้างไว้ได้
จัดทํารายงานสรุปผล ผู้เรียนสามารถทํา
การแก้ปัญหาตาม รายงานสรุปผลการ
แนวคิดที่ได้สร้างไว้ แก้ปัญหาตามแนวคิดที่
และส่งให้ผู้สอนผ่าน ได้สร้างไว้และส่งให้
ระบบเทคโนโลยี
ผู้สอนผ่านระบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
นําเสนอการ ให้คําแนะนําการ
ผู้เรียนนําเสนอการ ผู้เรียนนําเสนอการ
แก้ปัญหาตาม แก้ปัญหาตามแนวคิด แก้ปัญหาตามแนวคิด แก้ปัญหาตามแนวคิด
แนวคิดและ และข้อมูลที่รวบรวม และข้อมูลที่รวบรวม และข้อมูลที่รวบรวม
ข้อมูลที่รวบรวม มาได้
มาได้
มาได้
มาได้
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล
ประเมินถึง วิเคราะห์ถึงข้อดี- ผู้เรียนพิจารณาถึง ผู้เรียนสามารถ
ข้อดี-ข้อเสีย ข้อเสีย ของแนวคิดใน ข้อดี-ข้อเสีย ของ พิจารณาถึงข้อดีของแนวคิดใน การแก้ปัญหาของ แนวคิดในกาแก้ปัญหา ข้อเสีย ของแนวคิดใน
การแก้ปัญหา ผู้เรียน
ของตนเอง
การแก้ปัญหาของ
ตนเองได้
นําเสนอแนวทาง นําเสนอแนวทางใน ผู้เรียนจัดทําสรุป ผู้เรียนสามารถจัดทํา
ในการศึกษา การศึกษา เพื่อพัฒนา แนวทางในการศึกษา สรุปแนวทางใน
เพื่อพัฒนา วิธีการแก้ปัญหาให้ดี เพื่อพัฒนาวิธีการ การศึกษา เพื่อพัฒนา
วิธีการแก้ปัญหา ยิ่งขึ้น
แก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น วิธีการแก้ปัญหาให้ดี
ให้ดียิ่งขึ้น
และนําเสนอใน
ยิ่งขึ้นและนําเสนอใน
ชั้นเรียน
ชั้นเรียนได้

การแปลผลการประเมินความเหมาะสม ผู้วิจัยได้ใช้
หลักเกณฑ์การแปลผลของ P. Kannasut [6] ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์การกําหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย และ
แปลความหมาย
ช่วง
คะแนน
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

แปลความหมาย
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
มีความเหมาะสมในระดับมาก
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
มีความเหมาะสมในระดับเห็นควรปรับปรุง

7.2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒนาขึ้นจาก
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ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา โดยแจกแจงรายละเอี ย ดตาม
ทฤษฎีของ Big Six Skills ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การประเมินความเหมาะสมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills
ที่พัฒนาขึ้น
ผลการ
ประเมิน
X̅ S.D.
4.60 0.60
4.70 0.49

เรื่องที่ประเมิน

1. การนิยามภาระงาน
2. การกําหนดยุทธศาสตร์
การค้นหาสารสนเทศ
3. การสืบค้นและเข้าถึง
4.70
สารสนเทศ
4. การใช้สารสนเทศ
4.80
5. การสังเคราะห์ข้อมูล
4.73
6. การประเมินผล
4.70
สรุปความเหมาะสม
4.69

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด

0.49 มากที่สุด
0.44
0.47
0.49
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ความเหมาะสมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ
ตามกระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒนาขึ้นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.69, S.D.=0.51)
7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการทํา
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สรุ ป ผลดั ง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียน ตามกระบวนการการเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ตามกระบวนการ Big Six Skills
คะแนนการ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n

คะแนน
เต็ม

X̅

34
34

40
40

18.79
27.91

*ที่ระดับนัยสําคัญ .05

S.D.

t

Sig

1.85 16.19 .00*
2.36

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการ Big Six
Skills เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสําคัญที่ .05
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7.4 ผผลการประเมินทั
น กษะการแก้้ปัญหาของผู้เรี ยน

