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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
กระบวนการ Big Six Skills เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียน 
บทโทรทัศน์ 2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills  
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์ 3) วัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของผู้เรียนที่ เรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills เพื่อพัฒนาทักษะ 
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
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนตามกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์ พบว่าผู้เรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนอยู่ในระดับมาก และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นตามกระบวนการ Big Six Skills พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
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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. 
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รเพื่อค้นหา
นเตอร์เน็ต 

formation) 
สนเทศจาก
ๆ ในขั้นนี้
นทึกข้อมูล 
อความหรือ
เพื่อบันทึก

esis) นี้เป็น
สนเทศที่ได้
งแผนเพื่อ
นอได้หลาย
ประมวลคํา 
วณ การ
การสร้าง

การ สาธิต

) ขั้นนี้เป็น
การทํางาน 

คือ ใน
าระงานที่
ารประเมิน
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กระบวนก
ข้อบกพร่อ
และการป
ประเมิน
การสอนนี้
เครื่องมือช

วิธีการ
สารสนเท
เครื่องมือใ
ประเมินผ
แบบอื่น ๆ
ในการจัดก
แนวคิดพื้น
สารสนเทศ
นักศึกษาไ
ทักษะสาร
ว่า “การส
รายวิชาได้
จะไม่ช่วย
คอมพิวเต
รายวิชาทั้
พื้นฐานว่า
มีอยู่ในหล
จัดการเรยี

จากข้า
จัดการเรยี
สนใจการ
เวลาในกา
การใช้คอม
มีทักษะใน
และร่วมกั
ประสิทธิภ
การเรียนบ
กับความต้
ด้วยเช่นกั
ใช้ในการ
สามารถใ
สารสนเท
ผู้เรียนบรร

การทํางานให้น
องหรือไม่อย่าง
ประเมินชิ้นงา
ผลงานและใ
นี้ [4] ได้เสนอ
ช่วยแก้ปัญหา  
รจัดการเรียนรู้ท
ทศ เน้นการใช้
ในการค้นหา ร
ผลสารสนเทศต่
ๆ ที่ไม่ได้เน้นกา
การสารสนเทศ
นฐานมาจากก
ศและวิชาทักษ
ได้ใช้คอมพิวเต
รสนเทศ มีทัศน
สอนคอมพิวเต
ด้ เพราะการสอ
ยให้นักเรียนไ
ตอร์ได้อย่างมี
ทั้ง 2 มาบูรณา
าการสอนทักษ
ลักสูตรเดิมโด
ยนรู้นั้นต้องมีก
างต้น ผู้วิจัยจึง
ยนรู้แบบ Big S
รเรียน แก้ปัญห
ารเรียนไม่เพีย
มพิวเตอร์ได้อย
นการแสวงหาค
กับผู้อื่นโดยใช้
ภาพ ซึ่งผู้เรียนส
บนเครือข่ายจะ
ต้องการและปร
ัน [5] การจัดก
ทดลองสอนพ
ในการสร้างเ
ทศได้ [3] และ
รลุผลการเรียน

นักศึกษาประเ
งไร ควรปรับ
านอาจจะให้เ
ห้คะแนนในก
อให้ใช้เทคโนโล

ที่เน้นให้นักเรีย
ช้เทคโนโลยีส
รวบรวม สังเคร
ต่างจากรูปแบบ
ารใช้เทคโนโลยี
ศ การเรียนแบบ
การบูรณาการร
ษะคอมพิวเตอร์
อร์อย่างมีความ
นะเกี่ยวกับการ
ตอร์นั้นไม่สาม
อนแบบแยกเป็
ด้เรียนรู้การป
มีความหมาย”
าการเข้าด้วยกั
ะนั้นจะต้องเชื่อ
ดยการมอบหม
ารจัดการอย่าง
งมีความสนใจที
Six Skills มาใช้
หาความแตกต
ยงพอ ส่งเสริมใ
ย่างมีความหมา
ความรู้หรือแก้
เทคโนโลยีสาร
สามารถเรียนรู้
ะมีประสิทธิภาพ
ระสบการณ์ขอ
การเรียนรู้แบบ
พบว่า นักเรียน
เว็บเพจและแ
ะบทเรียนบน
นรู้ที่คาดหวังตา

เมินตนเองว่ายั
ปรุงในส่วนใดบ
เพื่อนในห้องร
การจัดการเรี
ลยีสารสนเทศเ

ยนแก้ปัญหาโด
ารสนเทศมาเ
ราะห์ นําเสนอแ
บการจัดการเรีย
ยีเป็นเครื่องมือช
บ Big Six Skill
ระหว่างวิชาทัก
ร์เข้าด้วยกัน ทํ
มหมายและพัฒ
รสอนคอมพิวเต
ารถแยกออกเ
นรายวิชาต่างห

ประยุกต์ใช้ทัก
” ดังนั้น จึงได้
กัน โดยมีหลักก
อมโยงกับเน้ือห
มายงาน และก
งเป็นระบบ [3]
ที่จะนํารูปแบบก
้เพื่อจูงใจให้ผู้เรี
ต่างระหว่างบุค
ให้ผู้เรียนมีทัก
ายและความเข้
้ปัญหาด้วยตน
รสนเทศได้อย่า
ร้ได้ตลอดเวลาท
พหรือไม่นั้นขึ้น
องผู้เรียนแต่ละ
 Big Six Skills
นส่วนมากมีคว
แก้ปัญหาโดย
เครือข่ายช่วย
มศักยภาพของ

ยังมี
บ้าง
ร่วม
รียน 
เป็น

ยใช้
เป็น
และ
ยนรู้
ช่วย
ls มี
กษะ
ําให้
ฒนา
ตอร์
เป็น
หาก
กษะ
ด้นํา
การ
หาที่
การ

การ
รยีน
คคล 
กษะ
ข้าใจ 
นเอง 
างมี
ทั้งนี้ 
นอยู่
ะคน
s ไป
วาม 
ยใช้
ยให้
งแต่

ละ
สูงขึ
สา
หล
กา
บท
จะ
ผู้เรี
คอ
ผู้เรี

2.

