การพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
พชร สถิตย์พงษ์
ผศ.ดร.พัชราภา ตันติชูเวช**

บทคัดย่อ
งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์โดย
ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 2) เพือ
ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพ์ซัน ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 3) เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ใน
การวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 3 โรงเรี ย นวั ด เวตวั น ธรรมาวาส เขตบางซื อ
กรุ ง เทพมหานคร ภาคเรี ย นที ปี การศึ ก ษา 2562 จํา นวน 28 คน โดยการเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซัน 2) แบบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชา
คอมพิวเตอร์ 3) แบบประเมินความคิดริเริม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการใช้ รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาความคิดริเริมใน
งานคอมพิวเตอร์โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีค่าเฉลีย ( ) รวม
เท่า กับ 3.56 และมี ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กับ 0.25 อยู่ ใ นระดั บ มากทีสุ ด 2)
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลั งเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t =
28.773, Sig. = .035) 3) โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซัน มีค่าเฉลีย ( ) รวมเท่ากับ . และมีส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ . อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : ความคิดริเริม, คอมพิวเตอร์, รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

* นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ทปรึ
ี กษาสาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



บทนํา
วิชาคอมพิวเตอร์เป็ นการเรียนการสอนทีเน้ นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี และเน้ น
กระบวนการทํางานเท่ากับผลงาน มุ่งให้ ผ้ ูเรียนทํางานเป็ น รักการทํางาน มองเห็นคุณค่าของการ
ทํางาน และผู้เรียนต้ องมีโอกาสได้ ฝึกปฏิบัติงานด้ วยตนเอง ซึงสอดคล้ องกับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที ทีเน้ นการเรียนภาคปฏิบัติ การให้ นักเรียนได้ ลงมือทําจริงได้ เรียนรู้จากประสบการณ์
จริ งเป็ นหนึงในทักษะแห่ งศตวรรษที 21 (21st Century Skills) คือ ทักษะด้ านสารสนเทศ สือ
และเทคโนโลยี เนืองด้ วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสือและเทคโนโลยีมากมาย
ผู้ เรี ยนจึ งต้ องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่ า งมีวิจ ารณญาณและปฏิบั ติงานได้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกียวกับสือ และความรู้ด้านเทคโนโลยี ดังนัน
การเรียนรู้การใช้ งานคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา จึงเป็ นสิงทีมีความจําเป็ นอย่างยิงในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในการทํางาน การศึกษา ให้ มีประสิทธิภาพและความสะดวก
เพิ มมากขึน ผู้เรี ยนสามารถใช้ คอมพิ วเตอร์ ได้ วิ เคราะห์ เจาะลึ กถึงความจําเป็ นและแนวทางที
ผู้เรี ยนนําความรู้ไปประยุ กต์ใช้ ในชี วิตประจําวัน ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับคอมพิ วเตอร์ การใช้
โปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น Microsoft Word เพือประโยชน์ในการพิมพ์รายงานของผู้เรียน และ
ได้ ทาํ ได้ พิมพ์อยู่บ่อย ๆ จะได้ ไม่ลืมเพราะสิงนีเป็ นความสามารถทีผู้เรียนต้ องใช้ ไปอีกนาน ทังใน
เรืองการเรียนและการทํางานในอนาคตข้ างหน้ า
อย่ า งไรก็ต ามจากประสบการณ์ ส อนของผู้ วิ จั ย พบว่ า ผู้ เ รี ย นไม่ ส ามารถใช้ งาน
คอมพิวเตอร์หรือเรียนรู้ได้ ดี เพราะขาดทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละเนือหาทีถูกต้ องและบางคน
ไม่สามารถปฏิบัติได้ เลย เป็ นผลทําให้ ไม่มีงานส่งครู หรือบางคนมีงานส่งแต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์
ต้ องปรั บปรุง เมือครู ซักถามในประเด็นหรื อเนือหาทีสําคัญของการเรี ยนแต่ ละครั ง นักเรี ยนไม่
สามารถตอบคําถามได้ ถูกต้ อง
ดังนัน ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาและนํารูปแบบการเรียนการสอนทีช่วยพัฒนาผู้เรียนทีเน้ นการ
พัฒนาด้ านทักษะปฏิบัติ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทกั ษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (ทิศนา, 2550)
เป็ นรูปแบบการเรียนทีส่งเสริมทักษะปฏิบัติ โดยนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติงานได้ ด้วย
การฝึ กฝน หากได้ รับการฝึ กฝนทีดีแล้ วจะเกิดความถูกต้ องความคล่องแคล่ว ความเชียวชาญ ความ
ชํานาญการและความคงทนของพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานนัน ๆ ซึงสามารถสังเกตได้ จากการ
ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วและความแม่นยํา ซึงทักษะปฏิบัตินีสามารถพัฒนาผู้เรียนในการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะการสร้ างชินงานในวิชาคอมพิ วเตอร์ เป็ นกระบวนการทีมี
ขันตอนแยกย่อยจํานวนมาก ก่อนจะรวมกันเป็ นชินงานทีสมบูรณ์สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ทีมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ มีความสามารถทางด้ านทักษะ
ปฏิบัติ ด้ วยการฝึ กฝน ซึงหากได้ รับการฝึ กฝนทีดีแล้ ว จะเกิดความถูกต้ อง ความคล่องแคล่ว ความ
เชี ยวชาญชํานาญการ ความแม่นยําหรื อความราบรื นในการจัดการ และกระบวนการทํางานทีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และก่อให้ เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพกับผู้เรียนต่อไป



วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3
2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3
3. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์
ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3

สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทุกคนมีคะแนนจากการประเมินความคิดริเริมในการ
สร้ างผลงานคอมพิวเตอร์ในระดับมาก
2. คะแนนผลสัมฤทธิวิชาคอมพิ วเตอร์ โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพ์ซัน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
อยู่ในระดับดี

ขอบเขตการวิจยั
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนในชันประถมศึกษาปี ที 3 ของโรงเรียน
วัดเวตวันธรรมาวาส จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ปี การศึกษา 2562 จํานวน 2 ห้ อง
จํานวนทังหมด 53 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรียน
วัดเวตวันธรรมาวาส จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ห้ อง จํานวน 28 คน ซึงผู้วิจัยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ได้ แก่
ตัวแปรต้ น - รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
ตัวแปรตาม 1. ความคิดริเริมงานคอมพิวเตอร์
2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพ์ซัน
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ เดือนพฤศจิกายน 2562 – พฤษภาคม 2563



ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 มีการพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์โดย
ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
2. นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้ รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันมีผลสัมฤทธิทางการเรียนดีขึน
3. ครูผ้ ูสอนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การเรียนการสอนใน
ระดับชันอืนได้

ระเบียบวิธีการวิจยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพ์ซัน
2. แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
3. แบบประเมินความคิดริเริม
4. แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการวิจัยเพือพัฒนาความคิดริเริมในการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรียน
วัดเวตวันธรรมาวาส ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ผู้วิจัย ชีแจงและอธิบาย นําเสนอเกียวกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผล ให้ กบั นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3/2 ซึงเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. ก่อนดําเนินตามแผนการสอนให้ นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre - test)
จํานวน 20 ข้ อ ใช้ เวลา 15 นาที และบันทึกคะแนนไว้ หลังจากนันดําเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ จํานวน 6 แผน รวม 16 ชัวโมง
3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทใช้
ี รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน จํานวน 6 แผน โดยใช้ เวลาทดลอง 16 ชัวโมง ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ได้ มีการทดสอบและเก็บคะแนน
4. เมือสินสุดการเรี ยนการสอนทัง 6 แผน ทําการทดสอบหลั งเรี ยน (Post - test)
จํานวน 20 ข้ อ ใช้ เวลา 15 นาที ซึงเป็ นข้ อสอบคู่ขนาน และบันทึกคะแนนไว้



5.นั ก เรี ยนทํา แบบสอบถามความพึ งพอใจทีมี ต่อ การใช้ รู ป แบบการเรี ยนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
6. เมือจบกระบวนการเรียนทัง 6 แผนการเรียนรู้ ผู้เรียนส่งชินงานการเรียนรู้ คนละ 1
ชินงาน ผู้สอนประเมินตามแบบประเมินทีผู้วิจัยสร้ างขึน