หลั งเรี ยนนที่ เรี ยนตามกิกิ จกรรมการเรีรี ยนการสอนด้ด้ วย
เทคโนโลยียีสารสนเทศตตามกระบวนกาาร Big Six Skkills
เพื่อพัฒนาาทักษะการแก้ปัปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผ
ษ
ผลิต
รายการแลละการเขียนบทโโทรทัศน์ สรุปผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประะเมิ น ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาขของ
ผู้เรียนที่เรียนตามกิจกรรมมการเรียนการสสอน
ด้วยเทคโนโโลยีสารสนเทศศตามกระบวนกการ
Big Six Skillss

เรืรื่องที่ประเมิน

ผลการประะเมิน
S.D.
X̅

1. การนิยามภภาระงาน
1.1 ศึกษษาวัตถุประสงค์การเรียนรู
ย ้
3.94
1.2 ระบุปปัญหาจากแบบฝึกกิจกรรม
จ
3.41
1.3 ค้นหหาแหล่งข้อมูลพื้นฐาน
3.47
1.4 จัดเตตรียมแหล่งข้อมูลเพือ่ ให้
ใ
4.35
ผู้เรียยนเข้ามาศึกษา
2. การกําหนดยุทธศาสตร์การค้นหาสารสนเทศ
2.1 เลือกกแหล่งข้อมูลสารสนเททศที่ 5.00
จะนํามาใช้งาน
2.2 การสืสืบค้นสารสนเทศ
3.76
3. การสืบค้นนและเข้าถึงสารสนเททศ
3.58
3.1 ให้ผู้เเรียนค้นหาข้อมูลเพือ่
สนับบสนุนแนวคิดของตนเออง
3.2 ให้ผู้เเรียนคัดเลือกแหล่งคววามรู้ 3.41
และจจัดหมวดหมู่ตามประเเภท
ของแแหล่งข้อมูล
4. การใช้สารรสนเทศ
4.1 คัดกรองข้อมูลที่มีความจําเป็
า น 3.82
ในกาารแก้ปัญหา
4.2 ผู้เรียยนนําข้อมูลที่ได้มา
3.70
วิเครราะห์และสรุปข้อมูล
เบื้องงต้น
5. การสังเครราะห์ข้อมูล
5.1 ทดสสอบแก้ปัญหาตามแนววคิด 4.11
และขข้อมูลที่รวบรวมมาได้้
5.2 ให้ผู้เเรียนสรุปผลการแก้ปญหา
ญ
ั
3.52
5.00
5.3 นําเสสนอการแก้ปัญหาตามม
แนวคคิดและข้อมูลที่รวบรววม
มาได้ด้
6. การประเมิมินผล
6.1 ประเเมินถึงข้อดี-ข้อเสียขออง
4.05
แนวคคิดในการแก้ปัญหา
4.11
6.2 นําเสสนอแนวทางในการศึกษา
ก
เพื่อพพัฒนาวิธีการแก้ปญ
ั หา
ห
ให้ดียิ่งขึ้น
สรุปทักษะ
3.94