สอ
Ski

เทค
พัฒ

ผู้เรี
Big

ด้ว
เพื่อ

3.

กิจ
กร
ในเ

ด้ว
เพื่อ
ผลิ
ทา

เรีย
Big
กา

บุคคล ซึ่งส่งผ
ขึ้น มีทักษะกา
ารสนเทศได้ ดี
ลายอย่าง เช่
รแก้ปัญหาแ

ทเรียนบนเครือ
พัฒนาความสา
รียนแล้ว รูปแบ
อมพิวเตอร์ขอ
รียนประสบควา
 
วัตถุประสงค์ก
2.1 เพื่อศึกษ
นด้วยเทคโนโล
lls เพื่อพัฒนาท
2.2 เพื่อออก

คโนโลยีสารสน
ฒนาทักษะการ

2.3 เพื่อเปรี
รียนที่เรียนด้วย
g Six Skills เพ่ือ

2.4 เพื่อวัดทั
ยเทคโนโลยีสา
อพัฒนาทักษะ
 
สมมติฐานกา
3.1 ผลการป
กรรมการเรียน
ะบวนการ Big 
เกณฑ์ระดับมา
3.2 ผลสัมฤท
ยเทคโนโลยีสา
อพัฒนาทักษะ
ตรายการและ
งการเรียนก่อน
3.3 ผลการวั

ยนที่เรียนด้วย
g Six Skills เพื่อ
รวางแผนที่พัฒ

ผลให้ผู้เรียนมีผ
รแก้ปัญหา แล
ดี  แต่ทั้ งนี้ ขึ้ น
น ระดับสติปั
ละทักษะการ
ข่ายแบบ Big 
ามารถด้านทักษ
บบการเรียนแล
งแต่ละบุคคล
ามสําเร็จในการ

การวิจัย 
ษาและวิเคราะ
ลยีสารสนเทศต
ทักษะการแก้ปั
กแบบกิจกรรม
นเทศตามกระบว
แก้ปัญหา  
ยบเทียบผลสัม
ยเทคโนโลยีสาร
อพัฒนาทักษะ
ทักษะการแก้ปั
ารสนเทศตามก
การแก้ปัญหา  

รวิจัย 
ประเมินความเห
นการสอนด้วยเท
Six Skills ที่พัฒ
ก 
ทธิ์ทางการเรีย
ารสนเทศตามก
ะการแก้ปัญหา
การเขียนบทโท
นเรียนอย่างมีนั
วัดทักษะการแ
เทคโนโลยีสาร
อพัฒนาทักษะก
ฒนาขึ้น อยู่ในระ

ผลสัมฤทธิ์ทาง
ละทักษะการใช้
นอยู่ กั บองค์
ปัญญา เจตค
รใช้สารสนเท

Six Skills 
ษะและนิสัยกา
ละทักษะการใช้
ล จะเป็นส่ิงสน
รเรียนด้วยเช่น

ะห์กิจกรรมกา
ตามกระบวนกา
ปัญหา  
มการเรียนกา
วนการ Big Six 

ัมฤทธิ์ทางการ
รสนเทศตามกร
การแก้ปัญหา 
ปัญหาของผู้เรี
กระบวนการ Bi
 

หมาะสมในกา
เทคโนโลยีสารส
ฒนาขึ้นโดยผู้เชี

ยนของผู้เรียน
กระบวนการ Bi
า กรณีศึกษากา
ทรทัศน์สูงกว่า
นัยสําคัญทางสถิ
แก้ปัญหาของผู้
รสนเทศตามกร
การแก้ปัญหา 
ะดับมาก 

งการเรียน
ช้เทคโนโลยี
ประกอบ 

คติ  ทักษะ 
ศ เป็นต้น 
นอกจาก 

ารเรียนของ
ช้เทคโนโลยี
นับสนุนให้
กัน 

รเรียนการ 
าร Big Six 

รสอนด้วย
Skills เพื่อ

รเรียนของ
ระบวนการ 
 
ยนที่เรียน
g Six Skills 

รออกแบบ
สนเทศตาม
ชี่ยวชาญอยู่

นหลังเรียน
g Six Skills 
ารวางแผน
ผลสัมฤทธิ์
ถิติที่ .05 
ผู้เรียนหลัง
ระบวนการ 
กรณีศึกษา
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1. ความสาม
2. ความสาม
3. ความสาม
4. ความสาม
5. ความสาม

วิธี

Big Si
การนําเทคโ
เช่น เว็บลิงค์
เครื่องมือค้น
นําไปสู่กระ
นําเสนอ แ
สารสนเทศที
ข้ันตอนที่ 1 
ข้ันตอนที่ 2 
ข้ันตอนที่ 3 

ข้ันตอนที่ 4 
ข้ันตอนที่ 5 
ข้ันตอนท่ี 6

 ขอบเข4.
4.1 ตั
ตัวแป

เทคโนโลยี
ตัวแป

แก้ปัญหา 
4.2 ป
ประช

1) ผู้ทรงค
การศึกษา
ชั้นปีที่ 2 
วิทยาลัยเท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิธีดําเ6.
การดาํ

