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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์
น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL TO MASTER SKILL OF
USING CREATIVE PRACTICE MANUAL TO PRESENT WORK PERFORMANCE
WITH MICROSOFT POWERPOINT 2010 PROGRAMME UNDER CORE SUBJECT
GROUP OF VOCATION AND TECHNOLOGY FOR STUDENTS PRATOM 6 AT
MUNICIPAL 5 BAN KAYEE SCHOOL IN PATTANI PROVINCE
อัมพร แสะเมาะ
UMPORN SAEHMOH
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 2) ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
ใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัด
ปัตตานี ที่ก�ำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบ
ฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที
แบบไม่อิสระ (t-test แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ แต่สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบ
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บรรยาย ให้ผเู้ รียนท�ำแบบฝึกหัดจากบทเรียน การใช้สอื่ แหล่งเรียนรู้ และฝึกให้ผเู้ รียนคิด แก้ปญ
ั หาได้อย่าง
มีเหตุผลและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังมีน้อย
2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “UM-HAP Model” มีองค์ประกอบ คือ
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เงื่อนไขในการใช้แบบฝึกทักษะ
และการขยายผล ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ
(Understand : U) 2) กระตุ้น จูงใจ (Motivation : M) 3) ลงมือฝึกปฏิบัติ (Handmade : H)
4) พัฒนาทักษะ (Ability : A) และ 5) ประเมินทักษะ (Progress : P) และรูปแบบการเรียนการสอนด้วย
แบบฝึกสร้างสรรค์นำ� เสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
3. ผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอ
ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.29/82.16 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 โดย หลังเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2. โปรแกรม Microsoft Power Point 2010
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ABSTRACT
The purposes of the research were: 1) to pursue fundamental data conducive to
develop an instructional model to master the skill of using the creative practice manual
to present work performance with Microsoft PowerPoint 2010 programme under the core
subject group of vocation and technology for students Pratom 6, 2) to design and develop
the instructional model to master the skill of using the creative practice manual to present
work performance under the core subject group of vocation and technology for students
Pratom 6, 3) to try out the instructional model to master the skill of using the creative
practice manual to present work performance under the core subject group on vocation
and technology for students Pratom 6, and 4) to assess students satisfaction with the
instructional model to master the skill of using the creative practice manual to present
work performance with the creative practice manual the core subject group of vocation
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and technology for students Pratom 6. The research population garnering through the
cluster random sampling comprised one class with 34 students in 2nd semester of
academic year B.E. 2556. The research instruments for conducting the research included
Microsoft PowerPoint 2010 practice manual, the achievement test form, a questionnaire
handout for eliciting their satisfaction. Data were processed through percentage, mean,
standard deviation, t-test (Dependent Samples) and content analysis.
Research outcomes have revealed the following findings :
1. Analyses of fundamental data have revealed that the curriculum puts the
emphasis with the student-centered approach that enables everyone to learn and
develop themselves at their full potentials. Nevertheless, states of teachers learning
management have been made by lecture, i.e. having learners do their exercises from the
lessons. Their uses of media, knowledge sources and students self-thoughts to solve their
problems logically, and uses of fresh technology are marginal.
2. The developed model dubbed “UM-HAP Model” has components of the
principle, objectives, instructional process, reinforcement, conditions of using practice
manual and extension of results. It comprises five instructional processes: 1) Understand,
getting ready to understand: U; 2) Motivation, stimulating motivation: M; 3) Handmade,
doing by hand: H; 4) Ability, developing ability: A; 5) Progress, assessing one’s progress: P,
and the skill of using the creative practice manual to present work performance with
Microsoft PowerPoint 2010 programme for students Pratom 6 has proven proper and
possible.
3. The result of trying out the skill of using the creative practice manual to present
work performance with Microsoft PowerPoint 2010 programme under the core subject
group of vocation and technology for students Pratom 6 at Municipal 5 Ban Kayee school
in Pattani province has its effectiveness at 84.29/82.16. Relative to the previous criterion
at 80/80, its effectiveness appears higher than another set one.
4. The assessment result of student satisfaction has found that the target model
prompts students differing learning achievements with the statistical significance level at
.05, that after learning scores are increase of the target model and the satisfaction of their
students for learning management by having them use the creative practice manual to
present work performance with Microsoft PowerPoint 2010 programme under core subject
group of vocation and technology for students Pratom 6 has been rated at the highest scale.
Keywords : 1. The Development of Instructional Model 2. Present Work Performance with
		 Microsoft Powerpoint 2010 3. Group of Vocation and Technology
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำงานวิจัย
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นงานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ด�ำเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้ ทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม และการใช้ความรู้