1.01
0.82
0.86
0.94

ระดับทักษษะ
การแก้ปัญ
ญหา
มาก
มาก
มาก
มาก

0.00
0

มากที่สุด

1.03
1

มาก

1.35

มาก

0.95

ปานกลาาง

0.99

มาก

1.38

มาก

1.00

มาก

0.89
0.00

มาก
มากที่สุด

1.01

มาก

1.01

มาก

0.88

มาก

จากตาารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้
น วยกิจกรรมกการ
เรียนการสสอนด้วยเทคโนนโลยีสารสนเทศศตามกระบวนกการ
Big Six Skills ที่พัฒนาขึ
ฒ ้น มีทักษะการแก้
ษ
ปัญหาใน
ภาพรวม ออยู่ในระดับมากก
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8. สรุปและอภิปรายผลการวิ
ป
จจัย
8.1 ผลการปประเมินความเหหมาะสมในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนด้
น
วยเท
เทคโนโลยีสารสสนเทศตาม
S Skills เพื่อพั ฒนาทักษะกาารแก้ปัญหา
กระะบวนการ Big Six
กรณีศึ กษาการวางแผนผลิ ตราายการและการเขี ยนบท
โทรรทัศน์ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ทรงงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ทาน พบว่า
มีความเหมาะสมใ
ค
ในภาพรวมและะรายด้านอยู่ในระดั
น บมาก
ทีสุ่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขของ O. Khitthuk [7] ที่
พบบว่า การใช้บทเเรียนแบบ Big Six Skills ทําให้
ใ นักเรียน
เกิดกระบวนการเ
ด
รียี นรู้และสามาารถเปลี่ยนพฤตติกรรมการ
เรียนอย่
ย างมีประสิสิทธิภาพตามเกกณฑ์ 80/80
8.2 ผลการเปปรียบเทียบผลสสัมฤทธิ์ทางการรเรียนก่อน
เรียนและหลั
ย
งเรียนจากกระบว
ย
วนการออกแบบกิจกรรม
กา รเรี ย นการสอนด้ ว ยเทคโโนโลยี ส ารสนนเทศตาม
กระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒ นาขึ้น มีคะแแนนเฉลี่ยที่
แตกต่างกัน กล่าวคื
ว อคะแนนเฉลีลี่ยหลังเรียนขอองผู้เรียนที่
เรียนด้
ย วยกระบวนนการของ Big Six Skills สูงกว่
ก าคะแนน
เฉลีลี่ยก่อนเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นวว่าการเรียนกาารสอนด้วย
เทคคโนโลยีสารสนนเทศตามกระบบวนการ Big Sixx Skills ทั้ง
6 ขั้นตอนสามารถถพัฒนาผลสัมฤฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่
ก าก่อนเรียนออย่างมีระดับนัยสําคัญที่ .05 ซึงสอดคล้
อง
่
กับ P. Yangklang [8] ที่พบว่าผผลของการเรียนแบบค้
น
นหา
สารสนเทศบนเว็บตามกระบวนก
บ
การ Big 6 ทีมี่มต่อทักษะ
การรู้สารสนเทศขของนักศึกษาระะดับปริญญาตรีหี ลังเรียน
ก าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ระดั
ะ บ .05
สูงกว่
8.3 ผลการพ
พั ฒนาทั ก ษะกการแก้ ปั ญ หาข้ อ ผู้ เ รี ย น
หลัลังเรียน โดยผูวิ้วจิ ัยได้สังเกตพพฤติกรรมของผูผู้เรียนตาม
สภภาพจริง ในภาพพรวมอยู่ในระดดับมากพบว่า สอดคล้อง
กับ P. Buasidam
m [9] ที่พบว่า กาารใช้บทเรียนบบนเครือข่าย
แบบบ Big Six Skillss เรื่องข้อมูลสาารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เบื้องต้
อ นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางกการเรียนและทักษะการ
นักเรียนชั้นปรระถมศึกษา
แก้้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของน
ส
ปีทีท่ี 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากั บ 0.63 แสดงวว่านักเรียน
มีความก้
ค าวหน้าทางการเรียนร้อยยละ 63.35 และะสอดคล้อง
กับ K. Buddhaamongkol, SS. Sopeerak and S.
Tanamai [10] ที่พบว่า ผู้เรียนนที่เรียนผ่านการสอนบน
เว็บโดยใช้
บ
การเรียนรู
ย ้ตามศักยภภาพสมองมีคะแแนนทักษะ
การคิดเชิงวิเคราาะห์หลังเรียนสูสูงกว่าก่อนเรียน
ย อย่างมี
นัยสํ
ย าคัญทางสถิติตทิ ี่ระดับ .05
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9. ข้อเสนนอแนะ
9.1 จจากกระบวนกาารทั้ง 6 ขั้นตอนที่สอดคล้องตตาม
กระบวนกการ Big Six Skills ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คววรมี

การศึกษาาต่อว่า หากจะนนําไปปรับปรุงกับการเรียนรู้ดด้วย
ตนเองควรรจะมีระบบอยย่างไรที่จะช่วยบบริหารจัดการกการ
เรียนการสสอนและควรมีการให้
ก ข้อมูลป้อนกลั
อ บเพื่อผู้เรียน
จะได้นําข้้อมูลที่ได้ไปปรัรับปรุงพัฒนากกระบวนการเรียยนรู้
ของตนเองงให้มีคุณภาพยิยิ่งขึ้น
9.2 คควรเปิดโอกาสใให้ผู้เรียนได้คนหาข้
้น อมูลเพิ่มเติม
จากแหล่งอื่น ๆ
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