
การพฒันาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร ์โดยใชรู้ปแบบการเรียนการ
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พชร สถติยพ์งษ์  
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บทคดัย่อ  
งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์โดย

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 2) เพือ
ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏบัิติของ
ซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 3) เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 กลุ่มตัวอย่างทใีช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  เขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 2562 จํานวน 28 คน โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครืองมือทใีช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ 3) แบบประเมินความคิดริเริม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาความคิดริเริมใน
งานคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  มีค่าเฉลีย ( ) รวม
เท่ากับ 3.56 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25 อยู่ในระดับมากทีสุด 2) 
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t = 

28.773, Sig. = .035) 3) โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนทกัษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน มีค่าเฉลีย ( ) รวมเท่ากับ .  และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทา่กบั .  อยู่ในระดับมาก 

 

คําสําคญั : ความคิดริเริม, คอมพิวเตอร์, รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน 
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บทนาํ  
วิชาคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนการสอนทเีน้นภาคปฏบัิติมากกว่าภาคทฤษฎี และเน้น 

กระบวนการทาํงานเทา่กบัผลงาน มุ่งให้ผู้เรียนทาํงานเป็น รักการทาํงาน มองเหน็คุณค่าของการ 
ทาํงาน และผู้เรียนต้องมีโอกาสได้ฝึกปฏบัิติงานด้วยตนเอง ซึงสอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท ี  ทเีน้นการเรียนภาคปฏบัิติ การให้นักเรียนได้ลงมือทาํจริงได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงเป็นหนึงในทักษะแห่งศตวรรษที 21 (21st Century Skills) คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สือ 
และเทคโนโลยี เนืองด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสอืและเทคโนโลยีมากมาย 
ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกยีวกบัสือ และความรู้ด้านเทคโนโลยี ดังนัน 
การเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา จึงเป็นสิงทมีีความจาํเป็นอย่างยิงในการ
ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในการทาํงาน การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและความสะดวก
เพิมมากขึน ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ วิเคราะห์เจาะลึกถึงความจําเป็นและแนวทางที
ผู้เรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ความรู้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น Microsoft Word เพือประโยชน์ในการพิมพ์รายงานของผู้เรียน และ
ได้ทาํได้พิมพ์อยู่บ่อย ๆ จะได้ไม่ลืมเพราะสิงนีเป็นความสามารถทผู้ีเรียนต้องใช้ไปอีกนาน ทงัใน
เรืองการเรียนและการทาํงานในอนาคตข้างหน้า  

อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์สอนของผู้วิจัยพบว่า  ผู้เรียนไม่สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์หรือเรียนรู้ได้ดี เพราะขาดทกัษะการปฏบัิติงานในแต่ละเนือหาทถูีกต้องและบางคน
ไม่สามารถปฏิบัติได้เลย เป็นผลทาํให้ไม่มีงานส่งครู หรือบางคนมีงานส่งแต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุง เมือครูซักถามในประเดน็หรือเนือหาทีสาํคัญของการเรียนแต่ละครัง นักเรียนไม่
สามารถตอบคาํถามได้ถูกต้อง 

ดังนัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและนาํรูปแบบการเรียนการสอนทช่ีวยพัฒนาผู้เรียนทเีน้นการ
พัฒนาด้านทกัษะปฏบัิติ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน (ทศินา, 2550) 
เป็นรูปแบบการเรียนทีส่งเสริมทักษะปฏิบัติ โดยนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติงานได้ด้วย
การฝึกฝน หากได้รับการฝึกฝนทดีีแล้วจะเกดิความถูกต้องความคล่องแคล่ว ความเชียวชาญ ความ
ชาํนาญการและความคงทนของพฤติกรรมหรือการปฏบัิติงานนัน ๆ ซึงสามารถสังเกตได้จากการ
ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วและความแม่นยาํ ซึงทักษะปฏิบัตินีสามารถพัฒนาผู้เรียนในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะการสร้างชินงานในวิชาคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการทีมี
ขันตอนแยกย่อยจาํนวนมาก ก่อนจะรวมกันเป็นชินงานทีสมบูรณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน ทมุ่ีงช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านทกัษะ
ปฏบัิติ ด้วยการฝึกฝน ซึงหากได้รับการฝึกฝนทดีีแล้ว จะเกดิความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความ
เชียวชาญชํานาญการ ความแม่นยาํหรือความราบรืนในการจัดการ และกระบวนการทาํงานทีมี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และก่อให้เกดิการเรียนรู้อย่างเตม็ประสทิธภิาพกบัผู้เรียนต่อไป 



วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1. เพือพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ

ปฏบัิติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 

2. เพือศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 

3. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์
ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 
 
สมมติฐานการวิจยั  

1. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ทุกคนมีคะแนนจากการประเมินความคิดริเริมในการ
สร้างผลงานคอมพิวเตอร์ในระดับมาก  

2. คะแนนผลสัมฤทธิวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัติของ
ซิมพ์ซัน มีคะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน 
อยู่ในระดับดี 
 
ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนในชันประถมศึกษาปีท ี3 ของโรงเรียน
วัดเวตวันธรรมาวาส จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 2 ห้อง 
จาํนวนทงัหมด 53 คน 

กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 โรงเรียน 

วัดเวตวันธรรมาวาส จังหวัดกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ห้อง จาํนวน 28 คน ซึงผู้วิจัยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั ได้แก่  
ตัวแปรต้น - รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน 

  ตัวแปรตาม 1. ความคิดริเริมงานคอมพิวเตอร์ 
 2. ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

    3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนทกัษะปฏบัิติของ 
ซิมพ์ซัน 

 ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล  
ระยะเวลาทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ เดือนพฤศจิกายน 2562 – พฤษภาคม 2563 

 
 



ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
1. นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 มีการพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์โดย

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน 

2. นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 ทไีด้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซันมีผลสัมฤทธทิางการเรียนดีขึน 

3. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถนาํไปประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนใน
ระดับชันอนืได้ 

 

ระเบยีบวิธีการวิจยั  
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของ 
ซิมพ์ซัน 

2. แบบวัดผลสัมฤทธทิางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
3. แบบประเมินความคิดริเริม 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิจัยเพือพัฒนาความคิดริเริมในการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียน
วัดเวตวันธรรมาวาส ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีขันตอนดังนี 

1. ผู้วิจัย ชีแจงและอธิบาย นาํเสนอเกียวกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผล ให้กบันักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3/2 ซึงเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2. ก่อนดาํเนินตามแผนการสอนให้นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre - test) 

จาํนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 15 นาท ีและบันทกึคะแนนไว้ หลังจากนันดาํเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ จาํนวน 6 แผน รวม 16 ชัวโมง  

3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทใีช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏบัิติของซิมพ์ซัน จาํนวน 6 แผน โดยใช้เวลาทดลอง 16 ชัวโมง ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ได้มีการทดสอบและเกบ็คะแนน 

4. เมือสินสุดการเรียนการสอนทัง 6 แผน ทาํการทดสอบหลังเรียน (Post - test) 

จาํนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 15 นาท ีซึงเป็นข้อสอบคู่ขนาน และบันทกึคะแนนไว้ 



5.นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน  

6. เมอืจบกระบวนการเรียนทงั 6 แผนการเรียนรู้  ผู้เรียนส่งชินงานการเรียนรู้  คนละ 1 
ชินงาน ผู้สอนประเมินตามแบบประเมินทผู้ีวิจัยสร้างขึน 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 
1. เปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิก่อนเรียนและหลังเรียนการพัฒนาความคิดริเริมใน

งานคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี3 ด้วยค่า (t-test) แบบ Dependent Samples 