เหล่านี้ เพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ ๆ (นรินทร์ สังข์รักษา. 2556 : 42 ; อ้างถึงใน นราศรี
ไววนิชกุล และชูศกั ดิ์ อุดมศรี 2533 : 12 ) ซึง่ จ�ำแนกได้ 3 ประเภท คือ (1) การวิจยั พืน้ ฐาน (Basic Research)
เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของ
ปรากฏการณ์และความจริงทีส่ ามารถสังเกตได้ โดยทีย่ งั ไม่มจี ดุ มุง่ หมายทีช่ ดั เจน หรือเฉพาะเจาะจงในการน�ำ
ผลการวิจัยไปใช้ในงานทางปฏิบัติ (2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาเพื่อความรู้
ใหม่ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง และ (3) การวิจัยทดลอง (Experiment Research) เป็นการศึกษาอย่างระบบ น�ำความรู้ที่มีอยู่
แล้วจากการวิจัยหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างกระบวนการ ระบบ
และการให้บริการใหม่ ๆ ขึน้ และปรับปรุงสิง่ ทีป่ ระดิษฐ์หรือก่อตัง้ ขึน้ อยูแ่ ล้วให้ดขี นึ้ โดยสรุปได้วา่ จากการ
วิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่อาศัยหลักการของการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งวิจัยพื้นฐาน การ
วิจัยประยุกต์ และการวิจัยทดลอง เพื่อให้ได้นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าในเชิง
ทฤษฎีความรู้ใหม่และเป็นการศึกษาที่เป็นระบบ เพื่อน�ำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาปฏิบัติงานสร้างขึ้นใหม่ โดยมี
การตรวจสอบและปรับปรุงการด�ำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยทุกขั้นตอนในกระบวนการ
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี ได้จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ได้สำ� รวจข้อมูลของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5
บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี ทั้งจากการประเมินด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ และการประเมินตามสภาพจริงจาก
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้เรียนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน การรับรู้เนื้อหาของแต่ละคน
ไม่เท่ากัน ประกอบกับการสอนในชั่วโมงที่มีเวลาจ�ำกัดผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างครบถ้วน
เท่าเทียมกัน จึงเป็นการยากทีจ่ ะสอนให้ผเู้ รียนเข้าใจในเนือ้ หาทัง้ หมดได้ทกุ คน ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจ
ในเนือ้ หาอย่างลึกซึง้ ของผูเ้ รียนและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนือ่ งจากการจัดการเรียนการสอนเน้นเนือ้ หา
ตามหนังสือเรียน สือ่ ทีม่ อี ยูไ่ ม่สามารถอธิบายให้เห็นภาพการท�ำงานจริง จากการสอนเนือ้ หา เรือ่ ง สร้างสรรค์
น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นให้ต�ำแหน่งและ
จ�ำนวนของเครื่องมือและเมนูค�ำสั่งของโปรแกรมเปลี่ยนเหมาะส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยการ
อธิบายให้ปฏิบตั ติ าม เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้เวลามาก เพราะต้องคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา เนือ่ งจากสือ่ การน�ำ
เสนอทีม่ อี ยูไ่ ม่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ไม่มจี อโปรเจคเตอร์ เป็นต้น จึงได้ศกึ ษาการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากหลาย ๆ ตัวอย่าง พบว่า การเรียนรูจ้ ากการศึกษาและปฏิบตั จิ ริงด้วยตนเองสามารถสร้าง
องค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ผู้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้สร้างแบบฝึก เรื่อง
สร้างสรรค์งานน�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ขึ้นมา ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม เรื่อง สร้างสรรค์
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งานน�ำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 และเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การใช้
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีทักษะ ถูกต้อง คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบ
ฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
2.2 เพือ่ ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์
น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
2.3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอ
ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
2.4 เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการใช้
แบบฝึกสร้างสรรค์นำ� เสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3.1 ประโยชน์ต่อนักเรียน
3.1.1 ท�ำให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมากขึ้น
3.1.2 นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีประสิทธิภาพ
3.1.3 นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้
เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2 ประโยชน์ต่อครู
3.2.1 ท�ำให้ครูได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน จากการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำ
เสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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3.2.2 ท�ำให้ครูได้ทราบถึงการสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือการวิจยั การจัดการเรียนการสอนแบบ
ฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)
3.2.3 ครูน�ำผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีในวิชาคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป
3.2.4 ท�ำให้ทราบผลการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้จากแบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป
3.3 ประโยชน์ต่อผู้บริหาร
3.3.1 เป็นแนวทางการพัฒนาและข้อสนเทศให้ผู้บริหาร ได้น�ำไปใช้ประกอบการวางแผน
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.3.2 เป็นแนวทางในการที่ผู้บริหารได้น�ำวิธีการที่ได้ ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน
3.4 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
3.4.1 เป็นข้อสนเทศส�ำหรับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดในการน�ำไปประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทางการ
ศึกษาต่อไป
3.4.2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ได้น�ำข้อสนเทศที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขจุดด้อยของ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ให้เกิดเป็นจุดเด่น ท�ำให้การบริหารงานวิชาการมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.4.3 สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุม่ สาระการเรียนรู้
อืน่ ๆ ให้เกิดการพัฒนาและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ เข้าสูแ่ นวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
4. ผลการวิจัย
4.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบ
ฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
220 Vol.5 No.2 July – December 2016