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิก่อนเรียนและหลังเรียนการพัฒนาความคิดริเริมใน
งานคอมพิ วเตอร์ โดยใช้ รู ป แบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบั ติของซิ มพ์ ซัน ของนั กเรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 3 ด้ วยค่า (t-test) แบบ Dependent Samples
2. ประเมินความคิดริเริมจากการวิเคราะห์ชินงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ ค่าเฉลียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ความพึ งพอใจต่อการพั ฒนาความคิดริเริ มในงานคอมพิ วเตอร์ โดยใช้
รู ป แบบการเรี ยนการสอนทัก ษะปฏิบั ติของซิ มพ์ ซัน ของนั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที 3 ด้ วย
ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครังนีเป็ นการวิจัยเพือพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้ รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3
สรุปผลการวิจัยดังนี
1. ผลสัมฤทธิก่อนเรี ยนและหลั งเรี ยนการพั ฒนาความคิดริ เริ มในงานคอมพิ วเตอร์
โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
2. ผลการประเมินความคิดริเริมจากการวิเคราะห์ชินงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้ รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 ได้ แก่ 1)ความคิด
ริเริมด้ านความเหมาะสมของรูปแบบตัวอั กษร มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมากทีสุด ( = 3.65,
S.D. = 0.18) 2) นักเรียนมีชินงานความคิดริเริมด้ านการจัดวางองค์ประกอบมีความเหมาะสม
แปลกใหม่ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมากทีสุด ( = 3.65, S.D. = 0.18) 3) นักเรียนมีชินงาน
ความคิดริเริมด้ านความสวยงามน่าสนใจและแปลกใหม่ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมากทีสุด (
= 3.42, S.D. = 0.25) 4) นักเรียนมีชินงานความคิดริเริมภาพมีสีสนั สวยงามและมีความสัมพันธ์
กับเนือหา มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมากทีสุด ( = 3.52, S.D. = 0.38)
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพ์ซัน ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 3 ได้ แก่ 1) ความพึ งพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันด้ านครูผ้ ูสอน มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับ มาก



( = 4.37, S.D. = 0.77) 2) ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซันด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี ยโดยรวมอยู่ ระดับมาก ( = 4.32,
S.D. = 0.70) 3) ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ ซันด้ านสือการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี ยโดยรวมอยู่ ระดับ มาก ( = 4.36, S.D. = 0.78) 4)
ความพึ งพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซันด้ าน
ประโยชน์ทได้
ี รับ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.69)

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรือง การพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้ รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 สามารถนําไปสู่การ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี
วั ตถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ยข้ อ ที 1. เพื อพั ฒนาความคิดริ เริ มในงานคอมพิ วเตอร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนั กเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 3 ผลการ
ประเมินความคิดริเริมจากการวิเคราะห์ชินงานคอมพิวเตอร์ พบว่านักเรียนมีค่าเฉลียโดยรวมอยู่
ระดับมากทีสุด ( = 3.56, S.D. = 0.25) ซึงอภิปรายได้ ว่า เป็ นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนที
เน้ นให้ นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติสร้ างชินงานตามขันตอนการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ทําให้
นักเรียนเกิดความต้ องการทีจะเรี ยนรู้ ได้ ฝึกฝนการกระทํานัน ๆ จนนักเรียนสามารถทําได้ อย่าง
คล่องแคล่ว และด้ วยความเชือมันในตน นักเรียนได้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพือนร่วมชันได้ ช่วยเหลือกัน
ในการสร้ างชินงาน เกิดความภาคภูมิใจต่อชินงานของตนเองทีได้ สร้ าง
วัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที 2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคอมพิ วเตอร์ โดย
ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 พบว่า
หลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรียนอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี ย ( ) ก่อน
เรียนมีค่าเท่ากับ 4.78 และคะแนนเฉลีย ( ) หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 15.96 ซึงอภิปรายได้ ว่า การ
เรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซัน ทําให้ นักเรียนเข้ าใจใน
บทเรียนมากขึนและพัฒนาทักษะปฏิบัติรวมถึงการใช้ ความคิดริเริมของตนเองซึงในแต่ละสัปดาห์
เนือหาการจัดการเรียนการสอนจะต่อเนืองกัน เริมต้ นจากง่ายไปหายากตามลําดับ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที 3. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ รูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซัน ของนักเรี ยนชั นประถมศึกษาปี ที 3 โดยผลการประเมิน ความพึ ง
พอใจของนักเรียน พบว่ามีค่าเฉลียรวมอยู่ระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.74) ซึงอภิปรายได้ ว่า
ทฤษฎีทกั ษะปฏิบัติของซิมพ์ซันเป็ นทฤษฎีทเน้
ี นการลงมือปฏิบัติจริง ทําซํา ๆ จนเกิดความชํานาญ
มีการส่งเสริ มให้ นักเรี ยนทํางานด้ วยตนเอง จึงทําให้ นักเรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติงานจริ ง ทําให้ เกิด
ความสนุ กสนานในการเรี ยน นักเรี ยนจะเป็ นคนออกแบบชินงานด้ วยตัวของนักเรียนเอง ทําให้
นักเรียนได้ ใช้ ความคิดริเริมได้ อย่างเต็มที