สอนด้วย
Big Six 
ออกเป็น 5

สมรรถนะผู้เรียน 
มารถในการสื่อสาร  
มารถในการคิด 
มารถในการแก้ปัญหา
มารถในการใช้ทักษะชี
มารถในการใช้เทคโนโ

ธีการเรียนด้วยสารสน
Big Six Skills 

ix Skill เป็นการจัดก
โนโลยีเป็นเครื่องมือ
ค์ (web link) โปรแก
นหาข้อมูล (search 
บวนการรวบรวม 

และประเมินสารสนเท
ที่ตนต้องการ โดยมี 6 
การกําหนดภาระ 
การกําหนดกลยุทธ์แสว
การกําหนดแหล่งสา
การเข้าถึงสารสนเทศ
การใช้สารสนเทศ 
การสังเคราะห์สารสน
การประเมินผล

ขตการวิจัย 
ตัวแปร 
ปรต้น คือ กิจ
ยีสารสนเทศตา
รตาม คือ ผลส

ประชากรและก
ชากรที่ใช้ในกา
คุณวุฒิที่มีควา
าจํานวน 5 คน
สาขาวิชาเทค
ทคโนโลยีอุตสา

เนินการวิจัย 
าเนินวิจัยเรื่อง 
ยเทคโนโลยีส

Skills ที่พัฒ
5 ขั้นตอนดังนี้ 

  
ชีวิต  
โลยี 

นเทศ 

การเรียนรู้โดย
อในการสืบค้น 
รมค้นหา หรือ
engine) เพื่อ

สังเคราะห์ 
ทศ เพื่อนําไปสู่
ข้ันตอน ดังน้ี 

วงหาสารสนเทศ 
ารสนเทศและ
ศ 

นเทศ 

จกรรมการเรี
มกระบวนการ 
สัมฤทธิ์ทางกา

กลุ่มตัวอย่าง 
ารวิจัย แบ่งออ
ามเช่ียวชาญท
น  2) นักศึกษา
คโนโลยีวิศวกร
าหกรรม มหาวิ

การพัฒนากิจก
สารสนเทศต
ฒนาขึ้น ผู้วิจัยแ

รูป

การสอนโดย
ข้ันตอนท่ี 1 ก
1.1 ศึกษาวัตถุป
1.2 ระบุปัญหา
1.3 ค้นหาแหล่
1.4 จัดเตรียมแ
ข้ันตอนท่ี 2 ก
2.1 เลือกแหล่ง
2.2 การสืบค้นส
ข้ันตอนท่ี 3 การ
3.1 ให้ผู้เรียนค้
3.2 ให้ผู้เรียนคั

ของแหล่งข้
ข้ันตอนท่ี 4 ก
4.1 คัดกรองขอ้
4.2 ผู้เรยีนนําข้
ข้ันตอนท่ี 5 ก
5.1 ทดสอบแก้
5.2 ให้ผู้เรียนส
5.3 นําเสนอกา
ข้ันตอนท่ี 6 ก
6.1 ประเมินถึง
6.2 นําเสนอแนว

วิธีการจัดกิจก

ยนการสอนด้
Big Six Skills
รเรียน ทักษะก

อกเป็น 2 กลุ่ม
างด้านเทคโนโ
าระดับปริญญา
รมอิเล็กทรอนิ
วิทยาลัยเทคโนโ

กรรมการเรียน
ามกระบวนก

แบ่งการดําเนินง

ปที่ 1 กรอบแน

ยใช้การเรียนบนเวบ็ตา
skillsการกําหนดภาระ 

ประสงค์การเรียนรู ้
าจากแบบฝึกกิจกรรม
งข้อมลูพื้นฐาน 

แหล่งข้อมลูเพือ่ให้ผู้เรี
การกําหนดกลยุทธ์แส
งข้อมลูสารสนเทศที่จะ
สารสนเทศ 
รกําหนดแหล่งสารสนเท
ค้นหาข้อมูลเพือ่สนับส
คัดเลอืกแหล่งความรู้แ
ข้อมูล 
การใช้สารสนเทศ 
อมูลที่มีความจําเป็นใน
ข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์
การสังเคราะห์สารสน
ก้ปัญหาตามแนวคิดแล
สรุปผลการแก้ปัญหา
ารแก้ปัญหาตามแนวคิ
การประเมินผล 
งข้อดี-ข้อเสีย ของแนว
วทางในการศึกษา เพือ่พั

วิธีการวัดทักษะกา
กรรมการเรียนการสอ

Google edu

ด้วย
s 
การ

มคือ  
โลยี
าตรี
นิกส์  
โลยี

พร

1) 
กา
สา
เทค
เกล
ภา

5.

งาน

การ
การ  
งาน

กา
กร

กา
Big

นวคิด 

ามกระบวนการ Big 
s 

ยนเข้ามาศึกษา 
สวงหาสารสนเทศ 
ะนํามาใช้งาน 

ทศและการเข้าถึงสารสน
สนุนแนวคิดของตนเอง
และจัดหมวดหมูต่ามป

นการแก้ปัญหา 
์และสรุปข้อมลูเบ้ืองต้
เทศ 
ละข้อมูลทีร่วบรวมมาไ

คิดและข้อมลูทีร่วบรว

วคิดในการแก้ปัญหา
ัฒนาวิธีการแก้ปัญหาให้

ารแก้ปัญหา
อนผ่านเทคโนโลยีสาร
ucation

ระจอมเกล้าพระ
กลุ่มตัวอย่างท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศึกษา จํานว
ขาวิชาเทคโนโ
คโลยีอุตสาหก
ล้าพระนครเหนื
คเรียนที่ 2 ปีก
 
กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้ศึกษ

นวิจัยที่เกี่ยวข้อ

6.1 ขั้นวิเคร
รเรียนการส
ะบวนการ Big 
6.2 ขั้นสังเคร
รสอน โดยผู้วิจั

g Six Skills 

กิ

ต

six 

นเทศ 
ง 
ระเภท

ต้น 

ได้ 

มมาได้ 

ห้ดียิ่งข้ึน

รสนเทศ

1. ทกั
2. ทกั

สา
3. ทกั

แล
4. ทกั
5. ทกั
6. ทกั

ะนครเหนือจําน
ที่ใช้ในงานวิจัย

ฒิซึ่งเป็นอาจา
น 5 คน 2) นัก
โลยีวิศวกรรมอิ
กรรม มหาวิทย
นือ จํานวน 34 
การศึกษา 2558

ดการวิจัย 
ษาวิเคราะห์แล
อง แสดงดังรูปที

าะห์หลักการแ
อนด้วยเทคโ
Six Skills 
ราะห์กรอบแนว
จัยทําการศึกษา

กิจกรรมการเรียนการ
เทคโนโลยีสารสน

ตามกระบวนการ Big 

ทักษะการแก้ปัญ
ักษะการกําหนดภาระ
ักษะการกําหนดกลยทุ
ารสนเทศ 
ักษะการกําหนดแหลง่
ละการเข้าถึงสารสนเท
ักษะการใช้สารสนเทศ
ักษะการสังเคราะห์สา
ักษะการประเมินผล 

นวน 34 คน 
ยแบ่งออกเป็น 
ารย์ทางด้านเ
กศึกษาระดับป
อิเล็กทรอนิกส
ยาลัยเทคโนโล
คน ที่ลงทะเบี

8 

ละสังเคราะห์ท
ที่ 1 

และวิธีการสร้า
โนโลยีสารสน

วคิดจากกิจกรร
าเนื้อหาตามกร

รสอนด้วย 
นเทศ 
six skills 

ญหา 
ะ 
ทธ์แสวงหา

งสารสนเทศ
ทศ 
ศ 
ารสนเทศ 

2 กลุ่มคือ 
ทคโนโลยี
ปริญญาตรี 
ส์ วิทยาลัย
ยีพระจอม
ยนเรียนใน

ทฤษฎี และ

างกิจกรรม
นเทศตาม

รมการเรียน
ระบวนการ 
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6.3 ขั้
สอนด้วย
Big Six S
เรียนการส

6.4 ขั้
กิจกรรมก
ตามกระบ
เป็นแบบป
และประเ
ด้วยเทคโน
ใช้งานได้
เทคโนโลยี

6.5 ขั้
Google 
สําหรับจัด
Big Six Sk
จริงที่สร้าง
ในเกณฑ์ใ
ผู้วิจัยใช้ห
โทรทัศน์
มีวัตถุประ
ประกอบด้
และแบบท
2 ข้อ ในก
เรียน ผู้วิจั
การจัดกิจ
ตามกระบ

 
 ผลกา7.

7.1 แ
เทคโนโลยี
เพื่อพัฒน
ผลิตรายก

 
 
 
 

ขั้นออกแบบแผ
ยเทคโนโลยีส
Skills ซึ่งเครื่อ
สอนคือ Google
ขั้นประเมินคว
การเรียนการส
บวนการ Big S
ประเมินที่จัดทํา
เมินว่าแผนกา
นโลยีสารสนเท
้จริง ในการปร
ยีการศึกษา จาํ
ขั้นทดลองใช้แ

Classroom
ดกิจกรรมการ
kills ที่พัฒนาขึ้
งขึ้นมาประเมิน
ใด และมีทักษะ
หลักสูตรเนื้อห
น์และวีดิทัศน์
ะสงค์เชิงพฤติก
ด้วย แบบทดสอ
ทดสอบตอนท่ี 
การประเมินกิจ
จัยได้ใช้วิธีในก
กรรมการเรียนก
วนการ Big Six 

รวิจัย 
แผนการจัดกิจ
ยีสารสนเทศต
าทักษะการแก้

การและการเขีย

ผนการจัดกิจก
สารสนเทศต
งมือที่ใช้ในกา
e Classroom แ
ามเหมาะสมข
สอนด้วยเทคโ
Six Skills (สํา
าขึ้นเพื่อให้ผู้เชี
รจัดกิจกรรมก

ทศตามกระบวน
ระเมินนี้ได้ใช้
านวน 5 ท่าน 
และเก็บรวบร
 มาใช้เป็นเครื

รเรียนการสอน
ึ้น และใช้แบบป
นการจัดกิจกรร
ะเพิ่มขึ้นมากน้
หารายวิชา การ
 จํานวน 2 ห

กรรมทั้งหมด 2
อบตอนที่ 1 แบ
2 แบบอัตนัยห

จกรรมการเรียน
ารสังเกตทักษะ
การสอนด้วยเท
Skills 

จกรรมการเรี
ามกระบวนกา
ก้ปัญหา กรณีศึ
ยนบทโทรทัศน

รรมการเรียนก
ามกระบวนก
ารจัดกิจกรรมก
และ Google D
ของแบบประเ
โนโลยีสารสนเ
าหรับผู้เชี่ยวชา
ชี่ยวชาญตรวจส
การเรียนการส
นการ Big Six S
ผู้ทรงคุณวุฒิด้

รวมข้อมูลโดย
รื่องมือสารสน
นตามกระบวนก
ประเมินตามสภ
รมของผู้เรียนว่า
อยเพียงใด โ
รควบคุมสัญญ
หน่วยการเรีย
22 ข้อ รวม 2 ต
บบปรนัย มี 20
หน่วยการเรียน
นการสอนระห
ะของผู้เรียนตล
คโนโลยีสารสน

