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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59257308 : เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : โมชั่นอินโฟกราฟิก, โครงงานเป็นฐาน, การคิดวิเคราะห์, การทำงานร่วมกัน, ภูมิศาสตร์ 

นางสาว ชยามร กลัดทรัพย์: ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงาน
ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ

หลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกัน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่น
อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 
จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผล
ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2) โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มี
ผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน  4) แบบ
ประเมินการทำงานร่วมกัน 5) แบบประเมินผลการทำโครงงาน 6) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิต ิt-test แบบ Dependent และค่าสถิต ิF-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จำนวน 30 คน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 
ความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และ3) ความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.08 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59257308 : Major (EDUCATIONAL TECHNOLOGY) 
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MISS CHAYAMORN KLATSAP : USING OF MOTION INFOGRAPHIC WITH 
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NAMMON RUANGRIT, Ph.D. 

The purposes of this research were: 1) To compare the ability to think 
analytically pretest and posttest learning of students in Matthayomsuksa one 2) To 
study the ability of Collaborate of Matthayomsuksa one students and 3) To study 
students’ satisfaction towards using motion infographics with project-based learning 
on geography. The sample groups for this research were Matthayomsuksa one 
students from Narivittaya school Ratchaburi during the academic year 2020, 30 
students – selected by a simple random sampling.    The instruments of this research 
were: 1) Lesson plan with project-based learning 2) Motion Infographics lesson 3) 
Analytical ability thinking test 4) Collaborative assessment 5) Project evaluation form 
and6) Satisfaction form. Data analysis technique are Mean, Standard deviation, 
Dependent T-test and F-test. 

The results were as follows: 1) The differences of pretest and posttest of 
ability of  analytical thinking of students in Matthayomsuksa one students, after 
learning higher than before learning statistically significant at the level of .05 2) The 
ability of collaboration was in high level and3) The student's satisfaction was in high 
level with mean of 4.54 and standard deviation of 0.08. 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย  
รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์ 
ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณนางสาวสุดใจ นาคชัง นางสาวอรุณี สุมารินทร์ และนางสาววราคณา 
โพธิกัณหะ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย สำหรับการทำวิทยานิพนธ์
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทุกท่านที่ให้ความรู้  ให้คำแนะนำ
และประสบการณ์ อันมีค่ายิ่งแก่การวิจัย  ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และ
วิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์  ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ ชาว
เทคโนโลยีการศึกษาทุกคนที่ให้คำแนะนำและกำลังใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งใน
การ  เก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัย จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
คร ูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนำ ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันระบบการศึกษาของทั่วโลกมีการปรับปรุงและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพ่ือเป็น

การเพ่ิมศักยภาพ โอกาส ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเอง และด้วยทรัพยากร

มนุษย์ที่มีทักษะ คือปัจจัยสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น คุณภาพของ

ระบบการศึกษา ตลอดจนสมรรถนะและทักษะของผู้สำเร็จการศึกษา จึงเป็นกุญแจสำคัญของการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ (Mittelstadt & Floridi, 2562) 

การศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษานั้น จะมีการเน้นไปที่ผู้เรียน     

เป็นสำคัญ การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นและยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้      

รวมไปถึงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 รวมไปถึงโลกในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ศตวรรษที่ 21 

นั้นเริ่มต้นมาจากภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (P21) ประเทศสหรัฐอเมริกา เล็งเห็นความจำเป็น

ที่ประชาชนจะต้องมีทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้จริงมากกว่าทักษะที่เน้นในโรงเรียน โดยรัฐบาลต้องการ

พัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับประเทศของตนเอง จึงเป็นที่มา

ของทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพร้อมด้วยการศึกษาสำหรับศตวรรษท่ี 21 ย้ำให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ใน

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันมาก

ขึ้นเรื่อยๆ และระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัว โดยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งคราว        

แต่ต้องเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของเยาวชน สังคมและ

ตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การศึกษาควรมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะ

ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมในอนาคต ดังนั้น การเรียนการสอนเนื้อหาสาระวิชา    

มีความสำคัญแต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้

1 



  2 

เนื้อหาสาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าของผู้เรียนเอง โดยผู้สอนมีหน้าที่ช่วยแนะนำและ

ช่วยออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้       

ของตนเองได ้(ฮิวจ์ เดลานี, 2562) 

โดยวิชาแกนหลัก ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครอง

และหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จะถูกนำมากำหนดเป็น

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อสำหรับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังมี

เนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต้องบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยประสานไปพร้อมกับองค์ความรู้หลัก 

คือ ความตระหนักเกี่ยวกับโลก ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจ   

ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทักษะที่มีอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ 

(Life and Career Skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and 

Technology Skills) ประกอบด้วย การอ่านออกเขียนได้  ด้ านข้อมูลข่ าวสาร สื่ อ  และ ICT 

(Information, Communications and Technology) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 

and Innovation) ในศตวรรษที่  21 ได้แก่  1.นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  (Creativity and 

Innovation) ประกอบด้วย การคิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และ  

การนำนวัตกรรมไปใช้ 2.การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving) ประกอบด้วย การมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา 3.การสื่อสาร

และการร่วมมือกัน (Communication and Collaborative) ประกอบด้วย การสื่อสารที่ชัดเจนและ

การร่วมมือกับผู้อ่ืน (สุพรรณา เพ็ชรรักษา และสมเกียรติ กอบัวแก้ว, 2558) 

จากที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศูนย์ประสานงานการศึกษา 

“การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน” (CSPS) จัดการประชุม“CHILD  POLICY 

FORUM I : นโยบายด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะ

ของนักเรียนไทย” จากผลการวิจัยเชิงสถิติ นักเรียนไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ

ที่ต่ำมาก แม้ว่าจะมีการประเมินผลการเรียนในโรงเรียนอย่างเข้มข้น ผลการศึกษาพบว่า  ระดับการ 

คิดวิเคราะห์แปรผกผันกับเกรดเฉลี่ย แสดงถึงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการเรียนการสอน 

ด้านการคิดวิเคราะห์ เมื่อพูดถึงศตวรรษที่ 21 ทักษะที่สำคัญสำหรับการศึกษาของผู้เรียนนั้นชี้ให้เห็นว่า 
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การเป็นเด็กเก่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  

และด้านอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันด้านการศึกษานั้นได้มีการนำเอาเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ

เข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้   

เกิดการสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นความสามารถในการจำแนกองค์ประกอบต่างๆ 

ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นได้ เพ่ือค้นหาสาเหตุ       

ที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ในร่างกายของเราด้านศักยภาพมีการคิดวิเคราะห์เป็นพ้ืนฐานอยู่ปกติ      

สมองจะทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ นำไปวิเคราะห์ แยกแยะ และคิดหาเหตุผลของเรื่องราวนั้นๆ 

เพ่ือให้ เข้าใจสิ่ งที่ เกิดขึ้น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนิ น

ชีวิตประจำวันของคนเราอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเรียนเพราะถ้าเราขาดการคิดวิเคราะห์จะทำให้

เราทำอะไรโดยไม่ทันได้ไตร่ตรองสิ่งรอบๆตัว สิ่งสำคัญหรือองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์นั้น คือ 

ความสามารถในการตีความ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและ

ช่างถาม และความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เมื่อมีสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การ           

คิดวิเคราะห์มีประสิทธิภาพและสำเร็จมากยิ่งขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) สถาบันการศึกษา

หลายแห่งได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้

และความสามารถต่างๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญต่อการทำงาน เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน เป็นต้น การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานจึงเสมื อนเป็น

การให้ผู้เรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง ได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ทำงานกับผู้อ่ืน และได้เป็น     

ผู้ตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ผู้เรียนจะสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้เพ่ิมขึ้นและสนับสนุนให้

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถติดตัวไปตลอดจนสามารถนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ (สาคร สุขศรีวงศ์, 2554 : 1) การสร้างให้เด็กรุ่นใหม่หรือเด็กยุคใหม่        

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้นั้น ผู้สอน วิธีการสอน และสื่อที่ใช้ สื่อที่ใช้นั้นเป็นส่วนสำคัญ    

ในการพัฒนาความสามารถดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านการ         

คิดวิเคราะห์ของเด็กไทยที่เกิดขึ้นในระยะยาว  สื่อที่ใช้ควรมีการช่วยพัฒนาความสามารถในการ      

คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้อย่างดี โดยสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกนั้นมีการออกแบบให้มีความน่าสนใจ      

มีความทันสมัยเหมาะกับคนยุคใหม่ ซึ่งสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกมีการนำเอารูปภาพ เสียง และข้อความ
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มารวมเข้าด้วยกันทำให้ดูน่าสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกนั้นต้องมีการใช้วิธีการ

ต่างๆ มากมายร่วมกันในการออกแบบ เช่น การจำแนกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การทำโครงร่าง      

เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนจะได้วิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้นั้น คือ

การให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ทดลอง ลงมือทำด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเอา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นนั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ (วรรณ์วิสาข์ โพธ์มณี, 2560) 

ปัจจุบันองค์กรชั้นนำของโลกอย่าง World Economic Forum ได้มีกำหนดความสามารถใน

การทำงานร่วมกันให้เป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เด็กยุคใหม่ควรจะต้องมี ภายในอนาคตโลกที่หมุน

เร็วขึ้นและวิถีชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไป จะทำให้เกิดปัญหาหรือความต้องการที่ซับซ้อนขึ้น  

การสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาและตอบความต้องการเหล่านั้น จะต้องใช้ศาสตร์หลายแขนง

มารวมกัน ศตวรรษที่ 21 จะเน้นมุ่งพัฒนาผลจากการเรียนรู้ คือ ต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา 

การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน และมีภาวะผู้นำในตนเอง  ในทำนองเดียวกันทุกตำแหน่งใน

องค์กรไม่ว่าจะองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ ล้วนจำเป็นต้องใช้ความสามารถและความรู้ของผู้คน

มากมายมาทำงาน ทำหน้าที่ร่วมกัน เช่น เคสหมูป่า ที่ช่วยทั้ง 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวงที่จังหวัด

เชียงราย ประเทศไทย ซึ่งมีหลากหลายอาชีพ หลายหลายองค์ความรู้ที่รวมตัวกันเพ่ือแก้ปัญหานี้     

ในเคสนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของความสามารถการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้นำที่สามารถใช้ความสามารถของ

คนจากหลากหลายสายงาน มารวมตัวกันเพ่ือแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนให้สำเร็จได้และปัญหา

ประเภทนี้  คือ ปัญหาที่ เด็กยุคใหม่ทุกคนจะต้องเจอเมื่ อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่  21 จึ งไม่ ใช่               

เรื่องที่น่าแปลกใจนักที่รายงานเรื่อง The Future of Jobs จัด 10 อันดับแนวโน้มความสามารถ     

ซึ่งเป็นที่ต้องการของโลกธุรกิจโดย World Economic Forum พบว่า จากปี 2015 เป็นต้นมาจนถึง 

ปี 2020 ความสามารถในการทำงานร่วมกันยังคงเป็นความสามารถที่ทุกๆ ที่ต้องการเช่นเดิม        

(เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ , 2563) ในปัจจุบันเกิดความขัดแย้งของบุคคลในองค์กรภายในอย่างมาก        

ไม่ว่าจะเป็นในบริษัท หรือในรั้วโรงเรียน มหาวิทยาลัย โดยที่สำคัญคือ ทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ต่างเป็นจุดเริ่มต้นให้ความรู้ ทักษะต่างๆให้แก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาในชีวิตประจำวัน ดังนั้น      

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ เรียนตั้ งแต่ในรั้วการศึกษานั้น เป็นสิ่ งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ ง 

ความสามารถในการทำงานร่วมกันสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามัคคี เข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้นเพราะ  

มีการเรียนรู้ร่วมกัน ได้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน ออกความคิดเห็น การรับฟังผู้อ่ืน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
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การทำงานร่วมกันในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นการรวมสมาชิกกันมากกว่า  2 คนขึ้นไป เพ่ือกำหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่ให้แก่สมาชิกภายในทีมอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

การทำงานร่วมกันช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการตัดสินใจและยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ อ่ืน ผู้เรียนนั้นสามารถลงมือปฏิบัติงานรวมกับผู้ อ่ืนได้ ดังนั้นปัจจุบันหลากหลายองค์กร

การศึกษาและองค์กรภาคเอกชน มุ่งเน้นให้มีการทำงานร่วมกันมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

ทำงานร่วมกัน (ธนกร กรวัชรเจริญ, 2555) 

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Collaborative skills) จึงกลายเป็นความสามารถบังคับ

อันดับต้นๆ ที่ทุกโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะในการ

เรียนวิชาไหนก็ตาม เพ่ือการเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถนำไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน คือ ความสามารถที่หมายรวมทั้งการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง              

การเข้าสังคม เช่น มารยาทในการสนทนา เคารพความคิดเห็นผู้อ่ืน และความสามารถทางอารมณ์  

เป็นต้น P21 หรือภาคีความร่วมมือเพ่ือการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งบรรจุความสามารถในการ

ทำงานร่วมกันเป็นการเรียนรู้หนึ่งที่โรงเรียนต้องติดตั้งให้เยาวชน  เพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่         

การทำงาน (The Potential, 2018) 

วิชาภูมิศาสตร์นั้น จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสาระ

วิชาหลักของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของโลก ทวีปต่างๆ 

การเปลี่ยนแปลง ปัญหาและภัยพิบัติ ความสำคัญของสรรพสิ่งที่มีผลต่อกัน แผนที่และการใช้

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การดำเนินชีวิต กิจกรรม

ทางเศษฐกิจและสังคม ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ 

รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 98) 

การเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์มีเนื้อหามากมาย และซับซ้อน จำเป็นต้องใช้กระบวนการ      

การคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกันในการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันผู้เรียนได้ขาด

ความสามารถทั้ง 2 ด้านนี้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ค่อนข้างต่ำ (สิรินยา หอศิลาชัย, 2552: 10) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับการดำรงชีวิต ผู้สอนจึงต้องเตรียมความพร้อม

ในการจัดการเรียนรู้ ต้องมีการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  
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เช่น การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นต้น ซึ่งการนำเอาสื่อเทคโนโลยีมาใช้คู่กับการเรียนการสอน 

ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี      

ในการค้นคว้า สืบค้น ข้อมูล เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล 

ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น จะเน้นไปในทางปฏิบัติ การให้ผู้ เรียนได้ลงมือทำ ทำให้ได้

ประสบการณ์จริง ดังนั้น สื่อเทคโนโลยีมีมากมายหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมาย   

ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน 

จัดเป็นสื่อที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ความต้องการ และ       

ความสะดวกของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนให้มีสถานที่เรียนไม่จำกัดอยู่เพียงห้องเรียนเท่านั้น 

ผู้เรียนอาจเรียนรู้ที่บ้าน ห้องสมุด หรือภายใต้สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ตามเวลาที่ตนเองต้องการ 

(สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2555)   

การเรียนการสอนในยุคใหม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ภายในห้องเรียนที่ธรรมดาถูกเปลี่ยน  

ให้เป็นห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไป

เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น การสอนแบบเดิมไม่สามารถทำให้

ผู้เรียนเกิดทักษะได้ วิธีการเรียนการสอนที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งและมีการนำไปทดลองใช้อย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบัน คือ การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ผู้นำด้านการศึกษาหลายท่านได้เสนอว่าการสอนแบบ

โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่ดีท่ีสุด (Barell, 2010) 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หรือ Project Based Learning (PBL) คือ เป็นการ       

จัดการเรียนรู้ที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง การทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติตามความสามารถ   

ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสำรวจ 

ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น เพ่ือค้นพบสิ่งใหม่และสร้างความรู้ใหม่ โดยผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้

ความรู้เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำ ทำหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ทำงานเป็นทีม กระตุ้น แนะนำ และให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนเอง 

ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และประสบการณ์  มาเป็นพ้ืนฐาน    

ในการสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจ สามารถนำเสนอผลงานของตน

และกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และประเมินผลงานของตนเองได้ นำเสนอผลการวิเคราะห์
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การประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขผลงานต่อไป ซึ่งสิ่งที่

ผู้เรียนได้รับนั้นจะไม่ใช่แค่ตัวความรู้ แต่เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นเอง (พเยาว์ ยินดีสุข 

และราเชน มีศรี, 2553) 

เมื่อเข้าสู่ยุคความรู้และการสื่อสารต่างๆ เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายมหาศาล  การสื่อสาร    

ด้วยข้อมูลภาพจึงมีบทบาทมากขึ้นต่อการรับรู้และเข้าใจของการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อ  

โมชั่นอินโฟกราฟิก ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำเอาข้อมูลจำนวนในปริมาณมาก 

มาคัดกรองให้เหลือแต่เนื้อหาหลักทำให้เข้าใจได้รวดเร็วและสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก       

ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและมีความน่าสนใจ สวยงามมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้สื่ออินโฟกราฟิกเคยมีการนำมาใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้คน เช่น การให้ความรู้เรื่องน้ำท่วม 

การให้ความรู้เกี่ยวกับโควิท-19 และอ่ืนๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางหน่วยงานรัฐหรือทางเอกชน       

ไดม้ีการนำเอาสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกมาใช้ในการให้ความรู้แก่ประชาชน 

 โมชั่นอินโฟกราฟิก (Motion Infographics) คือ เป็นการนำเสนอข้อมูล ที่มีการสรุป ย่อ   

ให้เหลือแค่ใจความสำคัญ โดยประกอบกับเทคนิคการใช้ภาพเคลื่อนไหวที่มีข้อมูลประกอบหรือ

อธิบายได้ว่าโมชั่นอินโฟกราฟิกแท้จริงแล้วเป็นการพัฒนามาจากอินโฟกราฟิกธรรมดาที่เป็นภาพนิ่ง  

มีความดึงดูดน้อยมาทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเอง แถมโมชั่นอินโฟกราฟิกยังมีการใช้เสียงพากย์ 

เพ่ืออธิบายข้อมูลไปพร้อมๆกับภาพที่เคลื่อนไหว ซึ่งทำให้ผู้รับชมสะดวกสบายขึ้นในการรับข้อมูล

ข่าวสารเหล่านั้น (Smith, 2561) โมชั่นอินโฟกราฟิกมีการย่อยข้อมูลซึ่งมีอยู่มาก ให้เล็กและแคบลง

ทำให้กระชับ จับใจความได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะมีการนำเอาภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือกราฟิก มาเป็น

ส่วนประกอบหลัก ดังนั้นจึงเหมาะกับการเรียนรู้สำหรับผู้คนในยุคใหม่  รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษา    

ที่ต้องการเข้าถึงขอ้มูลอันมากในเวลาที่จำกัดและนั้นจึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับโมชั่นอินโฟกราฟิกว่าร้อยละ 

65 ของจำนวนประชากรโดยทั่วไป เป็นผู้เรียนรู้จากการมองเห็นเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้จาก

การได้ยิน ดังนั้น โมชั่นอินโฟกราฟิกจึงสามารถเข้าถึงผู้คนส่วนมากได้และสามารถทำความเข้าใจ

ข้อมูลได้รวดเร็ว (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2553) และเกิดการนำไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ซึ่งในการผลิต อินโฟกราฟิกนั้น จะต้องใช้ทักษะการ          

คิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการออกแบบ การทำงานร่วมกัน และทักษะการเรียบเรียง เพ่ือให้เกิดความ

น่าสนใจ ดึงดูด และเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย (ศยามน อินสะอาด, 2561) 
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ดังที่กล่าวมาข้างต้น การเรียนสาระภูมิศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องจัดส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน โดยการนำเอาโมชั่น อินโฟกราฟิกมาร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน ซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการเรียนในศตวรรษที่ 21 ทำให้ผู้เรียนเกิดการ     

คิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน พร้อมถึงความเข้าใจในเรื่องภูมิศาสตร์ได้มากขึ้น 

ผู้เรียนเกิดการทำผลงานร่วมกันและยังสามารถนำเอาผลงานมาประยุกต์ใช้ นอกจากนั้นยังสามารถ

นำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงหรือนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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เรื่อง ภูมิศาสตร ์

 

โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์  
ที่มีผลตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานรว่มกัน 

ของนกัเรยีนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนนารีวทิยา ราชบุรี 
 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
ของนกัเรยีนระดับชั้นมัธยมศกึษา 
ปีที่ 1 โรงเรยีนนารวีิทยา ราชบุร ี

ความสามารถในการทำงานร่วมกนั 
ของนกัเรยีนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 

โรงเรียนนารีวทิยา ราชบุรี 
 

ความพึงพอใจของผูเ้รยีนที่มีตอ่ 
การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับ 
การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  

เรื่อง ภูมิศาสตร ์
 

การทำงานร่วมกัน 
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
กับผู้อื่น การร่วมมือกับคนหลาย
ค น ที่ อ า จ มี พื้ น ฐ า น ต่ า ง กั น         
ทั้งแนวคิด ความเชื่อหรือความรู้ 
เพื่อทำงานหรือทำกิจกรรมใดๆ  
ใ ห้ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส ำ เร็ จ ได้         
แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ  
1. ความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี  
2. ความร่วมมือในกลุ่ม  
3. การแสดงความคิดเห็น  
4. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน
ในกลุ่ม  
5. ยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
เพื่อนในกลุ่ม 
(Partnership for 21st Century 
Skills,2549) 
 

โมชั่นอินโฟกราฟิก 
การอธิบ าย เนื้ อ หาที่ มี
ข้อมูลในปริมาณมาก โดย
ผ่ าน ก ารย่ อ  แ ละ สรุ ป
ความ ใน ลั ก ษ ณ ะข อ ง
รูปภาพ ข้อความ  และ
ภาพเคลื่อนไหว ให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โมชั่น
อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก มี ก า ร
น ำ เ ส น อ ใน รู ป แ บ บ
ออนไลน์  โดยสามารถ
เข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์
คอมพิวเตอร์และสามารถ
ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่
ทุ ก เ ว ล า  ( Motion 
Infographic B k k : 2558) 
 

การเรียนรู้แบบ    
โครงงานเป็นฐาน 

การจัดกิจกรรมการเรียน
ก ารส อ น ที่ ท ำกิ จ ก ร ร ม 
ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง มี 6 ขั้น ดังนี้ 
1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 
4. ขั้นแสวงหาความรู้ 
5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้  
6. ขั้นนำเสนอผลงาน 
(ดุษฎี  โย เหลาและคณ ะ
,2557: 19-20) 
 

 

การคิดวิเคราะห์ 
ก า ร จ ำ แ น ก แ ย ก แ ย ะ
องค์ประกอบ  ของสิ่ งใด   
สิ่ งห นึ่ งอ อ ก เป็ น ส่ วน ๆ   
เพื่อค้นหาว่าทำมาจากอะไร 
มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ อ ะ ไ ร 
ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร 
เชื่มโยงสัมพันธ์กันอย่างไร 
มีองค์ประกอบ 5 อย่ าง 
ดังนี้ 
1. ด้านการจำแนก 
2.ด้านการจัดหมวดหมู่ 
3. ด้านการเชื่อมโยง 
4. ด้านการสรุปความ 
5. ด้านการประยุกต์ 

(ศศิมา สุขสว่าง,2559) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 จากงานวิจัยต่างๆ ที่ทำการสืบค้นพบว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นขั้นตอนของ

การเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียนศึกษาเพ่ือค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยมีผู้สอนและ

ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คอยให้คำปรึกษา (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ, 2555: 57) ซึ่งการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐานนั้นช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการทำงานร่วมกัน เนื่องจากการทำโครงงาน  

มีลักษณะที่ผู้เรียนต้องมีการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนจะได้รับหน้าที่ของตนเอง มีการบริหาร

การทำงานภายในกลุ่มของตนเอง เกิดการรับฟัง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้เกิด

เป็นความสามารถในการทำงานร่วมกัน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดส่งเสริมทักษะและความสามารถที่จำเป็ นในการดำรงชีวิต         

ซึ่งสามารถเห็นได้จากวิจัยเรื่อง“งานวิจัยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์” โดย เรเชล เอ. ราล์ฟ (2559) มผีลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 

มีความสัมพันธ์กันระหว่างการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามทักษะการทำงานร่วมกันมีความประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในด้านทักษะสหวิทยาการ

นั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก และวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

โดยการสอนแบบโครงงาน ที่เน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคโลหะ 

วิชา Physical Metallurgy Laboratory I ในระดับชั้นปริญญาตรี 2/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553” 

โดย ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, อนิวรรต หาสุข และกนกอร นุ้ยเล็ก (2553) ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียน   

ผ่านเกณฑ์ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องซ่อมเสริม คิดเป็นร้อยละ 97.38 

 ในส่วนของโมชั่นอินโฟกราฟิก ช่วยสนับสนุนให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์     

ให้กับผู้เรียน ซึ่งโมชั่นอินโฟกราฟิก คือ การนำข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจำนวนมาก   



  11 

มานำเสนอในรูปแบบเคลื่อนไหว ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ให้เพียงพอ แล้วนำมาสรุป ทำการวิเคราะห์ เรียบเรียง ให้เกิดความเข้าใจง่ายเพ่ือจะช่วยลดเวลา     

ในการอธิบายเพ่ิมเติม จัดทำให้มีความสวยงามน่าสนใจ ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ร่วมทั้งการสนับสนุนให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์         

จากการศึกษาสื่ออินโฟกราฟิก เกิดการคิดวิเคราะห์ตามในสิ่งที่สนใจ อยากรู้ในสิ่งที่สนใจ ศึกษา

ค้นคว้าเพ่ิมเติม มีการสรุปงานจากที่ศึกษา จากการลงมือทำด้วยตนเอง สร้างสื่อด้วยตนเองโดยมี    

การรวบรวมข้อมูลในการทำสื่ออินโฟกราฟิกและนำมาสรุป วิเคราะห์ในสิ่งที่จะนำออกมาใช้ ทำให้เกิด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่อผู้เรียนเอง 

 สามารถเห็นได้จากวิจัยเรื่อง “ผลการใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะ   

ที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” โดย ปาณิสรา ศิลาพล 

และกอบสุข คมมนัส (2559) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลการวิจัยเรื่อง “ผลการใช้อินโฟกราฟิก  

เป็นวิธีการสอนพ้ืนฐาน ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนมัธยมในเมือง    

มักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย” โดย นาจวา อัล มุฮัมมัดดิ (2560) ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการใช้

อินโฟกราฟิกเป็นวิธีการสอนพ้ืนฐานโดยรวมเป็นไปอย่างดีมาก นักเรียนเรียนผ่านการทดสอบการ          

คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี 

 จากข้อมูลผลวิจัยทั้งหมดดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ช่วยให้เกิดความสามารถในการทำงานเป็นร่วมกันและโมชั่นอินโฟกราฟิกช่วยสนับสนุนให้เกิด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานได้ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที่ 1 โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 

 2. ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน 

นารีวิทยา ราชบุรี อยู่ในระดับดี 

 3. ความพึงพอใจ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี             

อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน        

นารีวิทยา ราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 100 คน จำนวน 5 ห้องเรียน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน              

นารีวิทยา ราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่  2 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) จากจำนวน 5 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

  2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

   2.1.1 การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

   2.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

   2.2.2 ความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

   2.2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

      การวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหา เครื่องมือ โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน    

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 5 

ภูมิศาสตร์  

  มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและส่วนรวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   ตัวชี้วัดที่ 5.2 ม.1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย 

   ตัวชี้วัดที่ 5.2 ม.1/3 สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ในทวีปเอเชียโดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
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 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

  ดำเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. โมชั่นอินโฟกราฟิก (Motion Infographic) หมายถึง การอธิบายเนื้อหาที่มีข้อมูล    

ในปริมาณมาก โดยผ่านการย่อ สรุปความในลักษณะของรูปภาพ ข้อความ กราฟิก พร้อมทั้ง       

การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการสังเกตในสิ่งที่น่าสนใจ จึงสร้างการจดจำได้ง่าย

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เกิดการวิเคราะห์ ตีความได้อย่างชัดเจน เข้าใจในเนื้อหาและย่อยประเด็นต่างๆ

ออกมาได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น 

 2. ก ารเรียน รู้ แบบ ใช้ โครงงาน เป็ นฐาน  (Project Based Learning) หมายถึ ง          

การจัดการเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือนำความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการทำกิจกรรม

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง นำไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและ      

การสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  ที่จะนำมาสู่     

การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงาน  

แบบรูปธรรม โดยมีกระบวนการขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน     

2.ขั้นกระตุ้นความสนใจ 3.ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 4.ขั้นแสวงหาความรู้ 5.ขั้นสรุปสิ่งที่ เรียนรู้  และ         

6.ขั้นนำเสนอผลงาน 

 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  (Analytical Thinking) หมายถึง การจำแนก

แยกแยะองค์ประกอบ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพ่ือค้นหาว่าทำมาจากอะไร มีองค์ประกอบ

อะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร เชื่มโยงสัมพันธ์กันอย่างไร การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามแนวคิดของมาซาร์โน โดยองค์ประกอบของการ        

คิดวิเคราะห์มี 5 ด้าน นั้นคือ 1.ด้านการจำแนก 2.ด้านการจัดหมวดหมู่  3.ด้านการเชื่อมโยง           

4.ด้านการสรุปความ และ5.ด้านการประยุกต์ 

 4. ความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skills) หมายถึง การทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได ้การร่วมมือกับคนหลายคนที่อาจมีพ้ืนฐานต่างกัน ทั้งแนวคิด ความเชื่อหรือความรู้ เพ่ือทำงาน

หรือทำกิจกรรมใดๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ โดยการวัดความสามารถในการทำงานร่วมกัน         

เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบริค และแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1.ความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี              
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2.ความร่วมมือในกลุ่ม 3.การแสดงความคิดเห็น 4.มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนในกลุ่ม และ         

5.ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม 

 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึก ความชอบหรือไม่ชอบของผู้เรียนที่มีต่อ     

โมชั่นกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ซึ่งประเมินได้จากการใช้    

แบบประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยประเมินค่าเป็น 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 6. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี       

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน         

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมวรรณกรรม           

ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 2. อินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก (Infographic and Motion Graphic) 

  2.1 ความหมายของอินโฟกราฟิก 

  2.2 ประเภทของอินโฟกราฟิก 

  2.3 รูปแบบของอินโฟกราฟิก 

  2.4 ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิก 

  2.5 ความหมายของโมชั่นกราฟิก 

  2.6 ขั้นตอนการพัฒนาโมชั่นกราฟิก 

  2.7 ประโยชน์ของโมชั่นกราฟิก 

 3. การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 

  3.1 ความหมายของโครงงานเป็นฐาน 

  3.2 ประเภทของโครงงาน 

  3.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

  3.4 การประเมินโครงงาน 

 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

  4.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

  4.2 แนวคิดของการคิดวิเคราะห์ 

  4.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 

  4.4 การวัดและประเมินผลการคิดวิเคราะห์ 

15 
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 5. ความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skills) 

  5.1 ความหมายของความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

  5.2 ความสำคัญของความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

  5.3 ลักษณะความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

  5.4 ประโยชน์ของความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  6.1 งานวิจัยในประเทศ 

  6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ความสำคัญ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดให้ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามที่ต้องการ

ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ด้านการทำงานร่วมกัน การใช้ทักษะชีวิต และ     

การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การประกอบอาชีพ          

ในอนาคต และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 คุณภาพผู้เรียน 

  จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยและ

นำมาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาแนวคิดในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข          

มีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักคิดวิเคราะห์ การได้รับการพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ์     

ในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย ออสเตรเลีย    

โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ รวมทั้งในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รู้และเข้าใจแนวคิดและคิดวิเคราะห์
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เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตได้ สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนและวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

  

 ตัวช้ีวัดชั้นปี : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ

สรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ในการค้นหาข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

   2. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองติจูด) เส้นแบ่งเวลาและการเปรียบเทียบ 

วัน เวลา ของโลก 

   3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

  มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

   1. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ

ของโลก ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ และสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเทศต่างๆและปฏิบัติตนพร้อม

เสนอแนวทางการแก้ปัญหา ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

   2. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆของโลก 

วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืน ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจ

ปัญหาเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิตเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม

ของประเทศและของโลก 

   3. ประเมินผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากร     

การย้ายถิ่นที่มีต่อปัญหาและวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  ตระหนักถึงผล 
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ที่ เกิดจากปัญหาและวิกฤตการณ์ต่อคุณภาพชีวิต  รู้มาตรการและความพยายามแก้ปัญหา            

ด้านสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่า มีทักษะในในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ  มีบทบาทในการจัดการและ

แก้ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

   4. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมจากแหล่งต่างๆ ในระดับประเทศและโลก 

 

2. อินโฟกราฟิก และโมช่ันกราฟิก (Infographic and Motion Graphic) 

 2.1 ความหมายของอินโฟกราฟิก 

 จงรัก เทศนา (2560) ได้ให้ความหมายของอินโฟกราฟิก คือ การนำข้อมูล หรือความรู้มา

สรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้นสัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ   

แผนที่ และอ่ืนๆ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถดูแล้ วเข้าใจง่ายในเวลา

รวดเร็วและชัดเจนสามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำ

เสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก 

 แลมป์ และ จอร์นสัน (Lamb and Johnson, 2557) ได้กล่าวถึง อินโฟกราฟิกว่า มาจาก

คำว่า Information Graphic หมายถึง การนำข้อมูล หรือสารสนเทศนำเสนอเป็นรูปภาพที่สามารถ

ทำความเข้าใจได้ง่าย โดยใช้ภาพประกอบ สัญลักษณ์ต่างๆ หรือตัวอักษร มาประกอบกันผ่าน

กระบวนการการออกแบบ และการจัดวางองค์ประกอบภาพ เพ่ือให้ได้กราฟิกหรือรูปที่ออกมา

น่าสนใจ และสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่าย แม้ว่าข้อมูลนั้นจะซับซ้อนก็ตาม 

 วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (2559) ได้ให้ความหมาย คือ การใช้ข้อมูล (Information) + กราฟิก 

(Graphics) เพ่ือแปลงข้อมูลที่เป็นนามธรรม ปริมาณมาก เข้าใจยาก ให้กลายเป็นข้อมูลที่กระชับ 

เข้าใจง่าย น่าสนใจ ตามสำนวนที่ว่า “ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำ” 

 จาริฏนี ภูมี (2560) ได้กล่าวถึงความหมายของอินโฟกราฟิก คือ มาจากคําในภาษาอังกฤษ

สองคํ าคือ  Information และGraphic คำว่า Information หมายถึง สารสนเทศหรือข้อมูล           

ที่ถูกประมวลผลและจัดระบบไว้แล้ว ส่วนคำว่า Graphic คือ ภาพหรือลวดลายประกอบต่างๆ          

ซึ่งสามารถปรากฏในมุมมองหรือวัสดุที่หลากหลาย เมื่อนำมารวมกันแล้วจะมีความหมายว่า         

อินโฟกราฟิก นั้นคือ การแสดงข้อมูลหรือความรู้ที่ผ่านการสรุปย่อแล้วเป็นแผนภาพเพ่ือให้เนื้อหาหรือ

ข้อมูลที่ต้องการนําเสนอสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย 
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 สถาบันเกษตราธิการ (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ เพ่ือให้

เขา้ใจได้ง่ายและสื่อสารกับผู้คนด้วยสิ่งที่จับต้องได้ 

 สำนักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (2560: 4) ได้กล่าวถึง อินโฟกราฟิกว่า มาจากคำ 2 คำ 

คือ 1. Information หมายถึง สารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหว 

ข้อมูลความรู้ ไอเดีย ข้อมูลสถิติ การรายงานผลต่างๆ การรายงานเหตุการหรือสถานการณ์ฯลฯ         

2. Graphic หมายถึง ภาพในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์หรือภาพที่แสดงผลผ่าน

คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น และเมื่อนำทั้ง 2 คำ

มารวมกัน คือ อินโฟกราฟิก นั้นหมายถึง การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศต่างๆ โดยใช้ภาพกราฟิก     

เป็นเครื่องมือ ซึ่งอินโฟกราฟิกนี้มักจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ “ข้อมูล” (ตัวหนังสือ)และ 

“ภาพกราฟิก” 

 ศุภลักษณ์ จุเครือ (2561) ได้ให้ความหมายไว้ว่า อินโฟกราฟิก มาจากคํา 2 คํา คือ 

Information และคําาว่า Graphic หมายถึง การนําข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ           

ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพ เคลื่อนไหวดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลา

รวดเร็วและชัดเจน เพ่ือการนําเสนอข่าวสารและข้อมูล ขั้นตอนการดําเนินงาน การให้ความรู้ บอกเล่า

เรื่องราว ตํานานหรือวิวัฒนาการ อธิบายผลสํารวจและงานวิจัย ประกาศแจ้งเตือน การแนะนําเรื่องต่างๆ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น  อินโฟกราฟิก เกิดมาจากคำ 2 คำนำมารวมกันนั้นคือ คำว่า 

Information ที่หมายถึง ข้อมูลต่างๆ สารสนเทศ เช่น ตัวหนังสือ เป็นต้น และอีกหนึ่งคำคือ 

Graphics หมายถึง ภาพ กราฟิกหรือลวดลายต่างๆและเมื่อทั้ง 2 คำมาผสมกัน นั้นก็คือ อินโฟกราฟิก 

คือ การแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่ออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว     

อินโฟกราฟิกเป็นการสื่อสารข้อความอย่างรวดเร็ว เพ่ือลดความซับซ้อนของการนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก 

 2.2 ประเภทของอินโฟกราฟิก 

 วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (2559: 12) ได้กล่าวถึงประเภทของอินโฟกราฟิกโดยทั่วไปแล้วนั้น      

จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 1. แบบภาพนิ่ง (Static Infographics) เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือภาพ หรือเป็นส่วน

หนึ่งในบทความในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ ภาพกราฟิกประกอบข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งพร้อมส่งต่อ

ในสื่อดิจิทัลได้ง่าย เช่น  การส่งอีเมล การนำไปใช้ประกอบบทความในเว็บไซต์ การส่งต่อใน        
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Social Media เช่ น  LINE, Facebook, Instagram เป็ น ต้ น  อิน โฟกราฟิ กประเภทนี้ จ ะไม่ มี          

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหา 

 2. แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Infographics) เหมาะกับการบรรยายข้อมูลที่มีปริมาณ

มากและซับซ้อน ผู้อ่านสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ ผู้สร้างชิ้นงานสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

หรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ 

 3. แบบภาพเคลื่อนไหว  (Motion Infographics) เป็นการสร้างภาพกราฟิกให้มีการ

เคลื่อนไหวได้ในหลายมิติ แตกต่างจากแอนิเมชั่น (animation) ตรงที่ไม่มีตัวละครเป็นตัวดำเนินเรื่อง 

หรือมีบทพูด และตัดฉากสลับเหมือนภาพยนตร์ แต่จะเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวให้กราฟิก  และ   

ใช้การพากย์เสียงบรรยายประกอบ แม้ว่าอินโฟกราฟิกประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เนื่องจาก

สามารถดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมได้มากกว่าแบบภาพนิ่งและแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้          

แต่การออกแบบชิ้นงานจะยากข้ึน ต้องใช้เครื่องมือเพ่ิมข้ึนนั้นเอง 

 ธรรมรัตน์ เจริญพงศ์ (2558) ประเภทของอินโฟกราฟิกจะมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ 

 1. อินโฟกราฟิกภาพนิ่ง (Static Infographic) เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบคงท่ี 

 2. อินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographics) เป็นการนำเสนอลักษณะข้อมูล

โดยการทำให้เคลื่อนไหวคล้ายกับแอนิเมชั่น 

 3. อินโฟกราฟิกปฏิสัมพันธ์ (Interactive Infographics) เป็นการนำเสนอข้อมูลทั้งในแบบ

คงท่ีและแบบเคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน 

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) แบ่งประเภทของอินโฟกราฟิก ออกเป็น 6 ประเภท 

ดังต่อไปนี้ 

 1. แบบภาพนิ่ง เป็ยแบบที่เรียบง่าย และพบเห็นได้ทั่วไป นิยมเผยแพร่ทางออนไลน์ Social 

Media หรือพิมพ์ลงบนกระดาษ ไฟล์ของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของ JPG. PNG. GIF. และ PDF.    