จากการอภิปรายผลตามรายละเอียดข้ า งต้ น แสดงให้ เห็น ว่ า ขันตอนการฝึ กทักษะ
ปฏิบั ติ ข องซิ ม พ์ ซั น ในขั นที 6 ขั นการปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้ และขั นที ขั นการคิ ด ริ เ ริ ม
นักเรียนกับครูผ้ ูสอนร่วมกันประเมินชินงาน ข้ อควรปรับปรุงจากการปฏิบัติงาน ชีจุดบกพร่องของ
งาน เพือนําไปปรับปรุงแก้ ไข พัฒนางานให้ ดียิงขึน และเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ซึง
เป็ นการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ให้ นักเรี ยนได้ แสดงออกถึงความคิดริ เริม นักเรี ยนได้ มีการปรับปรุง
ทักษะหรือการปฏิบัติของตนเองให้ ดียิงขึน ด้ วยการฝึ กฝนอย่างต่อเนืองซํา ๆ จนเกิดความถูกต้ อง
ความคล่องแคล่ว ความเชียวชาญชํานาญการ ซึงจะก่อให้ เกิดเป็ นทักษะขันสูง เช่น ทักษะการคิด
คล่องฝังลึกเข้ าไปในตัวนักเรียน จนกระทังเมือถึงจุดหนึงจะทําได้ อย่างอัตโนมัติ จึงทําให้ นักเรียน
สามารถประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ทหลากหลาย
ี
และเริมเกิดความคิดใหม่ ๆ นักเรียนได้ แสดงออก
ถึงความคิดทีแปลกใหม่ อย่ างอิสระ มีการสร้ างชินงานทีต่ างจากต้ นแบบอย่ างเห็นได้ ชัด และมี
รูปแบบทีแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ซึงล้ วนเกิดจากการได้ ฝึกทักษะความคิดริเริม จะเห็นได้ จาก
ผลคะแนนการประเมินความคิดริเริมจากการวิเคราะห์ชินงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนทีมีคะแนน
เฉลียโดยรวมทัง ด้ าน อยู่ระดับมากทีสุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า การนํารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันมาใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทตัี งไว้ ดังนัน ควรมีการส่งเสริมให้ ครูผ้ ูสอนนํา
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนเพือให้ นักเรียนพัฒนา
ความคิดริเริมและผลสัมฤทธิทางการเรียนไปพร้ อมกัน ช่วยให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้ น และมี
ความมุ่งมันเอาใจใส่ในการเรียน รวมถึงเพิมประสิทธิภาพในการเรียนให้ ดียงขึ
ิ น
2. จากผลการวิจัยพบว่า การนํารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันในการสร้ าง
ชินงานด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ครูผ้ ูสอนต้ องคอยให้ คาํ แนะนําชีแนะนักเรี ยน และเปิ ด
โอกาสให้ นักเรียนได้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระในขันตอนระหว่างการเรียนการ
สอน และคอยกระตุ้นให้ นักเรียนคิดตามอยู่เสมอ เพือให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจในขันตอนของ
กระบวนการทํางานและสามารถสร้ างสรรค์ชินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะต่อการทําวิจยั ครังต่อไป
1. ควรนําการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิ ม พ์ ซั น เพื อพั ฒ นาความคิด ริ เ ริ มไปปรั บ ใช้ ใ นเนื อหาส่ ว นอืน ๆ ของวิ ช าคอมพิ วเตอร์ เช่ น
โปรแกรมเพ้ น โปรแกรมโฟโต้ ชอป โปรแกรมสแคลช ฯลฯ ซึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน จะช่วยให้ นักเรียนเข้ าใจในบทเรียนได้ มากขึน
และใช้ โปรแกรมนัน ๆ ได้ อย่างคล่องแคล่ว ซึงได้ จากการได้ ฝึกปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ จนเกิดเป็ นความ
ชํานาญ และยังช่วยพัฒนาความคิดริเริมของนักเรียน



2. ควรมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันไปใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาอืน ๆ หรือนําไปบูรณาการร่ วมกับเนือหารายวิชาต่าง ๆ เพือส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาทักษะการปฏิบัติในด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างครบถ้ วน เต็มศักยภาพ และเกิดเจตคติทดีี
ต่อการเรียน
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