ยนการสอนด้
าร Big Six Sk
ศึกษาการวางแ
น์ ดังตารางที่ 1

การ
การ  
การ

Drive 
เมิน
เทศ
าญ) 
สอบ
สอน
kills 
ด้าน

ยนํา 
เทศ
การ  
ภาพ
าอยู่
โดย

ญาณ
ยนรู้ 
ตอน
0 ข้อ 
นละ  
หว่าง
ลอด
นเทศ

ด้วย
kills 
แผน
1 

ตา

ลําดบั
1

1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

4
4.1

4.2

 

รางที่ 1 แผนก
 เทคโน
 Big S

บ กิจกรรม บท
ข้ันตอนที่ 1  การนิ
ศึกษา
วัตถุประสงค์
การเรยีนรู ้

ผู้สอนเต
วัตถุปร
วัตถุปร
พฤติกร
ถึงองคค์

ระบุปัญหา
จากแบบฝึก
กิจกรรม 

ผู้สอนต้ั
จากแบบ

ค้นหา
แหลง่ข้อมลู
พื้นฐาน 

ผู้สอนสื
แหลง่ข้
จัดเก็บร

จัดเตรยีม
แหลง่ข้อมลู
เพือ่ให้ผูเ้รยีน
เข้ามาศึกษา

จัดเตรยี
ให้ผู้เรยี
เทคโนโล

ข้ันตอนที่ 2  การกํ
เลอืก
แหลง่ข้อมลู
สารสนเทศที่
จะนํามา 
ใช้งาน 

ทําหน้า
สนับสน
กระบวน
จากแบบ

การสืบคน้
สารสนเทศ 

เตรยีมเ
การสืบ

ข้ันตอนที่ 3  การสื
ให้ผู้เรยีน
ค้นหาข้อมลู
เพือ่สนับสนุน
แนวคิดของ
ตนเอง 

เตรยีมข้
ผู้เรยีนสื

ให้ผู้เรยีน
คัดเลอืก
แหลง่ความรู้
และจัด
หมวดหมู่ตาม
ประเภทของ
แหลง่ข้อมลู 

ติดตาม
คัดเลอืก
หมวดห
แหลง่ค

ข้ันตอนที่ 4  การใช้
คัดกรองข้อมูลที่
มีความจําเป็น
ในการแก้ปัญหา

เตรียม
จําเป็

ผู้เรียนนําข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์
และสรุปข้อมูล
เบ้ืองต้น 

ตรวจ
ข้อมูล
ผู้เรีย

การจัดกิจกรรม
นโลยีสารสนเท
ix Skills 
ทบาทผู้สอน บ
ยามภาระงาน 
ตรียม
ระสงค์การเรยีน 
ระสงค์เชิง
รรมและวเิคราะห์
ความรู้ที่จําเป็น

ผู้เรยีน
วัตถุป
วัตถุป
พฤติก
ถึงองค

ต้ังโจทย์ปัญหา
บฝึกกิจกรรม 

ผู้เรยีน
แบบฝึ

สืบค้นหา
้อมลูพื้นฐานและ
รวบรวม 

เข้าถึง
เทคโน

ยมแหล่งความรู้
ยนผา่นระบบ
ลยสีารสนเทศ 

เข้าถึง
เทคโน
และศึ
ได้เตรี

าหนดยุทธศาสตร์กา
าทีเ่ป็นผู้ดูแล
นุนให้ผูเ้รยีนสร้าง
นการแก้ปัญหา
บกิจกรรม 

นําควา
มาสรา้
แก้ปัญ
กิจกรร

ครือ่งมอืที่ใช้ใน
คน้สารสนเทศ 

สืบคน้
เครือ่ง
ไว ้

บค้นและเข้าถึงสารส
ข้อมลูเพื่อให้
สืบคน้ 

ใช้เทค
ในการ

การสืบค้น การ
ก และการแบ่ง
หมู่ตามประเภท
วามรู้ของผู้เรยีน

วิเครา
ได้ของ
หมวดห
แหลง่ค

ช้สารสนเทศ 
มข้อมูลที่มีความ
นในการแก้ปัญหา

ผู้เรีย
ว่าแห
สามา
แก้ปั

สอบการสรุป
ลเบ้ืองต้นของ
น 

วิเคร
ข้อมู
ผู้สอ
เรียน
เทคโ

มการเรยีนการส
ทศตามกระบวน

บทบาทผูเ้รียน เป้า

นศึกษา
ประสงค์การเรยีน 
ประสงค์เชิง
กรรม และวิเคราะห์
คค์วามรู้ที่จําเป็น 

ผู้เรยี
วัตถุ
และ ิ
ความ

นระบุปัญหาจาก
ฝึกกิจกรรม 

ผู้เรยี
ปัญห
กิจก

งข้อมลูผา่น 
นโลยสีารสนเทศ 

ผู้เรยี
แหล
จัดเก็

งข้อมลูผา่น
นโลยสีารสนเทศ
ึกษาข้อมลูทีผู่้สอน
รยีมไว ้

ผู้เรยี
ข้อมู
สารส
ข้อมู
ไวไ้ด้

ารค้นหาสารสนเทศ 
ามรู้พืน้ฐานที่มอียู่
างกระบวนการ
ญหาจากแบบ
รรมที่ให้ได้ 

ผู้เรยี
พื้นฐ
กระบ
จากแ

นสารสนเทศด้วย
งมอืทีผู่ส้อนเตรยีม

ผู้เรยี
สารส

สนเทศ 
คโนโลยสีารสนเทศ
รสืบค้นขอ้มลู 

ผู้เรยี
ข้อมู
แนว

าะห์ถึงความเป็นไป
งข้อมลูและแบ่ง
ดหมู่ตามประเภท
งความรู ้

ผู้เรยี
แหล
หมว
ของแ

ยนทําการพิจารณา
หล่งความรู้น้ันจะ
ารถนํามาใช้ในการ
ปัญหาได้หรือไม่ 

ผู้เรี
พิจา
ควา
นําม
แก้ปั

ราะห์และสรุป
มูลเบ้ืองต้นส่งให้
อนหรือเพื่อนในช้ัน
นผ่านระบบ
โนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เรี
และ
ส่งให
ช้ันเ
เทคโ