เป็นต้น   

 2. แบบซูม (Zooming) เป็นแบบที่เพ่ิมส่วนต่อประสานเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการ

โต้ตอบกับอินโฟกราฟิก คุณสมบัติสำคัญของงานประเภทนนี้ คือ อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถซูมเข้าไปใน

เนื้อหาได้เรื่อยๆ ทำให้นำเสนอภาพรวมทั้งหมดได้ ในขณะเดียวกัน สามารถเข้าใจรายละเอียดที่ลึก   

ลงไปได้และเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดกับภาพรวม 
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 3. แบบคลิก เป็นแบบที่ เพ่ิมส่วนต่อประสานเข้าไปอีกชั้น เพ่ือให้เกิดการโต้ตอบกับ      

อินโฟกราฟิก คุณสมบัติสำคัญของงานประเภทนี้ คือ อนุญาตให้ผู้ใช้คลิกบนภาพหรือใช้เมาส์ลาก    

ไปบนสิ่งที่เราอยากรู้เพ่ือให้ปรากฏข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับการศึกษาขึ้นมา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ    

Pop up หรือนักออกแบบใช้หลักการออกแบบนี้เพ่ือให้คงรูปแบบความเรียบง่าย และการเข้าถึง      

ที่สะดวก 

 4. แบบอนิเมชั่น คือ อินโฟกราฟิกที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งอินโฟกราฟิกแบบนี้            

จะแตกต่างจากแบบวีดีโอเพราะรูปแบบของไฟล์อินโฟกราฟิก จะไม่ใช้ประเภทวิดีโอ แต่เป็น      

HTML หรือประเภทไฟล์อนิเมชั่น  

 5. แบบวิดีโอ เป็นประเภทอินโฟกราฟิกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก

ความนิยมอย่างมากของสื่อวิดีโอในปัจจุบันบนโลกออนไลน์ เช่น YouTube และ Tumblr เป็นต้น 

นอกจากอินโฟกราฟิกนี้จะดึงดูดความสนใจได้แล้ว ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่า อินโฟกราฟิกที่

ออกแบบมาเป็นอย่างดี และเป็นวิดีโอคุณภาพสูง จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในเชิงบวก 

 6. แบบปฏิสัมพันธ์ เป็นอินโฟกราฟิกที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอินโฟกราฟิกได้       

ซึ่งได้รับความนิยมมากเช่นกัน เพราะทำให้ผู้ ใช้มีส่วนร่วมกับอินโฟกราฟิกได้  ตัวอย่างเช่น          

อินโฟกราฟิกบนเว็บไซด์ Wind Map เป็นต้น 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับประเภทของอินโฟกราฟิก นำมาพิจารณาแล้วพบว่า      

อินโฟกราฟิกนั้น เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกคน ทำให้ง่ายต่อ   

การเข้าถึง โดยอินโฟกราฟิกจะมีอยู่หลากลายประเภท มากมาย และในวิชาที่ต้องการจะสอนนั้น     

จะเป็นวิชาภูมิศาตร์ สอนในห้องเรียน เป็นการเรียนการสอน ดังนั้น เลือกนำเอาอินโฟกราฟิก      

แบบเคลื่อนไหว (Motion Infographic) นำมาเป็นตัวหลักในการเรียนการสอนวิชา ภูมิศาสตร์    

เพราะมีความน่าสนใจอย่างมาก สามารถเคลื่อนไหวได้  เหมาะกับวิชาภูมิศาสตร์ที่มีเนื้อหาค่อนข้าง

เยอะและซับซ้อน จึงต้องมีความน่าสนใจจากการเคลื่อนไหวและเหมาะกับยุค 4.0 ได้อย่างเหมาะสม 

ในด้านผู้เรียนสามารถเข้าใจและสนใจในรูปแบบเคลื่อนไหวมากกว่าแบบภาพนิ่งเช่นกัน ผู้วิจัย        

จึงเลือกอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว หรือโมชั่นอินโฟกราฟิกนั้นเอง มาใช้ในการสร้างโมชั่น       

อินโฟกราฟิกสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
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 2.3 รูปแบบของอินโฟกราฟิก 

 เทรวิส (Travis อ้างถึงใน Venngage templates library, 2560) ได้แบ่งรูปแบบของ   

อินโฟกราฟิกไว้ 9 ประเภท ดังนี้  

 1. แบบสถิติ เป็นหนึ่งอินโฟกราฟิกที่พบเห็นมากที่สุด จะนำเสนอเกี่ยวกับสถิติให้ผู้ชมเข้าใจ

ได้ง่ายขึ้นผ่านกราฟ หรือสิ่งอื่นๆ 

 2. แบบข้อมูลข่าวสาร เป็นข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ประจำวัน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

ที่จะให้ความรู้ให้แก่ผู้ชม 

 3. แบบเส้นเวลา หรือ แบบไทม์ไลน์ จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจลำดับเหตุการณ์โดยจะจัดเตรียม

เนื้อหา และลำดับที่เกิดขึ้น เช่น วิวัฒนาการของ บริษัท หรือธุรกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นต้น 

 4. แบบกระบวนการ คือ จะแสดงให้เห็นถึงศูนย์กลางวิธีการสร้างสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น 

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

 5. แบบภูมิศาสตร์ นั้นคือ แสดงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประเทศ ภูมิภาคต่างๆ       

ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

 6. แบบการเปรียบเทียบ ส่วนมากมักจะเป็นการนำสิ่ง 2 สิ่งขึ้นไป มาเปรียบเทียบกันเป็น

อินโฟกราฟิกที่มีความยากระดับหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการทำการวิจัย 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการ

สร้างอินโฟโมชั่นกราฟิกแบบทั่วไป 

 7. แบบลำดับชั้น เป็นหนึ่ งในอินโฟกราฟิก ที่ จะมีกึ่ งกลางของลำดับชั้นซึ่ งแสดง

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างคนในตำแหน่งสูง เช่น อินโฟกราฟิกแบบลำดับชั้นแสดงตำแหน่ง   

ของพนักงานแต่ละคนซึ่งสัมพันธ์กันภายในบริษัท เป็นต้น 

 8. แบบรายการ ส่วนมากจะนำเสนอบางสิ่งที่แตกต่างกัน โดยปกติผู้ชมจะเคยชมมาก่อน   

ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของรายการ เช่น รายการ 10 อันดับ หรือรายการสำหรับตรวจสอบ เป็นต้น 

 9. แบบประวัติย่อ โดยจะเป็นการนำเอาข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ที่จะสมัครงาน นำมาทำ

เป็นอินโฟกราฟิก ซึ่งจะให้วิธีที่สะดวกและน่าประทับใจแก่ผู้ชมในการนำเสนอประวัติย่อเมื่อสมัครงาน 

 จาริฏนี ภูม ี(2560) ได้แบ่งรูปแบบของอินโฟกราฟิกไว้ 7 ประเภท ดังนี้  

 1. แบบแจ้งข่าวเด่น ประเด็นร้อน และสถานการณ์วิกฤต เป็นอินโฟกราฟิกที่ได้รับการแชร์ 

หรือส่งต่อมากที่สุด มักจะเป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศ เช่น ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ        

การรับมือกับน้ำท่วม เป็นต้น 
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 2. แบบการบอกวิธีการ หรือHow to เป็นการบอกวิธีการต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น 

เล่าถึงกลยุทธ์การออมเงินที่ใครๆ ก็มักมองข้าม ขั้นตอนการใช้โปรแกรมต่างๆ หรือขั้นตอนการ

ท่องเที่ยวในที่ต่างๆ เป็นต้น 

 3. แบบให้ความรู้ การให้ความรู้ในรูปแบบของ คุณรู้หรือไม่ (Did you know) หรือสถิติ

สําคัญทางประชากรต่างๆ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่น่าเบื่อให้มีสีสันสนุกและ       

น่าติดตาม 

 4. แบบบอกเล่าตำนาน หรือวิวัฒนาการ คือ การบอกเรื่องราวบางอย่างอาจต้องถ่ายทอด

ผ่านตําราหนาๆ แต่ด้วยอินโฟกราฟิกจะช่วยทําให้ตํานานเหล่านั้นบรรจุอยู่ในพ้ืนที่ๆ จํากัดได้อย่าง   

น่าทึง่และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจ 

 5. แบบอธิบายผลสำรวจ และงานวิจัย อินโฟกราฟิกเหมาะที่สุดที่จะถ่ายทอดงานวิจัยที่ดู  

ยุ่งเหยิงไปด้วยตัวเลข และข้อมูลมหาศาลออกมาเป็นอินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและ      

ทรงพลัง เริ่มมีหลากหลายบริษัทเริ่มใช้เครื่องมือนี้ เพ่ือทําให้งานวิจัยของตัวเองเข้าถึงคนหมู่มาก      

ได้อย่างทั่วถึง 

 6. แบบกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ภัยของการสูบบุรี่ที่มีต่อคนสูบและ

คนที่ไม่ได้สูบแต่ต้องได้รับผลกระสูบจากการสูบบุรี่ด้วย เป็นต้น ข้อเท็จจริงเหล่านี้ล้วนมุ่งหวังให้ผู้ชม

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดีขึ้น 

 7. แบบโปรโมทสินค้า และบริการ เป็นการนำเอาตัวสินค้าหรือการบริการต่างๆมาโปรโมท

ให้น่าสนใจในรูปแบบอินโฟกราฟิก เช่น ธนาคารทหารไทย ออกโปรโมทในเรื่องของการฝากออมเงิน 

เป็นต้น 

 ไคท์ ที (Kai T. , 2561) ได้แบ่งรูปแบบของอินโฟกราฟิกไว้ 10 ประเภท ดังนี้  

 1. แบบภาพ เป็นรูปแบบที่ทำให้ข้อมูลการเขียน รายงานที่น่าเบื่อ เมื่อเพ่ิมรูปภาพกราฟิก

ต่างๆ เข้าไป ทำให้มีความน่ามอง น่าสนใจยิ่งขึ้น 

 2. แบบรายการเป็นฐาน เป็นข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการทำเป็นรายการแบบเฉพาะเจาะจง 

 3. แบบแผนที่ ใช้สำหรับเปรียบเทียบสถานที่ และวัฒนธรรมโดยใช้ข้อมูลที่ตั้งเป็นศูนย์กลาง 

เหมาะสำหรับการนำเสนอเก่ียวกับกับข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ 

 4. แบบเปรียบเทียบ จะเป็นแบบที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบ 2 แนวคิด หรือสิ่งของ 2 สิ่ง หรือ

วัตถุ เช่น เน้นความแตกต่าง เน้นความคล้ายคลึง การเปรียบเทียบสูงกว่าและต่ำกว่า เป็นต้น 
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 5. แบบสถิติ  การแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนผ่านแผนภูมิ หรือการออกแบบกราฟ ทำให้ข้อมูล

เข้าใจง่ายมากข้ึน และทำให้ข้อเท็จจริงของสถิติดูน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 6. แบบผัง เป็นรูปแบบของผัง จะมีคำตอบเฉพาะสำหรับคำถาม ผ่านตัวเลือกที่ผู้ชมเลือก 

แสดงให้เห็นสถานการณ์หลากหลายสถานการณ์ในข้อสรุปเดียว 

 7. แบบไทม์ไลน์ หรือลำดับเวลา เป็นการบอกข้อมูลที่ต้องการตามลำดับเวลา ใช้สำหรับ

แสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ทำให้เรื่องราวที่ยาว ซับซ้อน เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทำให้เห็ นการนำ

จากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้ง่าย 

 8. แบบภาพประวัติ เป็นการนำเอาข้อมูลประวัติส่วนตัวแบบข้อความมาเป็นแบบโมชั่น

อินโฟกราฟิก สำหรับช่วยให้ผู้สมัครงานได้รับความสังเกตในระหว่างกระบวนการเลือก โดดเด่นใน

อุตสาหรกรรมที่เปิดให้ผู้สมัครงานที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น งานออกแบบกราฟิก หรืองานเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี เป็นต้น 

 9. แบบกระบวนการ เป็นกระบวนการที่ช่วยอธิบายขั้นตอนต่างๆของวิธีการ 

 จากรูปแบบของอินโฟกราฟิกที่กล่าวมานั้น หลากหลายรูปแบบที่นำมาพิจารณาแล้วได้

พบว่า อินโฟกราฟิกนั้น เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้รับชมเข้าใจได้อย่างง่าย โดยเนื้อหาที่นำเสนอมี

หลากหลายประเภท เช่น สถิติ ภูมิศาสตร์ รายการ เปรียเทียบ เป็นต้น ซึ่งในวิชาภูมิศาตร์นั้น สามารถ

นำเอาอินโฟกราฟิกรูปแบบภูมิศาตร์ นำมาใช้ควบคู่กันได้อย่างลงตัว เพราะสามารถใช้เกี่ยวกับ

นำเสนอข้อมูลของวิชา ภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากจะมีการนำเอาภูมิประเทศของ ประเทศ

ต่างๆ มานำเสนอได้อย่างเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนเหมือนกับเนื้อหาแบบข้อความ การนำเสนอวิชา

ภูมิศาสตร์แบบอินโฟกราฟิกนั้นมีความน่าสนใจ มากกว่าเฉพาะเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์แบบข้อความ

ทั่วไปมาก ทำให้สามารถเข้าถึงผู้เรียนในยุค 4.0 ได้อย่างเหมาะสม และผู้เรียนสามารถพัฒนาด้าน 

การคิดวิเคราะห์ และเพ่ิมการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกอินโฟกราฟิกรูปแบบภูมิศาสตร์ 

มาใช้ในการสร้างโมชั่นอินโฟกราฟิกในการวิจัยครั้งนี้ 
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 2.4 ขั้นตอนการสร้างโมชั่นอินโฟกราฟิก 

 จาริฏนี ภูมี (2560) ได้อธิบายขั้นตอนของการสร้างอินโฟกราฟิก ไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. ควรตั้งคําถามก่อนลงมือทําอินโฟกราฟิก ว่าคุณต้องการนําเสนออะไรทําไมกลุ่มเป้าหมาย

คือใคร 

 2. เตรียมข้อมูลน่าสนใจที่เป็นข้อเท็จจริงและสถิติที่ถูกต้องอ้างอิงได้ 

 3. วางรูปแบบโครงร่างของสีที่จะใช้ในอินโฟกราฟิกก่อนลงมือ 

 4. ออกแบบโดยยึดความง่ายเป็นอันดับหนึ่ งพยายามอย่าเพ่ิมข้อมูลลงในหนึ่ งภาพ         

มากเกินไปเพราะการออกแบบอินโฟกราฟิกจะต้องสื่อถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

 5. สรุปใจความสําคัญไว้ในอินโฟกราฟิกก่อนจบ 

 6. ควรแทรกลิงก์ข้อมูลรวมถึงเว็บไซต์ส่วนตัว หรือหน่วยงานของคุณเพ่ือบอกให้คนอ่ืนรู้ว่า

อินโฟกราฟิกนี้เป็นความรับผิดชอบของใคร 

 แลมป์ และ จอร์นสัน (Lamb and Johnson, 2557) ได้ให้หลักการขั้นตอนการสร้าง 

อินโฟกราฟิก ดังนี้ 

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้กำหนดทิศทางได้ง่ายมากขึ้นใน

การทำอินโฟกราฟิก การออกแบบ การเลือกข้อมูลที่จะนำมาเสนอ 

 2. การเลือกข้อมูลที่ต้องการนำเสนอและกำหนดประเด็นนำเสนอที่ชัดเจน โดยให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง  

 3. การออกแบบ เป็นขั้นตอนในการนำเอาข้อมูลที่มีมาวางแผน ว่าจะนำเสนอออกมาเป็น

แบบใด โดยใช้รูปภาพ สัญลักษณ์ ตัวอักษรอย่างไร รวมไปถึงการวางองค์ประกอบ เพ่ือให้เกิดความ

น่าสนใจและเข้าใจง่าย อาจจะนำสนอได้ทั้งแบบเคลื่อนไหว หรือแบบนิ่งได้ 

 4. การเผยแพร่ จะขึ้นอยู่กับประเภทของอินโฟกราฟิกที่เราจัดทำขึ้น แต่โดยรวมสามารถ

เผยแพร่ได้ทางการตีพิมพ์ ทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์ สังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่ทาง

จอภาพโฆษณาได้เช่นกัน 

 วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (2559: 9-10) ได้กล่าวถึงกระบวนการขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิก       

มีดังนี ้

 1. วิเคราะห์ (Analysis) ค้นคว้า สำรวจ และรวมรวมข้อมูล นำข้อมูลที่หาได้มาจับใจความ

สำคัญของเนื้อหา และย่อยเนื้อหาให้กระชับ แยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการ
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จัดลำดับใจความสำคัญพิจารณาข้อมูลที่มีว่าจะนำเสนอสร้างเรื่องราวให้เข้าใจง่าย และน่าสน ใจได้

อย่างไร 

 2. ออกแบบ (Design) พิจารณาวิธีการเล่าเรื่องหรือรูปแบบการนำเสนอ วางแผนการเล่า

เรื่องว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จัดลำดับความสำคัญโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีประเด็น

หลักและประเด็นรอง(เนื้อหา) และจะลงท้ายอย่างไร (บทสรุป) ผู้ออกแบบต้องมีทักษะในการเล่าเรื่อง

ให้กระชับ มีความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคำที่สั้นแต่มีความหมายครบถ้วนและโดนใจผู้อ่าน 

 3. ดำเนินการ (Implement) เปลี่ยนข้อความเป็นภาพ สร้างและจัดเรียงกราฟิกซึ่งมี

ลักษณะต่าง ๆ เช่น เส้น กล่อง ลูกศร สัญลักษณ์  กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ ฯลฯ ให้สื่อ

ความหมายตามที่ออกแบบไว้ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีทักษะในการใช้องค์ประกอบศิลป์ เพ่ือดึงดูดความ

สนใจให้มีคนมาดูมาอ่าน 

 4. ตรวจสอบ (Testing) ว่ากราฟิกมีความถูกต้องตรงกับข้อมูลหรือไม่ 

 5. ประเมินผล (Evaluation) ว่าสามารถสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากยังไม่

สามารถสื่อความหมายตามต้องการได้ ให้วิเคราะห์อีกครั้ง แล้วปรับปรุงวิธีการเล่าเรื่องหรือรูปแบบ

การนำเสนอ รวมทั้งปรับปรุงกราฟิกหรือสร้างชิ้นงานใหม่ สุดท้ายคือทดสอบและประเมินผล 

ดำเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าชิ้นงานที่สร้างขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จึงนำไปเผยแพร่ใน

สื่อต่าง ๆ ต่อไป 

 ไฮเปอร์ จอส สมิท (Hyperakt’s Josh Smith, 2558) ได้ค้นพบกระบวนการที่ดีในการ

ออกแบบ อินโฟกราฟิก ทั้งหมด10 ขั้นตอน คือ 

 1. การรวบรวมข้อมูล 

 2. การอ่านข้อมูลทั้งหมด 

 3. การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง 

 4. การระบุปัญหาและความต้องการ  

 5. การจัดลำดับโครงสร้างข้อมูล 

 6. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล 

 7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก  

 8. การกำหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ 

 9. การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ 
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 10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต 

 

 2.5 ความหมายของโมช่ันกราฟิก 

 จงรัก เทศนา (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า โมชั่นกราฟิก เกิดมาจากการผสมคำ 2 คำ คือ 

โมชั่น (Motion) ที่หมายถึงการเคลื่อนไหวและคำว่า กราฟิก (Graphic) หมายถึง ภาพซึ่งภาพในที่นี้

เป็นได้หลายอย่างไม่ใช่แค่เพียงภาพถ่ายเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นภาพการ์ตูนรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม 

เส้น ทุกอย่างล้วนนับเป็นภาพกราฟิกได้หมดเมื่อสองคำนี้มารวมกันเป็นคำว่า โมชั่นกราฟิก จะแปล

แบบง่ายว่า ภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหว โดยโมชั่นกราฟิกจะเป็นการนำกราฟิกแบบต่างๆ มาขยับและ

เคลื่อนไหวให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับงานกราฟิกที่เป็นภาพนิ่งและ

บอกเล่าเรื่องราวข้อมูลต่างๆ ได้ดีมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น 

 กุลชัย กุลตวนิช (2560) ได้กล่าวถึง โมชั่นอินโฟกราฟิก คือ การทำให้ภาพเคลื่อนไหว      

เน้นการอธิบายพร้อมเสียงประกอบ ไม่ค่อยมีตัวละครดำเนินเรื่องและฉากตัดสลับแบบภาพยนต์ 

ความยาวมักจะอยู่ที่ 1-2 นาที 

 เบญจวรรณ จุปะมะตัง (2560 : 2) ได้อธิบายความหมายโมชั่นกราฟิก คือ งานกราฟิก

เคลื่อนไหว ที่เกิดจากการนำภาพมาจัดเรียงต่อๆกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ การผสมผสานกัน

ระหว่างงานดีไซน์กับภาพเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดเป็นชิ้นงานที่น่าสนใจ เป็นไฟล์งานอยู่ในภาพยนตร์ 

รายการ โทรทัศน์ มิวสิกเพลง หรือฉากหลังประกอบงานแสดงรายการ พิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความ

น่าตื่นตาและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 Infographic Thailand (2557) ได้กล่าวว่า ถ้าแยกคำว่าโมชั่นกราฟิก ออกเป็น 2 คำ จะได้

คำว่า “โมชั่น” ซึ่งแปลว่า การเคลื่อนไหว และ “กราฟิก” ซึ่งก็คือ ศิลปะแขนงหนึ่งที่สื่อความหมาย

ด้วยการใช้เส้น เช่น แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น ดังนั้นโมชั่นกราฟิก คือ การสร้างภาพด้วยกราฟิกให้มี

การเคลื่อนไหวได้ในหลากหลายมิติ 

 หทัยชนก ตระกูลจำลอง (2560) ได้ให้คำจำกัดความของโมชั่นกราฟิก สรุปได้ว่า โมชั่น

กราฟิกเกิดมาจากการผสมคำ 2 คำ คือ โมชั่น ที่หมายถึง การเคลื่อนไหว และคาว่ากราฟิก หมายถึง  

ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถ

สื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องต้องตามที่ผู้สื่อสารต้องการ 
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 พระนครซอฟต์ (2560) ได้ให้ความหมายของโมชั่นกราฟิกว่า เป็นงานกราฟิกท่ีเคลื่อนไหวได้

โดยการนำเอามาจัดเรียงต่อๆกัน อธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายคือการทำให้ภาพวาด 2 มิติของเรา

เคลื่อนไหวได้ เหมือนการทำการ์ตูนแอนิเมชั่นนั้นเอง ปัจจุบันได้มีการใช้ Motion graphic เป็นสื่อใน

โลกออนไลน์กันมาขึ้น เนื่องจากสามารถอธิบายและทำความเข้าใจได้ง่ายเมื่อถูกสื่อสารออกไป     

การออกแบบและสร้างสรรค์ตัว Motion graphic จะต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในการใช้โปรแกรมและ

พ้ืนฐานในด้านการออกแบบ  โดยโปรแกรมที่ ใช้ออกแบบ Motion graphic ได้แก่  Adobe 

Photoshop, Adobe ImageReady และ After Effect 

 ดังนั้นจึงสรุปความหมายของโมชั่นกราฟิกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ว่า เป็นคำที่เกิดจาก 2 คำ 

คือ โมชั่น หมายถึง การเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ และ กราฟิก หมายถึง ภาพ กราฟิกต่างๆ และเมื่อ

รวมทั้ง 2 คำ จะเกิดเป็นคำใหม่คือ โมชั่นกราฟิก ซึ่งหมายถึง งานกราฟฟิกที่สามารถเคลื่อนไหวได้ 

โดยการนำเอามาจัดเรียงต่อๆ กัน หรือการทำให้ภาพวาด 2 มิติเคลื่อนไหวได้ โดยสามารถใช้

โปรแกรมต่างๆ ในการทำการเคลื่อนไหว เช่น Adobe PhotoshopและAfter Effect เป็นต้น 

 2.6 ขั้นตอนการพัฒนาโมชั่นกราฟิก 

 นิพนธ์ คุณารักษ์ (2557) กล่าวว่า ขั้นตอนการสร้างการพัฒนาโมชั่นกราฟิก ตามหลัก 3P 

ซึ่งจะแบ่งกระบวนการพัฒนางานเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. Pre-Production (ขั้นตอนการเตรียมการผลิต) 

 2. Production (ขั้นตอนการผลิต) 

  2.1 นำภาพตามท่ีออกแบบไว้ นำมาประกอบเข้าเป็นเรื่องราว 

  2.2 การกำหนดหลักการเคลื่อนไหวของตัวละคร 

   2.3 การเตรียมและทดสอบเสียง 

   2.4 การนำส่วนประกอบมาประกอบกัน ได้แก่ การตัดต่อภาพ และเสียง 

 3. Post-Production (ขั้นตอนหลังการผลิต) 

  3.1 การนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.2 ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.3 ทดลองและปรับปรุงแก้ไข 
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 สุโรทัย แสนจันทรแดง (2559) กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

ดังนี้  

 ขั้นที ่1  Pre-Production (ขั้นตอนการเตรียมการผลิต)  

  1.1 การเขียนบท 

  1.2 เครื่องมือเทคนิคโปรแกรมที่ใช้สร้างโมชั่นกราฟิก/เครื่องมือที่ใช้สร้างโมชั่นกราฟิก  

  1.3 โปรแกรมท่ีใช้สร้างโมชั่นกราฟิก  

  1.4 วิเคราะห์การออกแบบ  

 ขั้นที ่2  Production (ขั้นตอนการผลิต) ในขั้นตอนการพัฒนาโมชั่นกราฟิกนี้ ผู้ศึกษาจะนำ

กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ ที่ออกแบบไว้ มาทำการสร้างในขั้นตอนของการผลิต มีดังนี ้ 

  2.1 การวาดตัวละครและฉาก 

   2.2 สร้างแอนิเมชั่น และ Render 

  2.3 การนำส่วนประกอบทั้งหมดมาทำการตัดต่อ  

 ขั้นที ่3  Post-Production (ขั้นตอนหลังการผลิต) มีข้ันตอน ดังนี้  

  3.1 ทดลองแล้วปรับปรุงแก้ไข  

   - ข้อคำแนะนำจากที่ปรึกษา  

   - แก้ไขและปรับปรุงจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา  

   - เก็บรายละเอียดของงานทั้งหมด  

   - นำไปเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพ  

   - ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  

   - นำไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 

 ทักษิณา สุขพัทธี และคณะ (2560) กล่าวว่า แนวทางในการออกแบบโมชั่นกราฟิกที่

ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้นั้น ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนโดยสอดคล้องกับขั้นตอนในการ

ออกแบบด้วย ADDIE MODEL และทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ขั้นที ่1 การวิเคราะห์ ประกอบด้วย  

   1.1 ด้านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ในการวางแผนและการออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกท่ี

จำเป็นต้องการทาการวิเคราะห์ความต้องการ และด้านปัญหา เช่นเพศ อายุ รสนิยม ประสบการณ์

เดิมและข้อจำกัดซ่ึงเป็นการวางแผนที่สมบูรณ์ เพ่ือให้ได้สื่อตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
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  1.2 ด้านการวิเคราะห์เนื้อหา ถูกต้องของเนื้อหามาก่อน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ไม่ควร

อัดแน่นเกินไป หรือนำเสนอนานจนเกินไป ควรแบ่งบทและจำกัดระยะเวลาในการดูควรแบ่งเป็น

ตอนๆ มีเนื้อหาสาระที่กลุ่มเป้าหมายกำลังสนใจ ลักษณะเนื้อเรื่องหากเข้าใจยากควรทำให้ง่าย  

 ขั้นที ่2 การออกแบบสื่อ  

  1.1 ด้านการออกแบบ Storyboard เริ่มจากสร้างแนวคิดของเรื่องกำหนดรูปแบบสไตล์ 

วางแผนขั้นตอนการทำงาน การวางโครงเรื่องและแก่นเรื่องที่ชัดเจน การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว     

การสร้างความเข้าใจในต่อทีมงานในการวางแผนการผลิต  

  1.2 ด้านการออกแบบวิธีเร่งเร้าความสนใจ ควรมีการเคลื่อนไหวสร้างความประทับใจ

แรกชม สื่อดูทันสมัย สนุกสนานด้วยคลิปสั้นๆ การทำเสียงพากย์ การใส่ดนตรีประกอบ  

  1.3 ด้านการออกแบบการบอกวัตถุประสงค์ ควรบอกจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ในแต่ละ

เรื่องแต่ละตอนซึ่งการบอกวัตถุประสงค์จะได้ทราบว่ามีการเรียนด้านใด เช่น ในไตเติ้ลเข้าสู้เนื้อหาและ

แต่ละบท 

  1.4 ด้านการออกแบบวิธีทบทวนความรู้เดิม ควรมีการสอบก่อนเรียนเพ่ือได้รู้แนวการเรียน 

วัดในด้านพัฒนาทั้งทางพุทธพิสัยและจิตพิสัย มีการสอบหลังเรียน  

  1.5 ด้านการออกแบบการนำเสนอเนื้อหาใหม่ เช่นในรูปวีดิทัศน์ให้เนื้อหาทันสมัย

เทคนิคใหม่ สาระที่กลุ่มเป้าหมายกำลังสนใจหลีกเลี่ยงภาพที่มีการเคลื่อนไหวมาก ดูวุ่นว่าย ซับซ้อน 

ควรเผยแพร่ได้ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ และคำนึงความไวในการโหลด ส่งผลให้ได้ความเข้าใจและ

การองค์ประกอบให้ส่งผลทางด้านอารมณ์การจดจำ  

  1.6 ด้านการออกแบบชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ มีเทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 

โต้ตอบไปมาได้ไม่ใช่ดูอย่างเดียว  

  1.7 ด้านการออกแบบวิธีกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน  มีระบบเสริมแรงจากการ

โต้ตอบ เช่นคะแนน ภาพแสดงอามรณ์ดีใจ หรือให้กำลังใจ 

  1.8 ด้านการออกแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีระบบประเมินผลแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 

เช่น เกมจับคู ่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับ ADDIE MODEL  

 ขั้นที ่3 การพัฒนา  

  1.1 เป็นขั้นตอนใช้ทักษะขั้นสูงต้องมีความชำนาญด้าน Interactive ด้านการตอบสนอง

และปฎิสัมพันธ์ นำเสนอได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ดูกลุ่มเป้าหมาย  
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  1.2 การทดลอง ควรทดลองกลุ่มย่อยก่อนเพ่ือปรับแก้แล้วนำผลมาปรับจุดบกพร่องให้ดี

ยิ่งขึ้น เหตุผลเพราะสื่อที่ดีไม่ได้อยู่ลำพังเพียงเทคนิค  

 ขั้นที ่4 การนำไปใช้และการประเมินผล  

  1.1 ด้านการประเมิน เมื่อผ่านการทดลองแล้วนำผลการทดลองสื่อมาปรับจุดบกพร่อง

ให้ดียิ่ งขึ้น  และควรมีประเมินผลบทเรียน  จากการการทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน               

มีการประเมินจากการทดสอบ ใช้สถิติและประเมินขั้นพุทธพิสัยและจิตพิสัย  

  1.2 ด้านสรุปและนำไปใช้ สื่อโมชั่นกราฟิกที่ดีผู้เรียนสามารถนำไปใช้ต่อยอดความรู้เดิม  

แก้ปัญหางานได้ด้วยตนเองผู้สอนซักถามและกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคาถามจากการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

สามารถอธิบายต้นตอขององค์ความคิดให้ได้และเมื่อใดที่บทการเรียนรู้มีข้อสงสัยในประเด็นใดๆ 

ผู้เรียนและผู้สอนก็สามารถที่จะนำมาขยายความอย่างมีเหตุผลสอดคล้องด้านทฤษฎีการเรียนรู้  9 ขั้น

ของโรเบริตเอ็มกาเย่ โดยสื่อที่ดีควรให้ผู้เรียนสามารถสรุปและความรู้ไปต่อยอดได้และแก้ไขปัญหาได้ดี 

 2.7 ประโยชน์ของโมชั่นกราฟิก 

 สุโรทัย แสนจันทรแดง (2559) กล่าวว่า สื่อโมชั่นกราฟิกจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีและ

สร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยจะพบว่าปัจจุบันมีการส่งเสริมการสร้างสื่อโมชั่นกราฟิกกันมากขึ้นใน

ประเทศไทย เพราะโมชั่นกราฟิกเป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่เล่าเรื่องด้วยภาพท่าทางและมีตัวละคร  

มาเล่าเรื่องเหมือนกับหนัง แต่ความพิเศษของตัวการ์ตูนอยู่ตรงที่อาจมีรูปร่างหน้าตาน่ารัก ซึ่งเป็น

ความพิเศษของการ์ตูนโมชั่นกราฟิก เมื่อนำข้อดีของการ์ตูนโมชั่นกราฟิกที่สามารถสร้างอารมณ์และ

ความรู้สึกได้สมจริงกว่า สามารถแสดงออกทางด้านสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่านทางการวาด 

รวมถึงการลงสีให้ความรู้สึกนุ่มนวล และอ่อนโยนกว่า จึงช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและ       

สื่อความหมายได้ดีกว่า 

 สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (2559) กล่าวว่า การออกแบบโมชั่นกราฟิกถือเป็นตัวช่วยที่ดีใน

การนำเสนอข้อมูล เนื้อหาที่เข้าใจยาก น่าเบื่อ ให้ง่ายและสนุกมากข้ึน โดยสื่อสารผ่านภาพเคลื่อนไหว      

ที่สอดคล้องกับคำอธิบาย ซึ่งเมื่อได้ชมในเวลาเพียงสั้นๆ ก็สามารถเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 สรุปได้ว่า โมชั่นกราฟิกนั้น เป็นสื่อที่ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจต่อเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ช่วยสร้าง

ความสนใจให้กับผู้เรียน รวมทั้งทำเกิดความสนุก ไม่น่าเบื่อ 
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 สรุปจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ในเรื่องของอินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิกนั้น เมื่อนำมา

รวมกันจะได้เป็น โมชั่นอินโฟกราฟิก (Motion Infographic) ซึ่งจะเป็นสื่อที่ผู้วิจัยจะนำมาใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ โมชั่นอินโฟกราฟิก มีความหมายว่า สื่อการเรียนรู้งานกราฟิกประเภทสามารถเคลื่อนไหวได้ 

โดยนำองค์ประกอบศิลปะ เช่น ภาพวาด รูปภาพ สัญลักษณ์ ฯลฯ เป็นการนำเอาข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก 

มาย่อความให้เกิดความเข้าใจ ทำให้ผู้ที่รับชมสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายมากขึ้น และมีความสวยงาม 

น่าสนใจมากกว่าเดิม เหมาะสมกับยุคใหม่อย่างมาก  

 

3. การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 

 3.1 ความหมายของโครงงานเป็นฐาน 

 ทรอม มาร์คแฮม (Thom Markham, 2554) ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้แบบใช้

โครงงานเป็นฐาน คือ การบูรณาการความรู้ และการปฏิบัติโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบ

สำคัญที่ต้องรู้แต่จะประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา และได้ผลเป็นชิ้นงานขึ้นมาเด็กท่ีเรียนรู้แบบนี้จะได้ใช้

ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิตอลคุณภาพสูง และได้ชิ้นงานที่เกิดจากการผสมผสานโครงงานเป็นฐาน 

จะปรับมุมมองของการศึกษาสู่ระดับโลก และได้อีกหลายอย่างตามมาทั้งแรงขับ  ความรัก ความคิด

สร้างสรรค์ การเอาใจใส่ และความยืดหยุ่น 

 ลัดดาวัลย์ สวัสดิ์หลง (2550: 21-22) กล่าวว่าการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการ

เสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนให้ได้รับการพัฒนาให้เต็มขีดความสามารถที่มีอยู่  

อย่างแท้จริง ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองรวมทั้งปลูกฝัง

นิสัยรักการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู้การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สรุปคือโครงงาน เป็นเหมือนสะพาน

เชื่อมระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอกซึ่งเป็นชีวิตจริงของผู้เรียนทั้งนี้เพราะว่า 1.ผู้เรียนต้องนำเอา

ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมที่จะทำเพ่ือนำไปสู่ความรู้ใหม่ๆ 2.ผู้เรียนต้อง

สร้างและกำหนดความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Centered)   

เป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามนัยแห่งกฏหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 โดยโรงเรียนและสถานศึกษาจะเป็น

องค์กรหลักสำคัญในบทบาทภารกิจของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายยึดตาม

แนวพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้เพื่อส่งผลต่อการเรียนรู้ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551) ได้สรุปไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการ

เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนให้ได้รับการพัฒนาได้เต็มขีดความสามารถที่มีอยู่อย่าง

แท้จริง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปลูกฝัง

นิสัยรักการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกับเพ่ือน หรือสมาชิกในกลุ่มของตนเอง ทำให้

สมาชิกมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ฝึกการ

คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดภายในกลุ่ม เน้นกระบวนการคิด การตัดสินใจ การทำงานร่วมกัน      

วางแผนการ ด้วยวิธีการปฏิบัติจริง เพ่ือเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา อันนำไปสู่ความสามารถในการ     

คิดวิเคราะห์และการทำงานร่วมกัน  

 ทิศนา แขมมณี (2547) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) เป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism ,constructionism 

และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการแสวงหา

ความรู้ กระบวนการคิด และทักษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานนี้ยึดหลักการของ Constructionism ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้  

(Constructivism) ของ เพียเจต์ (Piaget) โดยศาสตราจารย์ เซมัวร์ เพพเพิร์ต (Seymour Papert) 

เป็นผู้นำเสนอการใช้สื่อทางเทคโนโลยี ช่วยในการสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียนโดยอาศัยพลัง

ความรู้ของตัวผู้เรียนเอง และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาก็จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นใน

ตัวเองนั่นเอง ความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้มีความหมายต่อผู้เรียนมาก เพราะจะเป็นความรู้ที่อยู่คงทน       

ไม่ลืมง่าย ขณะเดียวกันสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดีนอกจากนั้นความรู้      

ที่สร้างขึ้นเองนี้ ยังจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 ลัดดา ภู่เกียรติ (2547: 27) ได้วิเคราะห์และสรุปความหมายของโครงงานว่า โครงงานเป็น

วิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ

หลายสิ่งที่สงสัย หรืออยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้งชัดเจน หรือต้องการเรียรรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญญาหลายด้าน มีวิธีศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนอย่าง

ต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด และลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ จนได้ ข้อสรุป 

หรือผลการศึกษาหรือคำตอบ  

 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2551: 60) กล่าวการเรียนแบบโครงงานว่า เป็นวิธีการที่เน้นการ

เรียนรู้ที่พัฒนาชิ้นงานหรือสร้างชิ้นงาน 
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  ทรงศักดิ์ สองสนิท (2552: 46) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน หมายถึง         

การจัดการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบติจริงอันจะนำมา

ซึ่งการมีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องที่ศึกษา ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

สร้างโอกาส สถานการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้น แนะนำ และ       

ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน รู้จักหาวิธีการต่างๆมาแก้ไขปัญหา เกิดกระบวนการอย่างมีระบบขั้นตอน    

รู้จักวางแผนในการฝึกการเป็นผู้ตาม ฝึกการรู้จักหน้าที่การทำงานเป็นทีม 

 ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557: 19-20) การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำ

กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นำไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง

และการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ที่จะนำมา

สู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงาน

แบบรูปธรรม 

 จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยในข้างต้นที่กล่าวมานั้น สรุปได้ว่าการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริง มีการวางแผนงาน 

ปฏิบัติและสรุปผลด้วยตนเอง หรืออาจร่วมกันกับทุกคนในกลุ่มของตนเอง ช่วยให้มีทักษะในการ    

คิดวิเคราะห์และการทำงานร่วมกัน โดยใช้วิธีที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่ความสนใจของตัวผู้เรียนเอง 

เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทำการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบโดยอาศัยกระบวนการ 

และทักษะต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้รับ 

 3.2 ประเภทของโครงงาน 

 อาภรณ์  ใจเที่ยง (2554: 133-135) ได้แบ่งประเภทของโครงงานออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ 

ตามลักษณะการปฏิบัติได้ดังนี้ 

 1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล เพ่ือสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อใด

เรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบ

ต่างๆ อย่างมีระบบ ผู้เรียนจะต้องไปศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง เช่น สอบถาม สัมภาษณ์

สำรวจ โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก  ตัวอย่างโครงงาน เช่น           

การสำรวจประชากร พืช สัตว์ หินแร่ฯลฯ ในชุมชน การสำรวจพ้ืนที่เพาะปลูกในชุมชน การสำรวจ

ตามความต้องการเกี่ยวกับอาชีพของชุมชนและการใช้ภาษาในหน้าหนังสือพิมพ์ 



  35 

 2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้าทดลอง เพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะโดยการออกแบบ

โครงงานในรูปของการทดลอง เพ่ือศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งที่จะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง  

ด้วยการควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้การทำโครงงานประเภทนี้จะมี

ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วยการกำหนดปัญหาการตั้ งวัตถุประสงค์หรือสมมติฐาน           

การออกแบบทดลอง การรวบรวมข้อมูล การดำเนินการทดลอง การแปรผลและสรุปผลการ

ทดลอง เช่น การปลูกพืชสวนครัวโดยไม่ใช้ดิน การเก็บถั่วงอกให้สดและขาว ไข่เค็มสูตรใหม่และ 

ยากันยุงจากพืชสมุนไพรฯลฯ 

 3. โครงงานที่ เป็นการศึกษา  ความรู้  ทฤษฎี  หลักการหรือแนวคิดใหม่  เพ่ือเสนอ

ความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน ดังนั้น 

ความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ที่จะจำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล มีการพิสูจน์ ทดลอง

และทดสอบ อย่างมีระบบระเบียบ เพ่ือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ ผู้เรียนต้องมีการศึกษา

ค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบอย่างลึกซึ้งและมีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบ เพ่ือให้ได้ความรู้

ทฤษฎีหลักการแนวคิดใหม่ๆที่ถูกต้อง เช่น เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา อาหารเพ่ือสุขภาพ วัฒนธรรม

พ้ืนบ้านและระบบนิเวศป่าชายเลนฯลฯ 

 4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ เพ่ือนำความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดมา ประยุกต์ใช้ 

โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการทำงานหรือการใช้สอย

อ่ืนๆ การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานนี้ อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ยังไม่มีใครทำหรืออาจ

เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีระสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โครงงานที่

เป็นการประดิษฐ์คิดค้นนี้จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา  สังคม อาชีพ 

สิ่งแวดล้อมฯลฯ เช่น เครื่องกรองดักไขมัน เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำโดยวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 101–102) กล่าวว่า โครงงานที่กำหนดให้ผู้เรียนทำ

ตามความถนัด และความสนใจ มีผู้แบ่งไว้หลายประเภทแต่อาจรวมเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท คือ  

 1. โครงงานสำรวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลเรื่องที่กำลังศึกษาเพ่ือนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงดีขึ้น 

เช่น โครงงานสำรวจความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียน  โครงงานสำรวจตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้เป็น

อาหาร โครงงานสำรวจแหล่งวิทยาการในชุมชน โครงงานสำรวจคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ ในโรงเรียน

โครงงานสำรวจการประหยัดพลังงานในโรงเรียน เป็นต้น 
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 2. โครงงานประเภททฤษฎี  หลักการ  แนวความคิด  การศึกษา  และการทดลอง 

เป็นการศึกษาค้นคว้าโดยการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งวิทยาการ เช่น จากห้องสมุด จากแหล่ง

ประกอบการ เป็นต้น เพ่ือฝึกฝนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับความรู้ที่ได้รับ

โดยตรงจากตำราต่างๆ หรือการทดลอง เพ่ือตรวจสอบกับทฤษฎี กฎ หลักข้อเท็จจริง หรือข้อสงสัย

บางประเภท 

 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานประเภทนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือการเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์จากการสังเกต การวิเคราะห์ระบบการทำงานสิ่งของเครื่องใช้  หรืออุปกรณ์

ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โครงงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงงานผลิตเครื่องฉีดยาฆ่าแมลง 

โครงงานสร้างหุ่นยนต์ช่วยทำงานบ้าน โครงงานผลิตเครื่องอบอาหารจากพลังงานแสงอาทิตย์  

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กโทรนิกส์ เป็นต้น 

 4. โครงงานพัฒนาชิ้นงาน  เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิด  หรือพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น จุดประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์จากการสังเกต การคิดวิเคราะห์ระบบการทำงานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือ

สร้างงานใหม ่จัดระบบงานใหม่   

 ลัดดา ภู่เกียรติ (2547: 28) ได้กล่าวถึงประเภทของโครงงาน ว่ามีทั้งหมด 4 ประเภท 

ดังต่อไปนี้ 

 1. โครงงานประเภทสำรวจ  

 2. โครงงานประเภททดลอง 

 3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ 

 4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี การอธิบาย การค้นหาองค์ความรู้ 

 ณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549: 18) ได้แบ่งโครงงานออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่  

 1. โครงงานที่ทำตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื้อหาของโครงงานจะการบูรณาการเนื้อหา

ภายในกลุ่มสาระ เพ่ือให้เกิดข้อค้นพบเป็นประโยชน์ในการเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด 

 2. โครงงานที่มีการบูรณาการเรียนรู้จากหลายกลุ่มสาระเข้าด้วยกัน คือ การนำเอาความรู้

จากหลากกลุ่มสาระมาศึกษาตามความสนใจของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
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 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529: 7) ได้แบ่งโครงงานออกเป็น 4 

ประเภท ตามลักษณะของกิจกรรมที่ทำ ดังต่อไปนี้ 

 1. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล (Survey research project) เป็นโครงงาน

การศึกษาที่เกิดจากปัญหาความไม่รู้ ต้องการที่จะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงดำเนินการสำรวจ หรือเก็บรวบรวม

ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แล้วนำเอาข้อมูลนั้นมาจำแนกเป็น

หมวดหมู่ ในรูปแบบที่ เหมาะสม เช่น   แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์   แบบบันทึก เป็นต้น          

เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนหรือพัฒนางาน หรือดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมผลงานและส่งเสริม

ผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น แล้วนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ และคำอธิบาย

ประกอบ เพ่ือให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น โดยข้อมูลนั้นอาจมี

ผู้จัดทำแต่มีการแปรเปลี่ยนไปแล้ว ต้องสำรวจจัดทำขึ้นมาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 2 . โค รงงาน ป ระ เภ ท ท ดลอง  (Experimental research project) เป็ น การศึ กษ า

เปรียบเทียบของสิ่งของสองสิ่ง (หรือมากกว่า) หรือ วิธีการทำงานสองวิธี(หรือมากกว่า) ดำเนินการ

ทดลองหรือพิสูจน์ความจริงตามหลักวิชาการอย่างเป็นเหตุเป็นผล หรือค้นหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่

ต้องการรู้ หรือหาคำตอบของปัญหา เป็นการศึกษาที่ เกิดจากปัญหา ต้องการรู้ถึงผลของการ

เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล แล้วนำผลที่ได้แต่ละอย่างมาเปรียบเทียบกัน      

การทำโครงงานประเภทนี้ ผู้เรียนต้องมีการกำหนดรูปแบบในการทดลอง โดยออกแบบในรูปผลการ

ทดลอง เพ่ือศึกษาตัวแปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไร ด้วยการควบคุมตัวแปร   

โดยกำหนดตัวแปรต่างๆ ไว้ให้ชัดเจนเพื่อจะปฏิบัติการได้ถูกต้อง ศึกษา ค้นคว้าและทดลอง เพ่ือนำผล

ที่ได้มายืนยันหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นเพ่ือยืนยันทฤษฎี หรือหลักการ  

 3 . โค ร งงาน ป ระ เภ ท สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ ห รื อ ก า ร พั ฒ น า  (Developmental research 

projector invention project) เป็นโครงงานเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หรือหลังจาก 

ที่ ได้ศึกษาทฤษฎีหรือพบเห็นผลงานของผู้ อ่ืนแล้ ว แต่ต้องการพัฒนาจึงทำการดัดแปลง              

สร้างแบบจำลองขึ้นเพ่ืออธิบายแนวคิดบางอย่าง โดยประดิษฐ์เป็นของเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้       

หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ แล้วศึกษาคุณภาพ หาประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน  

 4. โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย (Theoretical research project) เป็นโครงงานที่

เกิดจากปัญหาความต้องการทฤษฎีใหม่ๆ หลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในโอกาส
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อ่ืนๆ  จึงดำเนินการสร้างทฤษฎีใหม่ๆขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์

อย่างมีหลักการก่อน โดยอาศัยทฤษฎี หลักการ หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือทฤษฎีอ่ืนๆ ตลอดจน

ข้อมูลอื่นๆ สนับสนุนโครงงานประเภทนี้มักเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 

 3.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557: 20-23) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาจาก

การศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย โดยจะมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ขั้นให้ความรู้ พ้ืนฐาน ครูให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการทำโครงงานก่อนการเรียนรู้ 

เนื่องจากการทำโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม  ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติขณะทำงานโครงงานจริง 

ในขั้นแสวงหาความรู้ 

 2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยต้องคิด

หรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการทำโครงงานหรือกิจกรรม

ร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ครูกำหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจ

ต้องการจะทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ในการกระตุ้นของครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอจากกิจกรรมที่ได้

เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการ

วางแผนดำเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง  โดยระดม

ความคิดและหารือ แบ่งหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากท่ีได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้อง

เรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆเรียบร้อยแล้ว 

 4. ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการทำ

กิจกรรม ดังนี้ 1.นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ 2.นักเรียนปฏิบัติหน้าที่

ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอคำปรึกษาจากครูเป็นระยะ

เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น 3.นักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ 

 5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม โดยครูใช้คำถาม 

ถามนักเรียนนำไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
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 6. ขั้นนำเสนอผลงาน ครูให้นักเรียนนำเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือ  

จัดเวลาให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้นและนักเรียนอ่ืนๆ ในโรงเรียนได้

ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในการทำโครงงาน 

 ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 28) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้สอนจะต้องเป็นพ่ีเลี้ยงให้

คำแนะนำช่วยเหลือ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปูพ้ืนฐานก่อน  ประกอบ    

ไปด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

 ขั้นที่ 1 การหาหัวข้อและการเลือกหัวเรื่องที่จะทำโครงงาน หัวข้อเรื่องต้องเป็นหัวข้อที่

ผู้เรียนสนใจจริงๆ ในระยะแรกจึงไม่ควรกำหนดเป็นรายวิชาแต่เป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ผู้เรียนสนใจอยาก

ค้นคว้าหาคำตอบ  ผู้สอนจะต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบเสียก่อนว่ามีข้อมูล ตลอดจน        

แหล่งเรียนรู้เพียงพอหรือไม่ในการทำโครงงานนั้น  

 ขั้นที่ 2 การวางแผนในการทำโครงงาน ผู้เรียนต้องคิดวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไร

ช่วงเวลาใด จากการเขียนเค้าโครงการทำโครงงานเสนอผู้สอน โดยทั่วไปจะเป็นการตอบคำถามว่าจะ

ทำอะไร ทำไมต้องทำ ใครบ้างเป็นผู้กระทำ  กระทำเมื่อใด ทำที่ไหน และจะทำอย่างไร ดังนั้น

รายละเอียดในเค้าโครงการทำโครงงานจะเป็นเค้าโครงของสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติ  กำหนดวิธี

ทำงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการทำงานที่จะช่วยให้การปฏิบัติลุล่วงไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 ขั้นที่ 3 การลงมือทำโครงงาน เป็นการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ที่ได้รับการเห็นชอบจาก

ผู้สอน เมื่อได้ข้อมูลจากการบันทึกแล้วผู้เรียนจะต้องแปลผลและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งอภิปราย

ผลของการศึกษาค้นคว้า หากไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้จะต้องบอกข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้  

 ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงาน

เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้ทราบและเข้าใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษาค้นคว้าและสิ่งที่ทาการศึกษาว่ามีผลเป็นอย่างไร

ด้วยการใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน สั้น ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงงาน  

 ขั้นที่ 6 การนำเสนอโครงงาน หลังจากที่ได้ศึกษาและหาวิธีการในการแก้ปัญหาได้ผลออก

มาแล้วจะต้องนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รับทราบในรูปของรายงานหรือเอกสาร หรือรายงาน

ปากเปล่าด้วยสื่อเพาว์เวอร์พอยต์ (Power Point) หรือ นิทรรศการเป็นต้น  
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 ขั้นที่ 7 การประเมินผลโครงงาน ควรประเมินให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ

ดำเนินงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านผลของโครงงาน  

 วิจารณ์ พาณิช (2555: 71-75) ได้ให้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน คือ 

เปรียบเสมือนวงล้อของจักรยาน ซึ่ง ส่วนของ วงล้อ แต่ละชิ้น ได้แก่ Define, Plan, Do, Review 

และ Presentation 

 1. Define คือ ขั้นตอนการทำให้สมาชิกของทีมงาน ร่วมทั้งครูด้วยมีความชัดเจนร่วมกันว่า 

คำถาม ปัญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อะไร 

 2. Plan คือ การวางแผนการทำงานในโครงการ ครูก็ต้องวางแผน  กำหนดทางหนีทีไล่     

ในการทำหน้าที่โค้ช รวมทั้งเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำโครงการของนักเรียน และ     

ที่สำคัญ เตรียมคำถามไว้ถามทีมงานเพ่ือกระตุ้นให้คิดถึงประเด็นสำคัญบางประเด็นที่นักเรียนมองข้าม 

โดยถือหลักว่า ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง นักเรียนที่เป็น

ทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน          

การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยนคำถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งทำความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจน

เพียงใด งานในขั้น Do ก็จะสะดวกลื่นไหลดีเพียงนั้น 

 3. Do คือ การลงมือทำ มักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้ทักษะใน

การแก้ปัญหา การประสานงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการ

ทำงานภายใต้ทรัพยากรจำกัด ทักษะในการค้นหาความรู้เพ่ิมเติมทักษะในการทำงานในสภาพที่

ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการทำงานในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน 

ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพ่ือนร่วมทีม เป็นต้น 

 4. Review คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่า โครงการได้ผล

ตามความมุ่งหมายหรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้

ให้บทเรียนอะไรบ้าง เอาทั้งขั้นตอนที่เป็นความสำเร็จและความล้มเหลวมาทำความเข้าใจ และกำหนด

วิธีทำงานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

 5. Presentation คือ การนำเสนอโครงการต่อชั้นเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะ

อีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการ

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น แล้วเอามานำเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ (ปัญญา) 
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ทีมงานของนักเรียนอาจสร้างนวัตกรรมในการนำเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน  และนำเสนอ

เป็นการรายงานหน้าชั้น มีเพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) ประกอบ หรือจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอ หรือ

นำเสนอเป็นละคร เป็นต้น 

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้นำเสนอขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นนำเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ กำหนดสถานการณ์  ศึกษา

สถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งคำถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่กำหนดใน

แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน 

 2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือ

ข้อสรุปของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ

วางแผนร่วมกัน 

 4. ขั้นประเมินผล  หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  โดยให้บรรลุ

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมกัน

ประเมิน 

 จากข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานข้างตนที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้นำเอาของ

ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557: 20-23) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานให้กับผู้เรียน 

เพราะมีความครอบคลุมบทเรียนและการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมากท่ีสุด 

 3.4 การประเมินโครงงาน 

 กรีนสเตน (Greenstein, 2555) การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนรู้สำหรับ

ศตวรรษท่ี 21 เน้นความเข้าใจที่ลึกซ้ึง เน้นกระบวนการแก้ปัญหา และเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น

กรอบการประเมินในการเรียนแบบโครงงานจึงมีความแตกต่างจากการประเมินการเรียนแบบเก่าและ

ต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเพ่ิมเข้ามา เช่น การประเมินตนเอง  การประเมินผลงาน          

การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยเพ่ือนในกลุ่มหรือในชั้นเรียน ทั้งนี้การเลือกใช้การ

ประเมินรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานที่ทำ เช่น โครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

ครูอาจประเมินจากเว็บสะสมผลงานอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Portfolios) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ

บล็อกอย่าง WordPress.com, Pathbrite.com หรือ Edublogs.org ร่วมกับแบบประเมินแบบรูบริค 
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(Rubric) เพ่ือประเมินทักษะการวิจัย ทักษะการนำเสนอ และทักษะการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ  ซึ่งเกณฑ์

การประเมินแบบรูบริคเป็นเครื่องมือสำหรับให้คะแนนซึ่งสามารถใช้ประเมินได้ทั้งนักเรียน  ครู และ

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยเฉพาะใช้ประเมินทักษะที่สำคัญ จะเห็นได้ว่าการประเมินการเรียนแบบโครงงาน

จะเน้นประเมินจากสมรรถนะการปฏิบัติงาน มีความความยืดหยุ่น มักไม่เป็นทางการ ใช้วิธีการที่

หลากหลาย ใช้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน โดยการประเมินการเรียนแบบโครงงาน

จำเป็นต้องวัดทั้งความรู้ความเข้าใจมาตรฐานตามหลักสูตรและทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 

 เคิร์ท (หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 :  

304-315) เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค ของโครงงานโดยจะมีการกำหนดองค์ประกอบ และเกณฑ์

การให้คะแนนที่แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ  

 1. สามารถรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ต้องการได้ คือ ผู้เรียนการนำข้อมูลทั้งหมดมารวม 

และเรียบเรียงใหม่ ให้ตรงประเด็น หรือหัวข้อของตนเอง ต้องการอยากรู้เพ่ิมเติม ทั้งจากความรู้ใหม่ 

และความรู้เดิมที่มีอยู่ รวมไปถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องมีความถูกต้อง

และเป็นกลาง 

 2. สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ คือ การที่ผู้เรียนสามารถตีความ

ข้อมูล อธิบายได้ว่าทำไมผลของโครงงาน /วิจัย ของตนจึงเป็นแบบนี้ หรือขัดแย้งอย่างไร และเขียนให้

โดยมีการเรียงลำดับข้อมูลในองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วน และอ่านได้ง่ายชัดเจน 

 3. สามารถรายงานผลการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้อง คือ การที่ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงผลจาก

การศึกษา ค้นคว้าตามหัวข้อของตนเองได้ เพ่ือเสนอต่อผู้สอน โดยถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนการสอนของวิชานั้นๆ ผู้เขียนต้องวางรูปแบบรายงานให้เป็นไปตามแบบแผนที่

สถานศึกษานั้นๆ  กำหนดไว้ 

 4. สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

 แอนนา ป่าสนธ์ (2554) แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน (Evaluated 

Project Group) จะถูกกำหนดและเลือกแนวทางโดยครูผู้สอนมีแนวทางการประเมิน 3 แนวทาง 

ได้แก่ 

 1. การประเมินกระบวนการ (Evaluate Group Process) หมายถึง ลำดับขั้นตอนของการ

ดำเนินกิจกรรมตามโครงงานตั้งแต่เริ่มโครงงานจนจบโครงงาน  
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 2. การประเมินผลของโครงงาน (Evaluated Product Group) หมายถึงผลที่ได้จากการ

ดำเนินการตามกระบวนการ เช่น เค้าโครงของโครงงาน รายงานการเขียน หรือผลการนำเสนองาน 

 3. การประเมินทั้งกระบวนการและผลของโครงงาน เกณฑ์การประเมินกระบวนการของ

โครงงานกลุ่มนี้ จะต้องมีเกณฑ์ชี้วัดมุ่งพิจารณาทั้งในแง่คุณภาพ และแง่ปริมาณของการมีส่วนร่วม

กิจกรรมภายในกลุ่ม การเตรียมการในการประชุม การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  

 เฟีร์สเนอร์ และเดวิส (Feichtner and Davis, 2535) วิธีการประเมินโครงงาน แบ่งเป็น 2 

แบบ คือ  

 1. การประเมินระหว่างทำ กิจกรรมการเรียนการสอน (Formative Evaluation) เพ่ือให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้และปรับพฤติกรรมการเรียนและการทำงานได้ดีขึ้น  

 2. การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลครั้งสุดท้ายเพ่ือ

พิจารณาให้เกรดแก่ผู้เรียน การประเมินจะนำไปสู่การคิดคะแนนหรือเกรดของผู้ เรียนเกรดกับ

โครงงานมักมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

 มาร์ซาโน (Marzano, 1998: 54 - 37) กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของระบบอภิปัญญาที่ใช้

ในการจัดการตนเอง (Organizing) การกำกับติดตาม (Monitoring) การประเมิน (Evaluating) และ

การควบคุม (Regulating) ซึ่งองค์ประกอบของการรู้คิดแบ่ง ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ มาร์ซาโน 

กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของระบบอภิปัญญาที่ใช้ในการจัดการตนเอง (Organizing) การกำกับ

ติดตาม (Monitoring) การประเมิน (Evaluating) และการควบคุม (Regulating) โดยแบ่ง ออกเป็น 

4 กลุ่ม ได้แก ่

            1. การระบุจุดหมายเฉพาะเจาะจง (Goal specification) คือ การกำหนดจุดหมายของ

ชิ้นงาน (the job of the goal) ที่ผู้เรียนตัดสินใจเลือกปฏิบัติ โดยมีการกำหนดผลสำเร็จของงานใน

แต่ละข้ัน 

            2. การระบุกระบวนการที่ชัดเจน (Process specification) คือ การกำหนดความรู้ ทักษะ

หรือ กลวิธี ขั้นตอนกระบวนการเพื่อการบรรลุจุดหมายของชิ้นงานอย่างเหมาะสม 

            3. การกำกับดูแลกระบวนการ (Process monitoring) คือ การติดตามควบคุมแต่ละ

กระบวนการแต่ละขั้นตอนในการนำทักษะ กลวิธีไปใช้สร้างสรรค์งานชิ้นงานอย่างมีประสิทธิผลและ   

มีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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            4. การกำกับดูแลการปฏิบัติของตน (Disposition monitoring) คือ เป็นคนปฏิบัติงานที่

เหมาะสม เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เช่น การให้ความสำคัญกับงานมุ่งเน้น 

ผลผลิตที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ความเป็นระบบ มีแรงจูงใจในการทำงาน มีส่วนร่วมในการทำงาน   

ซึ่ งมิติ ใหม่ทางการศึกษาที่ มาร์ซาโน (Marzano) พัฒนาขึ้นประกอบด้วย  3 ระบบ ได้ แก่   

1.Self – System คือ ระบบที่เก่ียวข้องกับความเชื่อในตนเองในการปฏิบัติภาระงานชิ้นงานด้วยความ 

เต็มใจตั้งใจมีความสุข และมีความมุ่งหวังให้งานเกิดความสำเร็จ  2.Meta-cognitive System คือ 

ระบบการ ควบคุมตนเองให้ปฏิบัติภาระงานชิ้นงาน ที่เกิดข้ึนให้บรรลุผล ด้วยการการกำหนดจุดหมาย

ของการเรียนรู้ (Specifying Learning Goals) การดูแลติดตามการปฏิบัติของกระบวนการทาง

ปัญญา (Monitoring the Execution of Knowledge) การดูแลติดตามความชัดเจน (Clarity) และ

การดูแลติดตามให้ เกิดความถูกต้อง (Monitoring Accuracy) และ3.Cognitive System คือ 

กระบวนการทางปัญญา (Mental Process) ที่จะปฏิบัติ ภาระงานชิ้นงานสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งระบบ

อภิปัญญา (Meta-cognitive System) ถือเป็นระบบที่มุ่งสร้างให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

(Self - Directed Learning) ที่มุ่งให้ผู้ เรียนควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ ภาระงานชิ้นงานตาม

จุดหมายที่กำหนด รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธวิธีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ

ติดตามดูแลปรับปรุงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้ภาระงาน 

ชิ้นงานนั้นลุล่วงตามภารกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอน 

 แอนเดรส (Andrade, 1997) การประเมินโครงงานด้วยรูบริคส์ (Rubrics) รูบริคส์ คือ 

เครื่องมือในการให้คะแนนซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่างๆ  ที่ใช้ในการพิจารณาชิ้นงานหรือการ

ปฏิบัติงาน เช่น การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ รายละเอียดเนื้อหาของ

การเขียนและกลวิธีการเขียน เป็นต้น อีกประการหนึ่ง คือ ระดับคุณภาพของเกณฑ์ แต่ละด้าน ซึ่งมี

ตั้งแต่ระดับดีเยี่ยมจนถึงต้องปรับปรุง  

 เมอร์เลอร์ (Mertler, 2001) รูบริคเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ที่ใช้

ประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบสำรวจรายการ (Checklists) โดยปกติจะเรียกว่า    

แนวทางการให้คะแนน (Scoring-guides) ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติที่ มี

ลักษณะเฉพาะ ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน หรือประเมินผลผลิตซึ่งเป็นผลจากการ

ปฏิบัติงาน 
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 จากการประเมินโครงงานข้างตนที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้นำเอาของมาร์ซาโน จากหนังสือเรียน

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 มาใช้ในการประเมินโครงงานของ

ผู้เรียน เพราะมีความสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมากท่ีสุด 
 

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

 4.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

 การคิดวิเคราะห์  เป็นการคิดขั้นสูงประเภทหนึ่ ง ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้  

ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 

 มาร์ซาโน (2001: 60) ได้กล่าวว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ

ในการจำแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ ข้อมูล เรื่องราว หรือเหตุการณ์ โดยการใช้ ความคิดที่มีเหตุผล 

ละเอียด รอบคอบในการตัดสินใจว่ามีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบใดบ้าง หาความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นได้ 

 ดิวอ้ี (1933: 30) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิดอย่าง ใคร่ครวญไตร่ตรอง 

โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ ที่มีความยุ่งยากและ

สิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ท่ีมีความชัดเจน 

 ศศิมา สุขสว่าง (2559) ความสามารถในการคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ  ของ

ข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆ ในหลายๆแง่มุม รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

องคป์ระกอบเหล่านั้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 

 วีระ สุดสังข์ (2550: 23) การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจำแนก การแยกแยะ

องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์  และ            

หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือค้นหาสภาพความเป็น จริงหรือสิ่งสำคัญ

ของสิ่งที่กำหนดให้ 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 25) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ (Analytical 

Thinking) เป็นความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง เพ่ือตอบคำถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างโดย 

การตีความ การจำแนกแยกแยะ และการทำความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่งนั้นและองค์ประกอบ 

อ่ืนๆที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่ไม่ขัดแย้งกันระหว่าง องค์ประกอบ
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เหล่านั้น เหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือทำให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจแก้ปัญหา 

ประเมินและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 69) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า ความสามารถในการ

แยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมาย

หรือความประสงค์สิ่ งใดบ้าง และส่วนย่อยที่สำคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์ เกี่ยวพันกันอย่างไร            

และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจจนสามารถนำไปสู่      

การตัดสินใจได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

 ชนาธิป พรกุล (2544: 221) ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือ การรวบรวมข้อมูล

ทั้งหมดมาจัดระบบ หรือเรียบเรียงให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ หรือเป็นการแยกข้อมูลให้เป็น

หมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ที่แน่นอนเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ของข้อมูล โดยอาศัยความรู้ เดิม

หรือประสบการณ ์

 ทิศนา แขมมณี (2545: 401) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิดที่ต้องใช้

คำตอบแยกแยะข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แยกแยะนั้น หรือการเรียนรู้ในระดับที่

นักเรียนสามารถจับได้ ว่าอะไรเป็นสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ใด

ปรากฏการณ์หนึ่ง 

 จากที่ศึกษาความหมายของการคิดวิเคราะห์ดังข้างต้นที่กล่าวไป สามารถสรุปได้ว่า        

การคิดวิเคราะห์ นั้นคือ ความสามารถในการจำแนก แยกแยะส่วนประกอบ ตลอดจนหาความสัมพันธ์

และเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจ การประเมินผล หรือสรุปความสำคัญของ

สิ่งนั้นๆ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ ของบุคคลด้วย 

 4.2 แนวคิดของการคิดวิเคราะห์ 

 1. ทฤษฎีการคิดของบลูม (1956) ได้พัฒนากรอบทฤษฎีที่ใช้เป็นเครื่องมือการจัดประเภท

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางปัญญาและการคิดอันเป็นผลมาจากประสบการณ์

การศึกษา เรียกว่า Bloom’s taxonomy ซึ่งกำหนดไว้ 3 ด้าน คือ  

  1. ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain)  

  2. ด้านจิตพิสัย (affective domain)  

  3. ด้านทักษะทางกาย (psychomotor domain)  
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 ในการออกแบบหลักสูตรจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ก็ได้อาศัยกรอบ

ทฤษฎีดังกล่าวนี้ ซึ่งพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยถูกนำไปใช้มากที่สุด พุทธิพิสัยพฤติกรรมด้านสมอง

เกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง พฤติกรรม

ทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได้แก่ 

 1. ความรู้ (knowledge) ความสามารถในการจดจำแนกประสบการณ์ต่างๆ  และระลึก

เรื่องราวนั้นๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นยำ 

 2. ความเข้าใจ (comprehension) ความสามารถบ่งบอกใจความสำคัญของเรื่องราวโดย

การแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความสำคัญได้ 

 3. การนำความรู้ไปประยุกต์ (application) ความสามารถในการนำหลักการ กฎเกณฑ์และ

วิธีดำเนินการต่างๆ ของเรื่องที่ได้รู้มานำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 

 4. การวิเคราะห์ (analysis) ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้กระจาย

ออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้อย่างชัดเจน 

 5. การสังเคราะห์ (synthesis) ความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราว

เดียวกันโดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น 

 6. การประเมินค่า (evaluation) ความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ลงไปการประเมินเก่ียวข้องกับการใช้เกณฑ์คือมาตรฐานในการวัดที่กำหนดไว้ 

 โดยบลูมและคณะได้เสนอกรอบการคิดออกเป็น 2 ระดับ คือ พัฒนาความคิดระดับต่ำ 

(lower order thinking skills) และการพัฒนาความคิดระดับสูง (higher order thinking skills)     

มีรายละเอียดดังนี้  

 1.พัฒนาความคิดระดับต่ำ (lower order thinking skills) ประกอบด้วยระดับ 

  ระดับ 1 ความรู้ (knowledge)  

  ระดับ 2 ความเข้าใจ (comprehension) 

  ระดับ 3 นำไปใช้/การประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ (application) 

 2. การพัฒนาความคิดระดับสูง (higher order thinking skills) ประกอบด้วย 

  ระดับ 4 การวิเคราะห ์(analysis) ระบุความสัมพันธ์และเหตุจูงใจ 

  ระดับ 5 การสังเคราะห์ (synthesis) การเชื่อมโยงข้อเท็จจริงโดยเหตุผลหรือรูปแบบใหม ่
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  ระดับ  6 การประเมิน  (evaluation) ใช้ เกณฑ์และสถานการณ์ เพ่ือวินิจฉัยและ       

การตัดสินผล 

 การที่บุคคลจะมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จะต้องสามารถวิเคราะห์เข้าใจใน

สถานการณ์ใหม่หรือข้อความจริงใหม่ได้ ดังนั้นการจะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับใดหรือหลาย

ระดับนั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระที่เป็นองค์ความรู้ อาจต้องผสานข้อมูลความรู้ในลักษณะรูปแบบต่างๆ 

เช่น การจัดจำพวก การแปล การตีความ การประยุกต์ การวิเคราะห์ส่วนย่อย และความสัมพันธ์เพ่ือ

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้สู่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผลตาม

จุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการวิเคราะห์จะส่งผลให้นักเรียน

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ สถานการณ์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ เพราะเป็นการพัฒนาความสามารถใน

ระดับการมีเหตุผลและเป็นการเรียนรู้ที่คงทนของแต่ละบุคคลแม้จะจำรายละเอียดของความรู้ไม่ได้ 

นักเรียนจึงต้องเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์และภายใต้สภาวะใดที่ต้องนำความสามารถด้านการวิเคราะห์มาใช้  

 กล่าวคือทักษะการคิดวิเคราะห์มี 3 ลักษณะ คือ 

 1. การคิดวิเคราะห์ความสำคัญ (analysis of element) หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่

กำหนดได้ว่าอะไรสำคัญหรือจำเป็นหรือมีบทบาทมากที่สุด สิ่งใดเป็นเหตุ สิ่งใดเป็นผลซึ่งการ         

คิดวิเคราะห์ความสำคัญนี้จะประกอบไปด้วย “การวิเคราะห์ชนิด” เป็นการวินิจฉัยว่า สิ่งนั้นหรือ

เหตุการณ์นั้น จัดเป็นชนิดหรือลักษณะใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น“วิเคราะห์สิ่งสำคัญ” เป็นการ

วินิจฉัยว่าสิ่งใดสำคัญหรือไม่สำคัญ การค้นหาสาระสำคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุป จุดเด่นหรือจุดด้อย 

ของสิ่งต่างๆ และ“วิเคราะห์เลศนัย” เป็นการมุ่งค้นหาสิ่งแอบแฝงหรืออยู่เบื้องหลังของสิ่งที่เห็น     

อาจไม่ได้บ่งบอกตรงๆ แต่มีร่องรอยของความเป็นจริงซ้อนอยู่ 

 2. การคิดวิ เคราะห์ความสัมพันธ์  (analysis of relationship) หมายถึง การค้นหา

ความสัมพันธ์ย่อยๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นๆ มีความเกี่ยวพันสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร 

ได้แก่ วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์  วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์  วิเคราะห์ขั้นตอน