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5
บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี หลักสูตรได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ แต่สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูยงั ใช้รปู แบบการสอนแบบบรรยาย ให้ผเู้ รียนท�ำ
แบบฝึกหัดในบทเรียน การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และฝึกให้ผู้เรียนคิด แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังมีน้อย
4.2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์
น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์
น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี มีชื่อว่า
“UM-HAP” น�ำไปด�ำเนินการพัฒนา ด�ำเนินการหาระดับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน จาก
ครู 15 คน ปรากฏว่า มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.53)
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำแนกตามองค์ประกอบ
										
n = 15 คน
องค์ประกอบ/รายการ
หลักการ
วัตถุประสงค์
กระบวนการเรียนการสอน
สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เงื่อนไขในการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
รวม

4.58
4.56
4.69
4.61
4.57
4.60

S.D.

ระดับความเหมาะสม

0.45
0.52
0.38
0.44
0.32
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 โดย
สอบถามครู จ�ำนวน 15 คน ที่ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focused Group Discussion) พบว่า รูปแบบ การ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 221

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เงื่อนไข
ในการใช้แบบฝึกทักษะ และการขยายผล มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
4.3 การทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์นำ� เสนอ
ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี
ผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอ
ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.29/82.16 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า
สูงกว่าเกณฑ์ ที่ก�ำหนดไว้ ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพจากการทดลองกลุม่ ตัวอย่างของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ�ำนวน
34 คน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power
Point 2010
การหาประสิทธิภาพ

n

เกณฑ์ที่ใช้

ค่าประสิทธิภาพที่ได้

ผลการประเมิน

กลุ่มตัวอย่าง

34

80/80

84.29/82.16

เป็นไปตามเกณฑ์

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2010 มีผลการประเมินด้านกระบวนการ (E1) ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี ได้ค่าประสิทธิภาพ 84.29 และผลการประเมิน
ของผลลัพธ์ (E2) ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
แบบฝึกสร้างสรรค์นำ� เสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ได้คา่ ประสิทธิภาพ 82.16
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
4.4 การประเมินความพึงพอใจนักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะ การ
ใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ การเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี
จังหวัดปัตตานี
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยหลังเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 3 - 4
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน
คะแนนทดสอบ

n

ก่อนเรียน

34

หลังเรียน
34
** แทน มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
14.48

2.00

24.65

1.47

df

t

Sig

33

47.441**

0.000

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง จ�ำนวน 34 คน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�ำแบบ
ทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 14.48 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�ำแบบทดสอบ
หลังเรียน เท่ากับ 24.65 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft
Power Point 2010
										
n= 34 คน
รายการประเมินความพึงพอใจ

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

ล�ำดับ

ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน
1. นักเรียนชอบเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้
4.55
2. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�ำให้เข้าใจเนื้อหาในการเรียน 4.62
ได้ง่าย

0.77
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

3
1

3. รู ป แบบการเรี ย นการสอนนี้ ท� ำ ให้ ก ล้ า แสดงความคิ ด เห็ น
มากขึ้น
4. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท�ำให้สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมการเรียนการสอน
6. รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถท�ำให้นักเรียนคิดริเริ่ม
สิ่งแปลกใหม่ได้
7. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�ำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองในการเรียน

4.47

0.59

มาก

7

4.56
4.54
4.49

0.52
0.61
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

2
4
6

4.53

0.58

มากที่สุด

5

รวม

4.54

0.62

มากที่สุด

1
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ด้านบรรยากาศในการเรียน
8. รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเนื้อหาอยู่เสมอ
9. รูปแบบการเรียนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม
10. การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนนี้สนุกสนาน
11. บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด
12. กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนนี้
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
13. นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
14. กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน
รวม
ด้านระยะเวลาในการเรียน
15. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�ำให้เสียเวลาในการเรียนน้อย
16. รู ป แบบการเรี ย นการสอนนี้ นั ก เรี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้
ด้วยตนเอง
17. รูปแบบการเรียนการสอนนี้นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
รวม
ด้านการประเมินผลในการเรียน
18. รูปแบบการเรียนการสอนนีส้ ามารถช่วยให้แก้ไขการเรียนได้ดขี นึ้
19. รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาวิธี การแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้
20. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�ำให้ทราบผลการประเมินทันที
ซึ่งท�ำให้นักเรียนสนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้น
รวม
รวมทุกด้าน

4.56
4.49
4.53
4.46

0.48
0.55
0.49
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
6
3
7

4.51
4.54

0.66
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด

5
2

4.52
4.52

0.69
0.68

มากที่สุด
มากที่สุด

4
4

4.54

0.45

มากที่สุด

2

4.56
4.50
4.53

0.58
0.67
0.55

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

1
3

4.56
4.52

0.46
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด

1
3

4.54

0.55

มากที่สุด

2

4.54
4.53

0.50
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด

1

3

จากตารางที่ 4 แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
สร้างสรรค์นำ� เสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน และด้านการ
ประเมินผลในการเรียน รองลงมาคือ ด้านระยะเวลาในการเรียนและด้านบรรยากาศในการเรียน ตามล�ำดับ
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.1.1 จากการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
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ทักษะ การใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5
บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้ในสาระอื่น ๆ ที่น�ำ
มาบูรณาการการเรียนเข้ากับวิชาด้านคอมพิวเตอร์ และได้รับประโยชน์จากการฝึกทักษะการคิดโดยการใช้
แบบฝึกสร้างสรรค์นำ� เสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ประโยชน์จากการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ควรส่งเสริม
ก�ำหนดนโยบายการเรียน การสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2010 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
5.1.2 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เป็นแบบฝึกทักษะที่สามารถใช้แทนหนังสือได้ โดยเป็นแบบฝึก
ทักษะที่มาจากความต้องการของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้นักเรียนมีความรู้นอกเหนือจากเรียนวิชา
ด้านคอมพิวเตอร์วิชาเดียว โรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มีการจัดท�ำขึ้นใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในปีการศึกษาต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
5.2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์นำ� เสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน โดยหลังเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพิม่ ขึน้ แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์
น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เหมาะกับการเรียนการสอนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนสอนครูควรศึกษาขั้นตอนให้ละเอียด
และควรปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก�ำหนดไว้
5.2.2 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อยู่ในระดับ มากที่สุด ในการสอนแต่ละครั้ง ครูควรเตรียมแหล่งข้อมูลความรู้ให้แก่ผู้เรียน ทั้งอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน แบบทดสอบ หรือแบบประเมินในการสอนแต่ละครั้งให้พร้อม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเองได้ตามต้องการ ก่อนน�ำแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จริง เพือ่ ความสะดวกและให้เกิดผลตามสภาพ
ความเป็นจริงการจัดกลุ่มนักเรียนควรเป็นกลุ่มคละความสามารถ มีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียน
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เรียนอ่อนจะได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพส่วนนักเรียนที่เรียนเก่งก็จะ
ได้เพิ่มทักษะโดยการอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนในกลุ่ม
5.2.3 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสนใจรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
สร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ดังนั้น การที่จะท�ำให้การจัดการเรียนการสอนมีผลการเรียนรู้ที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รียน ครูผสู้ อน ควรสอดแทรกประสบการณ์ทเี่ กิดหรือเหตุการณ์จริงเข้ามาสอนในบางเนือ้ หา ฝึกให้นกั เรียน
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แต่ละคนปรับเปลีย่ นบทบาทของตนเองในการท�ำงานในกลุม่ ให้สามารถแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปราย
ร่วมกับสมาชิกคนอืน่ ๆ ได้ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ไม่ควรจ�ำกัดเวลามากเกินไป ควรมีการยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสม และส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมกล้าแสดงออกเพือ่ ให้นกั เรียนได้ทำ� กิจกรรมต่าง ๆ
อย่างเต็มความสามารถและมีความสุข
5.3 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 5.3.1 ควรน�ำรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสร้างแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ และในทุกระดับชั้น
		 5.3.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอ
ผลงาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กับสื่อการสอนอื่น ๆ เช่น การสอนแบบโครงงาน
การสอนด้วย E - Learning เพื่อดูความแตกต่าง
		 5.3.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�ำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล หรือเจตคติเชิง
ด้านคอมพิวเตอร์ ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านคอมพิวเตอร์
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