สอนดว้ย  
นการ  

าหมายท่ีคาดหวัง

ยนสามารถศึกษา
ประสงค์การเรยีนรู้
วเิคราะห์ถึงองค์
มรู้ที่จําเป็นได้ 

ยนสามารถระบุ
หาจากแบบฝึก
กรรมได้ 
ยนสามารถค้นหา
ลง่ข้อมลูพื้นฐานและ
ก็บรวบรวมข้อมลูได้
ยนสามารถเขา้ถึง
มลูผ่านเทคโนโลยี
สนเทศและศึกษา
มลูทีผู่ส้อนได้เตรยีม
ด้ 

ยนสามารถนาํความรู้
ฐานทีม่อียูม่าสร้าง
บวนการแก้ปัญหา
แบบกิจกรรมที่ให้ได้

ยนสามารถสืบคน้
สนเทศได้ 

ยนสามารถค้นหา
มลูเพือ่สนับสนุน
คิดของตนเองได ้

ยนสามารถคัดเลอืก
ลง่ความรู้และจัด
วดหมู่ตามประเภท
แหล่งข้อมลูได้ 

ยนสามารถ
ารณาว่าแหล่ง
ามรู้น้ัน ๆ  สามารถ
มาใช้ในการ
ปัญหาได้หรือไม่ 
ยนสามารถวิเคราะห์
ะสรุปข้อมูลเบ้ืองต้น
ห้ผู้สอนหรือเพื่อนใน
เรียนผา่นระบบ
โนโลยสีารสนเทศได้
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ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ  
Big Six Skills (ต่อ) 

ลําดบั กิจกรรม บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน เป้าหมายทีค่าดหวัง
5 ข้ันตอนท่ี   5 การสังเคราะห์ข้อมลู 

5.1 ทดสอบ
แก้ปัญหาตาม
แนวคิดและ
ข้อมูลที่รวบรวม
มาได้ 

เป็นผู้ดูแลและคอยให้
คําแนะนําในการ
แก้ปัญหา 

นําความรู้ที่ได้มาใช้
ประกอบในการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดที่
ได้สร้างไว้ 

ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้มาใช้
ประกอบในการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดที่
สร้างไว้ได้ 

5.2 ให้ผู้เรียน
สรุปผลการ
แก้ปัญหา 

ตรวจสอบการสรุปผล
การแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน 

จัดทํารายงานสรุปผล
การแก้ปัญหาตาม
แนวคิดที่ได้สร้างไว้
และส่งให้ผู้สอนผ่าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้เรยีนสามารถทํา
รายงานสรุปผลการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดที่
ได้สร้างไว้และส่งให้
ผู้สอนผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศได้

5.3 นําเสนอการ
แก้ปัญหาตาม
แนวคิดและ
ข้อมูลที่รวบรวม
มาได้ 

ให้คําแนะนําการ
แก้ปัญหาตามแนวคิด
และข้อมูลที่รวบรวม
มาได้ 

ผู้เรียนนําเสนอการ
แก้ปัญหาตามแนวคิด
และข้อมูลที่รวบรวม
มาได้ 

ผู้เรียนนําเสนอการ
แก้ปัญหาตามแนวคิด
และข้อมูลที่รวบรวม
มาได้ 

6 ข้ันตอนท่ี 6  การประเมินผล  
6.1 ประเมินถึง 

ข้อดี-ข้อเสีย 
ของแนวคิดใน 
การแก้ปัญหา 

วิเคราะห์ถึงข้อดี-
ข้อเสีย ของแนวคิดใน
การแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนพิจารณาถึง
ข้อดี-ข้อเสีย ของ
แนวคิดในกาแก้ปัญหา
ของตนเอง 

ผู้เรียนสามารถ
พิจารณาถึงข้อดี-
ข้อเสีย ของแนวคิดใน
การแก้ปัญหาของ
ตนเองได้ 

6.2 นําเสนอแนวทาง
ในการศึกษา 
เพื่อพัฒนา
วิธีการแก้ปัญหา
ให้ดียิ่งข้ึน 

นําเสนอแนวทางใน
การศึกษา เพื่อพัฒนา
วิธีการแก้ปัญหาให้ดี
ยิ่งข้ึน 

ผู้เรียนจัดทําสรุป
แนวทางในการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาให้ดียิ่งข้ึน
และนําเสนอใน 
ช้ันเรียน 

ผู้เรียนสามารถจัดทํา
สรุปแนวทางใน
การศึกษา เพื่อพัฒนา
วิธีการแก้ปัญหาให้ดี
ยิ่งข้ึนและนําเสนอใน
ช้ันเรียนได้ 

การแปลผลการประเมินความเหมาะสม ผู้วิจัยได้ใช้
หลักเกณฑ์การแปลผลของ P. Kannasut [6] ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การกําหนดช่วงคะแนนเฉล่ีย และ 
     แปลความหมาย 