ความสัมพันธ์ วิเคราะห์จุดประสงค์ของความสัมพันธ์ วิเคราะห์สาเหตุของความสัมพันธ์ และวิเคราะห์

แบบความสัมพันธ์ในรูปอุปมาอุปไมย  

 3. การคิดวิ เคราะห์ เชิงหลักการ (analysis of organizational principles) หมายถึง      

การค้นหาโครงสร้างระบบและสิ่งของเรื่องราวและการทำงานต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนดำรง

สภาพเช่นนั้นได้เนื่องด้วยอะไร โดยยึดอะไรเป็นหลัก เป็นแกนกลางมีหลักการอย่างไร มีเทคนิ คหรือ
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ยึดถือคติใด มีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด การวิเคราะห์หลักการเป็นการวิเคราะห์ที่ถือว่า

มีความสำคัญที่สุด การจะวิเคราะห์ได้ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดีเสียก่อน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์จะทำให้สามารถสรุปเป็นหลักการได้ประกอบด้วย  “วิเคราะห์โครงสร้าง”    

เป็นการค้นหาโครงสร้างของสิ่ง “วิเคราะห์หลักการ” เป็นการแยกแยะเพ่ือค้นหาความจริงของ       

สิ่งต่างๆ แล้วสรุปหลักการเป็นคำตอบได้ 

 แนวคิดของไซน์เนอร์และลิสตัน (1987) อธิบายว่าการคิดวิเคราะห์ในศาสตร์ของการสอน 

สามารถเกิดข้ึนจากระดับง่ายไประดับยากโดยผลลัพธ์ของการคิดวิเคราะห์ แบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 ความสามารถในการให้รายละเอียด เมื่อเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสอน (technical 

rationality) จึงเป็นการประยุกต์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องนั้นๆ ทำให้สำเร็จตาม

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ผลเป็นที่ยอมรับอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลทั้งเป้าหมายใน

บริบทของชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชนและสังคมจะถูกนำมาจัดกระทำในฐานะของสิ่งที่เป็นปัญหา ซึ่งใน

ระดับนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการอธิบายโดยใช้เหตุผลในศาสตร์ทางการสอนมาประกอบ

คำอธิบายได ้

 ระดับที่ 2 ความสามารถในการให้เหตุผลเพ่ือใช้ในการพิสูจน์สมมติฐานตามหลักทฤษฎี 

(Reflectivity) เกี่ยวข้องกับการกระทำที่นำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือหามุมมองอ่ืนๆ  โดยสามารถนำมา

อธิบายข้อสันนิษฐานได้อย่างชัดเจน และแสดงถึงการนำมุมมองที่หลากหลายและใหม่ไปปฏิบัติ และ

สามารถประเมินผลลัพธ์ของการกระทำเพ่ือการบรรลุตามเป้าหมายทางการศึกษา 

 ระดับที่ 3 ความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุผลในแนวทางปฏิบัติ จะเกิดระหว่างวิธีสอนที่

เกิดขึ้นใหม่หรือวิธีสอนเดิมในมุมมองใหม่ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ  (critical 

reflection) เป็นความสามารถในการอธิบายถึงการกระทำที่นำไปสู่การปฏิบัติโดยมุมมองของ

ความสัมพันธ์กับเกณฑ์ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ เน้นที่เป้าหมายการศึกษา  ด้วยประสบการณ์

และกิจกรรมที่นำไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจะต้องพิจารณาในแง่ความเป็นธรรม ความเสมอภาค 

การประสบความสำเร็จอย่างสูง เพ่ือสนองต่อความต้องการจำเป็นของมนุษย์ และความพึงพอใจของมนุษย์ 

ซึ่งในระดับนี้ทั้ งการสอนและบริบท โดยรอบจะถูกนำมาพิจารณาคล้ายกับสิ่ งที่ เป็นปัญห า           

โดยพิจารณาเลือกแนวทางที่เป็นไปได้จาก แนวทางทั้งหลายที่มีอยู่การคิดวิเคราะห์ในความหมายนี้จึง

เป็นความคิดที่จะต้องใช้เหตุผลเพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ความคิดของตนเองแล้วสะท้อน
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แง่มุมต่างๆ ของความคิดนั้นๆออกมา จะต้องสามารถนำความคิดที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นไปใช้เพ่ือ 

ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ 

 ทฤษฎีการคิดของมาร์ซาโน (2001) อธิบายว่า รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแห่งตนหรือระบบตนเอง (self –system) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับ

ความสำคัญของความรู้ประสิทธิภาพ และความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับความรู้ระบบบูรณาการหรือระบบ

อภิปัญญา (metacognitive system) เป็นการมีเป้าหมายการเรียนรู้ มีการนำความรู้ไปใช้ด้วยความ

ชัดเจนและถูกต้องระบบสติปัญญาหรือระบบความรู้ (cognitive system) ประกอบด้วยการเรียกใช้

ความรู้โดยการทบทวน ทวนซ้ำ การนำไปปฏิบัติ ความเข้าใจในความรู้การสังเคราะห์หรือเลือกใช้

ความรู้ การวิเคราะห์โดยสามารถจับคู่ความสัมพันธ์แยกแยะเป็นหมวดหมู่ หรือวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 

การกำหนดกฎเกณฑ์ทั่วไปและเฉพาะเจาะจงได้ และการนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใน การแก้ปัญหา

และทำการสำรวจสืบค้นจากการทดลองพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามทฤษฎีการคิดของ       

มาร์ซาโนนั้น เมื่อพบเจอกับสถานการณ์หรือภาระงานใหม่ระบบแห่งตนจะตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือ

เรียนรู้เรื่องใหม่ เมื่อระบบแห่งตนรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ระบบบูรณาการจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ     

การกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้นั้น โดยการออกแบบกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายแห่ง

การเรียนรู้และระบบสติปัญญาจะทำหน้าที่จัดกระทำกับข้อมูลที่จำเป็นในลักษณะของการวิเคราะห์  

 มาร์ซาโน (Marzano, 2001: 30 –58) การพัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบ

ใหม่ (The New Taxonomy of Educational Objectives) ประกอบด้วยความรู้ 3 ประเภท และ

กระบวนการจัดกระทำกับข้อมูล 6ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ข้อมูล เน้นการจัดระบบความคิดเห็นจากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก เป็นระดับความคิดรวบยอด 

ข้อเท็จจริง ลำดับของเหตุการณ์ สมเหตุสมผล เฉพาะเรื่อง และหลักการ 

 2. กระบวนการ เน้นกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้ จากทักษะสู่กระบวนการอัตโนมัติ อันเป็น

ส่วนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว้ 

 3. ทักษะเน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ จากทักษะง่าย สู่กระบวนการที่

ซับซ้อนขึ้น  
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 โดยมีกระบวนการจัดกระทำกับข้อมูล 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับที่ 1 ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่  และเก็บเป็น

คลังข้อมูลไว้ เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความจำถาวรสู่ความจำนำไปใช้ในการปฏิบัติการโดย        

ไม่จำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างความรู้นั้น 

  ระดับที่ 2 ขั้นเข้าใจ เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้

สัญลักษณ์ เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพ้ืนฐานของความรู้นั้นโดยเข้าใจประเด็น ความสำคัญ 

  ระดับท่ี 3 ขั้นวิเคราะห ์เป็นการจำแนกความเหมือนและความต่างอย่างมี หลักการของ 

การจัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับความรู้ การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชี้ ข้อผิดพลาดได้   

การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้ และการคาดการณ์ผลที่  ตามมาบนพ้ืนฐานของ

ข้อมูล 

  ระดับที่ 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบ

ชัดเจน การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง และการพิจารณาหลักฐานสู่การ

สรุปการณ์ท่ีมีความซับซ้อน การตั้งข้อสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานนั้นบนพื้นฐานของความรู้ 

  ระดับที่  5 ขั้นบูรณาการความรู้ เป็นการจัดระบบความคิดเพ่ือบรรลุเป้าหมาย         

การเรียนรู้ที่กำหนด การกำกับติดตามการเรียนรู้ และการจัดขอบเขตการเรียนรู้ 

  ระดับที่ 6 ขั้นจัดระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อสภาวการณ์เรียนรู้ และ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้          

ที่ตนมตีามแนวคิดของมาร์ซาโน 

 4.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 

 บลูม (Bloom, 1957: 148-150) ได้สรุปการคิดวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ คือ 

 1. การคิดวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ที่ ได้มานั้นแยกเป็นส่วนย่อยได้ ข้อความบาง

ข้อความอาจเป็นความจริง บางข้อความเป็นค่านิยม และบางข้อความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนซึ่ง

การคิดวิเคราะห์เนื้อหาประกอบด้วย 

  1.1 ความสามารถในการค้นหาคำตอบประเด็นต่างๆ ในข้อมูล 

  1.2 การแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 

  1.3 ความสามารถในการแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลอื่นๆ 

  1.4 ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจและการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุ่ม 
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  1.5 การแยกแยะข้อสรุปจากข้อมูล 

 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผู้อ่านควรมีทักษะในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลัก 

ความสัมพันธ์ของสมมติฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุป และยังรวมถึงความสัมพันธ์ในชนิดของ

หลักฐานที่นำมาแสดงด้วย สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

  2.1 การเข้าใจ 

  2.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิดในบทความ และข้อความ 

  2.3 การระลึกได้ว่าสิ่งใดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น 

  2.4 การแยกความจริง หรือสมมติฐานที่เป็นใจความสำคัญหรือข้อโต้แย้งที่นำมา

สนับสนุนข้อความหรือสมมติฐานนั้น 

  2.5 การตรวจสอบสมมติฐานที่ได้มาแบ่งแยกสาเหตุของความสัมพันธ์และผลจาก

ความสัมพันธ์อื่นๆ 

  2.6 การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ขัดแย้งแบ่งแยกสิ่งที่ตรงและไม่ตรงกับข้อมูลได้ 

  2.7 การสืบหาความจริงของข้อมูล 

  2.8 การสร้างความสัมพันธ์และแยกรายละเอียดที่สำคัญ และไม่สำคัญได้ 

 3. การคิดวิเคราะห์หลักการ เป็นการวิเคราะห์หลักการและโครงสร้างในการคิดวิเคราะห์

หลักการนี้ จะต้องวิเคราะห์แนวคิด จุดประสงค์ และมโนทัศน์ ได้แก่ 

  3.1 การคิดวิเคราะห์ในรายละเอียดของงาน และความสัมพันธ์ของข้อมูล 

  3.2 การวิเคราะห์รูปแบบของการเขียน การวิเคราะห์จุดประสงค์ ความเห็น และ

ความรู้สึกท่ีมีต่อกัน 

  3.3 การวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เขียนในด้านต่างๆ 

  3.4 การวิเคราะห์เทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ 

  3.5 การวิเคราะห์จุดที่เป็นทัศนคติของผู้เขียน 

  3.6 การแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและอคติที่มีอยู่ได้ 

 ครากค์ (Clark, 1970: 11-13) ได้อธิบายถึงการคิดวิเคราะห์ คือ การแยกส่วนต่างๆ และ

การสร้างความสัมพันธ์กับส่วนนั้นๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร มี 3 ส่วน  

 1. การวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การสรุป และการแยกแยะข้อมูล 

 2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ การตรวจสอบว่าข้อมูลสอดคล้องกันหรือไม่ 
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 3.การคิดวิเคราะห์หลักการ 

 รุจิร์ ภู่สาระ (2546: 30 อ้างถึงใน วิมล ทองผิว (2556: 48) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์          

มีปัจจัย ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์ความสำคัญ เป็นการจำแนกองค์ประกอบย่อยที่รวมอยู่ในเรื่องราว 

 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการจำแนกองค์ประกอบย่อยในเรื่องราวที่ใช้สื่อความหมาย  

 3. วิเคราะห์หลักการ เป็นการจัดระเบียบของวิธีการเรียบเรียงตามเค้าเงื่อน และโครงสร้าง

ของเรื่องราวที่ใช้ในเรื่องการสื่อความหมายให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยรวมเอาทั้งเค้าโครงที่มองเห็ นได้

และไม่อาจมองเห็นได้ไว้ด้วยกัน 

 สุวิทย์ มูลคำ (2547: 17 อ้างถึงใน วิมล ทองผิว, 2556: 48-49) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ 

ประกอบด้วย 

 1. ส่วนที่กำหนดให้เป็นส่วนสำเร็จรูปที่กำหนดให้วิเคราะห์  

 2. หลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นข้อกำหนดในการใช้แยกส่วนประกอบสิ่งที่กำหนดให้ เช่น 

หลักการจำแนกสิ่งที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน หลักการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจ 

มีความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน 

 3. การค้นหาความจริงหรือความสำคัญ แล้วทำการรวบรวมประเด็นที่สำคัญเพ่ือหาข้อสรุป 

 ศศิมา สุขสว่าง (2559) ได้ให้องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ไว้ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการตีความ 

 2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห์ 

 3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและช่างถาม 

 4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของการ   

คิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 

 1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพ่ือแปลความของสิ่งนั้น

ขึ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม 

 2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
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 3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์จะ

ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทำไม (Why) 

อย่างไร (How) 

 4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (คำถาม) ค้นหาคำตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น

เชื่อมกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไรมีองค์ประกอบใดบ้าง

ที่นำไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทำให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง ถ้าทำ

เช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  ลำดับเหตุการณ์นี้ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาทำสิ่งนี้ ได้อย่างไร           

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร 

 มาร์ซาโน (2001) อธิบายว่าการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยทักษะ 5 ประการ ทักษะการ

จำแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์หรือเรื่องราวออกเป็นส่วนๆ    

ให้เข้าใจง่ายโดยมีหลักการในการแบ่งแยก และสามารถบอกรายละเอียดได้ทักษะการจัดหมวดหมู่เป็น

ความสามารถจัดประเภท ลำดับ กลุ่มของสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันโดยลักษณะหรือ

คุณสมบัติที่เป็นประเภทเดียวกันทักษะการเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ของข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยบอกได้ว่าสัมพันธ์กันอย่างไรทักษะการสรุปความ  เป็นความสามารถ

ในการจับประเด็นสำคัญและสามารถสรุปผลจากสิ่งที่กำหนดได้และสุดท้ายคือทักษะการประยุกต์  

เป็นความสามารถในการนำความรู้ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ มาใช้ในสถานการณ์ สามารถคาดเดา 

พยากรณ์ ขยายความ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ้

 การคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง 

เช่น การตีความ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ช่างสงสัย ช่างถาม และการหาความสัมพันธ์เชิง

เหตุผล จึงจะได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือตัดสินใจแก้ปัญหาตาม

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบขั้นตอน 

 4.4 การวัดและประเมินผลการคิดวิเคราะห์ 

 บลูม (Bloom 1957: 64) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นจะต้อง

พิจารณาให้ครบทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย  

 1. การวิเคราะห์ความสำคัญ  โดยการให้ค้นหาข้อมูลเหตุ ผลลัพธ์และความสำคัญของ

เรื่องราวนั้นๆ โดยใช้ทักษะวิเคราะห์ว่าตอนใดเป็นจริงหรือเป็นสมมติฐานส่วนใดเป็นข้อสรุปหรือ
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อ้างอิงมีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายสำคัญใด วิเคราะห์ข้อสรุปนั้นมีอะไรสนับสนุน หรือวิเคราะห์

หาข้อผิดพลาด 

 2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เป็นการถามให้ค้นคว้าว่าความสำคัญย่อยๆ  ของเรื่องราว

นั้นสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร ใช้หลักการหรือทฤษฎีใดเป็นหลัก โดยพิจารณาว่าอะไรเป็นสาเหตุ

อะไรเป็นผลของการกระทำนั้น มีข้อสนับสนุนหรือคัดค้านใดข้อสรุปที่มีเหตุ และผลอย่างไรส่วนใดที่มี

มีความสัมพันธ์กันมากน้อย ถ้าเกิดสิ่งนั้นสิ่งใดจะเกิดตามมายกเรื่องราวข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ว่า

สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 

 3. การวิ เคราะห์หลักการ เป็นการถามให้ค้ นว่าเรื่องราวนั้ นๆ อาศัยหลักการใด                

มีโครงสร้างองค์ประกอบ ใจความสำคัญอย่างไร 

 มาร์ซาโน (2001: 71-83) กล่าวว่า การวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ 

 1. ด้านการจำแนก เพ่ือระบุความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูล  

 2. ด้านการจัดหมวดหมู่ เพ่ือจัดเรียงลำดับและจัดประเภทของข้อมูล 

 3. ด้านการเชื่อมโยง เพ่ือบอกความเป็นเหตุเป็นผลและระบุข้อบกพร่องของข้อมูล  

 4. ด้านการสรุปความ เพ่ือสรุปข้อมูลต่างๆ อย่างมีเหตุผล แบ่งออกเป็น 2 แบบ 

  4.1 การอุปมาน (Induction) คือการใช้เหตุผลจากสิ่งที่เฉพาะเจาะจงไปสู่การสรุปสิ่ง

ทั่วๆ ไป 

  4.2 การอนุมาน (Deduction) คือการใช้เหตุผลจากสิ่งทั่วไปมาสรุปสิ่งที่เฉพาะเจาะจง 

รวมทั้งการอ้างอิงถึงเพ่ือนำมากำหนดเป็นหลักการ หรือกฎซึ่งสามารถทดสอบในเหตุการณ์ที่เจาะจง

หรือแนวคิดหลักได้ เป็นความสามารถในการสร้างหลักการเกี่ยวกับสถานการณ์หรือข้อมูลที่กำหนด 

 5. ด้านการประยุกต์ การนำเอาความรู้ที่ได้รับมาประยุต์ใช้กับชีวิตประจำวันในปัจจุบัน 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 31) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ต้องประกอบด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนี้  

  1. ทักษะการระบุองค์ประกอบสำคัญ หรือลักษณะเฉพาะ 

  2. ทักษะการระบุความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและแบบแผนขององค์ประกอบเหล่านั้น 

  3. ทักษะการจับใจความสำคัญ 

  4. ทักษะการค้นหาและระบุความผิดพลาด 
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 ศรินธร วิทยะสิรินันท์ (2544: 16) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์        

จะพิจารณา 3 ด้าน ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์เนื้อหาหรือข้อความเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระดับเรียบเรียง  

จัดหมวดหมู่ จัดระบบแจกแจงเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความหรือประเด็นต่างๆ  เป็นความสามารถในการ

เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างในแต่ละหมวดหมู่ 

 3. การวิเคราะห์หลักการ ความสามารถในการกำหนดหมวดหมู่ในมิติความสามารถในการ

แจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในหมวดหมู่โดยคำนึงถึงเหตุการณ์ หรือความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

 จากข้างต้นที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักวิชาการ

ศึกษาไม่ว่าจะมีการแบ่งระดับในการวัดการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกันบ้างในบางข้อที่ส่วนใหญ่จะมี

ลักษณะของการวัดที่คล้ายคลึงกัน  หากแต่ต้องทำการวัดให้ครบทุกด้าน หรือทุกทักษะที่ เป็น

องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ซึ่งจะมีการแบ่งที่แตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยได้นำเอาเกณฑ์ตาม

แนวคิดของมาซาร์โน เพราะมีความเหมาะสมกับการประเมินในวิจัยเรื่องนี้ 

 

5. ความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skills) 

 5.1 ความหมายของความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

 The Partnership for 21st Century Skills (2549) จัดการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำได้ 

มีการปรับตัวในบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อ่ืน  

การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การเคารพในมุมมองที่แตกต่างกัน 

 พิชัย ทองดีเลิศ (2547 : 10) ให้ความหมาย คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็น

วิธีการเรียนในรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือศึกษาในสิ่งที่ตนเอง

ชอบและสนใจ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกเพ่ือร่วมกัน

สร้างชิ้นงาน และนำเสนอผลงานเพ่ือศึกษาร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การวิจารณ์

เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้เกิด

เป็นการวิเคราห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน 

 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 34) กล่าวว่า ความสามารถในการทำงานร่วมกัน หมายถึง 

การให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ
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แตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความสำเร็จของกลุ่ม ทั้งโดย

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกำลังใจแก่กันและกัน 

คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง

เท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 6) กล่าวว่า ความสามรถในการทำงานร่วมกัน หมายถึง 

นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันทำงานพร้อมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมีความรับผิดชอบงาน

ของตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันและกันมีทักษะการทำงานกลุ่ม เพ่ือให้งานบรรลุ

เป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มร่วมมือ 

 ราชบัณฑิตสถาน (2551) เรียกว่า การร่วมกันเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง      

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากที่บุคคลรวมตัวกันทำงานอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอกัน โดยเน้นการ     

รวมพลังและกระบวนการทำงานที่ดี 

 ไพฑูรย์ และคณะ (2550) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมแรงรวมพลังว่าการเรียนรู้

นี้เป็นวิธีการเรียนการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกันเน้นการมีความสนใจร่วมกันของสมาชิก

มากกว่าระดับความสามารถ บทบาทของสมาชิกทุกคนมีความชัดเจนและทำงานไปพร้อมๆ กัน ศึกษา

ค้นคว้า ปฏิบัติงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนแบบนี้เน้นการยอมรับในบทบาทหน้าที่ ของ

กันและกัน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ตลอดเวลา 

 ดังนั้น จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความสามารถในการทำงานร่วมกัน คือ การทำงาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะทำงานรับผิดชอบร่วมกัน การยอมรับบทบาทหน้าที่ของ

กันและกัน และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้ เรียกว่า ความสามารถในการทำงาน

ร่วมกัน 

 5.2 ความสำคัญของความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 121-122) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการในการทํางาน

กลุ่มมีความสําคัญคือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกันและมีระบบ ดังนี้ การทํางานเป็นกลุ่มเป็น

กระบวนการฝึกทํากิจกรรมที่ มีผู้นําและมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยกระบวนการในการ

ทํางานกลุ่มมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ละคนมีบทบาทที่แตกต่างกันตามหน้าที่ คือมี ผู้นํากลุ่มและสมาชิก

ในกลุ่ม ผู้นํากลุ่มมีการเสนอความคิดเห็นพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกอย่างมีเหตุผลและ
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สมาชิกในกลุ่มการวางแผน เกิดการปฏิบัติงานตามแผนเป็นกลุ่ม และเกิดการกําหนดภาระหน้าที่

ชัดเจน โดยกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการทํางานร่วมกัน 

 1. การวางแผนมีการระดมพลังสมอง วางแผนการทํางาน กําหนด จุดประสงค์และขั้นตอน

หรือวิธีการดําเนินการ  

 2. ปฏิบัติตามแผนเมื่อวางแผนงานด้วยการพิจารณาไตร่ตรองจากกลุ่ม  อย่างดีแล้วสมาชิก

ในกลุ่มจะปฏิบัติตามแผนด้วยความรับผิดชอบ  

 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างการดําเนินงานตามแผนผู้นํากลุ่มและ สมาชิกจะต้องมี

การติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  

 4. ปรับปรุงและพัฒนา มีการประเมินผลรวมและชื่นชมในผลงานของกลุ่ม หากยังไม่เป็นที่

น่าพอใจ หรือได้แนวทางท่ีเหมาะสมจะต้องมีการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาต่อไป 

 ทิศนา แขมมณี (2547) กระบวนการในการทํางานกลุ่มมุ่งให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันโดยเน้น

กิจกรรมดังนี้ 

 1. มีผู้นํากลุ่มซึ้งอาจผลัดเปลี่ยนกัน  

 2. วางแผนกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ  

 3. รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนบนพื้นฐานของเหตุผล  

 4. แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบเมื่อมีการปฏิบัติ  

 5. ติดตามผลการปฏิบัติ และปรับปรุง  

 6. ประเมินผลรวมและชื่นชมในผลงานในกลุ่ม 

 จากการศึกษาความสำคัญในการทํางานร่วมกัน คือ กระบวนการฝึกการปฏิบัติงานที่มีผู้นํา      

มีสมาชิกในกลุ่ม และแต่ละบุคคลมีหน้าที่ หรือมีบทบาทที่แตกต่างกัน โดยกระบวนการทํางานร่วมกัน 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนา โดยกระบวนการในการทํางานกลุ่มมุ่งเน้นให้ผู้เรียน รับฟังความ

คิดเห็นจากสมาชิกทุกคน เกิดการปรับตัว และแบ่งหน้าที่ อย่างมีแบบแผน 
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 5.3 ลักษณะความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

 The Partnership for 21st Century Skills (2 5 4 9 ) ได้ บ ร ร จุ  Collaborative skills     

เป็นทักษะการเรียนรู้หนึ่งที่โรงเรียนต้องติดตั้งให้เยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่การทำงานจริง  

โดยระบุคุณลักษณะปลีกย่อยที่ต้องมีใน Collaborative skills ว่า 

 1. สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเคารพซึ่งกันและกันได้กับหลากหลายทีม 

 2. สามารถคิดหรือปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่น ไม่ยึดติดตายตัวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

 3. รู้จักประนีประนอมเพ่ือบรรลุเป้าหมายของทีม 

 4. รู้บทบาทหน้าที่ที่มีร่วมกันเพ่ือทำงานจนสำเร็จ 

 5. สามารถรับฟังและให้คุณค่ากับไอเดียความคิดและการปฏิบัติงานของทุกคนในทีม 

 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1991: 10-15) กล่าวถึงลักษณะสำคัญ

ของความสามารถในการทำงานร่วมกัน ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

 1 . การสร้ างความรู้ สึ ก พ่ึ งพ ากั นท างบวก ให้ เกิ ด ขึ้ น ในกลุ่ มนั ก เรียน  (Positive 

interdependence) วิธีการที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพ่ึงพากันจะต้องจัดกิจกรรมการเรียน     

การสอนให้มีการพ่ึงพากันในด้านการได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของกลุ่มร่วมกัน เช่น รางวัลหรือ

คะแนน และพ่ึงพากันในด้านกระบวนการทำงานเพ่ือให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายโดยมี

การกำหนดบทบาทของแต่ละคนที่เท่าเทียมกันและสัมพันธ์ต่อกันจึงจะทำให้งานสำเร็จ  และการแบ่ง

งานให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้มีลักษณะที่ต่อเนื่องกัน ถ้าขาดสมาชิกคนใดจะทำให้งานดำเนิน

ต่อไปไม่ได ้

 2 . ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ส่ ง เส ริ ม กั น ระห ว่ า งนั ก เรี ยน  (Face-to-face promotive 

interaction) คือ นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ซึ่งกันและกันเพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้เหตุผลซึ่งกันและกัน       

ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการทำงานของตน สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น 

ส่งเสริมและให้กำลังใจกัน และกันในการทำงานและการเรียนเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

ของกลุ่ม 

 3 . ค วาม รั บ ผิ ด ช อบ ของสมาชิ กแต่ ล ะบุ คคล  ( Individual  accountability) คื อ          

ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนโดยต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ ต้องรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มทุกคนในกลุ่ม  



  60 

จะรู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องใด มีการกระตุ้นกันและกันให้ทำงานที่

ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล

หรือไม่โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีความมั่นใจและพร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคลเพ่ือ

เป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่ม 

 4. ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่มย่อย (Interpersonal and small group 

skills) การทำงานกลุ่มย่อยจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทำงานกลุ่มเพ่ือให้

สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นนักเรียนควรจะต้องทำความรู้จักกัน เรียนรู้

ลักษณะนิสัยและสร้างความไว้วางใจต่อกันและกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี

เหตุผล รู้จักติดต่อสื่อสาร และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 5. กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการทำงานที่มีข้ันตอนหรือวิธีการที่จะ

ช่วยให้การดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ โดยสมาชิกกลุ่มต้อง

ทำความเข้าใจในเป้าหมายการทำงาน วางแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผนร่วมกัน และ       

ที่สำคัญจะต้องมีการประเมินผลงานของกลุ่ม ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม ประเมินบทบาทของ

สมาชิกว่า สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการทำงานของตนให้ดีขึ้นได้อย่างไร สมาชิกทุกคน

ในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไร และ

อย่างไรดังนั้นกระบวนการกลุ่มจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่ม 

 คาแกน (Kagan, 1994: 1-11) ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญของความสามารถในการทำงาน

ร่วมกันว่าต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนโดยมีแนวคิดสำคัญ 6 ประการ สรุปได้ดังนี้ 

 1. เป็นกลุ่ม (Team) ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมือ

อย่างเท่าเทียมกัน ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่แตกต่างกัน 

 2. มีความตั้งใจ (Willing) เป็นความตั้งใจที่ร่วมมือในการเรียนและทำงาน โดยช่วยเหลือ   

กันและกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน 

 3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเพ่ือให้การทำงานกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่นและ

มีประสิทธิภาพ 

 4. มีทักษะ (Skills) เป็นทักษะทางสังคมรวมทั้งทักษะการสื่อความหมาย การช่วยสอนและ

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5. มีหลักการสำคัญ 4 ประการ (Basic principles) เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นการเรียนเป็นกลุ่ม

หรือการเรียนแบบร่วมมือ 

 6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือเทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นคำสั่งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เทคนิคต่างๆ จะต้องเลือกใช้ให้

ตรงกับเป้าหมายที่ตอ้งการแต่ละเทคนิคนั้นออกแบบได้เหมาะกับเป้าหมายที่ต่างกัน 

 จากการศึกษาลักษณะของความสามรถในการทำงานร่วมกัน สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะ

สำคัญของความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นการแบ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนเป็นเล็กๆ ประกอบด้วย

สมาชิกท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ที่ได้มาทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มที่มี

กระบวนการทำงานกลุ่มเป็นลำดับขั้นตอนเพ่ือช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 5.4 ประโยชน์ของความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2530: 15–17) กล่าวถึง ประโยชน์ของความสามารถในการทำงาน

ร่วมกันคือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการทํางานร่วมกันมีคุณค่าในด้านความมั่นใจในตนเอง         

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองดีขึ้น เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า คุณค่าของกิจกรรมกลุ่มมี

หลายด้าน เช่น มีคุณค่าในด้านการพัฒนา เพราะสามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้ 

มีคุณค่าในการสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เพราะเมื่อบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม จะได้มีโอกาส

เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในสังคม และในขณะเดียวกันได้เรียนรู้เรื่องการควบคุมการแสด งออก

ทางด้านอารมณ์ด้วย การได้รับประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนมีคุณค่าในการพัฒนาการด้าน

ทัศนคติ ความสนใจความสามารถ และในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม บุคคลจะต้องมีทัศนคติที่ ดีต่อ

บุคคลอื่น มีความเคารพบุคคลอ่ืนจึงจะทําให้อยู่ร่วมกับกลุ่มได้ 

 จรีวรรณ วัฒนจีระพงษ์ (2537: 20) ได้กล่าวว่าไว้ว่า กิจกรรมกลุ่มมีส่วนช่วยในการพัฒนา

ด้านต่างๆ จึงเป็นการช่วยให้บุคคลได้พัฒนาตนเองนับตั้งแต่การเรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองอย่างเหมาะสม 

เข้าใจตนเอง และการที่บุคคลได้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ก็ย่อมจะช่วยพัฒนาทักษะในด้านการฟัง  

เป็นการฝึกให้เป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น รู้จักควบคุมการแสดงออกของ

อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม กล้าที่จะเปิดเผยตนเองต่อบุคคลอื่น 
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 จากการศึกษาประโยชน์ของความสามารถในการทำงานร่วมกันนั้น สามารถสรุปได้ว่า        

มีคุณค่าในด้านการพัฒนาเพราะสามารถสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ได้ มีคุณค่าในการ

สร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม กระบวนการในการทํางานกลุ่มสามารถทําให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์จากสมาชิกแต่ละคน และทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการด้านทัศนคติ ความสนใจ

ความสามารถการทำงานร่วมกัน และทําให้ผู้เรียนเกิดการปรับตัวสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 6.1 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ อินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก ( Infographic and 

Motion Graphic) 

  6.1.1 งานวิจัยในประเทศ 

  ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส (2563) ได้ศึกษาการออกแบบอินโฟกราฟิก คือการนำข้อมูลมา

เสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ปัจจุบันอินโฟกราฟิกเข้ามามีบทบาทในงานหลายด้าน เช่น 

ป้ายโปสเตอร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และงานวิจัย เนื่องจากสื่ออินโฟกราฟิกช่วยให้การแสดงผล

ข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว และชัดเจน จากการศึกษาพบว่าสื่อแอนิเมชั่นสองมิติ

สามารถช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกได้การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแอนิเมชั่นในรูปแบบสองมิติเรื่อง ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิก โดยกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุรี จำนวน 50 คน พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพของสื่อแอนิเมชั่นสองมิติ

เรื่อง ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิก จากผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน มีความคิดเห็นด้าน

ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่นสองมิติเรื่อง ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิก ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ลำดับที่ 1 คือ ด้านเสียง ได้ค่าเฉลี่ยในระดับมาก  

ลำดับที่  2 คือ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ได้ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ลำดับที่  3 คือ ด้านเนื้อหา          

ได้ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ลำดับที่ 4 คือ ด้านภาพเคลื่อนไหว ได้ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ลำดับที่ 5 คือ 

ความสวยงาม ได้ค่าเฉลี่ยในระดับมาก และลำดับสุดท้ายคือ ด้านความคิดสร้างสรรค์และการ

ออกแบบ ได้ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังชมสื่อแอนิเมชั่นเพ่ือ

ประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกโดยใช้แบบทดสอบ เมื่อทดสอบ    
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ค่า t พบว่าคะแนนหลังชม สื่อแอนิเมชั่นของนักศึกษาสูงกว่าก่อนชมสื่อแอนิเมชั่นอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

  ปาณิสรา ศิลาพล และกอบสุข คมมนัส (2560) ได้ทำการศึกษาวิจัยผลการใช้        

อินโฟกราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียน

โดยใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ    

คิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจ จากผลการศึกษา พบว่า ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 รวมไปถึงความสามารถด้านการ    

คิดวิเคราะห์จากการใช้อินโฟกราฟิก ร่วมกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะสูงกว่ากระบวนการเรียน

แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า โดยภาพรวม   

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

  กนกวรรณ นาตวารี และสัญชัย พัฒนสิทธิ์ (2563) ได้ทำการศึกษาวิจัย การพัฒนา

การ์ตูนแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง การสังเคราะห์โปรตีน วิชาชีววิทยา โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ 

ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จำนวน 39 คน 

จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก 

เรื่องการสังเคราะห์โปรตีน วิชา ชีววิทยา 2. แบบประเมินคุณภาพของสื่อสำหรับผู้ เชี่ยวชาญ           

3. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่ น

อินโฟกราฟิกของนักเรียน และ4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อ สถิติที่ใช้ใน    

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test Dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 1. สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง การสังเคราะห์โปรตีน วิชา ชีววิทยา 

ด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 และด้านการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี

มากที่ค่าเฉลี่ย 4.65 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้สื่อของนักเรียนสูงกว่าคะแนน   

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.53 

  ทักษิณา สุขพัทธี และคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาวิจัย การศึกษาแนวทางการ

ออกแบบโมชั่นกราฟิกที่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วย 3 

กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และนักศึกษา จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ    
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ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มและการวิเคราะห์

เนื้อหา (content analysis) โดยพบว่า องค์ประกอบของสื่อโมชั่นกราฟิกที่ส่งเสริมความสามารถใน

การเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนาและการทดลอง ขั้นการ

ประเมินและนำไปใช้ 

 

  6.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

  เซอคาน ยิลดิริม (Serkan Yildirim, 2560) ได้ทำการศึกษาวิจัยอินโฟกราฟิกเพ่ือ

การศึกษา ด้านคุณสมบัติ โครงสร้าง และแนวทางของผู้อ่าน ซึ่งประชากรคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย  

Ataturk คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งหมด 64 คน เป็นเพศหญิง 37 คน และเพศชาย 27 คน โดยผู้เข้าร่วม

ทั้งหมดมีประสบการณ์ในการอ่านข้อมูลแบบอินโฟกราฟิก เครื่องมือที่ใช้ จะเป็นแบบสอบถามมี 3 

หัวข้อใหญ่ๆ ส่วนแรกจะเป็นคำถามทั่วไป ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วม ส่วนที่สองจะเป็นคำถามแบบ   

ลิเคิร์ทโดยจะเกี่ยวกับมุมมองของผู้อ่าน ในส่วนสุดท้ายจะเป็นข้อเสนอแนะสำหรับอินโฟกราฟิกจาก

ผลการศึกษาพบว่า มีข้อมูลพ้ืนฐานและต้องการใช้ในกระบวนการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น   

อินโฟกราฟิกยังได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในการสื่อการสอนขั้นพ้ืนฐาน และทำให้จดจำได้มากขึ้น 

  เทนเนอร์ ซิฟชี (Taner Çifçi, 2560) ได้ทำการศึกษาผลการใช้อินโฟกราฟิกที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและทัศนคติที่มีต่อบทเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาแบบกึ่ง

ทดลองในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ “แผนการวิจัยแบบ 4 กลุ่มของ โซโลมอน” เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล       

คือ แบบทดสอบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่พัฒนาโดยผู้วิจัย และ

มาตราวัดผลสำหรับบทเรียนวิชาภูมิศาสตร์ (Özgen and Bindak, 2009) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า   

การใช้อินโฟกราฟิกในบทเรียนวิชาภูมิศาสตร์นั้นช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับทัศนคติ

ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยภาพและเสียง 

  นาจวา อัล มุฮัมมัดดิ (Najwa Al-Mohammadi, 2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการใช้

อินโฟกราฟิกเป็นวิธีการสอนพ้ืนฐาน ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนมัธยม

ในเมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้

อินโฟกราฟิก การศึกษานี้ใช้การออกแบบกึ่งทดลองสองกลุ่ม ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นเด็กผู้หญิง 64 

คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 1 ในเมืองมักกะห์ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 32 คน 

และกลุ่มควบคุมประกอบด้วยนักเรียน 32 คน หน่วยการเรียนการสอนได้รับการสอนให้กับ         
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กลุ่มทดลองโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกเพ่ือการศึกษา ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยใช้วิธี       