2. ประเมินความคิดริเริมจากการวิเคราะห์ชินงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ค่าเฉลียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์  โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ด้วย
ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเพือพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 

สรุปผลการวิจัยดังนี 

1. ผลสัมฤทธิก่อนเรียนและหลังเรียนการพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

2. ผลการประเมินความคิดริเริมจากการวิเคราะห์ชินงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 ได้แก่ 1)ความคิด
ริเริมด้านความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมากทีสุด (  = 3.65, 

S.D. = 0.18) 2) นักเรียนมีชินงานความคิดริเริมด้านการจัดวางองค์ประกอบมีความเหมาะสม
แปลกใหม่ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมากทสีุด (  = 3.65, S.D. = 0.18) 3) นักเรียนมีชินงาน
ความคิดริเริมด้านความสวยงามน่าสนใจและแปลกใหม่ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมากทีสุด (  

= 3.42, S.D. = 0.25) 4) นักเรียนมีชินงานความคิดริเริมภาพมีสีสนัสวยงามและมีความสัมพันธ์
กบัเนือหา มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมากทสีดุ (  = 3.52, S.D. = 0.38) 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของ
ซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ได้แก่ 1) ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซันด้านครูผู้สอน มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับ มาก 



(  = 4.37, S.D. = 0.77) 2) ความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมาก (  = 4.32, 

S.D. = 0.70) 3) ความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติ
ของซิมพ์ซันด้านสือการเรียนรู้ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมาก (  = 4.36, S.D. = 0.78) 4) 
ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันด้าน
ประโยชน์ทไีด้รับ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 0.69) 

 

อภิปรายผล  

จากการศึกษาวิจัยเรือง การพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 สามารถนาํไปสู่การ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที 1. เพือพัฒนาความคิดริเริมในงานคอมพิวเตอร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 ผลการ
ประเมินความคิดริเริมจากการวิเคราะห์ชินงานคอมพิวเตอร์ พบว่านักเรียนมีค่าเฉลียโดยรวมอยู่
ระดับมากทสีดุ (  = 3.56, S.D. = 0.25) ซึงอภิปรายได้ว่า เป็นเพราะการจัดกจิกรรมการเรียนที
เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏบัิติสร้างชินงานตามขันตอนการพัฒนาทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน ทาํให้
นักเรียนเกิดความต้องการทีจะเรียนรู้ ได้ฝึกฝนการกระทาํนัน ๆ จนนักเรียนสามารถทาํได้อย่าง
คล่องแคล่ว และด้วยความเชือมันในตน นักเรียนได้มีปฏสิัมพันธ์กับเพือนร่วมชันได้ช่วยเหลือกัน
ในการสร้างชินงาน เกดิความภาคภมิูใจต่อชินงานของตนเองทไีด้สร้าง 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท ี2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 พบว่า
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลีย ( ) ก่อน
เรียนมีค่าเท่ากบั 4.78 และคะแนนเฉลีย ( ) หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 15.96 ซึงอภิปรายได้ว่า การ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  ทาํให้นักเรียนเข้าใจใน
บทเรียนมากขึนและพัฒนาทกัษะปฏบัิติรวมถึงการใช้ความคิดริเริมของตนเองซึงในแต่ละสัปดาห์
เนือหาการจัดการเรียนการสอนจะต่อเนืองกนั เริมต้นจากง่ายไปหายากตามลาํดับ  

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท ี3. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 โดยผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน พบว่ามีค่าเฉลียรวมอยู่ระดับมาก (  = 4.38, S.D. = 0.74) ซึงอภิปรายได้ว่า 
ทฤษฎีทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซันเป็นทฤษฎีทเีน้นการลงมือปฏบัิติจริง ทาํซาํ ๆ จนเกดิความชาํนาญ 
มีการส่งเสริมให้นักเรียนทาํงานด้วยตนเอง จึงทาํให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ทาํให้เกิด
ความสนุกสนานในการเรียน นักเรียนจะเป็นคนออกแบบชินงานด้วยตัวของนักเรียนเอง ทาํให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริมได้อย่างเตม็ท ี



จากการอภิปรายผลตามรายละเอียดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ขันตอนการฝึกทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน ในขันที 6 ขันการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ และขันที  ขันการคิดริเริม 
นักเรียนกับครูผู้สอนร่วมกนัประเมินชินงาน ข้อควรปรับปรุงจากการปฏบัิติงาน ชีจุดบกพร่องของ
งาน เพือนาํไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานให้ดียิงขึน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ซึง
เป็นการแลกเปลียนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิดริเริม นักเรียนได้มีการปรับปรุง
ทกัษะหรือการปฏบัิติของตนเองให้ดียิงขึน ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนืองซาํ ๆ จนเกดิความถูกต้อง 
ความคล่องแคล่ว ความเชียวชาญชาํนาญการ ซึงจะก่อให้เกิดเป็นทักษะขันสูง เช่น ทักษะการคิด
คล่องฝังลึกเข้าไปในตัวนักเรียน จนกระทงัเมือถึงจุดหนึงจะทาํได้อย่างอัตโนมัติ จึงทาํให้นักเรียน
สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทหีลากหลาย และเริมเกดิความคิดใหม่ ๆ นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความคิดทีแปลกใหม่อย่างอิสระ มีการสร้างชินงานทีต่างจากต้นแบบอย่างเห็นได้ชัด และมี
รูปแบบทแีปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ซึงล้วนเกิดจากการได้ฝึกทกัษะความคิดริเริม จะเหน็ได้จาก
ผลคะแนนการประเมินความคิดริเริมจากการวิเคราะห์ชินงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนทมีีคะแนน
เฉลียโดยรวมทงั  ด้าน อยู่ระดับมากทสีดุ 
 

ขอ้เสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะต่อการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1. จากผลการวิจัยพบว่า การนาํรูปแบบการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซันมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทตีังไว้ ดังนัน ควรมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนนาํ
รูปแบบการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซันไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือให้นักเรียนพัฒนา
ความคิดริเริมและผลสัมฤทธิทางการเรียนไปพร้อมกนั ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และมี
ความมุ่งมนัเอาใจใส่ในการเรียน รวมถึงเพิมประสทิธภิาพในการเรียนให้ดียิงขนึ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า การนาํรูปแบบการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซันในการสร้าง
ชินงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ครูผู้สอนต้องคอยให้คาํแนะนาํชีแนะนักเรียน และเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม และแสดงความคิดเหน็อย่างเป็นอิสระในขนัตอนระหว่างการเรียนการ
สอน และคอยกระตุ้นให้นักเรียนคิดตามอยู่เสมอ เพือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในขันตอนของ
กระบวนการทาํงานและสามารถสร้างสรรค์ชินงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ขอ้เสนอแนะต่อการทําวิจยัครงัต่อไป 
1. ควรนาํการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ

ซิมพ์ซัน เพือพัฒนาความคิดริเริมไปปรับใช้ในเนือหาส่วนอืน  ๆ ของวิชาคอมพิวเตอร์ เช่น 
โปรแกรมเพ้น โปรแกรมโฟโต้ชอป โปรแกรมสแคลช ฯลฯ ซึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซัน จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้มากขึน 
และใช้โปรแกรมนัน ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึงได้จากการได้ฝึกปฏบัิติอยู่บ่อย ๆ จนเกดิเป็นความ
ชาํนาญ และยังช่วยพัฒนาความคิดริเริมของนักเรียน 



2. ควรมีการนาํรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติของซิมพ์ซันไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาอืน ๆ หรือนาํไปบูรณาการร่วมกับเนือหารายวิชาต่าง ๆ เพือส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาทกัษะการปฏบัิติในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน เตม็ศักยภาพ และเกิดเจตคติทดีี
ต่อการเรียน 
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