ช่วง
คะแนน แปลความหมาย 

4.50-5.00 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
3.50-4.49 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.50-3.49 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.50-2.49 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1.00-1.49 มีความเหมาะสมในระดับเห็นควรปรับปรุง 

7.2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒนาขึ้นจาก

ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา โดยแจกแจงรายละเอียดตาม
ทฤษฎีของ Big Six Skills ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การประเมินความเหมาะสมในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills 
ที่พัฒนาขึ้น 

เรื่องที่ประเมิน 
ผลการ
ประเมิน ระดับความ

เหมาะสม X̅ S.D. 
1. การนิยามภาระงาน 4.60 0.60 มากที่สุด 
2. การกําหนดยุทธศาสตร์

การค้นหาสารสนเทศ 
4.70 0.49 มากที่สุด 

3. การสืบค้นและเข้าถึง
สารสนเทศ  

4.70 0.49 มากที่สุด 

4. การใช้สารสนเทศ 4.80 0.44 มากที่สุด 
5. การสังเคราะห์ข้อมูล 4.73 0.47 มากที่สุด 
6. การประเมินผล 4.70 0.49 มากที่สุด 

สรุปความเหมาะสม 4.69 0.51 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความเหมาะสมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒนาขึ้นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.69, S.D.=0.51) 

7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปผลดัง
ตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

และหลังเรียน ตามกระบวนการการเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ตามกระบวนการ Big Six Skills 

คะแนนการ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

n คะแนน
เต็ม X̅ S.D. t Sig 

ก่อนการทดลอง 34 40 18.79 1.85 16.19 .00* 
หลังการทดลอง 34 40 27.91 2.36 
*ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการ Big Six 
Skills เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสําคัญที่ .05 
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7.4 ผ
หลังเรียน
เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนา
รายการแล
ตารางที่ 5

เรื

1. การนิยามภ
1.1 ศึกษ
1.2 ระบุป
1.3 ค้นห
1.4 จัดเต

ผู้เรยี
2. การกําหน

2.1 เลือก
จะนํ

2.2 การสื
3. การสืบค้น

3.1 ให้ผู้เ
สนบั

3.2 ให้ผู้เ
และจ
ของแ

4. การใช้สาร
4.1 คัดก

ในกา
4.2 ผู้เรยี

วิเคร
เบ้ือง

5. การสังเคร
5.1 ทดส

และข
5.2 ให้ผู้เ
5.3 นําเส

แนวค
มาได้

6. การประเมิ
6.1 ประเ

แนวค
6.2 นําเส

เพื่อพ
       ให้ดี

จากตา
เรียนการส
Big Six 
ภาพรวม อ

ผลการประเมิน
นที่เรียนตามกิ
ยีสารสนเทศต
าทักษะการแก้ปั
ละการเขียนบทโ
5  ผลการประ

 ผู้เรียนที่เรีย
 ด้วยเทคโนโ
 Big Six Skills

รื่องท่ีประเมิน 

ภาระงาน 
ษาวัตถุประสงค์การเรยี
ปัญหาจากแบบฝึกกิจ

หาแหล่งข้อมลูพื้นฐาน 
ตรียมแหล่งข้อมลูเพือ่ใ
ยนเข้ามาศึกษา 
ดยุทธศาสตร์การค้น
กแหล่งข้อมลูสารสนเท
ามาใช้งาน 
สืบค้นสารสนเทศ 
นและเข้าถึงสารสนเท
เรียนค้นหาข้อมูลเพือ่
บสนุนแนวคิดของตนเอ
เรียนคัดเลอืกแหล่งคว
จัดหมวดหมู่ตามประเ
แหล่งข้อมูล 
รสนเทศ 
รองข้อมูลที่มีความจํา
ารแก้ปัญหา 
ยนนําข้อมูลที่ได้มา
ราะห์และสรุปข้อมลู
งต้น 
ราะห์ข้อมลู 
สอบแก้ปัญหาตามแนว
ข้อมลูที่รวบรวมมาได้
เรียนสรุปผลการแกปั้ญ
สนอการแก้ปัญหาตาม
คิดและข้อมูลที่รวบรว
ด้ 
มินผล 
เมินถึงขอ้ดี-ข้อเสียขอ
คิดในการแก้ปัญหา 
สนอแนวทางในการศกึ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญห
ยิ่งข้ึน 
สรุปทักษะ 

ารางท่ี 5 พบว่า
สอนด้วยเทคโน

Skills ที่พัฒ
อยู่ในระดับมาก

นทักษะการแก้
กิจกรรมการเรี
ตามกระบวนกา
ปัญหา กรณีศึกษ
โทรทัศน์ สรุปผ
ะเมินทักษะก
นตามกิจกรรม
โลยีสารสนเทศ
s 

ผลการประ
X̅ 

ยนรู ้ 3.94 
จกรรม 3.41 

3.47 
ให้ 4.35 

หาสารสนเทศ 
ทศที่ 5.00 0

3.76 1
ทศ  

อง 
3.58 

วามรู้
เภท

3.41 

าเป็น 3.82 

3.70 

วคิด
้ 

4.11 

ญหา 3.52 
ม
วม 

5.00 

อง 4.05 

กษา
หา 

4.11 

3.94 

า ผู้เรียนที่เรียน
นโลยีสารสนเทศ
ฒนาขึ้น มีทักษ
ก 

้ปัญหาของผู้เรี
รียนการสอนด้
าร Big Six Sk
ษาการวางแผนผ
ลดังตารางที่ 5
ารแก้ปัญหาข

มการเรียนการส
ศตามกระบวนก

ะเมิน ระดับทักษ
การแก้ปัญS.D. 