การสอนแบบดั้งเดิม ผู้วิจัยออกแบบบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้โดยใช้แบบฟอร์มอินโฟกราฟิก  

ออกแบบการทดสอบการคิดวิเคราะห์เพ่ือวัดทักษะการคิดวิเคราะห์หลายอย่าง นักวิจัยยังใช้วิธีการ

ทางสถิติดังต่อไปนี้ t-test สำหรับตัวอย่างอิสระ ใช้ตัววัดของ แบล็ก เกน เรติโอเพ่ือวัดประสิทธิภาพ           

ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นประสิทธิผลการใช้อินโฟกราฟิกเป็นวิธีการสอนพ้ืนฐาน โดยรวมเป็นไป     

อย่างดีมาก นักเรียนเรียนผ่านการทดสอบการคิดวิเคราะห์ระดับ ดี 

 6.2 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based 

Learning) 

  6.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

  ปิณิดา สุวรรณพรม, เยาวเรศ ใจเย็น และปวริศา จรดล (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ

เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอน

พลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและแบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา          

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของ

นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  2. เปรียบเทียบความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 3. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

หลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและที่เรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน     

เป็นฐานและที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา         

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสฤษดิเดช จำนวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน 

ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ หน่วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ค่าทีแบบ   

ไม่เป็นอิสระและแบบเป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม    
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การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน    

เป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน    

เป็นฐานและที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

มีคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน 4. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐานและที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับส่งเสริมการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

  ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน (2563) การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน      

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบการเรียนรู้

ด้วยการนำตนเอง ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน จำนวน 25 คน       

ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน  

เป็นฐาน และแบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย            

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองโดยรวม และรายด้าน    

ทุกด้านได้แก่ ด้านการจัดการตนเอง ด้านการตรวจสอบตนเอง และด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง     

สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 แสดงให้เห็นว่าการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ 

  พัฒน์ชนน คงอยู่ (2562) ได้ทำการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน

เป็นฐาน เรื่องงานและพลังงาน กรณีศึกษา : โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ      

ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน 2 . เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่ได้รับ  
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ70 3 . เพ่ือศึกษาเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้

ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม

โครงงานเป็นฐาน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 4. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม

โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นบูรณาการหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 

70 3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วยการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน    

เป็นฐานในภาพรวมอยู่ระดับดี (= 4.19,SD = 0.83) 

  นาตยา ช่วยชู เชิด (2561) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  เรื่อง 

แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดโดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือ 1. เพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน และ3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แบบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ประสิทธิภาพสื่อ E1/E2 และการทดสอบค่าที ( t-test for dependent samples ) 

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ E1/E2 =  81.10/82.25 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 2.  นักเรียนที่

เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ        

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟ

ระเบิดโดยใช้โครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก 
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  6.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

  เช็ง ฮัว เชน (Cheng-Huan Chen, 2562) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องผลของการเรียนรู้

แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยทั่ ว ไปแล้วการเรียนรู้แบบ  

Project based ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามมีการขาด

การวิเคราะห์อภิมานอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับการพิจารณาผลโดยรวมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

ของนักเรียนและคุณลักษณะของการศึกษาใดที่อาจช่วยลดผลกระทบของการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ดังนั้นการศึกษานี้จึงทำการวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ซึ่งเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้

แบบโครงงานกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการ

วิเคราะห์ขนาดเอฟเฟกต์ 46 ชิ้น (การเปรียบเทียบ) ที่ดึงมาจากบทความวารสารที่มีสิทธิ์ 30 บทความ

ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2017 ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียน 12 ,585 คนจาก 189 โรงเรียนใน 9

ประเทศ ผลการวิจัยพบว่าขนาดผลการถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยโดยรวม (d +) เท่ากับ 0.71 แสดงว่าการ

เรียนรู้แบบโครงงานมีผลในเชิงบวกในระดับปานกลางถึงมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

เมื่อเทียบกับการเรียนการสอนแบบเดิม นอกจากนี้ขนาดผลเฉลี่ยยังได้รับผลกระทบจากสาขาวิชา

สถานที่ตั้งของโรงเรียนชั่วโมงการเรียนการสอนและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ไม่ใช่

ตามข้ันตอนการศึกษาและขนาดกลุ่มย่อย  

  เรเชล เอ. ราล์ฟ (Rachel A. Ralph, 2560) ได้ศึกษาบทความงานวิจัยการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมี

จุดประสงค์ เพ่ือตรวจสอบงานวิจัยที่ศึกษาความหลากหลายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กับผู้ที่จบจาก  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีบทความงานวิจัยทั้งหมด 14 เรื่อง  (รวมถึงวิธีการเชิงคุณภาพเชิง

ปริมาณและแบบผสม) ในบทความนี้มีการระบุภูมิหลังทางทฤษฎีและคำศัพท์ที่สำคัญแล้วตามด้วยการ

ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือพูดคุย 4 ประเด็น ได้แก่ ความรู้เนื้อหา ทักษะสหวิทยาการ ทักษะในการ

ทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทักษะเพ่ือการศึกษาและอาชีพในอนาคต ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า         

มีความสัมพันธ์กันระหว่างการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามทักษะการทำงานร่วมกันมีความประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ในด้านทักษะสหวิทยาการ

นั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่มีข้อจำกัดค่อนข้างมากกับการนำมาใช้กับผู้จบช่วงมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานกับSTEM ถูกมองว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาและอาชีพ

ในอนาคต 

  ซีโคลาห์ อดิวิยาตา (Sekolah Adiwiyata, 2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผ่าน One Man One Tree เพ่ือปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับ XI-6 ปัญหาในที่นี้คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนระดับ XI-6 กับการตระหนัก

ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งทำให้เห็นว่าไม่มีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม โดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน One Man One Tree การศึกษา คือ การวิจัยในชั้นเรียน

ดำเนินการ (CAR) ดำเนินการภายในสองรอบ วิชาในการศึกษานี้เป็นนักเรียน XI-6 ของ SMAN 1 

Torjun จะดำเนินการในช่วงปีการศึกษา 205/2559 ข้อมูล คือ คะแนนของแบบทดสอบเจตคติและ

การแสดงออกทางพฤติกรรมของนักเรียน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทัศนคติและพฤติกรรมของ

นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบที่สอง 

นักเรียนจะมีทัศนคติต่อผลผลิตโดยเฉลี่ยในรอบแรกเท่ากับ 86 ในขณะที่รอบที่สองคือ 93.2 อัตรา 

ผลเฉลี่ยด้านพฤติกรรมในรอบแรกคือ 69 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนถึง 90.4 ในรอบท่ีสอง 

 6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

  6.3.1 งานวิจัยในประเทศ 

  นภาศรี สงสัย (2563) ได้ศึกษาการศึกษาผลการใช้บอร์ดเกมประกอบการเรียนการสอน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1 .         

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บอร์ดเกมประกอบการเรียนการ

สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ 2. เพ่ือศึกษาความพึงโดยใช้บอร์ดเกมประกอบการเรียน

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรี

สำโรงชนูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนศรี

สำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน โดยวิธีเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย

การสุ่มได้ 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บอร์ดเกม เรื่อง ระบบนิเวศ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์  และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ ย              
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบอิสระ (t-test Independent) ผลการศึกษา

ค้นคว้า พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบอร์ดเกม เรื่อง ระบบนิเวศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อบอร์ดเกม พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  สุภาวดี  บุษราคัม  และแสงเดือน คงนาวัง (2563) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ        

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 การวิจัยครั้งนี้                 

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับจากการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทางการเรียน โดยใช้ด้วยกระบวนการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย

ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำนวน 22 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบ       

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทางการเรียน โดยใช้ด้วย

กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ พ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย         

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า1. การเปรียบเทียบความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 

นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ 42.50และ60.68 ตามลำดับซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสารของ

นักเรียนหลังใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผัง
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ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ก่อนเรียนและหลังเรียนมีเฉลี่ยร้อยละ 45.15 และ 85.30 

ตามลำดับซึ่งค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร 

หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3 . การศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนทางการเรียน โดยใช้ด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังความคิดของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุด      

(X = 4.63, S.D. = 0.55)  

  มินตรา กันคำ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซิปปาร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  โดยการ

วิจัยครั้งนี้จะมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 39 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รูปแบบการวิจัยเป็น

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซิปปา  แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกภาคสนาม แบบบันทึกอนุทินสะท้อนความคิดของ

นักเรียน แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน สรุปผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซิปปา     

ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียน     

มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างกว้างขวาง และส่งเสริมการนำความรู้ความ

เข้าใจไปประยุกต์ใช้ นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำในสิ่งที่ตนเรียนได้เป็นอย่างดี 2. ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14.59 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

72.95 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซิปปาร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  6.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

  อิตราท อัลซาลา กานาท, ยาเซอ เนจาที จาโรมี, ราฮิม บาดริ การ์การิ, ทอราท ฮาเชอ

มิ และเอสกาดา ฟาติ -อาซา (Alzahra, Yaser NejatyJahromy, Rahim Badri Gargari, Touraj 

Hashemi and Eskandar Fathi-Azar, 2563) ได้ศึกษาผลของการสอนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

จริงหรือเท็จ ต่อการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ตรวจสอบผลของการสอนที่มีต่อการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่มีบทบาทในการ

กลั่นกรองเป้าหมายความสำเร็จทางสังคม การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองที่มีการออกแบบกลุ่ม

ควบคุมก่อนหลัง - หลังการทดสอบ ตัวอย่างการศึกษา ได้แก่ นักเรียนหญิง 65 คนที่กำลังศึกษาอยู่ใน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 ของโรงเรียนมัธยมในกรุงเตหะราน ในปีการศึกษา 2559 -2560 ซึ่งได้รับการ

คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากนั้นสุ่มให้กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมถูกนำมาใช้

สำหรับการทดสอบก่อนเรียน กลุ่มทดลองที่เคยเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จริงหรือเท็จ 

นอกจากนี้นักเรียนที่มีเป้าหมายความสำเร็จทางสังคมที่สูงกว่าและต่ำกว่าก็ถูกแยกออกจากกันโดยใช้

แบบสอบถามเป้าหมายทางสังคม ในที่สุดกลุ่มต่างๆก็ผ่านการทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ข้อมูล (โดยใช้เป้าหมายทางสังคม

เป็นผู้ดูแล) พบว่าการสอนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จริงหรือเท็จมีประสิทธิผลอย่างมีนัยสำคัญใน

การปรับปรุงการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน (F = 36.01,   P <0.001) 

  อิล๊อก สุดิบโย (Elok Sudibyo, 2560) ได้ศึกษาผลกของรูปแบบ CBL เพ่ือพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา การศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

การกีฬาซึ่งหนึ่งในนั้นมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตนักวิเคราะห์ด้านกีฬา อย่างไรก็ตามทักษะการ          

คิดวิเคราะห์โดยทั่วไปของนักเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬายังค่อนข้างต่ำในบริบทของการกีฬา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ อธิบายประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในบริบทกีฬา

รูปแบบการเรียนรู้ตามบริบท (CBL) ประสิทธิภาพของแบบจำลอง CBL อธิบายจากข้อมูลการเพ่ิม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา การวิจัยครั้งนี้ใช้การออกแบบการทดลอง

ของการออกแบบก่อนทดสอบ และหลังการทดสอบด้วยการจำลองแบบ ผลการวิจัยพบว่าแบบจำลอง 

CBL สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี N-gain 0.78        

ในหมวดหมู่ที่สูงขึ้น สถิติทดสอบที่จับคู่ยังแจ้งว่าแบบจำลองสามารถปรับปรุงทักษะการคิดวิเคราะห์
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ของนักเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับที่มีนัยสำคัญมากเท่ากับ  α = 0.05 จากการพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสรุปได้ว่าแบบจำลอง CBL นั้นมีประสิทธิภาพ 

  วิดยา พาวิตา (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้ของการเรียนรู้แบบชีววิทยาพ้ืนฐาน

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจในการอ่านที่สูงและต่ำ วิธีการที่ใช้ คือ  

การออกแบบแบบ แฟคทอเรียล 2x2 กลุ่มทดลอง คือ นักเรียน 250 คนของคลาส XI SMA Kota 

Kotabumi ผู้วิจัยใช้การวิจัยกึ่งทดลองเพ่ือหาตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ ม คือ  

กลุ่มควบคุมที่ใช้การเรียนรู้แบบปกติ และกลุ่มทดลองโดยใช้การเรียนรู้แบบชีววิทยาแบบอิงการเรียนรู้

ทั่วไป และแต่ละกลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ แรงจูงใจในการอ่านสูง (HRM) และ

แรงจูงใจในการอ่านต่ำ (LRM) เครื่องมือที่ใช้ใน คือ 1. การทดสอบตามตัวชี้วัดทักษะการคิดวิเคราะห์

ของ Facione 2. เครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการอ่านใช้แรงจูงใจในการอ่านแบบสอบถาม (MRQ)    

ในส่วนของผลของการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้การเรียนรู้แบบอิง    

วิชาชีววิทยาบนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ไม่เพียงมีอิทธิพลของแรงจูงใจในการอ่านผ่าน

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน แต่ยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยและแรงจูงใจในการอ่านของ

นักเรียนที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของพวกเขา 

 6.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skills) 

  6.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

  ช่อทิพวัลย์ รัตนนรชัย และปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2560) ผลของการเรียนบนเว็บ

ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบวิชวลกราฟิกส์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ

ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิตคณะครุศาสตร์ และ2 . เพ่ือศึกษา  

ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบวิชวลกราฟิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย

คือ นิสิตคณะครุศาสตร์ จำนวน 68 คน ระยะเวลาในการวิจัย 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ 1. เว็บการเรียนการสอน 2. เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบวิชวลกราฟิกส์ 3. แบบ 

วัดความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบวิชวลกราฟิกส์แบบปลายเปิด สถิติที่ ใช้คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย             

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตคณะครุศาสตร์มีคะแนน

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังจากการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี   
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ความแตกต่างกันของนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นิสิตคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจและ    

เห็นด้วยว่าการใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบวิชวลกราฟิกส์ว่าสามารถช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหา

เชิงสร้างสรรค์ได้ดี 

  อติญาณ์ ศรเกษตริน (2563) ผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อทักษะการทำงาน

ร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะ

การทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ ด้านการเรียนรู้บทบาททีมสหวิชาชีพ ด้านภาวะความเป็น

ผู้นำและด้านการทำงานเป็นทีม หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 30 คน ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากวิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 6 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 4 สาขา 

วิชาๆละ 6 คน รวม 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จำนวน 15 

ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 กิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทักษะการทำงานร่วมกัน

ระหว่างทีมสหวิชาชีพในด้าน การเรียนรู้บทบาททีมสหวิชาชีพ ภาวะความเป็นผู้นำ และการทำงาน

เป็นทีม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที (Paired       

t-test) จากผลการทดลองพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ 

ด้านการเรียนรู้บทบาททีมสหวิชาชีพ ด้านภาวะความเป็นผู้นำและด้านการทำงานเป็นทีมสูงกว่าก่อน

การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นผู้สอน

ควรนำกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการพัฒนาทักษะนักศึกษาที่สอดรับกับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์และศตวรรษที่ 21 

  อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์ (2561) การพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้วย

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือทำงานเป็นทีมในรายวิชาสัมมนาวารสารศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้วยรูปแบบการสอนแบบ

ร่วมมือทำงานเป็นทีม ในรายวิชาสัมมนาวารสารศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา

สาขานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่  4  ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร            

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาวารสารศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 33 คน 

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถาม

ปลายเปิดความสามารถในการทำงานเป็นทีม และแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการ

สอนแบบร่วมมือทำงานเป็นทีม สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ได้ แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย                
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ค่าส่วนเบี่ยงเบน ผลการวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ผลความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความใส่ใจ 

กระตือรือร้น และรับผิดชอบการทำงาน รวมทั้งมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือต้องการให้งานออกมาดี   

ทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานภายในกลุ่ม และการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี และปัญหาที่พบในการทำงานเป็นทีม คือ เรื่องเวลาในการรวมกลุ่มไม่ตรงกัน 

รองลงที่คือปัญหาของการติดต่อสื่อสารผิดพลาด และผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 

4.39 โดยด้านบทบาทในการทำงานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านกระบวนการทำงานเป็นทีมและ              

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทีม มีค่าเฉลี่ย 4.38 

  6.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ  

  ลอล่ าร์  ซี  วอล  (Laura C. Walls, 2561) ได้ ศึ กษามุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสำรวจว่ า           

ศาลสุขภาพจิต (MHCs) มีความแตกต่างกันอย่างไรในแง่ของการทำงานร่วมกันซึ่งเราใช้เพ่ืออ้างอิง

โครงสร้าง MHC และแนวปฏิบัติของสมาชิกในทีมที่รวมตัวกันเพ่ือสร้างพันธกิจและเป้าหมายร่วมกัน 

จากกรอบการทำงานร่วมกันนี้เรายังตรวจสอบผลกระทบของการทำงานร่วมกันของ MHC ต่อผลลัพธ์

ของผู้เข้าร่วม การประเมินข้ามสถานที่ของแปด MHC ภายในรัฐเดียวดำเนินการโดยทีมนักวิจัยอิสระ

ของมหาวิทยาลัย ผลกระทบของนโยบายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความสำคัญของสภาที่ปรึกษา 

ในขณะที่เราไม่ได้ประเมินองค์ประกอบสำคัญแต่ละอย่างแยกกัน แต่เราพบว่าศาลสามแห่งที่ดูแลสภา

ที่ปรึกษาที่ทำงานอยู่นั้นล้วนถูกจัดอยู่ในประเภทศาลที่มีความร่วมมือระดับสูงซึ่งมีผลลัพธ์ของ

ผู้ เข้าร่วมที่ดีกว่า MHC ถูกใช้เป็นโปรแกรมการเบี่ยงเบนหลังการจองสำหรับบุคคลที่มี SMI           

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แม้ว่าจะมีวรรณกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ในการตรวจสอบปัจจัยของ

ผู้เข้าร่วมที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ แต่การศึกษาเพียงไม่ก่ีชิ้นได้ตรวจสอบปัจจัยระดับศาล

ที่มีส่วนทำให้ผลลัพธ์เหล่านี้ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม MHC     

มีส่วนสำคัญในการทำให้ศาลสำเร็จและหลังการกระทำผิดของ MHC 

  มาฮรอ ดวิ ซาพุตรา (Maskhur Dwi Saputra, 2561) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการทำงานร่วมกันของโมเดลจิ๊กซอว์ ด้วยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันของจิ๊กซอว์และ

รูปแบบการเรียนรู้ตามปัญหา (PBL) ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียน การวิจัยนี้ 

กระทำการออกแบบการทดลองโดยใช้การทดลองก่อนการทดลองกลุ่มหนึ่งก่อนการทดลอง          
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การดำเนินการตามรูปแบบความร่วมมือดังกล่าวดำเนินการใน SMK Batik 1 Surakarta, ชวากลาง, 

อินโดนีเซีย โดยมีนักศึกษาจำนวน 37 คน ของชั้นสิบเอ็ด ก่อนและหลังการใช้การทำงานร่วมกัน

แบบจำลองสองรูปแบบ นักเรียนจะได้รับแบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งกำหนดไว้

ในองค์ประกอบเดียวกัน ข้อมูลการวิจัยอยู่ในรูปแบบของคะแนนก่อนและหลั งการทดสอบซึ่ง        

ถูกวิเคราะห์โดยการตรวจสอบ t-test และได้รับคะแนนซึ่งการคำนวณได้รับการช่วยเหลือโดย

โปรแกรม SPSS 23 และผลการวิจัยพบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้รับก่อนและหลังการทดสอบหมายถึง 

48,44 และ68,93 ดังนั้นการนำความร่วมมือของจิ๊กซอว์และการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน 

(PBL) มาใช้จะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน จากการ

ค้นพบการวิจัยครั้งนี้มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการบังคับใช้ความร่วมมือของทั้งสองรุ่น ข้อจำกัดนี้เกิดขึ้น

ขณะนำเสนอผลลัพธ์ของการสนทนากลุ่ม 

  กวานเบา แฟง, ฟิลลิป วิงเคิง ชาน และเพเนโลปี คาโรเจอพอลรอส (Guangbao 

Fang, Philip Wing Keung Chan and Penelope Kalogeropoulos, 2564) ผลของการทำงาน

ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนต่อทักษะการรับรู้ของนักเรียน: หลักฐานจากการวิเคราะห์คะแนน

ความโน้มเอียง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ

เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของโรงเรียน การศึกษานี้ก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ด้านความรู้

ความเข้าใจของการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลของ China 

Education Panel Survey (CEPS, 2013–2014) โดยใช้การจับคู่คะแนนความชอบเพ่ือเปิดเผย

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ CEPS เป็นการสำรวจระดับชาติที่ค้นหาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์

การศึกษาของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  7 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 (อายุ 13 และ 15 ปี)     

ครูและผู้ปกครองโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการ

ทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนสามารถส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี

นัยสำคัญโดยพิจารณาจากตัวแปรร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการประมาณผลการรักษาที่แตกต่างกันใน

กลุ่มโควาเรียที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง นักเรียนที่มีสถานะทางสังคม - เศรษฐกิจ

สูงขึ้นและการสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีขึ้นจะได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนทางปัญญาของการ

ทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนน้อยกว่าผู้ที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจต่ำกว่าและ

การสนับสนุนจากครอบครัวที่จำกัด ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าประโยชน์ด้านความรู้ความเข้าใจของ
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การทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนไม่มีความแตกต่างกันในความสัมพันธ์กับสภาวะ

สุขภาพของนักเรียนเวลาเรียนรู้หรือประสบการณ์ในโรงเรียน ในที่สุดข้อจำกัด ของการศึกษาและ   

ทิศทางการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง 

  รุจนา, สิธิและรูดิบานิ , ราตา เบตา และเอ็มมาวาที โซเฟีย (Nurjanah, Siti and 

Rudibyani, Ratu Betta and Emmawaty Sofia, 2563) ได้ศึกษาผลของ LKPD จากการเรียนรู้

แบบค้นพบเพ่ือปรับปรุงทักษะการทำงานร่วมกันและความเชี่ยวชาญในแนวคิดของนักเรียน Jurnal 

Pendidikan และPembelajaran Kimia งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพ่ืออธิบายประสิทธิภาพของการใช้ 

LKPD โดยอาศัยการเรียนรู้แบบค้นพบเพ่ือปรับปรุงทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนและ     

ความเชี่ยวชาญในแนวคิดของสมการวัสดุของอัตราและลำดับปฏิกิริยา งานวิจัยนี้ใช้การทดลองกึ่ง

ทดลองซึ่งการออกแบบเป็นการออกแบบกลุ่มควบคุมก่อนหลัง - หลังการทดสอบ กลุ่มตัวอย่างใน

งานวิจัยนี้คือ XI MIPA 1 เป็นคลาสทดลองและ XI MIPA 2 เป็นคลาสควบคุมโดยใช้เทคนิคการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง การปรับปรุงของนักเรียนสามารถเห็นได้จากคะแนน n-Grain โดยเฉลี่ยและ

ขึ้นอยู่กับขนาดผลกระทบของทักษะการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้แนวคิดผ่าน LKPD ตามการ

เรียนรู้แบบค้นพบ ผลการวิจัยพบว่าคะแนน n-Grain ของทักษะการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้

แนวคิดผ่าน LKPD จากการเรียนรู้แบบค้นพบได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการ

เรียนรู้แบบเดิม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกันและความเชี่ยวชาญด้านแนวคิดของ

สมการวัสดุของอัตราและลำดับปฏิกิริยาผ่าน LKPD โดยอาศัยการเรียนรู้แบบค้นพบนั้นมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลลัพธ์อีกประการหนึ่งของ LKPD จากการเรียนรู้แบบค้นพบพบว่ามีทักษะ

การทำงานร่วมกันของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางและมีนักเรียนที่เชี่ยวชาญด้านแนวคิดจำนวนมาก 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิก การเรียนรู้แบบ

ใช้โครงงานเป็นฐาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ดังที่

กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของเทคโนโลยีโมชั่นอินโฟกราฟิก และการเรียนรู้แบบใช้

โครงงานเป็นฐานนั้น สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีรูปแบบขั้นตอนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

กระบวนการต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง

การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกยังช่วยพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกัน       
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มีการรับฟัง แสดงออกทางความคิดเห็น มีการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบ ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้

สอดคล้องกับการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างดี 

 

 

 

 



  
 

 
 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน       

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือศึกษาความสามารถในการ    

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี 2.เพ่ือศึกษา

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 4. เครื่องที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 5. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 6. วิธีการดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 1.1. ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี 

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 100 คน 

 1.2. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนารีวิทยา  

ราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)     

จากจำนวน 5 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน 
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

 2.1. ตัวแปรต้น 

  2.1.1 การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ 

 2.2. ตัวแปรตาม 

  2.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

  2.2.2 ความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

  2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการ

ทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pretest-Posttest Design (Tuckman,1999: 

161 อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธุ์,2549: 144) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

 แบบแผนการวิจัย 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

 

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย 

T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 

X แทน การสอนโดยการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ 

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
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4. เครื่องที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือสำหรับการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
  4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน     

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงาน

ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  4.2 โมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์  

  4.3 แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

  4.4 แบบประเมินการทำงานร่วมกัน 

  4.5 แบบประเมินผลการทำโครงงาน 

  4.6 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 
5. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงาน

ร่วมกัน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิก

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยยึดหลักเนื้อหา

จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา           

และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

  5.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ       

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

  5.1.2 ศึกษาจุดประสงค์ คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 

5 ภูมิศาสตร์ 

  5.1.3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโมชั่นอินโฟกราฟิก และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน 
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  5.1.4 นำหลักการที่ได้จากเอกสาร มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือออกแบบกิจกรรม    

การจัดการเรียนรู้ 

  5.1.5 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือนำมาใช้ในการสร้างแผน        

การจัดการเรียนรู้ 

  5.1.6 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วย โมชั่นอินโฟกราฟิกแบบโครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

ซึ่งประกอบไปด้วย มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและ    

การประเมินผลการเรียนรู้ 

  5.1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ     

ความถูกต้องและความเหมาะสม เพ่ือนำมาปรับปรุงและแก้ไขตามคำแนะนำ 

  5.1.8 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขเรียบร้อย  ไปประเมิน

คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 3 ท่าน และ    

ด้านโครงงานจำนวน 3 ท่าน รวมทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการ

เรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ ที่มี  

ผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน (ดังภาคผนวก ค) ซึ่งมี

ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert,    

อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107-108) 

  โดยกำหนดระดับค่า ดังนี้ 

   ระดับ  5  หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

   ระดับ  4  หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

   ระดับ  3  หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  

   ระดับ  2  หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  

   ระดับ  1  หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  โดยมีการกำหนดเกณฑ์แปลผลระดับคะแนน ตามแนวคิดของเบสท์ (Best. 1986 : 195) 

ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก 

   คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง อยู่ในระดับดี 
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   คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้ 

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  แผนการจัดการเรียนรู้จริงต้องได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีคุณภาพ

อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

  โดยแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่น
อินโฟกราฟิกแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีข้ันตอนการสร้าง
ดังนี้ 
  5.1.8.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดแนวทางในการสร้างแบบประเมินคุณภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  5.1.8.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือมื่อกำหนดความหมายและ

ขอบเขตของสิ่งที่จะประเมิน โดยสร้างแบบประเมินขึ้นมาโดยแบ่งเป็นด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมและด้านแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งมีลักษณะของแบบ

ประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามหลักการของ ลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์    

ทวีรัตน์, 2543: 107-108) โดยกำหนดระดับค่า ดังนี้ 

   5  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

   4  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

   3  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 

   1  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  5.1.8.3 นำแบบประเมินคุณภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์      

ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบประเมินคุณภาพ 

  5.1.8.4 นำแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ที่แก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อย

เสนอให้ผู้ เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)                 

แล้วนำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
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   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 

   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน    0 

   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีสอดคล้อง  ให้คะแนน  - 1 

  จากนั้นนำผลการประเมินมาคำนวณ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การ

พิจารณา คือ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 

ขึ้นไป ถือว่ามีสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 

ของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าเท่ากับ 

0.94 สามารถนำมาเป็นข้อคำถามในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ได้ (ดังภาคผนวก ค) 

  5.1.8.5 ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

  5.1.8.6 ได้แบบประเมินคุณภาพ เพ่ือนำไปใช้ในการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 

ซึ่ งผลการประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้  โดยผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 6 ท่าน พบว่า         

มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.61 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) 

เท่ากับ 0.1  (ดังภาคผนวก ค) 

 5.1.9 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อย ไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 

 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                                        

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ศึกษาจุดประสงค์ คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วย โมชั่นอินโฟกราฟิกแบบโครงงานเป็นฐาน            

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์                                                 

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

แก้ไขปรับปรุง 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แก้ไขปรับปรุง 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปประเมินหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 

ได้แผนจัดการเรียนรู้ไปใช้ในงานวิจัย 

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือนำมา
แก้ไขและปรับปรุง 



  86 

 5.2 โมชันอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ      

ในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

  5.2.1 วิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) ซึ่งได้แก่ความต้องการของผู้เรียน 

ในช่วงวัยที่จะทำการวิจัย คือ ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 

  5.2.2 วิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content and Task Analysis) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้     

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  5.2.3 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ (Analyze Objective) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาตราฐาน ส 5.2 ที่เกี่ยวกับเรื่อง ภูมิศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5.1 ม.1/2 และ

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ม.1/3 

  5.2.4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Analyze Environment) ได้แก่ ความพร้อมของ

สถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ           

ในการทำงานร่วมกัน 

  5.2.5 กำหนดขอบเขตของเนื้อหา และทิศทางในการออกแบบงานให้เหมาะสมสำหรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  5.2.6 กำหนดรูปแบบรายละเอียด ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

  5.2.7 ออกแบบผังงาน (flowchart) โดยกำหนดว่าต้องสิ่งใดบ้าง เนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์ 

รูปภาพ สัญลักษณ์ เสียง สี และอ่ืนๆ ออกแบบดำเนินเรื่อง (storyboard) ออกแบบการเคลื่อนไหว

ของสัญลักษณ์รูปภาพ คำพูดต่างๆ ให้มีความชัดเจนในแต่ละฉาก ออกแบบหน้าจอภาพ (screen 

design) การจัดการเรื่องการวางพ้ืนที่ในหน้าจอแต่ละฉาก โดยให้มีการขยับหรือวางในส่วนที่มีความ

สวยงาม การใช้สีให้เข้ากับเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์ และการจัดวางเพ่ือให้ดูดึงดูดน่าสนใจ  จากนั้นนำ   

ผังงาน บทดำเนินเรื่อง และหน้าจอภาพของโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน     

เป็นฐาน เรื่องภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงาน
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ร่วมกัน ซึ่งมีการนำเอาสัญลักษณ์ภาพ เช่น ภูเขา คน ธงชาติ เป็นต้น สี เสียงบรรยาย และเสียงต่างๆ

ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทวีปเอเชีย ภูมิศาสตร์ นำเอาส่วนใจความสำคัญของเนื้อหาในบทเรียนทวีปเอเชีย     

ใส่ภายในโมชั่นอินโฟกราฟิก มีการนำเสนอในรูปแบบที่การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ความยาว 3-5 นาที 

ที่ทำการออกแบบเสร็จ นำไปเสนอต่อที่ปรึกษาเพ่ือนำมาแก้ไขและปรับปรุง 

 

 
 

แผนภาพที่ 3 โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องภูมิศาสตร์ 
 

5.2.8 นำโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องภูมิศาสตร์  
ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ที่ผ่านการแก้ไข
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ การออกแบบโมชั่นกราฟิก 
จำนวน 3 ท่าน และด้านเนื้ อหาทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 3 ท่าน                   
รวมเป็น จำนวน 6 ท่าน (ดังภาคผนวก ค) เพ่ือประเมินคุณภาพโดยใช้ แบบประเมินคุณภาพโมชั่น
อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 107 - 108)  
   การวิเคราะห์ค่าคะแนน มีดังนี้ 

    5  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

    4  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

    3  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
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    2  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 

    1  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

   โดยมีการแปลผลระดับคะแนน ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1986: 195) ดังนี้ 

    คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก 

    คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับดี 

    คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 

    คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้ 

    คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

   โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผล

ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ที่ผ่านการประเมินจะต้อง

ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จึงถือว่ามีคุณภาพในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

   โดยแบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน   

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการ

ทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

    1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดแนวทางในการสร้างแบบประเมิน

คุณภาพของโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

    2. สร้างแบบประเมินคุณภาพ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือกำหนดความหมายและ

ขอบเขตของสิ่งที่จะประเมิน โดยสร้างแบบประเมินขึ้นจำนวน 2 ชุด แบ่งเป็นทางด้านเนื้อหาวิชา

ภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ชุด และด้านการออกแบบ จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินเป็น

มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 

107-108) คือ คุณภาพระดับดีมาก คุณภาพระดับดี คุณภาพระดับปานกลาง คุณภาพระดับพอใช้ 

และคุณภาพระดับต้องปรับปรุง โดยกำหนดระดับค่าดังต่อไปนี้ 

     ระดับ 5  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

     ระดับ 4  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  

     ระดับ 3  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  

     ระดับ 2  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  

     ระดับ 1  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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    3. นำแบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐานทีส่ร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบประเมิน

คุณภาพ  

    4. นำแบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐาน ที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

     ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง   ให้คะแนน  +1  

     ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน    0  

     ถ้าแน่ใจว่าขอ้คำถามนั้นไม่มีสอดคล้อง  ให้คะแนน   -1 

    จากนั้นนำผลการประเมินมาคำนวณ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้

เกณฑ์พิจารณา คือ แบบประเมินคุณภาพ ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  

ให้ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ของแบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

จำนวน 3 ท่าน พบว่า  ด้านเนื้อหาโมชั่นอินโฟกราฟิก มีค่าเท่ากับ 1 และด้านการออกแบบโมชั่น      

อินโฟกราฟิกมีค่าเท่ากับ 1 สามารถนำมาเป็นข้อคำถามในแบบประเมินคุณภาพได้ (ดังภาคผนวก ค) 

    5. แก้ไขและปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

    6. ได้แบบประเมินคุณภาพไปใช้ในการหาคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับ

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

    ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของ โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 ท่าน พบว่า ด้านเนื้อหาโมชั่นอินโฟกราฟิก มีคุณภาพอยู่

ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.89 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.30 

และด้านการออกแบบโมชั่นอินโฟกราฟิก มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.90 

และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.30 (ดังภาคผนวก ค) 

   5.2.9 แก้ไขและปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
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   5.2.10 ได้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่ผ่านการ

ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 

   5.2.11 นำโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง

ภูมิศาสตร์ ไปทดสอบหาประสิทธิภาพ โดยจะทำการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการแบ่งจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 นักเรียนกลุ่ม

เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและข้อบกพร่องของโมชั่นอินโฟกราฟิก        

โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ดังนี้ 

    1. ทดลองรายบุคคล (One to one tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 คน แบ่งออกเป็น เก่ง จำนวน 1 คน ปานกลาง จำนวน 1 คน และอ่อน 

จำนวน 1 คน โดยแบ่งจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2563 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ จากการทดลองรายบุคคล (One to one tryout) 

 

E1 

(ประสิทธิภาพระหว่างเรียน) 
E2 

(ประสิทธิภาพหลังเรียน) 
เกณฑ์การประเมิน 

88.33 95.00 80/80 
 
  

    จากตารางที่ 1 โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง ภูมิศาสตร์พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 คน มีการเรียน  

การสอนจำนวน 2 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้โมชั่นอินโฟ

กราฟิก เรื่องภูมิศาสตร์  ทวีปเอเชีย โดยผ่านกระบวนการย่อเนื้อหาให้มีใจความสำคัญและชัดเจน   

ต่อการเรียนการสอน มีการนำเสนอผ่านกราฟิกต่างๆ เช่น รูปสภาพอากาศ รูปแผนที่ เป็นต้น    

พร้อมทั้งเสียงบรรยายให้ง่ายต่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและง่ายต่อผู้เรียนในการวิเคราะห์และจดจำสิ่ง    

ที่เรียน จำนวน 2 ตอน จากนั้นผู้สอนมีกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากโมชั่นอินโฟกราฟิก    

ที่เรียนไปว่าผู้เรียนได้อะไรบ้างจากการศึกษา โดยให้ผู้เรียนกำหนดเรื่องที่อยากนำเสนอด้วยตนเอง 

จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนตอบคำถามท้ายคาบโดยผู้สอนเป็นผู้ถาม จำนวน 20 ข้อ (ประสิทธิภาพ
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ระหว่างเรียน, คะแนนดิบ) อาทิตย์ถัดมาให้ผู้เรียนนำเสนอสิ่งที่ค้นคว้าศึกษามาหน้าห้องคนละไม่เกิน 

5 นาที และผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบท้ายคาบจำนวน 20 ข้อ (ประสิทธิภาพหลังเรียน, คะแนนดิบ) 

โดยประสิทธิภาพระหว่างเรียนคะแนนดิบของเด็กเก่ง 19 คะแนน เด็กปานกลาง 18 คะแนน และ        

เด็กอ่อน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.33 และประสิทธิภาพหลังเรียนคะแนนดิบของเด็กเก่ง 20 

คะแนน เด็กปานกลาง 19 คะแนน และเด็กอ่อน 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00 แสดงว่า

ประสิทธิภาพของ โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์         

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.33/95.00 ดังนั้น  โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน     

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

    2. นำโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง

ภูมิศาสตร์ ไปทดลองกับกลุ่มย่อย (Small group Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ จากการทดลองกลุ่มย่อย (Small group Tryout) 

 

E1 

(ประสิทธิภาพระหว่างเรียน) 
E2 

(ประสิทธิภาพหลังเรียน) 
เกณฑ์การประเมิน 

87.78 93.89 80/80 
 

 จากตารางที่ 2 โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 9 คน ทำแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ 
คิดเป็นร้อยละ 87.78 และทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 93.89 แสดงว่าประสิทธิภาพ
ของ โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.78/93.89 ดังนั้น  โมชั่น อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
เรื่อง ภูมิศาสตร์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

5.2.12 ได้สื่อโมชั่น อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
เรื่อง ภูมิศาสตร์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป โดยการจับฉลากเลือกนักเรียน จำนวน 30 คน 
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

วิเคราะห์ เกี่ยวเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนื้อหารายวิชาเรื่อง ภูมิศาสตร์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 
ออกแบบโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์  

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 
 

สร้างโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์  
ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

 

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือนำมา
แก้ไขและปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 
 

นำโมชั่นอินโฟกราฟิกไปทดลองหาประสิทธิภาพ  
โดยการทดลองรายบุคคล  
และทดลองกับกลุ่มย่อย 

 นำโมชั่นอินโฟกราฟิกไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

แก้ไขปรับปรุง 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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 5.3 แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมิน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนตามแนวคิดของมาซาร์โน 

(Marzano, 2001) ในการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน โดยมีขั้นตอน       

การดำเนินการ ดังนี้ 

  5.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ   

การคิดวิเคราะห์จากตำรา งานวิจัย และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดจุดมุ่งหมายของ       

แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

  5.3.2 ดำเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือเป็นเครื่องมือวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกคำตอบทั้งหมด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

เพ่ือทำการคัดเลือกข้อที่คุณภาพตามเกณฑ์ให้เหลือจำนวน 20 ข้อ ตามแนวคิดของ มาซาร์โน 

(Marzano, 2001) โดยกำหนดให้มีคำถามวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 

คือ 1. ด้านการจำแนก 2. ด้านการจัดหมวดหมู่ 3. ด้านการเชื่อมโยง 4. ด้านการสรุปความ และ5. 

ด้านการประยุกต์ 

  5.3.3 นำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สร้างข้ึนมา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา  

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และนำมาแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ  

  5.3.4 นำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือความถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือ 

แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกำหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
 

   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง         ให้คะแนน        +1 

   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง       ให้คะแนน         0 

   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีสอดคล้อง     ให้คะแนน        -1 
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  หลังจากนั้น นำข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของ

แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยเกณฑ์การพิจารณา คือ แบบวัดความสามารถในการ                 

คิดวิเคราะห์ต้องมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่

ยอมรับได้ ซึ่งผลวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบวัดความสามารถในการ           

คิดวิเคราะห์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าเท่ากับ 1 จากนั้นนำแบบวัดความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไขตามตำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ (ดังภาคผนวก ค) 

  5.3.5 นำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขและผ่านเกณฑ์

จำนวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียนเนื้อหา

เดียวกันมาแล้ว จำนวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาคุณภาพเป็นรายข้อ (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) คือ 

ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) 0.20 ขึ้นไป 

  5.3.6 นำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ให้ผู้เรียนทำแล้ว มาตรวจให้คะแนน

และวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) และคัดข้อสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่มีค่า

ระดับความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) 0.20 จากผลวิเคราะห์รายข้อ

พบว่า ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน 20 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมีความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 

และมีค่าอำนาจจำแนก (r) 0.20 ขึ้นไป จากผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่า ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์มี

จำนวน 20 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.06-0.70 และค่าค่าอำนาจจำแนก (r)      

อยู่ระหว่าง -0.55-0.69 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อสอบจำนวน 20 ข้อ (ได้แก่ข้อที่ 1 , 2, 3, 4, 6, 7, 

10, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30) (ดังภาคผนวก ค) 

  5.3.8 นำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์คัดเลือกข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์

จำนวน 20 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้ สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

ผลจากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

จำนวน 20 ช้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 (ดังภาคผนวก ค) 

  5.3.9 นำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา

ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
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แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ               

ในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือกำหนดจุดมุ่งหมาย 

สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือนำมา
ปรับปรุงและแก้ไข 

แก้ไขปรับปรุง 
 

นำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)                

เลือกข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

นำไปทดลองใช้กับผู้เรียน จำนวน 30 คน ที่เคยเรียนเนื้อหาเดียวกันมาแล้ว 

ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r)   

คัดเลือกแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบทดสอบ โดยใช้ สูตร KR-20 

นำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แก้ไขปรับปรุง 
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 5.4 แบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

 แบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับ

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินพฤติกรรม

การทำงานร่วมกันของผู้เรียน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) ในการประเมิน

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

  5.4.1 ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิธีการสร้างเกี่ยวกับแบบประเมิน

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของผู้เรียน 

  5.4.2 วิเคราะห์เนื้อหา และกำหนดจุดประสงค์ของเรื่อง ภูมิศาสตร ์

  5.4.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน ให้ครอบคลุมตาม

จุดประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค ของกลุ่มงานวัดและประเมินผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (2554) โดยกำหนดองค์ประกอบ และเกณฑ์การให้คะแนนจะแบ่ง

ออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1.ความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี 2.ความร่วมมือในกลุ่ม 3.การแสดงความ

คิดเห็น 4.มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนในกลุ่ม และ5 .ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม     

(ดังภาคผนวก ค) แต่ละองค์ประกอบจะประกอบไปด้วย 5 ระดับคะแนน คือ 

  การแปลความหมายคะแนนรวมทั้งหมด 

   คะแนน 80 – 100          หมายถึง        ทำงานร่วมกันอยู่ในระดับมากที่สุด 

   คะแนน 70 – 79  หมายถึง       ทำงานร่วมกันอยู่ในระดับมาก 

   คะแนน 60 – 69  หมายถึง        ทำงานร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง 

   คะแนน 50 – 59  หมายถึง        ทำงานร่วมกันอยู่ในระดับน้อย 

   คะแนน  0 – 49  หมายถึง        ทำงานร่วมกันอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  5.4.4 นำแบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์            

ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

  5.4.5 นำแบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกัน ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย 

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

แล้วนำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
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   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 

   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน    0 

   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีสอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 

  จากนั้นนำผลการประเมินมาคำนวณเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การ

พิจารณา คือ แบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกันต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

ถือว่ามีสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และเหมาะสมที่จะนำมาเป็นแบบวัดความสามารถในการ

ทำงานร่วมกัน สำหรับการวิจัยต่อไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัด

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าเท่ากับ 1 สามารถ

นำมาเป็นข้อคำถามในแบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกัน (ดังภาคผนวก ค) 

  5.4.6 แก้ไขและปรับปรุงแบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกัน ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

  5.4.7 ได้แบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกัน นำไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนารีวิทยา ราชบุรี ปีการศึกษา 2561 จำนวน 

30 คน ต่อไป 
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แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน 
 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิธีการสร้างเกี่ยวกับแบบประเมินความสามารถ 

ในการทำงานร่วมกันของผู้เรียน 

วิเคราะห์เนื้อหา และกำหนดจุดประสงค์ 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

แก้ไขปรับปรุง 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือนำมา
ปรับปรุงและแก้ไข 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แก้ไขปรับปรุง 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

นำแบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกันไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)                

เลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

 
แก้ไขและปรับปรุงแบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 

นำแบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกันไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างวิจัย 
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 5.5 แบบประเมินโครงงาน 

 ขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินโครงงานในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับ      

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และ

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีข้ันตอนดังนี้ 

  5.5.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินโครงงานตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert)       

จากตำราและเอกสารต่างๆ 

  5.5.2 สร้างแบบประเมินโครงงานในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีหัวข้อการประเมิน ทั้งหมด 3 หัวข้อ   

1.ด้านเนื้อหาโครงงาน 2.ด้านออกแบบและนำเสนอโครงงาน และ3.ด้านทักษะส่วนบุคคล โดยกำหนด

แบ่งระดับคะแนนแบบประเมินโครงงานทั้งหมดออกเป็น 5 ระดับ คือ 

   5   หมายถึง   มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

   4   หมายถึง   มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

   3   หมายถึง   มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

   2   หมายถงึ   มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 

   1   หมายถึง   มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง 

  การแปลผลระดับคะแนน ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับดีมาก 

   คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  อยู่ในระดับพอใช้ 

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  อยู่ในระดับปรับปรุง 

  5.5.3 นำแบบประเมินโครงงานที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้อง เหมาะสม และนำมาปรับปรุงแก้ไข 

  5.5.4 นำแบบประเมินโครงงานที่มีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน   

3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของคำถาม หาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
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  เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 

   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง  ให้คะแนน    0 

   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีสอดคล้อง ให้คะแนน  -1 

  จากนั้นนำผลการประเมินมาคำนวณ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์      

การพิจารณา คือ แบบประเมินโครงงานต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามี  

ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของ        

แบบประเมินโครงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าเท่ากับ 1 สามารถนำเป็นข้อคำถาม    

ในแบบประเมินโครงงานได้ (ดังภาคผนวก ค) 

  5.5.5 ได้แบบประเมินโครงงานที่ผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้ว ไปใช้ในงานวิจัยต่อไปได้ 
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แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงงาน 
 

 

  

ศึกษาและค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิธีการสร้างเก่ียวกับแบบประเมินโครงงาน 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจากตำราและเอกสารต่างๆ 

 สร้างแบบประเมินโครงงานในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์  

 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ผ่าน 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือนำมา
ปรับปรุงและแก้ไข 

แก้ไขปรับปรุง 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

แก้ไขปรับปรุง 
 

นำแบบประเมินโครงงานไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

ได้แบบประเมินโครงงานในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู ้
แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
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 5.6 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 ขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีข้ันตอนดังนี ้

  5.6.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert)       

จากตำราและเอกสารต่างๆ 

  5.6.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้     

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยกำหนดแบ่งระดับคะแนน

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจทั้งหมดออกเป็น 5 ระดับ คือ 

   5  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมากที่สุด 

   4  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก 

   3  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับน้อย 

   1  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  การแปลผลระดับคะแนน ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  5.6 .3 นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ สร้างขึ้ น  เสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึกษา             

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และนำมาแก้ไขปรับปรุง 

  5.6.4 นำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของคำถาม หาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
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   เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

    ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง   ให้คะแนน  +1 

    ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง   ให้คะแนน    0 

    ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีสอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 

 จากนั้นนำผลการประเมินมาคำนวณ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์          

การพิจารณา คือ แบบประเมินความพึงพอใจต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่า         

มีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่ งผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)              

ของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าเท่ากับ 1 สามารถ   

นำเป็นข้อคำถามในแบบประเมินความพึงพอใจได้ (ดังภาคผนวก ค) 

  5.6.5 ได้แบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้ว ไปใช้ในงานวิจัย

ต่อไปได ้
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แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากตำราและเอกสารต่างๆ 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์  

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือนำมา
ปรับปรุงและแก้ไข 

แก้ไขปรับปรุง 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

นำแบบประเมินความพึงพอใจไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

ได้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับ 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ไม่ผ่าน 

แก้ไขปรับปรุง 
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6. วิธีดำเนินการวิจัย  

 ผู้วิจัยดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน             

นารีวิทยา ราชบุรี โดยใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องภูมิศาสตร์ 

ซึ่งมีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 

 6.1 ขั้นเตรียมก่อนการทดลอง  

  6.1.1 ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผน  

  ผู้วิจัยทำการศึกษาค้นคว้า เนื้อหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโมชั่นอินโฟกราฟิก

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน เพ่ือนำมาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ หลักการ และแนวคิด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  

  6.1.2 ดำเนินการออกแบบ  

  ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน            

ของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน จากการวิเคราะห์เนื้อหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         

เพ่ือกำหนดรูปแบบของโมชั่นอินโฟกราฟิก แผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์ในการวัด และประเมินผล  

  6.1.3 ดำเนินการพัฒนา  

  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้  

   6.1.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ     

ในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   6.1.3 .2 โมชั่น อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกันของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการนำเอาสัญลักษณ์ รูปภาพ เช่น คน ธงชาติ แม่น้ำ เป็นต้น 

นำมาใส่ให้เข้ากันกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับ เรื่องทวีปเอเชีย ภูมิศาสตร์ ที่ทำงานวิเคราะห์ให้เหลือเนื้อหาที่

เหมาะสมสำคัญ พร้อมด้วยเสียงบรรยายแต่ละฉากของโมชั่นอินโฟกราฟิก มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบ

ที่น่าสนใจ การนำเอาเสียงประกอบเอฟเฟกต่างๆเพ่ือให้เกิดความดึงดูผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

   6.1.3.3 แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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   6.1.3.4 แบบประเมินการทำงานร่วมกัน 

   6.1.3.5 แบบประเมินโครงงาน 

   6.1.3.6 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถใน

การทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 6.2 ขั้นดำเนินการทดลอง  

  6.2.1 ขั้นเตรียมการ  

   6.2.1.1 ผู้วิจัยติดต่อเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

   6.2.1.2 ผู้วิจัยจัดเตรียมสถานที่ ประสานงานกับทางโรงเรียนที่ดำเนินการทดลอง

และอุปกรณ์ คือ คอมพิวเตอร์และห้องเรียน 

   6.2.1.3 ผู้วิจัยเตรียมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยเริ่มจากการปฐมนิเทศ 

เกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนการวัดผล การประเมินผล 

  6.2.2 ขั้นทดลอง  

   6.2.2.1 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ทำแบบวัดความสามารถในการ     

คิดวิเคราะห์ (ก่อนเรียน) ก่อนการเรียนการสอนโดยใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

   6.2.2.2 ผู้วิจัยดำเนินการให้กลุ่มตัวอย่างเรียนโดยใช้โมชั่นอินโฟกราฟิก ในเรื่อง 

ภูมิศาสตร์ หลังจากนั้นผู้วิจัยจะทำการกระตุ้นความสนใจ ด้วยคำถามต่างๆเริ่มการแบ่งกลุ่ม พร้อม  

คิดหัวข้อเรื่องของการทำโครงงาน ศึกษาค้นคว้า ในระหว่างนี้ผู้วิจัยจะทำการเก็บข้อมูลความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันของกลุ่มตัวอย่าง จากการสังเกต 

   6.2.2.3 ผู้วิจัยเริ่มให้กลุ่มตัวอย่างทำการแบ่งกลุ่ม 5 - 6 คน พร้อมคิดหัวข้อเรื่อง

ของการทำโครงงานและศึกษาค้นคว้า ในระหว่างนี้ผู้วิจัยจะทำการเก็บข้อมูลความสามารถใน       

การทำงานร่วมกันของกลุ่มตัวอย่าง 

   6.2.2.4 ผู้วิจัยดำเนินให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

(หลังเรียน) ของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน               

เรื่อง ภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียน 
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   6.2.2.5 ให้กลุ่มตัวอย่างออกมานำเสนอโครงงานของกลุ่มตนเอง โดยผู้วิจัยจะทำ

การประเมินโครงงานของกลุ่มตัวอย่าง 

   6.2.2.6 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทดลองแล้วนำผล

แบบวัดต่างๆ ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป  

 6.3 ขั้นการวิเคราะห์ผล และสรุปผลการทดลอง 

  6.3.1 วิเคราะห์และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกัน จากแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

  6.3.2 วิเคราะห์ และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกัน จากแบบวัดความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

  6.3.3 วิเคราะห์ และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกัน จากแบบประเมินโครงงาน 

  6.3.4 วิเคราะห์ และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลเปรียบเทียบการใช้ โมชั่น

อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

 7.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  7 .1.1 หาความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา โดยการดัชนีความสอด คล้อง (Index of 

consistency: IOC ) โดยใช้สูตรของโรดเนลลีและแฮมเบิลตัน (สมนึก ภัททิยธนี, 2544: 218 - 220) 
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IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

 

เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือ 
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

 ∑𝑅 แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 𝑁 แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 

  7.1.2 การหาค่าความยากง่าย (PE) ของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดย

ใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 199-200) 

  𝑃𝐸  = 
𝑆𝑢+𝑆𝐿−(2𝑁𝑋𝑚𝑖𝑛)

2𝑁(𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛)
 

 
 

เมื่อ  𝑃𝐸   แทน  ค่าดัชนีความง่าย 

𝑆𝑢  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 

𝑆𝐿  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 

𝑁   แทน  ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง หรือ อ่อน 

𝑋𝑚𝑎𝑥  แทน คะแนนที่นักเรียนทำได้สูงสุด 

𝑋𝑚𝑖𝑛  แทน  คะแนนที่นักเรียนทำได้ต่ำสุด 
  7.1.3 การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบวัดความสามารถในการ     

คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 201) 

  D =
Su−𝑆𝐿

𝑁(𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛)
 

 

เมื่อ  D  แทน  ค่าอำนาจจำแนก 

𝑆𝑢  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 

𝑆𝐿  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 

𝑁   แทน  ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง หรือ อ่อน 

𝑋𝑚𝑎𝑥  แทน คะแนนที่นักเรียนทำได้สูงสุด 

𝑋𝑚𝑖𝑛  แทน  คะแนนที่นักเรียนทำได้ต่ำสุด 
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  7.1.4 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความสามารถในการ

คิดวิ เคราะห์ของผู้ เรียน  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α- Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 200) 

  α =
𝑛

𝑛−1
(1 −

∑Si
2

S𝑡
2 ) 

 
 

เมื่อ  α แทน  ค่าอำนาจจำแนก 

𝑛 แทน  จำนวนข้อคำถาม 

𝑠𝑡  แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

𝑠𝑖   แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 

 7.2 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  7.2.1 ค่าเฉลี่ย (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2559: 33) 

   �̅�=
∑ 𝑥

𝑁
 

   

เมื่อ  �̅� แทน  ค่าเฉลี่ย  
∑ 𝑥 แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

𝑁  แทน  จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมาย 
 

  7.2.2 การหาค่าร้อยละ (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2559: 33) 

          𝑃=
𝑓

𝑁
 × 100 

 
เมื่อ  𝑃 แทน  ร้อยละ  

𝑓 แทน  ความถี่หรือจำนวนข้อมูลที่ต้องการหาร้อยละ 

𝑁  แทน  จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
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  7.2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2559: 50) 

  𝑆. 𝐷 = √
𝑁 ∑ 𝑥2−(∑𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

เมื่อ  𝑆. 𝐷 แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

x แทน  คะแนนแต่ละคน 

𝛴𝑥2  แทน  ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกกำลังสอง 

                            (∑𝑥)2 แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 

   𝑁 แทน  จำนวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
 

 7.3 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการทดลองสมมุติฐาน 

  7.3.1 การหาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน     

โดยใช้สูตร t - test แบบ Dependent (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 112 ) 

   t =
ΣD

√𝑛∑𝐷2−(∑𝐷)2

𝑛−1

 

  

เมื่อ  t แทน  ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

D แทน  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

𝑛  แทน  จำนวนนักเรียน 

ΣD แทน  ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

   ∑𝐷2 แทน  ผลรวมของผลต่างกำลังสองคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

                            (∑𝐷)2 แทน  ยกกำลังสองของ ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนเรียน 
และหลังเรียน 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัย เรื่อง ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน          

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอน ต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน     

ด้วยการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 ตอนที่  2 ผลการประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  

 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้

โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้

โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการ           

คิดวิเคราะห์จากแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำนวน 30 คน โดยวิธีสุ่มอย่ างง่าย 

(Simple Random Sampling) คละจาก 5 ห้องเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S. D)   ซึ่งมีผลการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ระดับความสามารถทางการเรียน n x̅ S. D. t 

คะแนนก่อนเรียน (T1) 30 8.53 1.78 
-36.84 

คะแนนหลังเรียน (T2) 30 18.23 1.22 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 3 สรุปผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและ    

หลังเรียน ด้วยการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ 

พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 8.53 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 1.78 ส่วนคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) 

เท่ากับ 18.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 1.22 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับ 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 ผลแบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิก

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมิน

พฤติกรรมการทำงานร่วมกันของผู้เรียน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) สำหรับการ

ประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันของผู้เรียน ซึ่งมีผลการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟ
กราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

รายการประเมิน 
ผลการ

ประเมนิ/
คะแนน 

ร้อย
ละ 

ระดับ 

1. ความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี 

1.1 สามารถบริหารจัดการตนเองได้ดี 123 62 มากที่สุด 

1.2 มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ 124 62 มากที่สุด 

1.3 เข้าใจผู้อื่นได้อย่างดี 132 66 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟ
กราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการ

ประเมิน/
คะแนน 

ร้อย
ละ 

ระดับ 

1.4 มีการวางแผนงานและกระจายงานอย่างเหมาะสม 128 64 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี 126.75 63 มากที่สุด 

2. ความร่วมมือในกลุ่ม 

2.1 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทำตามหน้าที่

ทุกคน 

130 65 มากที่สุด 

2.2 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนทำงาน 132 66 มากที่สุด 

2.3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน เป็นระบบ 135 67 มากที่สุด 

2.4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน 130 65 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านความร่วมมือในกลุ่ม 131.75 65 มากที่สุด 

3. การแสดงความคิดเห็น 

3.1 มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกต 131 65 มากที่สุด 

3.2 มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง 130 65 มากที่สุด 

3.3 มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริง 128 64 มากที่สุด 

3.4 มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการประเมินค่า 130 65 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านการแสดงความคิดเห็น 129.75 64 มากที่สุด 

4. มีน้ำใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 

4.1 มีความจริงใจต่อตนเองและผู้อ่ืน 133 66 มากที่สุด 

4.2 เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 135 67 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟ
กราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการ

ประเมิน/
คะแนน 

ร้อย
ละ 

ระดับ 

4.3 มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 135 67 มากที่สุด 

4.4 แบ่งปัน เสียสละต่อตนเองและผู้อ่ืน 136 68 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านมีน้ำใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 134.75 67 มากที่สุด 

5. ยอมรับฟังความคิดเห็น 

5.1 รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม 136 68 มากที่สุด 

5.2 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (กลุ่มอื่น) 127 63 มากที่สุด 

5.3 รับฟังความคิดเห็นของผู้สอน 128 64 มากที่สุด 

5.4 รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ 126 63 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านยอมรับฟังความคิดเห็น 129.25 64 มากที่สุด 

ภาพรวมของความสามารถในการทำงานร่วมกัน 130.45 65 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันในการเรียนด้วย

โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

พบว่า ความสามารถในการทำงานร่วมกันในการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลแต่ละ

ด้านมีดังนี้ 1.ด้านความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับมากที่สุด        

2.ด้านความร่วมมือในกลุ่ม มีความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับมากท่ีสุด 3.ด้านการแสดงความ

คิดเห็นมีความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับมากที่สุด 4.ด้านความมีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่          

มีความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับมากที่สุด และ5.ด้านยอมรับฟังความคิดเห็นมีความสามารถ
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ในการทำงานร่วมกันระดับมากที่สุด จากการประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันผู้วิจัยได้ทำ

การประเมินโครงงานของกลุ่มจึงขอนำเสนอ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินโครงงานในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ลำดับ 

x̅ S.D. 

1. ด้าเนื้อหาโครงงาน  

1.1 เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้ 4.00 0.71 มาก 2 

1.2 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 4.20 0.45 มาก 1 

1.3 เนื้อหามีความถูกต้องและครบถ้วน 4.00 0.00 มาก 2 

1.4 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์

ใหม่ได้ 

4.20 0.45 มาก 1 

ภาพรวมด้านเนื้อหาโครงงาน 4.10 0.22 มาก  

2. ด้านออกแบบและนำเสนอโครงงาน  

2.1 การออกแบบ รูปแบบของการนำเสนอโครงงาน 4.40 0.55 มาก 2 

2.2 ตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้ในโครงงาน 4.40 0.55 มาก 2 

2.3 การนำเสนอมีความถูกต้องและครบถ้วน 4.60 0.55 ดีมาก 1 

2.4 มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 4.60 0.55 ดีมาก 1 

ภาพรวมด้านออกแบบและนำเสนอโครงงาน 4.50 0.35 ดีมาก 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินโครงงานในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการ
ประเมนิ 

ระดับ
คุณภาพ 

ลำดับ 

x̅ S.D. 

3. ด้านทักษะส่วนบุคคล  

3.1 มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ 4.40 0.55 มาก 3 

3.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 4.80 0.45 ดีมาก 1 

3.3 มีความอดทนและอดกลั้น 4.60 0.55 ดีมาก 2 

3.4 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 4.60 0.55 ดีมาก 2 

ภาพรวมด้านทักษะส่วนบุคคล 4.60 0.45 ดีมาก  

ภาพรวมของแบบประเมินโครงงาน 4.44 0.12 มาก  

 
 จากตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินการทำโครงงานในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิก

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การทำ

โครงงาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) 

เท่ากับ 0.12 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ผู้เรียนประเมินโครงงานได้มากที่สุด คือ ด้านทักษะ

ส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.45 อันดับที่สอง

คือ ด้านออกแบบและนำเสนอโครงงาน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S. D.) เท่ากับ 0.35 อันดับที่สามคือ ด้านเนื้อหาโครงงาน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ ากับ 4.10 และ          

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินพบว่า 

  ด้านเนื้อหาโครงงาน พบว่า ผู้ เรียนมีการทำโครงงาน ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก             

มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อันดับที่หนึ่งคือ วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ มีค่าเฉลี่ย  (x̅) เท่ากับ 4.20 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับมาก อันดับที่สองคือ สามารถประยุกต์
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ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S. D.) เท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับมาก อันดับที่สามคือ เนื้อหามีความถูกต้องและครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย (x̅) 

เท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้ายคือ 

เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้ มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S. D.) เท่ากับ 0.71 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

  ด้านออกแบบและนำเสนอโครงงาน พบว่า ผู้เรียนมีการทำโครงงาน ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.35           

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่หนึ่งคือ การนำเสนอมีความถูกต้องและครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย (x̅) 

เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่สองคือ    

มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) 

เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่สามคือ การออกแบบ รูปแบบของการนำเสนอโครงงาน   

มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับมาก และ

อันดับสุดท้ายคือ ตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้ในโครงงาน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

  ด้านทักษะส่วนบุคคล พบว่า ผู้เรียนมีการทำโครงงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด           

มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อันดับที่หนึ่ งคือ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อ่ืน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.80 และ            

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่สองคือ มีความอดทน และ     

อดกลั้น มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับ    

มากที่สุด อันดับที่สามคือ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.60 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายคือ มีความเสียสละ 

เอ้ือเฟ้ือ มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับมาก 

ตามลำดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ      

ในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 

30 คน โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) มีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
ลำดับ 

x̅ S.D. 

1. ด้านเนื้อหา 

1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.63 0.49 มากที่สุด 3 

1.2 ก ารจั ด ล ำดั บ เนื้ อ ห า เป็ น ขั้ น ต อน ต่ อ เนื่ อ ง       

เข้าใจง่าย 

4.73 0.45 มากที่สุด 1 

1.3 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  4.40 0.50 มาก 4 

1.4 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน 4.67 0.48 มากที่สุด 2 

ภาพรวมด้านเนื้อหา 4.61 0.30 มากที่สุด 1 

2. ด้านการออกแบบ/การจัดรูปแบบ 

2.1 ภาษาท่ีใช้มีความสอดเหมาะสม 4.53 0.51 มากที่สุด 3 

2.2 สัญลักษณ์และรูปภาพที่ใช้มีความเหมาะสม 4.57 0.50 มากที่สุด 2 

2.3 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย 4.57 0.50 มากที่สุด 2 

2.4 สีที่ใช้เหมาะสมและให้ความสบายตา 4.63 0.49 มากที่สุด 1 

ภาพรวมด้านการออกแบบ/การจัดรูปแบบ 4.58 0.35 มากที่สุด 2 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
ลำดับ 

x̅ S.D. 

3. ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 

3.1 ภาพกราฟิกเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและ

ชัดเจน 4.53 0.51 

มากที่สุด 1 

3.2 เสียงประกอบบทเรียนเหมาะสมและเกิดความ

น่าสนใจ 4.37 0.61 

มาก 4 

3.3 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม สัดส่วนเหมาะสม 

สวยงาม  4.47 0.57 

มาก 2 

3.4 ขนาดตัวอักษรสวยงาม ชัดเจนเหมาะกับผู้เรียน 4.43 0.63 มาก 3 

ภาพรวมด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 4.45 0.42 มาก 3 

ภาพรวมของแบบประเมินความพึงพอใจ 4.54 0.08 มากที่สุด  

 

 จากตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิก

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.08 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ผู้เรียนประเมินโครงงานได้มากที่สุด 

คือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S. D.) เท่ากับ 0.30 อันดับ    

ที่สองคือ ด้านการออกแบบ/การจัดรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S. D.) เท่ากับ 0.35 อันดับที่สามคือ ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.45 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินพบว่า 

  ด้านเนื้อหา พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย       

(x̅) เท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 



  120 

อันดับที่หนึ่งคือ การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.73 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับมากท่ีสุด อันดับที่สองคือ เนื้อหาเหมาะสมกับ

ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับ     

มากที่สุด อันดับที่สามคือ เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.63 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายคือ เนื้อหา

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.50 

อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

  ด้านการออกแบบ/การจัดรูปแบบ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.35 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า อันดับที่หนึ่งคือ สีที่ใช้เหมาะสมและให้ความสบายตา มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.63 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่สองคือ สัญลักษณ์และ

รูปภาพที่ใช้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 

0.50 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่สามคือ รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.57 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายคือ ภาษาที่ใช้    

มีความสอดเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.51     

อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

  ด้านส่วนประกอบ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย     

(x̅) เท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

อันดับที่หนึ่งคือ ภาพกราฟิกเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและชัดเจน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.53 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่สองคือ ออกแบบ

หน้าจอเหมาะสม สัดส่วนเหมาะสม สวยงาม มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           

(S. D.) เท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับมาก อันดับที่สามคือ ขนาดตัวอักษรสวยงาม ชัดเจน เหมาะกับผู้เรียน 

มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.63 อยู่ในระดับมาก และ

อันดับสุดท้ายคือ เสียงประกอบบทเรียนเหมาะสม และเกิดความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.37 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

 

 



  
 

 
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน          

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) จากการวิจัยสามารถนำมา สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน        

นารีวิทยา ราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 100 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน              

นารีวิทยา ราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่  2 โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) จากจำนวน 5 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

  2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

   2.1.1 การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
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   2.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

   2.2.2 ความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

   2.2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 เครื่องมอืสำหรับการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  2. โมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์  

  3. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

  4. แบบประเมินการทำงานร่วมกัน 

  5. แบบประเมินผลการทำโครงงาน 

  6. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกันของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้โมชั่นอินโฟ

กราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ พบว่า 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

 2. ผลความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการใช้ 

โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการ            

คิดวิเคราะห์ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  
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 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.08 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัย เรื่อง ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกันของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผล ได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิก

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ พบว่าแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 

8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 1.78 ส่วนคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน 

มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 18.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 1.22 ซึ่งเป็นไปตามที่สมมติฐาน   

ตั้งไว้ ทั้งนี้  การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน มีการนำเอาโมชั่นอินโฟกราฟิกมาใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์พัฒนาผ่านกระบวนการหาคุณภาพและประสิทธิภาพหลากหลายขั้นตอน 

จนมีความเหมาะสมก่อนการนำไปใช้จริง ซึ่งโมชั่นอินโฟกราฟิกที่ใช้มีการนำเสนอข้อมูลเรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ซึ่งอินโฟกราฟิกแสดงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศ ภูมิภาคต่างๆในทั้งประเทศ

และนอกประเทศ ในการออกแบบเครื่องมือมีการศึกษาผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาและทำการย่อให้

เหลือใจแค่ความสำคัญ ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมากกว่านั้น

เป็นการสื่อสารด้วยภาพกราฟิก เช่น ภาพแผนที่ ภาพธงชาติ ภาพสภาพอากาศ เป็นต้น ดังคำกล่าวของ 

วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (2559) “ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำ” ประกอบกับเทคนิคการเคลื่อนไหว

ที่มีความน่าสนใจ สื่อสารได้รวดเร็วและชัดเจน พร้อมกับการพากย์เสียงบรรยายเพ่ืออธิบายข้อมูลไป

พร้อมๆกัน ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน จดจำ วิเคราะห์ตามสิ่งที่เห็น (ทำไม อะไร ที่ไหน 

อย่างไร) โมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ มีการจำแนกสิ่งต่างๆ  ออกจากกัน ทำให้ผู้เรียนเห็นได้

ชัดว่าสิ่งที่จำแนกคืออะไรบ้าง มีการจัดหมวดหมู่ของภูมิภาคต่างๆ การเชื่อมโยงลักษณะทางภูมิภาค

ต่างๆ รวมไปถึงการสรุปความรู้ความเข้าใจลงไปในโมชั่นอินโฟกราฟิกให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งบอกถึง    
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สิ่งที่ผู้เรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน ดังคำกล่าวของ ฮัมฟรี (Humphy, 1963)      

ว่าการคิดวิเคราะห์ เกิดจากการรับรู้ การสังเกต การสัมผัส ประสบการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการ        

คิดวิเคราะห์ สนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และได้ทำการนำเสนอผ่านออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงผ่าน

เว็บเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถศึกษาย้อนหลังได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเนื้อหา จากตำราเรียนหลากหลายรูปแบบ     

พร้อมทั้งคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่าน รวมทั้งในการเรียนผู้เรียนได้ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม

จากการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมมีการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการปรึกษาหารือกัน ทำให้ผู้ เรียน

สะสมความรู้เกี่ยวกับสิ่งทึ่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2553) ที่การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานนั้นเป็นกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนเอง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ 

ความสามารถ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างผลงาน อันเป็น

ประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจ สามารถนำเสนอผลงานของตนและกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ วิเคราะห์และประเมินผลงานของตนเองได้ นำเสนอผลการวิเคราะห์การประเมินผล 

พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขผลงานต่อไป ซึ่งสิ่งที่ผู้เรียนได้รับนั้นจะ

ไม่ใช่ตัวความรู้ แต่เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับ ปาณิสรา ศิลาพล และกอบสุข 

คมมนัส (2560) ได้ทำการศึกษาวิจัยผลการใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะที่มี

ต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนโดยใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะ 

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจ จากผลการศึกษา 

พบว่า ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และสอดคล้องกับ นาจวา อัล มุฮัมมัดดิ (Najwa Al-Mohammadi, 2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง        

ผลการใช้อินโฟกราฟิกเป็นวิธีการสอนพ้ืนฐาน ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับ

นักเรียนมัธยมในเมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของการใช้อินโฟกราฟิก การศึกษานี้ใช้การออกแบบกึ่งทดลองสองกลุ่ม ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็น

เด็กผู้หญิง 64 คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 1 ในเมืองมักกะห์ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งประกอบด้วย

นักเรียน 32 คน และกลุ่มควบคุมประกอบด้วยนักเรียน 32 คน หน่วยการเรียนการสอนได้รับการ

สอนให้กับกลุ่มทดลองโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกเพ่ือการศึกษา ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดย



  125 

ใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม ผู้วิจัยออกแบบบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้โดยใช้แบบฟอร์มอินโฟกราฟิก 

ออกแบบการทดสอบการคิดวิเคราะห์เพ่ือวัดทักษะการคิดวิเคราะห์หลายอย่าง นักวิจัยยังใช้วิธีการ

ทางสถิติดังต่อไปนี้ t-test สำหรับตัวอย่างอิสระ ใช้ตัววัดของ แบล็ก เกน เรติโอเพ่ือวัดประสิทธิภาพ 

ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นประสิทธิผลการใช้อินโฟกราฟิกเป็นวิธีการสอนพ้ืนฐานโดยรวมเป็นไปอย่าง   

ดีมาก ผู้เรียนเรียนผ่านการทดสอบการคิดวิเคราะห์ระดับดี 

 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาความรู้ การคิดวิเคราะห์

ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วย โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ นั้น มีผลคะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน ดังนั้น การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ 

สามารถเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 2. ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการใช้

โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่ทำให้ผู้เรียนทำงานเป็น

กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มแต่ละบุคคลมีลักษณะและความสามารถที่แตกต่างกัน เป็นการเปิดโอกาสให้กับ

ผู้เรียนแต่ละคนได้นำศักยภาพของตนเองมาเสริมสร้างความสำเร็จให้ภายในกลุ่มการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

พร้อมกับการฝึกความรับผิดชอบ ความซี่อสัตย์ ความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี โดยการเรียนการสอนแบบ

โครงงานเป็นฐานนั้นจะมี 6 ขั้นตอน ขั้นแรกผู้สอนและผู้วิจัยจะให้รู้วัตถุประสงค์ เครื่องมือที่จะใช้ใน

การวิจัย ความรู้พ้ืนฐานในการทำโครงงานเนื่องจากการทำการทำโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่

ชัดเจน จากนั้นเริ่มทำการสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ โดยผู้สอนเป็น

ผู้อธิบายและมีภาพประกอบ จากนั้นให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ขั้นสอง     

ขั้นกระตุ้นความสนใจ ผู้สอนนำโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์  เรื่อง ทวีปเอเชีย เปิดผ่าน

ออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์  เมื่อดูจบผู้สอนเตรียมกิจกรรมกระตุ้น

ความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม 5 กลุ่มๆ  ละ 6 คน และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ

เกี่ยวกับ “ลักษณะทางพ้ืนที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ของชุมชนหรือพ้ืนที่อำเภอของตนเองในจังหวัด

ราชบุรี โดยเลือกมา 1 พ้ืนที่” จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนทำการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษา ค้นคว้า
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จากเอกสารต่างๆ หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ และนำเสนอ จากนั้นผู้สอนแจ้งผลคะแนน