1.01 มาก
0.82 มาก
0.86 มาก
0.94 มาก

0.00 มากที่สุด

1.03 มาก

1.35 มาก

0.95 ปานกลา

0.99 มาก

1.38 มาก

1.00 มาก

0.89 มาก
0.00 มากที่สุด

1.01 มาก

1.01 มาก

0.88 มาก

นด้วยกิจกรรมก
ศตามกระบวนก
ษะการแก้ปัญห

รียน
ด้วย
kills 
ผลิต

ของ  
สอน 
การ  

ษะ
ญหา 

ด 

าง 

ด 

การ
การ 
าใน

8.

กิจ
กระ
กร
โทร
มีค
ที่สุ
พบ
เกิด
เรีย

เรีย
กา
กร
แต
เรีย
เฉลี
เทค
6 ขั
สูงก
กับ
สา
กา
สูงก

หลั
สภ
กับ
แบ
เบื้อ
แก้
ปีที
มีค
กับ
Ta
เว็บ
กา
นัย

สรุปและอภิป
8.1 ผลการป
กรรมการเรียน
ะบวนการ Big S
ณีศึกษาการว
รทัศน์ที่พัฒนา
ความเหมาะสมใ
สุด ซึ่งสอดคล้
บว่า การใช้บทเ
ดกระบวนการเ ี
ยนอย่างมีประสิ

8.2 ผลการเป
ยนและหลังเรีย
รเรียนการส
ะบวนการ Big 
กต่างกัน กล่าว
ยนด้วยกระบวน
ล่ียก่อนเรียน ซึ
คโนโลยีสารสน
ขั้นตอนสามารถ
กว่าก่อนเรียนอ
บ P. Yangklan
รสนเทศบนเว็บ
รรู้สารสนเทศข
กว่าก่อนเรียน 
8.3 ผลการพ

ลังเรียน โดยผู้วิ
ภาพจริง ในภาพ
บ P. Buasidam
บบ Big Six Skills
องต้นที่มีต่อผ
้ปัญหาโดยใช้ส

ที่ 5 มีค่าดัชนีป
ความก้าวหน้าท
บ K. Buddha
namai [10] ที
บโดยใช้การเรีย
รคิดเชิงวิเครา

ยสําคัญทางสถิติ

ปรายผลการวิจ
ประเมินความเห
นการสอนด้วยเท
Six Skills เพื่อพั
างแผนผลิตรา
ขึ้น โดยผู้ทรง
ในภาพรวมและ
องกับงานวิจัยข
เรียนแบบ Big 
รยีนรู้และสามา
สิทธิภาพตามเก
ปรียบเทียบผลส
ยนจากกระบว
อนด้วยเทคโ
Six Skills ที่พัฒ
วคือคะแนนเฉลี
นการของ Big 
ซึ่งแสดงให้เห็นว
นเทศตามกระบ
ถพัฒนาผลสัมฤ
อย่างมีระดับนัย
g [8] ที่พบว่าผ
บตามกระบวนก
ของนักศึกษาระ
อย่างมีนัยสําคั
พัฒนาทักษะก
วิจัยได้สังเกตพ
พรวมอยู่ในระด

m [9] ที่พบว่า กา
s เรื่องข้อมูลสา
ลสัมฤทธ์ิทางก

สารสนเทศของน
ระสิทธิผลเท่ากั
างการเรียนร้อย

amongkol, S
ที่พบว่า ผู้เรียน
ยนรู้ตามศักยภ
าะห์หลังเรียนสู
ติที่ระดับ .05 

จัย 
หมาะสมในกา
เทคโนโลยีสารส
พัฒนาทักษะกา
ายการและกา
งคุณวุฒิทั้ง 5 ท
ะรายด้านอยู่ใน
ของ O. Khitt
Six Skills ทําใ
ารถเปล่ียนพฤต
กณฑ์ 80/80 
สัมฤทธิ์ทางการ
วนการออกแบ
โนโลยีสารสน
ัฒนาขึ้น มีคะแ
ล่ียหลังเรียนขอ
Six Skills สูงก
ว่าการเรียนกา

บวนการ Big Six
ฤทธิ์ทางการเรีย
สําคัญที่ .05 ซึ่
ผลของการเรียน
การ Big 6 ที่ม
ะดับปริญญาต ี
คัญทางสถิติที่ระ
การแก้ปัญหา
พฤติกรรมของผู
ดับมากพบว่า 
ารใช้บทเรียนบ
ารสนเทศและค
การเรียนและ
นักเรียนช้ันปร
กับ 0.63 แสดงว
ยละ 63.35 และ
S. Sopeerak 
นที่เรียนผ่านก
ภาพสมองมีคะแ
สูงกว่าก่อนเรีย

รออกแบบ
สนเทศตาม
ารแก้ปัญหา 
รเขียนบท
ท่าน พบว่า 
นระดับมาก
huk [7] ที่
ให้นักเรียน
ติกรรมการ

รเรียนก่อน
บกิจกรรม
นเทศตาม
แนนเฉล่ียที่
องผู้เรียนที่
กว่าคะแนน
ารสอนด้วย
x Skills ทั้ง 
นหลังเรียน
งสอดคล้อง

นแบบค้นหา
มีต่อทักษะ
รีหลังเรียน
ะดับ .05  
ข้อผู้เรียน 
ผู้เรียนตาม
สอดคล้อง

บนเครือข่าย
อมพิวเตอร์
ทักษะการ
ระถมศึกษา
ว่านักเรียน
ะสอดคล้อง

and S. 
ารสอนบน
แนนทักษะ
ยน อย่างมี

_19-1216(185-193)20.indd   192 21/1/2563 BE   14:38



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
193

 ข้อเสน9.
9.1 จ

กระบวนก
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