การทดสอบก่อนเรียนให้กับผู้เรียน ขั้นสามขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ ผู้สอนนำโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย ตอนที่ 2 เปิดผ่านออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์

คอมพิวเตอร์ เมื่อดูจบผู้สอนให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม 5 กลุ่มๆละ 6 คน โดยไม่ซ้ำกับคาบก่อน เพ่ือให้ผู้เรียน

ได้ทำความรู้จักกัน จากนั้นผู้สอนมอบหัวข้อในการทำโครงงานเกี่ยวกับทวีปเอเชีย และให้ผู้เรียน

นำเสนอสิ่งที่สนใจในหัวข้อตามท่ีกำหนด และผู้เรียนร่วมกันวางแผน ระดมความคิด หารือ แบ่งหน้าที่

ของแต่ละคนภายในกลุ่มตนเอง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนเริ่มลงมือศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่าๆ ที่ตนเอง

สนใจ และผู้สอนคอยให้การช่วยเหลือตลอดเวลา จากนั้นผู้สอนแจ้งในการเรียนการสอนคาบต่อไป   

มีการทดสอบหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ขั้นสี่ขั้นแสวงหาความรู้ ผู้สอนสรุปการเรียนเรื่อง ภูมิศาสตร์ 

เรื่องทวีปเอเชีย ที่เรียนมาและแจ้งผู้เรียนเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบหลังเรียน และผู้สอนให้ผู้เรียน

ตอบคำถามเล็กน้อยเพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจ หลังจากสอบเรียบร้อย ผู้สอนให้ผู้เรียนแยกย้าย

เข้ากลุ่มของตนเอง จากนั้นลงมือทำกิจกรรมโครงงานต่อจากครั้งก่อน โดยผู้สอนคอยให้คำปรึกษาเป็น

ระยะหากผู้เรียนมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น ผู้เรียนเริ่มเขียนและลงมือทำโครงงานของตนเอง ผู้สอน

ได้นำเสนอตัวอย่างผลงานโครงงานของผู้เรียนปีก่อนๆให้ผู้เรียนได้ศึกษา ขั้นห้าขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 

ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปเอเชีย และจาก

กิจกรรมที่ทำในคาบก่อน ผู้สอนใช้คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ จากนั้นให้ผู้เรี ยน

แยกย้ายกันเข้ากลุ่มเพ่ือเตรียม และทำโครงงานของตนเองต่อจนสำเร็จ และเตรียมนำเสนอในครั้งหน้า 

โดยผู้สอนคอยดูแลเป็นระยะๆ ขั้นหกขั้นนำเสนอผลงาน ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มและเตรียมโครงงาน

ของตนเองมาเพ่ือทำการนำเสนอ โดยผู้สอนให้เวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 5 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนคน

อ่ืนได้ชมโครงงานของผู้เรียนอ่ืนด้วย หลังจากนั้นผู้สอนทำการแจ้งคะแนนการสอบหลังเรียนให้กับ

ผู้เรียนพร้อมผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับผู้เรียนทุกๆคนในห้อง และผู้สอนและผู้วิจัยได้สรุปการเรียน

การสอนในครั้งนี้  การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ทำให้เกิดการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม        

การแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทำให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและได้พัฒนาทักษะ

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ มีความสนุกสนานในการ

เรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนในการทำงาน ผู้เรียนแต่ละคนต้องมีบทบาทในการทำงานและใช้ความสามารถของ

ตนเองได้อย่างเต็มที่ มีการช่วยเหลือกันตลอดเวลา ทั้งด้านความคิดและการกระทำส่งผลให้ผู้เรียน    

มีความคุ้นเคย กล้าพูดคุย กล้าซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทำให้เกิดเป็น
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สถานการณ์ของความร่วมมือกันอย่างแท้จริง สิ่งต่างๆเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

ทำงานร่วมกันอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้สังเกต

พฤติกรรมของผู้เรียนในการทำงานร่วมกัน โดยประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันด้านต่างๆ 

ดังนี้  1. ด้านความเป็นผู้นำ/ ผู้ตามที่ดี  มีความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับมากที่สุด            

2. ด้านความร่วมมือในกลุ่มมีความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับมากที่สุด 3 . ด้านการแสดง

ความคิดเห็นมีความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับมากท่ีสุด 4. ด้านความมีนำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มี

ความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับมากท่ีสุด และ5. ด้านยอมรับฟังความคิดเห็นมีความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันระดับมากท่ีสุด ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับ

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนแบบคละ จำนวน 5 กลุ่ม

กลุ่มละ 6 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่จะนำเสนอ โดยสมาชิกภายในกลุ่มทุกคนแบ่งหน้าที่และ   

ทุกคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป พร้อมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายบุคคลและต่อส่วนรวม 

ภายในกลุ่มมีการฝึกทักษะการทำงานอย่างมีระบบ แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อ่ืนจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานผู้เรียนมีการทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาเรียน 

ทำให้เกิดความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะทำโครงงาน ดังคำกล่าวของ ชนาธิป พรกุล (2543 : 

134) การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการที่ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันใน

ชั้นเรียน สร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 174) กล่าวว่า 

การเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี

ความสามารถแตกต่างกัน โดยแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความสำเร็จของกลุ่ม 

โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีน้ำใจ รวมทั้งการเป็นกำลังใจแก่กันและกัน สมาชิกในกลุ่มไม่พียง

รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุก

คนในกลุ่ม และด้วยผลการประเมินโครงงานของผู้เรียนทั้ง 5 กลุ่มนั้น มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาก โดยมีด้านทักษะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งประกอบไปด้วย 1. มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ     

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 3. มีความอดทนและอดกลั้น และ 4. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกสรุปหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และการทำโครงงาน

ร่วมกันนั้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารในการทำงานร่วมกัน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน        

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองฯ และจากการที่ได้สังเกตผู้เรียนใน

แต่ละกลุ่มตั้งแต่เริ่มจนจบการวิจัย ผู้ เรียนมีการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน เข้ากลุ่มพูดคุย รับฟัง        
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ความคิดเห็น มีการถกเถียงกันในเรื่องที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงงานแบบอินโฟกราฟิก     

การร่างโครงงานของกลุ่มตนเอง โดยการสร้างโครงงานแบบอินโฟกราฟิกทำให้ผู้เรียนแต่ละคนช่วยกัน

ออกแบบงานของตนเอง มีการศึกษาร่วมกันหรือการแบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน แต่ผู้เรียนสามารถ

แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Ketut Lingga Bimantara (2563) ได้ศึกษา

การนำอินโฟกราฟิกมาใช้ในหลักสูตรการพูดเพ่ือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวิเคราะห์การตอบสนองของ

ผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่าในการนำเอาอินโฟกราฟิกมาใช้ในชั้นเรียนนั้น ผู้เรียนเกิดการเข้ากลุ่มระดม

ความคิดในการทำกิจกรรม นอกจากนี้การนำอินโฟกราฟิกไปใช้ในกิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดี 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ระบุว่าการใช้อินโฟกราฟิกมีประโยชน์มากในการสนับสนุนให้ผู้เรียนพูดได้ดีขึ้นและ    

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งการนำอินโฟกราฟิกไปใช้โดยมี

ผู้สอนเป็นผู้แนะนำอยู่ตลอด ผู้เรียนแต่ละคนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งภายในกลุ่มและ

ระหว่างกลุ่มของตนเอง เพ่ือที่จะให้กลุ่มตนเองได้มีข้อศึกษาเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ระหว่างกลุ่มมี

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเห็นได้ชัดเจนรวมถึงการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ผู้เรียนแต่ละ

คนมีหน้าที่ของตนเอง ซึ่งในการสังเกตผู้เรียนทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีมาก ไม่มี ใครละทิ้งหน้าที่

ของตนเอง จึงสามารถสรุปได้ว่า การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาพรวมอยู่ใน ระดับ    

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) เท่ากับ 0.08 พบว่า หลังจาก

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  

ภูมิศาสตร์ นั้นทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น เนื้อหาทำการย่อสรุปเนื้อหา เรื่อง ภูมิศาสตร์       

มาเรียบร้อยทำให้ผู้เรียนจับประเด็นได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม     

(สอนผ่านหนังสือ) มีความทันสมัยง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีการนำเอากราฟิก

ภาพมาใช้ในการนำเสนอ เช่น ภาพคน ภาพลูกโลก ภาพสภาพพ้ืนที่ เป็นต้น พร้อมทั้งมีเสียงบรรยาย

เนื้อหาเพ่ิมเติมที่ทำให้เข้าใจได้อย่างมากขึ้น เกิดความชัดเจนในการนำเสนอ ทำให้ผู้ เรียนเกิด        

การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล โมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ มีการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์  

โดยสามารถเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ทำให้ช่วย
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ส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกัน  ผู้ เรียนจึงเกิดความคิดเห็นและมีการแลกเปลี่ยน       

ความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน ดังนั้นการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ เพ่ิมเติมได้

ตลอดเวลาและมีบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนที่ดีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการนำเอาสื่อ     

ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้มีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ ช่อทิพย์ ศรีสุคนธรัตน์ 

(2555 : 125) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานผ่านสังคมออนไลน์พบว่าการเรียนบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการค้นคว้า มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก

แหล่งสารสนเทศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับ  

ทรงศักดิ์ สองสนิท (2552: 46) ได้ศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้พ้ืนฐานการ

เรียนรู้แบบโครงงานพบว่า ความพึงพอใจของผู้ เรียนอยู่ในระดับดีมาก ผู้เรียนทำกิจกรรมอย่าง

ครบถ้วนทั้งกิจกรรมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน ที่ตอบสนอง

ต่อความสามารถของผู้เรียน มีเครื่องมือในการปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา และยังสอดคล้องกับ

กนกวรรณ นาตวารี (2563) ได้ทำการศึกษาวิจัย การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง   

การสังเคราะห์โปรตีน วิชาชีววิทยา โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จำนวน 39 คน จากการสุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อสื่อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากที่สุด ซึ่งผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความสนใจใน

การ์ตูนแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง การสังเคราะห์โปรตีน วิชาชีววิทยา 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 การวิจัย เรื่อง ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน             

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีข้อเสนอแนะทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

 1. การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ควรมีการออกแบบ

กิจกรรมที่ เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน และออกแบบเครื่องมือต่างๆ          

เพ่ือตอบสนองต่อลักษณะการเรียนรู้ในแบบนั้นๆ ให้ครบถ้วนตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

เหมาะสมต่อการประเมินผล 
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 2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกฝนด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในเรื่องอ่ืนก่อน เพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนและเพ่ือให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

3. การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนให้ความสนใจ ผู้สอน  

จึงควรนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้นในทุกๆกิจกรรม เพ่ือสร้าง

ความน่าสนใจและเสริมความเข้าใจให้ละเอียดมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 การวิจัย เรื่อง ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  

ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน          

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิก

ร่วมกับการเรียนรู้แบบวิธีอ่ืน เช่น การใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นต้น 

 2. ควรมีการพัฒนาสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน               

ให้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ มีการพัฒนาสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

ความสามารถในการทำงานร่วมกันเพ่ือให้มีการนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกัน เช่น  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เป็นต้น 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องในเครื่องมือต่างๆ 
1.  อาจารย์ รศ.ดร.ไชยยศ ไพรวิทยะศิริธรรม 
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2. อาจารย์สุดใจ นาคชัง 
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   สังกัด โรงเรียนนารีวิทยา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.  อาจารย์สิริภัทร เกษมวงศ์ 
    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    สังกัด โรงเรียนวัดมูลเจ้า เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
2. อาจารย์ศิริลักษณ์   เคงตระกูล 
   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   สังกัด โรงเรียนคุรุราษฏร์ รังสฤษฏ์ อ.จองบึง จ.ราชบุรี 
3. อาจารย์ฤทธิชัย ประไพแก้ว 
   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   สังกัด โรงเรียนนารีวิทยา 

ด้านโครงงาน 
1.  อาจารย์ ดร. กันตพัฒน์ มณฑา 
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศน์ 
    สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
2. อาจารย์ตติยา ใจบุญ 
   ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 
   สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
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3. อาจารย์อภิญญา ซอหะซัน 
   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผชช.เฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 
   สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิก 

ด้านการออกแบบโมช่ันกราฟิก 
1.  อาจารย์สถาพร จะนุ 
    ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
    สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
2. อาจารย์อาณัติ  หน่อทองคำ   
   ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
   สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
3. อาจารย์ภคินี   กลัดเข็มทอง    
   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์ 
   สังกัด โรงเรียนนารีวิทยา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.  อาจารย์สิริภัทร เกษมวงศ์ 
    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    สังกัด โรงเรียนวัดมูลเจ้า เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
2. อาจารย์ศิริลักษณ์   เคงตระกูล 
   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   สังกัด โรงเรียนคุรุราษฏร์ รังสฤษฏ์ อ.จองบึง จ.ราชบุรี 
3. อาจารย์ฤทธิชัย ประไพแก้ว 
   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   สังกัด โรงเรียนนารีวิทยา 
 

 



  
 

 
 

 

ภาคผนวก ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

- แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน   

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

- แบบประเมินค่าดัชนีสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย   

โมชั่นอินโฟกราฟิกแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

- แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกแบบโครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

- โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับ          

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

- แบบประเมินค่าดัชนีสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพ โมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ 

- แบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

- แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

- แบบประเมินการทำงานร่วมกัน 

- แบบประเมินผลการทำโครงงาน 

- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา     สังคมศึกษา ฯ          ภู มิศาสตร์     เรื่อง  ทวีปเอเชีย      สัปดาห์ที่     1       

ชั่วโมงท่ี  1 ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีท่ี   1       โรงเรียนนารีวิทยา 

*************************************************************************************** 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด

การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 

ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย     

 ม.1/3 สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียโดยใช้

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
  

2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    

ผู้ เรียนสามารถอธิบายสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประชากร 

เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของทวีปเอเชียได้ 
 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม ของทวีปเอเชียได้ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ใน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

3. เพ่ือเตรียมตัวล่วงหน้าในการเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อทดสอบความรู้พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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4. เนื้อหาสาระ 

ทวีปเอเชียเป็นทวีปขนาดใหญ่ มีดินแดนตั้งแต่บริเวณเส้นศูนย์สูตรไปจนถึงขั้วโลกเหนือ จึงทำ

ให้ปรากฏลักษณะภูมิอากาศ ทุกรูปแบบ มีตั้งแต่ร้อนแบบศูนย์สูตรถึงหนาวแบบขั้วโลกเหนือ หรือฝน

ชุกแบบศูนย์สูตรจนถึงแห้งแล้งแบบทะเลทราย ทวีปเอเชียมีดินแดนมากที่สุด 1 ใน 3 ของโลก ตั้งแต่

บริเวณเส้นศูนย์สูตรไปถึงบริเวณข้ัวโลกเหมือน จึงทำให้มีพืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรดิน ทรัพยากร

น้ำและทรัพยากรแร่ธาตุที่มีความหลากหลายตามลักษณะของภูมิประเทศ ทวีปเอเชียมีประชากรมาก

ที่สุดในโลกคือประมาณ 4, 117 ล้านคน จากประชากรทั่วโลก 6,810 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 60 

ของประชากรโลก โดยมีประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียนั้นแบ่งตามภูมิภาค

ได้ 5 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และ

เอเชียกลาง ทวีปเอเชีย ทั้ง 5 ภูมิภาค มีลักษณะพ้ืนที่ที่หลากหลายทั้งภูเขาสูง ที่ราบสูงสลับที่ราบลุ่ม 

เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย พ้ืนที่บางส่วนเป็นทะเลทรายมีประชากรอาศัยกระจายทุกพ้ืนที่ 

เริ่มจาก 2 ภูมิภาค 

1. เอเชียตะวันออก 

2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

5. สื่อการสอน 

 1. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) 

 2. สื่อการสอนโมชั่นอินโฟกราฟิก ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย 

 3. แหล่งสืบค้น 
 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชั่วโมงท่ี 1 เรื่อง ทวีปเอเชีย 

ขั้นนำ
 

1. ผู้สอนชี้แจงรายละเอียด ดังนี้  

 ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  

เป็นฐาน โดยเรียนผ่านสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิก 



  146 

 ระยะเวลา ทั้งหมด 2 สัปดาห์ 

 วิธีการประเมินผล มีการประเมินผล 4 แบบ คือ แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน

และหลังเรียน แบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน แบบประเมินโครงงาน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ขั้นสอน 

1. ผู้สอนกล่าวนำ และเริ่มทำการแจกแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนเริ่มทำ จำนวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาที  

2. ให้ผู้เรียนศึกษาโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ ตอน ทวีเอเชีย โดยเปิดผ่านเว็บ

เบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ 

โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับทวีปเอเชียและทวีปเอเชีย ทั้ง 5 ภูมิภาค จะประกอบไปด้วย 

   ตำแหน่งที่ตั้งของทวีปเอเชียตามแผนที่โลก 

   ขนาดของทวีปเอเชียเมื่อเปรียบเทียบกับทวีปอื่นๆ 

   อาณาเขตติดต่อ 

   หลักการหรือเกณฑ์ในการจำแนกทวีปเอเชียออกเป็นภูมิภาคต่างๆ 

 เอเชียตะวันออก ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ประชากร สังคม

และวัฒนธรรม 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ 

ประชากร สังคม    และวัฒนธรรม 

หลักการจำแนกภูมิภาคทวีปเอเชีย 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมชาต ิ

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

หลักการ 

จำแนกภูมภิาค 

ทวีปเอเชยี 
มนุษย์ 

รูปร่างหน้าตา 

สีผิว 

เช้ือชาติ 

 

วัฒนธรรม 

ภาษา ศาสนา ประวัติศาสตร์ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
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 3. ให้ผู้เรียนร่วมกันศึกษาที่ตั้งและขนาดของทวีปเอเชีย โดยผู้สอนถามคำถามให้ผู้เรียน

ร่วมกันแสดง       ความคิดเห็น ดังนี้ 

 พ้ืนที่ของทวีปเอเชียเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ของทวีปอื่นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 

 บริเวณท่ีตั้งของทวีปเอเชียมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ลกอย่างไร 

 อาณาเขตของพ้ืนที่ทวีปเอเชียติดกับส่วนใดบ้าง 

   ผู้สอนสรุปเป็นความรู้เพิ่มเติม เมื่อจบการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      ทวีปเอเชียมีพื้นที่มากที่สุด 1 ใน 3 ของพื้นที่ทวีปอื่นของโลก บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้น

ศูนย์สูตร ทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศใต้ติดต่อกับ

มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตกสุดอยู่ท่ีแหลมบาบาประเทศตุรกี 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนคาบสมุทร

มลายู และเกาะต่างๆ 

- ประเทศในแผ่นดินใหญ่   ไทย ลาว พม่ า 

กัมพูชา เวียดนาม 

- ประเทศต่างๆ ในทะเล  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

บรูไน ติมอร์- เลสไต 

เอเชียตะวันออก 

- เกาะไต้หวัน และญี่ปุ่น ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

- เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ บนคาบสมุทรเกาหลี 

- ประเทศในแผ่นดินใหญ่ จีน และมองโกเลีย 
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ขั้นสรุป 

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  

    ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 1 ใน 3 ของพ้ืนที่โลก แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่     

เอเชีตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง 

 2. ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยผู้สอนใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 

 ผู้เรียนคิดว่า พื้นที่ในทวีปเอเชียมีอะไรที่โดดเด่นมากกว่าพ้ืนที่ของทวีปอ่ืน เพราะเหตุผลใด 

 3. ผู้สอนแจ้งบทเรียนต่อไป เรื่อง ทวีปเอเชีย และให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่ง

ต่าง ๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา     สังคมศึกษา ฯ      ภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปเอเชีย    สัปดาห์ที่    1    ชั่วโมงที่  2 -3  

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีท่ี   1       โรงเรียนนารีวิทยา 

*************************************************************************************** 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด

การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 

ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  

 ม.1/3 สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียโดยใช้

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 

2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    

ผู้เรียนสามารถอธิบาย และวิเคราะห์ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ประชากร เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของทวีปเอเชียทั้ง 3 ภูมิภาค ได้ 
 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบาย และวิเคราะห์ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประชากร 

เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ของทวีปเอเชีย ทั้ง 3 ภูมิภาคได้ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น

ฐาน ในวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

3. ผู้เรียนสามารถเลือกนำเสนอเรื่องที่ต้องการศึกษา ในการจัดทำโครงงานได้ 

4. เนื้อหาสาระ 

ทวีปเอเชีย ทั้ง 5 ภูมิภาค มีลักษณะพ้ืนที่ที่หลากหลายทั้งภูเขาสูง ที่ราบสูงสลับที่ราบลุ่ม 

เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย พ้ืนที่บางส่วนเป็นทะเลทรายมีประชากรอาศัยกระจายทุกพ้ืนที่    

ต่อจาก 2 ภูมิภาค ยังเหลืออีก 3 ภูมิภาคที่ต้องเรียนรู้ นั้นคือ  
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1. เอเชียใต้ 

2. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

3. เอเชียกลาง 

5. สื่อการสอน 

 1. สื่อการสอนโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ ตอน ทวีปเอเชีย 

 2. แหล่งสืบค้น 
 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชั่วโมงท่ี 2-3 เรื่อง ทวีปเอเชีย 

ขั้นนำ 

 ผู้สอนทบทวนเรื่อง ทวีปเอเชีย กับผู้เรียนและกล่าวถึงการจัดทำโครงงานกลุ่ม
 

ขั้นสอน 

1. ผู้สอนกล่าวนำเกี่ยวกับ ทวีปเอเชีย และนำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียให้นักเรียน

ร่วมกันศึกษา     โดยผู้สอนถามคำถามก่อนนำเข้าสู่บทเรียน เพ่ือกระตุ้นความสนใจ ดังนี้ 

  เพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวว่าทวีปเอเชียเปรียบเสมือนหลังคาโลก (ตัวอย่างคำตอบ เพราะ

มีพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ และมีพ้ืนที่ราบสูงที่สุดในโลก คือ ที่ราบสูง

ทิเบต)  

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ ตอน ทวีปเอเชีย โดยเปิดผ่าน

เว็บเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับทวีปเอเชียและทวีปเอเชีย ทั้ง 3 ภูมิภาค ต่อจาก

คาบที่ผ่านมา จะประกอบไปด้วย 

 เอเชียใต้ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ประชากร สังคมและ

วัฒนธรรม 

 เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ประชากร 

สังคม และวัฒนธรรม 

 เอเชียกลาง ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ประชากร สังคม 

และวัฒนธรรม 
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3. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ให้ศึกษาลักษณะของทวีปเอเชีย ทั้ง 5 

ภูมิภาค และทำโครงงานนำเสนอ ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มเลือกเนื้อหานำเสนอในการทำงานด้วยตนเอง 

โดยมี 4 หัว ของแต่ละภูมิภาค คือ 1. ลักษณะทางภูมิประเทศ 2. ลักษณะทางภูมิอากาศ 3. ลักษณะ

ทางเศรษฐกิจ 4. ลักษณะทางประชากร สังคมและวัฒนธรรม และทำการแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม 

พร้อมทั้งวางแผนการทำงาน โดยผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมว่า ให้นักเรียนนำเสนอนในรูปแบบแผนภาพ 

ในกระดาษขนาด A4 โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ ได้อย่างอิสระ และผู้สอนจะมีแบบประเมินของ

โครงงานพร้อมทั้งทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เอเชียกลาง 
- สาธารณรัฐในเอเชียกลาง 5 ประเทศ 

คาซัค-สถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เติร์ก

เมนิสถาน และคีร์กีซสถาน  
- ประเทศแถบตะวันตกของทะเล แคสเปียน  
3 ประเทศ คือ จอร์เจีย อาร์เมเนีย และ 
อาเซอร์ไปจาน 

เอเชียใต ้(อนุทวีปอินเดีย) 

- ประเทศบริเวณ เทื อก เขาหิมาลัย  : 
อิ น เดี ย  เน ป าล  ป ากิ ส ถ าน  ภู ฏ าน 

บังกลาเทศ 

- ประเทศในมหาสมุทรอินเดีย :  
ศรีลังกา และมัลดีฟส์ 

เอเชียตะวันตกเฉยีงใต ้(ชาติตะวันตกเรียก ตะวันออกกลาง) 

- อนาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร์ เป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นเอเชียของประเทศตรุกี 97% 

- ประเทศที่เป็นเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ ไซปรัส 
- ดินแดนในกลุ่มเลแวนด์ ได้แก่ ซีเรีย อิสราเอล จอร์แดน เลบานอน และอิรัก 
- ดินแดนในคาบสมุทรอาหรับ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ บาห์เรน 

กาตาร์ โอมาน เยเมน และคูเวต 
- ดินแดนที่ราบสูง ได้แก่ อิหร่าน 
- อัฟกานิสถาน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ป ระ เท ศที่ อ ยู่ ใน ค าบ ส มุ ท รอิ น โด จี น

คาบสมุทรมลายู และเกาะต่างๆ 
- ประเทศในแผ่นดินใหญ่  ไทย ลาว พม่า 

กัมพูชา เวียดนาม 
- ป ระ เท ศต่ า งๆ  ใน ท ะ เล   ม า เล เซี ย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
บรูไน ติมอร์- เลสไต 

เอเชียตะวันออก 
- เกาะไต้หวัน และญี่ปุ่น ในมหาสมุทรแปซิฟิก 
- เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ บนคาบสมุทรเกาหลี 
- ประเทศในแผ่นดินใหญ่ จีน และมองโกเลีย 
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ขั้นสรุป 

1. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้ เกี่ยวกับทวีเอเชีย ทั้ง 5 ภูมิภาค 

2. ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยผู้สอนใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 

 นักเรียนคิดว่าจุดเด่นของทวีปเอเชีย ทั้ง 5 ภูมิภาค มีความแตกต่างกันที่อะไรบ้าง 

 3. ผู้สอนได้ประกาศคะแนนการทำแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ให้กับผู้เรียน และให้กำลังใจกับผู้เรียนทุกคน 

4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง

แหล่งข้อมูลโมชั่นอินโฟกราฟิกที่เรียนผ่านมา เพ่ือเป็นประโยชน์กับโครงงานของกลุ่มตนเอง และให้

ผู้เรียนสามารถทำโครงงานนอกเหนือเวลาเรียนได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา     สังคมศึกษา ฯ          ภูมิศาสตร์  เรื่อง ทวีปเอเชีย   สัปดาห์ที่    2  ชั่วโมง 4 -6

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีท่ี   1       โรงเรียนนารีวิทยา 

*************************************************************************************** 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด

การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 

ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

 ม.1/3 สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียโดยใช้

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 

2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    

1. ได้รับความรู้จากข้อมูล เอกสารจากสิ่งที่ผู้เรียนได้ค้นคว้า วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

2. สามารถเขียนโครงร่างของโครงงานได้ 

3. จัดทำโครงงานของกลุ่มตนเอง 
 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงงาน

ของกลุ่มตนเอง 

2. ผู้เรียนเริ่มเขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. ผู้เรียนเริ่มจัดทำโครงงานของกลุ่มตนเอง 

4. เนื้อหาสาระ 

- 

5. สื่อการสอน 

แหล่งสืบค้น 
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6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชั่วโมงท่ี 4 

ขั้นนำ 

 ผู้สอนทบทวนเรื่อง ทวีปเอเชีย 

ขั้นสอน 

1. ผู้สอนเริ่มให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

โดยมีผู้สอนคอยดูแล และช่วยเหลือผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า  

2. ผู้เรียนร่วมลงมือปฏิบัติเขียนโครงร่างโครงงานของกลุ่มตนเอง 

ขั้นสรุป 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมา โดยให้มีอาสาสมัคร 1 คน 

ของแต่ละกลุ่มสรุป (เพ่ือนๆในกลุ่มช่วยกัน) 

2. ผู้สอนให้ผู้ เรียนเริ่มเตรียมตัวทำการสอบแบบทดสอบความรู้หลังเรียน  (Post-test)       

ในชั่วโมงถัดไป  
 

ชั่วโมงท่ี 5-6 

ขั้นนำ 

 1. ผู้สอนทบทวน เรื่อง ทวีปเอเชีย (เล็กน้อย) และทำการสอบถามความคืบหน้ารวมถึง

ปัญหา หรือข้อสงสัยในโครงงานของแต่ละกลุ่ม โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันตอบ 

 2. ผู้สอนและผู้เรียนคนอ่ืนได้รับรู้ถึงปัญหาและข้อสงสัยของแต่ละกลุ่ม จากนั้นผู้สอนให้

ผู้เรียนทุกคนช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยผู้สอนคอยช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ 

ขั้นสอน 

1. ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มแยกย้ายและทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลต่อจากชั่วโมงที่แล้ว 

โดยมีผู้สอน    คอยดูแล และคอยช่วยเหลือผู้เรียน 

2. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อของกลุ่มตนเอง 
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3. ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายภายในกลุ่มตนเอง พร้อมทั้งร่วมมือกัน

ปฏิบัติ          โดยสามารถขอคำปรึกษาจากผู้สอนเป็นระยะ เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น 

4. ผู้เรียนร่วมกันจัดทำโครงงานของกลุ่มตนเอง โดยสรุปจากสิ่งที่แต่ละคนได้ศึกษา ค้นคว้า 

วิเคราะห์จากข้อมูลแหล่งต่างๆ 

ขั้นสรุป 

ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบ และเตรียมตัวทำการสอบแบบทดสอบความรู้หลังเรียน  (Post-

test) ในสัปดาห์ถัดไป (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงท่ี 7) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา     สังคมศึกษา ฯ    ภูมิศาสตร์   เรื่อง ทวีปเอเชีย    สัปดาห์ที่    3   ชั่วโมง 7 

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีท่ี   1       โรงเรียนนารีวิทยา 

*************************************************************************************** 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 

ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

 ม.1/3 สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียโดยใช้

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 

2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    

1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย     

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ได้ 

2. วิเคราะห์ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประชากร เศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม ของทวีปเอเชีย 

3. เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. เนื้อหาสาระ 

- 

5. สื่อการสอน 

1. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน (Post-test) 

2. แหล่งสืบค้น 
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6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชั่วโมงท่ี 7 

ขั้นนำ 

 1. ผู้สอนทำการชี้แจ้งการทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test) ให้กบผู้เรียนทราบ

โดยทั่วกัน 

2. ผู้สอนทบบทวน พร้อมกับให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบายสิ่งที่เรียนมาใน เรื่อง ทวีปเอเชีย 

ขั้นสอน 

1. ผู้สอนแจกแบบทดสอบความรู้ให้กับผู้เรียนทุกคน และให้ผู้เรียนลงมือทำแบบทดความรู้

สอบหลังเรียน (Post-test) จำนวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 40 นาที 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของกลุ่มตนเอง และแยกย้ายเพื่อให้ผู้เรียน

ได้ทำการค้นคว้าโครงงานของกลุ่มตนเอง 

ขั้นสรุป 

ผู้สอนนำเสนอตัวอย่างผลงานโครงงาน และผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เตรียมการนำเสนอใน

ชั่วโมงหน้า (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมง 8) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา     สังคมศึกษา ฯ            เรื่อง ภูมิศาสตร์       สัปดาห์ที่    3       ช่ัวโมง 8 

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีท่ี   1       โรงเรียนนารีวิทยา 

*************************************************************************************** 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 

ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

 ม.1/3 สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียโดยใช้

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดทำโครงงานได้ 

2. ผู้เรียนสามารถนำเสนอโครงงานได้ 
 

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดทำโครงงานได้ 

2. สามารถนำเสนอโครงงานได้ 

4. เนื้อหาสาระ 

- 

5. สื่อการสอน 

1. แบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

2. แบบประเมินโครงงาน 

3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
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6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชั่วโมงท่ี 8 

ขั้นนำ 

 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอธิบายความสำคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำโครงงาน 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม เพ่ือทำการนำเสนอผลงานโครงงานของกลุ่มตนเอง โดยให้เวลา

แต่ละกลุ่มๆ ละ 5 – 10 นาที 

3. ผู้สอนแจกแบบประเมินโครงงานให้กับผู้เรียนแต่ละคน เผื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง และกลุ่มอื่นๆ 

ขั้นสอน 

1. ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานโครงงานของกลุ่มตนเอง แก่ผู้สอนและผู้เรียนกลุ่ม

อ่ืนได้รับชม 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินโครงงาน และผู้สอนแจกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในครั้งนี้ 

ขั้นสรุป 

1. ผู้สอนกล่าวสรุปเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานโครงงานของแต่ละกลุ่ม และให้ผู้เรียนร่วม

เสนอความคิดเห็นของตนเองต่อการนำเสนอในคร้งนี้ 

2. ผู้สอนแจ้งผลแบบทดความรู้สอบหลังเรียน (Post-test) ของผู้รียนแต่ละคน 

3. ผู้สอนทำการแจ้งบทเรียนในคาบต่อไปแก่ผู้เรียน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูด้้วย    

โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์                         

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน                

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

วัตถุประสงค์ การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแบบประเมิน

คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดทำประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและ

ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถาม ดังกล่าว 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาประเด็นข้อคำถามและให้คะแนนความสอดคล้อง ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือสร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

โดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียด      

ของการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
 

+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้อง 

                      0      เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้อง 

    - 1    เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูด้้วย    

โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์                         

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน                

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

หัวข้อการวิจัย 

 ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์          

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัย 

 นางสาวชยามร กลัดทรัพย์ 

 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร ์
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูด้้วย    

โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์                         

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน                

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามการพิจารณาประเด็นข้อคำถามและให้คะแนน       

ความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับ      

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์       

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสม 
และรายละเอียดสัมพันธ์กัน 

    

1.2 เนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์     

1.3 เนื้อหาสาระเหมาะกับคาบเวลาที่กำหนดให้     

1.4 เนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตาม 
หลักวิชาการ 

    

1.5 เนื้อหาสาระเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน     

1.6 เนื้อหาสาระชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา     

1.7 จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม และสัมพันธ์กับตัวชี้วัด     

1.8 วิธีการวัดผลประเมินผลมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้     

2. ด้านแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

2.1 การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกระบวนการหรือ

เทคนิคการสอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

2.2 การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้น

ของนักเรียน 

    

2.3 การจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม     

2.4 การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สร้างชิ้นงาน/ผลงาน      

2.5 สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ

การจัดการเรียนรู้ 

    

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

    ลงชื่อ______________________________ผู้ประเมิน 

 (____________________________________) 

        ตำแหน่ง____________________________________ 

     _______/_______/_______ 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมช่ันอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วัตถุประสงค์ การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแบบประเมิน

คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 

ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดทำประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและ

ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านต่อข้อคำถาม

ดังกล่าว 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ของแผนการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อสร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

โดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียด      

ของการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ  5  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

ระดับ  4  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ระดับ  3  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  

ระดับ  2  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  

ระดับ  1  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมช่ันอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

หัวข้อการวิจัย 

 ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์          

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ผู้วิจัย 

 นางสาวชยามร กลัดทรัพย์ 

 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมช่ันอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ 

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงาน

ร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน

เหมาะสม 

และรายละเอียดสัมพันธ์กัน 

     

1.2 เนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์      

1.3 เนื้อหาสาระเหมาะกับคาบเวลาที่กำหนดให้      

1.4 เนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตาม 

หลักวิชาการ 

     

1.5 เนื้อหาสาระเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน      

1.6 เนื้อหาสาระชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

1.7 จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม และสัมพันธ์กับ

ตัวชี้วัด 

     

1.8 วิธีการวัดผลประเมินผลมีความสัม พันธ์กับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

2. ด้านแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

2.1 การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกระบวนการ

หรือเทคนิคการสอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
     

2.2 การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ

ระดับชั้นของนักเรียน 

     

2.3 การจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วม 

     

2.4 การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สร้างชิ้นงาน/ผลงาน       

2.5 สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง

กับการจัดการเรียนรู้ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

    ลงชื่อ______________________________ผู้ประเมิน 

 (____________________________________) 

        ตำแหน่ง____________________________________ 

     _______/_______/_______ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้      

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์                     

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ด้านเนื้อหา) 
 

วัตถุประสงค์ การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม เพ่ือสร้างแบบประเมินโมชั่น

อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดทำประเด็น ที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถาม ดังกล่าว 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาประเด็นข้อคำถามและให้คะแนนความสอดคล้องประเมินโครงงานในการ

เรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

โดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียด      

ของการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
 

+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้อง 

                      0      เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้อง 

    - 1    เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้   

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์                        

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ด้านเนื้อหา) 
 

หัวข้อการวิจัย 

 ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์          

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ผู้วิจัย 

 นางสาวชยามร  กลัดทรัพย์ 

 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้   

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์              

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ด้านเนื้อหา) 
 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามการพิจารณาประเด็นข้อคำถามและให้คะแนน       

ความสอดคล้องของแบบประเมินโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน       

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. เนื้อหาบทเรียนรายละเอียดครบถ้วนและเหมาะสม     

2. เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์     

3. เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมตามหลักวิชาการ     

4. เนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน     

5. เนื้อหาบทเรียนมีความชัดเจนต่อเนื่องในการอธิบาย     

6. เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้อง     
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    ลงชื่อ______________________________ผู้ประเมิน 

 (____________________________________) 

        ตำแหน่ง____________________________________ 

     _______/_______/_______ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้      

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านการออกแบบ) 
 

วัตถุประสงค์ การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม เพ่ือสร้างแบบประเมินโมชั่น

อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดทำประเด็น ที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถาม ดังกล่าว 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาประเด็นข้อคำถามและให้คะแนนความสอดคล้องประเมินโครงงานในการ

เรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

โดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียด      

ของการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
 

+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้อง 

                      0      เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้อง 

    - 1    เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้      

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านการออกแบบ) 

หัวข้อการวิจัย 

 ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์          

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ผู้วิจัย 

 นางสาวชยามร กลัดทรัพย์ 

 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบประเมินโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้      

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านการออกแบบ) 
 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามการพิจารณาประเด็นข้อคำถามและให้คะแนน       

ความสอดคล้องของแบบประเมินโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน       

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ขนาดภาพและขนาดตัวอักษรความเหมาะสม     

2. ภาพที่ใช้ในการประกอบมีความหมายตรงกับเนื้อหา     

3. เสียงที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา     

4. รูปแบบการวางองค์ประกอบมีความเหมาะสม     

5. สีที่ใช้มีความเหมาะสม     

6. การออกแบบมีความน่าสนใจ     

7. รูปแบบการนำเสนอ     

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    ลงชื่อ______________________________ผู้ประเมิน 

 (____________________________________) 

        ตำแหน่ง____________________________________ 

     _______/_______/_______ 
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แบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านเนื้อหา) 
 

วัตถุประสงค์ การประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  

ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดทำประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและ

ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านต่อข้อคำถาม 

ดังกล่าว 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 

ของโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียด      

ของการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ  5  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

ระดับ  4  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ระดับ  3  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  

ระดับ  2  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  

ระดับ  1  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านเนื้อหา) 
 

หัวข้อการวิจัย 

 ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์          

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ผู้วิจัย 

 นางสาวชยามร กลัดทรัพย์ 

 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
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แบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านเนื้อหา) 
 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ

แบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่ อง ภูมิศาสตร์     

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 
พอใช้ ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาบทเรียนรายละเอียดครบถ้วนและเหมาะสม      

2. เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์      

3. เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมตามหลักวิชาการ      

4. เนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน      

5. เนื้อหาลทเรียนมีความชัดเจนต่อเนื่องในการอธิบาย      

6. เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้อง      
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    ลงชื่อ______________________________ผู้ประเมิน 

 (____________________________________)        

ตำแหน่ง____________________________________ 

                 _______/_______/_______ 
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แบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านการออกแบบ) 
 

วัตถุประสงค์ การประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  

ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้จัดทำประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและ

ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านต่อข้อคำถาม 

ดังกล่าว 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 

ของโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างแต่ละข้อและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียด      

ของการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ  5  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

ระดับ  4  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ระดับ  3  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  

ระดับ  2  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  

ระดับ  1  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 

 



  178 

 
 

แบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านการออกแบบ) 
 

หัวข้อการวิจัย 

 ผลการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์          

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ผู้วิจัย 

 นางสาวชยามร กลัดทรัพย์ 

 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้โมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 
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แบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ 

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ด้านการออกแบบ) 
 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ

แบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์     

ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 
พอใช้ ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

1. ขนาดภาพและขนาดตัวอักษรความเหมาะสม      

2. ภาพที่ใช้ในการประกอบมีความหมายตรงกับเนื้อหา      

3. เสียงที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา      

4. รูปแบบการวางองค์ประกอบมีความเหมาะสม      

5. สีที่ใช้มีความเหมาะสม      

6. การออกแบบมีความน่าสนใจ      

7. รูปแบบการนำเสนอ      
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    ลงชื่อ______________________________ผู้ประเมิน 

 (____________________________________)        

ตำแหน่ง____________________________________ 

     _______/_______/_______
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                 เรื่อง ภูมิศาสตร์           

เรื่อง ทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน  20  ข้อ 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว   
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร 

ก. ช่วยให้มนุษย์มองเห็นภาพของโลกได้ชัดเจน ข. ใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา 

ค. ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ได้เหมาะสม ง. ถูกทุกข้อ 

2. ประเทศท่ีมีการทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทวีปเอเชียคือประเทศในกลุ่มใด 

 ก. จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น   ข. ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงค์โปร์ 

 ค. บาห์เรน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ง. ญี่ปุ่น จอร์เจีย อิสราเอล อังกฤษ 

3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์ที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อจำลอง สิ่งที่เกิดขึ้นโดยสร้างบน

แผ่นแบนราบย่อขนาดให้เล็กลงตามอัตราส่วน 

 ก. ลูกโลก     ข. เข็มทิศ 

 ค. แผนที่     ง. ภาพถ่ายทางอากาศ 

4. ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียใต้นับถือศาสนาใด 

ก. ศาสนาเซน     ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาคริสต์     ง. ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 

5. ถ้านักเรียนจะทำอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ควรทำอะไรถึงจะดีที่สุด 

 ก. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  ข. อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 ค. อุตสาหกรรมน้ำมัน    ง. อุตสาหกรรมป่าไม ้

6. ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชีย  

 ก. เอเชียตะวันตกเฉียงเหนือ   ข. เอเชียกลาง 

 ค. เอเชียตะวันออก    ง. เอเชียตะวันตก 

7. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

 ก. ไทย มาเลเซีย ลาว    ข. อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน 

 ค. ลาว กัมพูชา มาเลเซีย    ง. เวียดนาม กัมพูชา บรูไน 
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8. เขตหมู่เกาะภูเขาไฟ อยู่บริเวณภาคใดของทวีปเอเชีย 

 ก. เอเชียใต้        ข. เอเชียเหนือ 

 ค. เอเชียตะวันตก     ง.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

9. ประเทศในทวีปเอเชียที่จับสัตว์น้ำได้มากท่ีสุดในโลก 

ก. จีน      ข. ญี่ปุ่น 

ค. เกาหลี      ง. มาเลเซีย 

10. ที่ราบสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้จะพบในบริเวณใด 

ก. ระหว่างเทือกเขา    ข. ระหว่างที่ราบลุ่ม 

ค. ระหว่างที่ราบกับทะเลทราย   ง. ระหว่างที่ราบลุ่มน้ำกับชายฝั่งทะเล 

11. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญด้านสังคมวัฒนธรรม ตรงกับข้อใด 

ก. เป็นแหล่งกำเนินศาสนาอิสลาม   ข. เป็นจุดเชื่อมต่อของ 3 ทวีป 

ค. เป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมัน   ง. เป็นจุดเริ่มต้นอารยธรรมต้นแบบ 

12. หุ่นจำลองของโลก หมายถึงอะไร 

 ก. หุ่นยนต์     ข. ลูกโลก 

 ค. หุ่นไล่กา     ง. ดาวเทียม 

13. ทะเล มหาสมุทร มีสัญลักษณ์ของสีบนแผนที่โลก เป็นสีอะไร 

 ก. สีดำ      ข. สีฟ้า-น้ำเงิน 

 ค. สีน้ำตาล     ง. สีเทา 

14. ข้อความเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียกลาง ข้อใดถูกต้องที่สุด 

 ก. เลี้ยงสัตว์ได้น้อย เนื่องจากพ้ืนที่แห้งแล้ง พืชพรรณเป็นอาหารสัตว์ 

 ข. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์การประมงท่ีมีชื่อเสียงประเภท ไข่ปลาคาร์เวียร์ 

 ค. อุตสาหกรรมสำคัญ คือ อุตสาหกรรมเก่ียวกับปิโตรเคมี 

 ง. เอเชียกลางมีความก้าวหน้ากว่าภูมิภาคอ่ืน 

15. ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียแพร่หลายไปยังท่ีต่างๆ คือข้อใด 

ก.  สงคราม ศาสนา    ข.  ศาสนา สัมพันธไมตรี 

ค.  การตกเป็นอาณานิคม ศาสนา   ง.  ศาสนา การค้า 



  182 

16. ทวีปเอเชียมมีทั้งหมดกี่ภูมิภาค 

 ก.  7 ภูมิภาค     ข.  5 ภูมิภาค 

 ค.  2 ภูมิภาค     ง.  4 ภูมิภาค 

17. ประเทศมองโกเลีย อยู่ในภูมิภาคใด 

 ก.  เอเชียใต้     ข.  เอเชียเหนือ 

 ค.  เอเชียตะวันออก    ง.  เอเชียกลาง 

18. แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชียส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณใด 

 ก.  แม่น้ำ     ข.  ภูเขาสูง 

 ค.  ที่ราบเชิงเขา     ง.  ที่ราบชายฝั่งทะเล 

19. เทือกเขาหิมาลัยเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างภูมิภาคใด 

 ก.  เอเชียกลาง-เอเชียใต้    ข.  เอเชียตะวันตก-เอเชียกลาง 

 ค.  เอเชียตะวันออก-เอเชียใต้   ง.  เอเชียกลาง-เอเชียเหนือ 

20. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียของทวีปเอเชีย จะพบในบริเวณชายฝั่งของประเทศใด 

 ก.  จีน ญี่ปุ่น เกาหลี    ข.  อิสราเอล ตรุกี ญี่ปุ่น 

 ค.  มองโกเลีย อิรัก อิหร่าน   ง.  อิสราเอล ซีเรีย เลบานอน 

 

 

 

รวม..............คะแนน 
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แบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

คำชี้แจง  

1. แบบประเมินนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ขอให้ผู้สอนตอบคำถามทุกข้อ และให้

ตรงกับสภาพจริงของผู้เรียนมากท่ีสุด คำตอบของผู้สอนไม่มีคำตอบถูกหรือผิด 

2. ให้ผู้เรียนอ่านและพิจารณาข้อความแต่ละข้อ จากนั้นทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับ

สภาพจริงของผู้เรียนมากท่ีสุด เพียงข้อละ 1 เครื่องหมายเท่านั้น 

เกณฑ์ในการประเมิน 

   ระดับ 5  หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจำ 

   ระดับ 4  หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง 

   ระดับ 3  หมายถึง ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 

   ระดับ 2  หมายถึง ปฏิบัติน้อยครั้ง 

   ระดับ 1  หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ 

ให้ผู้สอน ทำเครื่องหมาย  √ ลงในช่องที่ตรงกับสภาพจริงของผู้ เรียนมากที่สุด เพียงข้อละ 1 

เครื่องหมายเท่านั้น 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
เป็น

ประจำ 

ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ
เป็น
ครั้ง
คราว 

ปฏิบัติ
น้อย
ครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. ความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี 

1. สามารถบริหารจัดการตนเองได้ดี      

2. มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ      

3. เข้าใจผู้อ่ืนได้อย่างดี      

4. มีการวางแผนงานและกระจายงานอย่าง

เหมาะสม 
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รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
เป็น

ประจำ 

ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ
เป็น
ครั้ง
คราว 

ปฏิบัติ
น้อย
ครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
2. ความร่วมมือในกลุ่ม 

1. มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทำ
ตามหน้าที่ทุกคน 

     

2. มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนทำงาน      

3. มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน เป็นระบบ      
4. มีการให้ความช่วยเหลือกัน      

3. การแสดงความคิดเห็น 

1. มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกต      
2. มีการแสดงความคิด เห็ น เพ่ือสนับสนุน
ข้อเท็จจริง 

     

3. มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริง      

4. มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการประเมินค่า      

4. มีน้ำใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
1. มีความจริงใจต่อตนเองและผู้อ่ืน      

2. เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน      

3. มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น      
4. แบ่งปัน เสียสละต่อตนเองและผู้อ่ืน      

5. ยอมรับฟังความคิดเห็น 

1. รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม      
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (กลุ่มอื่น)      

3. รับฟังความคิดเห็นของผู้สอน      
4. รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ      
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แบบประเมินโครงงานในการเรียนด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงาน

ร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามการพิจารณาโครงงานของผู้เรียนแต่ละกลุ่มในการเรียน
ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง  ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
เป็น

ประจำ 

ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ
เป็น
ครั้ง
คราว 

ปฏิบัติ
น้อย
ครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. ด้าเนื้อหาโครงงาน 
1.1 เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้      
1.2 วิ เคราะห์และอภิปรายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได ้

     

1.3 เนื้อหามีความถูกต้องและครบถ้วน      
1.4 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ ได้รับไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได ้

     

2. ด้านออกแบบและนำเสนอโครงงาน      
2.1 การออกแบบ รูปแบบของการนำเสนอ
โครงงาน 

     

2.2 ตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้ในโครงงาน      
2.3 การนำเสนอมีความถูกต้องและครบถ้วน      
2.4 มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 

     

3. ด้านทักษะส่วนบุคคล      
3.1 มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ      
3.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น      
3.3 มีความอดทน และอดกลั้น      
3.4 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง      



  186 

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง ตามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโมชั่นอินโฟกราฟิก

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก

ที่สุด 
ดีมาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ด้านเนื้อหา 

1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ      

1.2 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง      

เข้าใจง่าย 

     

1.3 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย       

1.4 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน      

2. ด้านการออกแบบ/การจัดรูปแบบ 

2.1 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม      

2.2 สัญลักษณ์และรูปภาพที่ใช้มีความเหมาะสม      

2.3 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย      

2.4 สีที่ใช้เหมาะสมและให้ความสบายตา      

3. ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 

3.1 ภาพกราฟิกเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา

และชัดเจน 

     

3.2 เสียงประกอบบทเรียนเหมาะสม และเกิด

ความน่าสนใจ 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก

ที่สุด 
ดีมาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

3.3 ออก แบ บ ห น้ าจ อ เห ม าะส ม  สั ด ส่ วน

เหมาะสม สวยงาม  

     

3.4 ขนาดตัวอักษรสวยงาม ชัดเจน เหมาะกับ

ผู้เรียน 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผล
ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ ΣR 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที1่ คนที2่ คนที3่   

1. ด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน
เหมาะสมและรายละเอียดสัมพันธ์กัน 

+1 +1 +1 3 1 

1.2 เนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ +1 +1 +1 3 1 

1.3 เนื้อหาสาระเหมาะกับคาบเวลาที่กำหนดให้ +1 +1 +1 3 1 

1.4 เนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

+1 +1 +1 3 1 

1.5 เนื้อหาสาระเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 

1.6 เนื้อหาสาระชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

1.7 จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม และสัมพันธ์กับ
ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3 1 

1.8 วิธีการวัดผลประเมินผลมีความสัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 

2. ด้านแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

2.1 การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนตามกระบวนการหรือเทคนิคการสอนที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 0 +1 2 0.67 

2.2 การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
ระดับชั้นของนักเรียน 

+1 +1 +1 3 1 

2.3 การจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผล
ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ ΣR 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที1่ คนที2่ คนที3่   

2.4 การจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้สร้างชิ้นงาน/
ผลงาน  

+1 +1 +1 3 1 

2.5 สื่ อ /อุปกรณ์ /แหล่ งเรียนรู้มี ความสัม พันธ์
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2 0.67 

รวม 0.94 

 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คนที ่

N 
 
  

S.D. 
สรุปผล

การ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 

1. ด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1 แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ มี
องค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสมและ
รายละเอียดสัมพันธ์กัน 

5 5 5 4 5 4 6 4.66 0.52 ดีมาก 

1.2 เนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้อง
กับจุดประสงค ์

4 5 5 5 4 5 6 4.66 0.52 ดีมาก 

1.3 เนื้อหาสาระเหมาะกับคาบเวลาที่
กำหนดให้ 

4 5 4 5 4 4 6 4.33 0.52 ดี 

1.4 เนื้อหาสาระในแผนการจัดการ
เรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4 4 5 5 4 5 6 4.50 0.55 ดีมาก 

�̅� 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมชั่นอินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

N 
 
  

S.D. 
สรุปผล

การ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 

1.5 เนื้อหาสาระเหมาะสมกับระดับ
ของผู้เรียน 

5 5 4 5 5 5 6 4.83 0.41 ดีมาก 

1.6 เนื้อหาสาระชัดเจนในการอธิบาย
เนื้อหา 

5 5 4 5 5 5 6 4.83 0.41 ดีมาก 

1.7 จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม 
และสัมพันธ์กับตัวชี้วัด 

5 5 5 4 5 4 6 4.66 0.52 ดีมาก 

1.8 วิ ธี ก า ร วั ด ผ ล ป ระ เมิ น ผ ล มี
ความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 4 5 5 3 5 6 4.50 0.84 ดีมาก 

2. ด้านแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน 

                    

2.1 ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ มี ค ว า ม
เหมาะสม ครบถ้วนทุกขั้นตอนตาม
กระบวนการหรือเทคนิคการสอนที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

4 5 5 4 5 5 6 4.66 0.52 ดีมาก 

2.2 การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน 

4 4 5 5 5 5 6 4.66 0.52 ดีมาก 

2.3 การจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรม
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

5 5 5 5 4 4 6 4.66 0.52 ดีมาก 

2.4 การจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้
สร้างชิ้นงาน/ผลงาน  

5 4 4 5 5 5 6 4.66 0.52 ดีมาก 

2.5 สื่ อ /อุป ก รณ์ /แห ล่ ง เรี ยน รู้ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ 

4 3 5 5 4 5 6 4.33 0.52 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม   4.61 0.10 ดีมาก 

�̅� 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ (ด้านเนื้อหา) 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ ΣR 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 

คนที่1 คนที่2 คนที่3   

1. เนื้อหาบทเรียนรายละเอียดครบถ้วน
และเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

2. เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์ +1 +1 +1 3 1 

3. เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมตามหลัก
วิชาการ 

+1 +1 +1 3 1 

4. เนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 

5. เนื้อหาลทเรียนมีความชัดเจนต่อเนื่องใน
การอธิบาย 

+1 +1 +1 3 1 

6. เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้อง +1 +1 +1 3 1 

รวม 1 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิก 
เรื่อง ภูมิศาสตร์ (ด้านการออกแบบ) 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ ΣR 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที่1 คนที่2 คนที่3   

1. ขนาดภาพและขนาดตัวอักษรความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

2. ภาพที่ใช้ในการประกอบมีความหมายตรงกับ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 

3. เสียงที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

4. รูปแบบการวางองค์ประกอบมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

5. สีที่ใช้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

6. การออกแบบมีความน่าสนใจ +1 +1 +1 3 1 

7. รูปแบบการนำเสนอ +1 +1 +1 3 1 

รวม 1 
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ (ด้านเนื้อหา) 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คนที ่

N 
  

S.D. 
สรุปผล

การ
ประเมิน 

1 2 3 

1. เนื้ อหาบทเรียนรายละเอียด
ครบถ้วนและเหมาะสม 

5 4 5 3 4.67 0.58 ดีมาก 

2. เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

4 5 5 3 4.67 0.58 ดีมาก 

3. เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมตาม
หลักวิชาการ 

5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

4. เนื้ อหาบทเรียนเหมาะสมกับ
ระดับของผู้เรียน 

5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

5. เนื้อหาบทเรียนมีความชัดเจน
ต่อเนื่องในการอธิบาย 

5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

6. เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้อง 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม   4.89 0.30 ดีมาก 
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ (ด้านการออกแบบ) 

รายการประเมิน 

คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
N 

  

S.D. 
สรุปผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

1. ขนาดภาพและขนาดตัวอักษรความเหมาะสม 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ภาพที่ใช้ในการประกอบมีความหมายตรงกับ
เนื้อหา 

5 4 5 3 4.66 0.58 ดีมาก 

3. เสียงที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4 5 5 3 4.66 0.58 ดีมาก 

4. รูป แบ บ การวางองค์ ป ระกอบ มี ค วาม
เหมาะสม 

5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

5. สีที่ใช้มีความเหมาะสม 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

6. การออกแบบมีความน่าสนใจ 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

7. รูปแบบการนำเสนอ 5 5 5 3 5.00 0.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม  21 4.90 0.30 ดีมาก 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของการทดลอง
รายบุคคล (One to one tryout) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของการทดลอง
กลุ่มย่อย เก่ง กลาง และอ่อน (Small group tryout) 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแบบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน (ข้อสอบ) 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

  

ข้อ 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 2 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 3 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 5 -1 0 0 -0.33 ตัดทิ้ง 

ข้อ 6 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 7 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 8 -1 0 1 0.00 ตัดทิ้ง 

ข้อ 9 -1 0 1 0.00 ตัดทิ้ง 

ข้อ 10 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 11 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 12 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 13 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 14 -1 0 -1 -0.67 ตัดทิ้ง 

ข้อ 15 -1 0 -1 -0.67 ตัดทิ้ง 

ข้อ 16 -1 0 -1 -0.67 ตัดทิ้ง 

ข้อ 17 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 18 -1 0 -1 -0.67 ตัดทิ้ง 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแบบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน (ข้อสอบ) (ต่อ) 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

  

ข้อ 19 -1 0 -1 -0.67 ตัดทิ้ง 

ข้อ 20 -1 0 -1 -0.67 ตัดทิ้ง 

ข้อ 21 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 22 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 23 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 24 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 25 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 26 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 27 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 28 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 29 -1 0 1 0.00 ตัดทิ้ง 

ข้อ 30 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย(p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น 

ข้อที่  
ความ
ยาก 

แปลผล อำนาจจำแนก Sig. แปลผล 

แปลผล
คุณภาพของ

ข้อสอบ 

1 0.43 ใช้ได้ 0.59 * 0.0005 ใช้ได้ ใช้ได้ 

2 0.70 ใช้ได้ 0.69 * 0.0000 ใช้ได้ ใช้ได้ 

3 0.43 ใช้ได้ 0.49 * 0.0049 ใช้ได้ ใช้ได้ 

4 0.43 ใช้ได้ 0.48 * 0.0065 ใช้ได้ ใช้ได้ 

5 0.63 ใช้ได้ 0.26   0.1529 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 

6 0.30 ใช้ได้ 0.61 * 0.0003 ใช้ได้ ใช้ได้ 

7 0.63 ใช้ได้ 0.42 * 0.0208 ใช้ได้ ใช้ได้ 

8 0.57 ใช้ได้ 0.28   0.1317 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 

9 0.13 ทิ้ง -0.31   1.0000 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 

10 0.70 ใช้ได้ 0.49 * 0.0053 ใช้ได้ ใช้ได้ 

11 0.43 ใช้ได้ 0.57 * 0.0010 ใช้ได้ ใช้ได้ 

12 0.70 ใช้ได้ 0.58 * 0.0007 ใช้ได้ ใช้ได้ 

13 0.60 ใช้ได้ 0.39 * 0.0301 ใช้ได้ ใช้ได้ 

14 0.13 ทิ้ง 0.10   0.5892 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 

15 0.23 ใช้ได้ -0.55   1.0000 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 

16 0.13 ทิ้ง -0.24   1.0000 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 

17 0.60 ใช้ได้ 0.39 * 0.0301 ใช้ได้ ใช้ได้ 

18 0.20 ใช้ได้ -0.40   1.0000 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย(p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (ต่อ) 

ข้อที่  
ความ
ยาก 

แปลผล อำนาจจำแนก Sig. แปลผล 

แปลผล
คุณภาพของ

ข้อสอบ 

19 0.07 ทิ้ง -0.29   1.0000 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 

ข้อที่  
ความ
ยาก 

แปลผล 
อำนาจ
จำแนก 

 Sig. แปลผล 
แปลผล

คุณภาพของ
ข้อสอบ 

20 0.50 ใช้ได้ 0.12   0.5251 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 

21 0.70 ใช้ได้ 0.45 * 0.0123 ใช้ได้ ใช้ได้ 

22 0.67 ใช้ได้ 0.40 * 0.0264 ใช้ได้ ใช้ได้ 

23 0.70 ใช้ได้ 0.54 * 0.0020 ใช้ได้ ใช้ได้ 

24 0.43 ใช้ได้ 0.40 * 0.0271 ใช้ได้ ใช้ได้ 

25 0.63 ใช้ได้ 0.49 * 0.0059 ใช้ได้ ใช้ได้ 

26 0.60 ใช้ได้ 0.41 * 0.0244 ใช้ได้ ใช้ได้ 

27 0.53 ใช้ได้ 0.39 * 0.0289 ใช้ได้ ใช้ได้ 

28 0.57 ใช้ได้ 0.44 * 0.0139 ใช้ได้ ใช้ได้ 

29 0.20 ใช้ได้ -0.12   1.0000 ทิ้ง 

ปรับปรุงหรือ
ตัดทิ้ง 

30 0.40 ใช้ได้ 0.62 * 0.0002 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

P min 0.0667  
  max 0.7000  
r min -0.5586  

  max 0.6938  

    

    

KR-20 
Reliability 0.8063  
   

    

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแบบวัดความสามารถ
ในการทำงานร่วมกัน 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1. ความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี 

1.1 สามารถบริหารจัดการตนเองได้ดี +1 +1 +1 3 1 

1.2 มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และ
น่าเชื่อถือ 

+1 +1 +1 3 1 

1.3 เข้าใจผู้อ่ืนได้อย่างดี +1 +1 +1 3 1 

1.4 มีการวางแผนงานและกระจาย
งานอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแบบวัดความสามารถ
ในการทำงานร่วมกัน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

2. ความร่วมมือ 

2.1 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม
และสมาชิกทำตามหน้าที่ทุกคน 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกัน
ก่อนทำงาน 

+1 +1 +1 3 1 

2.3 มีการปฏิบั ติ งานตามขั้ นตอน   
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1 

2.4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน +1 +1 +1 3 1 

3. การแสดงความคิดเห็น 

3.1 มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือตั้ง
ข้อสังเกต 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 มี การแสดงความคิด เห็ น เพ่ื อ
สนับสนุนข้อเท็จจริง 

+1 +1 +1 3 1 

3.3  มี การแสดงความคิด เห็ น เพ่ื อ
โต้แย้งข้อเท็จจริง 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการ
ประเมินค่า 

+1 +1 +1 3 1 

4. มีน้ำใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 

4.1 มีความจริงใจต่อตนเองและผู้อ่ืน +1 +1 +1 3 1 

4.2 เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน +1 +1 +1 3 1 

4.3 มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

+1 +1 +1 3 1 

4.4 แบ่งปัน เสียสละต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแบบวัดความสามารถ
ในการทำงานร่วมกัน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

5. ยอมรับฟังความคิดเห็น 

5.1 รับ ฟั งความคิด เห็นของเพ่ือน    
ในกลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1 

5 .2 รับ ฟั งความคิ ด เห็ นของผู้ อ่ื น   
(กลุ่มอื่น) 

+1 +1 +1 3 1 

5.3 รับฟังความคิดเห็นของผู้สอน +1 +1 +1 3 1 

5.4 รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ +1 +1 +1 3 1 

รวม 1 

 

ตารางที่ 18 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคเพ่ือประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี 

1. สามารถบริหาร

จัดการตนเอง 

ผู้เรียนสามารถ

บริหารจัดการ

ตนเอง ผ่านทักษะ

กระบวนการคิด 

และวางแผน

ปฏิบัติงานได้อย่าง

ครบถ้วน (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรียนสามารถ

บริหารจัดการ

ตนเองได้ ผ่านการ

แนะนำของครูและ

สมาชิกในกลุ่ม (6-

7 คร้ัง) 

ผู้เรียนสามารถ

บริหารจัดการ

ตนเองได้ ผ่าน

การทำตามกลุ่ม

อื่นแบบการ

บริหารจัดการ

ของสมาชิกใน

กลุ่ม (4-5 คร้ัง) 

ผู้เรยีนสามารถ

บริหารจัดการตนเอง

ได้ แต่ไม่ค่อยราบรืน่ 

เนื่องจากขาดทักษะ

กระบวนการคิด การ

วางแผน และ

สอบถามคำแนะนำ

จากคร ูและสมาชกิ

(3-2 ครั้ง) 

ผู้เรียนไม่สามารถ

บริหารจัดการ

ตนเองได้ (0-1 

ครั้ง) 

 

 

 



  204 

ตารางที่ 18 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคเพ่ือประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

2. มีความกล้าหาญ 

ซ่ือสัตย์และน่าเช่ือถอื 

ผู้เรียนมีความกล้า

หาญ ซ่ือสัตยแ์ละ

น่าเช่ือถือในการจัด

กิจกรรมทุกครั้ง 

(8-10 ครั้ง) 

ผู้เรยีนมีความกล้า

หาญ ซ่ือสัตย์แตข่าด

ความน่าเชื่อถือใน

การจดักจิกรรมใน

บ่อยครั้ง(6-7 ครัง้) 

 

 

ผู้เรียนมีความ

กล้าหาญ แต่ขาด

ความซ่ือสัตย์และ

ความน่าเช่ือถือ

บางครั้ง (4-5 

ครั้ง) 

ผู้เรียนขาดความ

กล้าหาญและ

ซ่ือสัตย์แต่มีความ

น่าเช่ือถือในการจัด

กิจกรรมน้อย (3-2 

ครั้ง) 

ผู้เรียนไม่มีความ

กล้าหาญ ซ่ือสัตย์

และน่าเช่ือถือใน

การจัดกิจกรรม(0-

1 คร้ัง) 

3. มีความเข้าใจผู้อื่น ผู้เรียนมีความ

เข้าใจผู้อื่น รับฟัง 

ช่วยคิด ช่วยแก้ไข

ปัญหา อยา่งเต็มใจ 

(8-10 ครั้ง) 

ผู้เรียนมีความ

เข้าใจผู้อื่น รับฟัง 

ช่วยคิด ช่วยแก้ไข

ปัญหา แต่ไม่เต็มใจ

(6-7 คร้ัง) 

ผู้เรียนมีความ

เข้าใจผู้อื่น รับฟัง 

ช่วยคิดแต่ไม่ช่วย

แก้ไขปัญหา (4-5 

ครัง้) 

ผู้เรียนมีความ

เข้าใจผู้อื่น รับฟัง

แต่ไม่คิดและไม่

ช่วยแก้ไขปัญหา 

(3-2 คร้ัง) 

ผู้เรียนไม่มีความ

เข้าใจผู้อื่น (0-1 

ครั้ง) 

4. มีการวางแผนงาน

และกระจายงานอย่าง

เหมาะสม 

ผู้เรียนมีการ

วางแผนงาน แบ่ง

หน้าที่ สื่อสาร มี

ปฏิสัมพันธก์ับทุก

คนในกลุ่มอย่าง

เหมาะสม (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรียนมีการ

วางแผนงาน แบ่ง

หน้าที่ สื่อสาร มี

ปฏิสัมพันธก์ับบาง

คนในกลุ่ม (6-7 

ครั้ง) 

ผู้เรียนมีการ

วางแผนงาน แบ่ง

หน้าที่อยา่ง

เหมาะสม แต่ไม่มี

การสื่อสาร และ

ปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ภายในกลุ่ม (4-5 

ครั้ง) 

ผู้เรียนมีการ

วางแผนงาน แบ่ง

หน้าที่ไม่เหมาะสม

แต่มีการสื่อสาร 

และปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ภายในกลุ่ม (3-2 

ครั้ง) 

ผู้เรียนไม่มีการ

วางแผนงาน แบ่ง

หน้าที่ สื่อสารและ

ปฏิสัมพันธอ์ยา่ง

เหมาะสม (0-1 

ครั้ง) 

2. ความร่วมมือในกลุ่ม 

1. มีการแบ่งหน้าที่

อย่างเหมาะสมและ

สมาชิกทำตามหน้าที่

ทุกคน 

ผู้เรียนมีการแบ่ง

หน้าที่อยา่ง

เหมาะสมและ

สมาชิกทำตาม

หน้าที่ทุกคนได้

อย่างเป็นระบบ (8-

10 ครั้ง) 

ผู้เรียนมีการแบ่ง

หน้าที่อยา่ง

เหมาะสมและ

สมาชิกบางคนไม่

ทำตามหน้าที ่(6-7 

ครั้ง) 

ผู้เรียนมีการแบ่ง

หน้าที่อยา่ง

เหมาะสมแต่

สมาชิกทุกคนไม่

ทำตามหน้าที่(4-5 

ครั้ง) 

ผู้เรียนไม่มีการแบ่ง

หน้าที่อยา่ง

เหมาะสมแต่

สมาชิกทุกคนทำ

ตามหน้าที่(3-2 

ครั้ง) 

ผู้เรียนไม่มีการแบ่ง

หน้าที่อยา่ง

เหมาะสมและ

สมาชิกทุกคนไม่ทำ

ตามหน้าที่(0-1 

ครั้ง) 
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ตารางที่ 18 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคเพ่ือประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

2. มีการปรึกษาและ

วางแผนร่วมกันก่อน

ทำงาน 

ผู้เรียนมีการ

ปรึกษาและ

วางแผนร่วมกัน

ก่อนทำงานทุกคน 

(8-10 ครั้ง) 

ผู้เรียนมีการ

ปรึกษาและ

วางแผนเฉพาะบาง

คนในกลุ่มก่อน

ทำงาน (6-7 คร้ัง) 

ผู้เรียนมีการ

ปรึกษาแต่ไม่มี

การวางแผน

ร่วมกันก่อน

ทำงาน (4-5 คร้ัง) 

ผู้เรียนไม่มีการ

ปรึกษาแตว่างแผน

ร่วมกันก่อนทำงาน

(3-2 คร้ัง) 

ผู้เรียนไม่มีการ

ปรึกษาและ

วางแผนร่วมกัน

ก่อนทำงาน(0-1 

ครั้ง) 

3. มีการปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอน เป็น

ระบบ 

ผู้เรียนปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอน เป็น

ระบบ และมกีาร

เสริมขั้นตอนใน

การทำงานเพิ่มเติม 

(8-10 ครั้ง) 

ผู้เรียนปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอน เป็น

ระบบ แต่ไม่มีการ

เสริมขั้นตอนใน

การทำงานเพิ่มเติม 

(6-7 คร้ัง) 

ผู้เรียนปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอน แต่

ไม่ปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ 

(4-5 คร้ัง) 

ผู้เรียนไม่

ปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอน แต่

ปฏิบัติงานอย่าง

เป็นระบบ (3-2 

ครั้ง) 

ผู้เรียนไม่มีการ

ปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอน และไม่

เป็นระบบ(0-1 

ครั้ง) 

4. มีการให้ความ

ช่วยเหลือกัน 

ผู้เรียนให้ความ

ช่วยเหลือกันทุก

ครั้งภายในกลุ่ม

และภายนอกกลุ่ม

ของตนเอง  (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรียนให้ความ

ช่วยเหลือกัน

เฉพาะภายในกลุ่ม

ตนเอง (6-7 คร้ัง) 

ผู้เรียนให้ความ

ช่วยเหลือแต่

เฉพาะบุคคลที่

ขอให้ช่วยเหลือ 

(4-5 คร้ัง) 

ผู้เรียนให้ความ

ช่วยเหลือเฉพาะ

บุคคลที่ตนเองสนิท 

(3-2 คร้ัง) 

ผู้เรียนไม่ให้ความ

ช่วยเหลือ(0-1 

ครั้ง) 

3. การแสดงความคิดเห็น 

1. มีการแสดงความ

คิดเห็นเพื่อตั้ง

ข้อสังเกต 

ผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็นเพื่อตั้ง

ข้อสังเกต และมี

การสอบถามทุก

ครั้งโดยตรงกับ

วัตถุประสงค์ที่

กำหนด (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็นเพื่อตั้ง

ข้อสังเกต แต่

สอบถามใน

บางครั้ง (6-7 คร้ัง) 

ผู้เรยีนแสดงความ

คิดเห็นเพือ่ตั้ง

ข้อสังเกต แต่ไม่มี

การสอบถาม

เพิ่มเตมิ (4-5 ครั้ง) 

ผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็นแต่ไม่ตรง

กับสิ่งที่เป็น

ข้อสังเกต(3-2 

ครั้ง) 

ผู้เรียนไม่เคยแสดง

ความคิดเห็นเพื่อ

ตั้งข้อสังเกต(0-1 

ครั้ง) 

 

 



  206 

ตารางที่ 18 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคเพ่ือประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

2. มีการแสดงความ

คิดเห็นเพื่อสนับสนุน

ข้อเท็จจริง 

ผู้เรยีนแสดงความ

คิดเห็นเพือ่สนับสนุน

ข้อเท็จจริงสามารถ

นำไปปฏิบัติหรือ

ประยกุต์ใช้ได้ และมี

การสอบถามทุกครั้ง 

(8-10 ครั้ง) 

ผู้เรยีนแสดงความ

คิดเห็นเพือ่สนับสนุน

ข้อเท็จจริงสามารถ

นำไปปฏิบัติหรือ

ประยกุต์ใช้ได้ แต่

สอบถามในบางครั้ง

(6-7 ครั้ง) 

ผู้เรยีนแสดงความ

คิดเห็นเพือ่

สนับสนุน

ข้อเท็จจริงสามารถ

นำไปปฏิบัติหรือ

ประยกุต์ใช้ได้ แต่

ไม่มีการสอบถาม

(4-5 ครั้ง) 

ผู้เรยีนแสดงความ

คิดเห็นแต่ไม่ใชเ่พื่อ

สนับสนุนข้อเทจ็จริง

สามารถนำไปปฏิบัติ

หรือประยกุต์ใช้ได้ 

(3-2 ครั้ง) 

ผู้เรยีนไม่เคยแสดง

ความคิดเห็นเพื่อ

สนับสนุนข้อเทจ็จริง

สามารถนำไปปฏิบัติ

หรือประยกุต์ใช้ได้ 

(0-1 ครั้ง) 

3. มีการแสดงความ

คิดเห็นเพื่อโต้แย้ง

ข้อเท็จจริง 

ผู้เรยีนแสดงความ

คิดเห็นเพือ่โตแ้ย้ง

ข้อเท็จจริง โดยมี

เหตุผลทีเ่ชื่อถือได้

สอดคล้องกับ

หลักการหรอืแนวคิด

ทฤษฎี และมกีาร

สอบถามทุกครั้ง(8-

10 ครั้ง) 

ผู้เรยีนแสดงความ

คิดเห็นเพือ่โตแ้ย้ง

ข้อเท็จจริง โดยมี

เหตุผลทีเ่ชื่อถือได้

สอดคล้องกับ

หลักการหรอืแนวคิด

ทฤษฎี แต่สอบถาม

ในบางครั้ง(6-7 ครั้ง) 

ผู้เรยีนแสดงความ

คิดเห็นเพือ่โตแ้ย้ง

ข้อเท็จจริง โดยมี

เหตุผลทีเ่ชื่อถือได้

สอดคล้องกับ

หลักการหรอื

แนวคิดทฤษฎี แต่

ไม่มีการสอบถาม

(4-5 ครั้ง) 

ผู้เรยีนแสดงความ

คิดเห็นแต่ไม่ใชเ่พื่อ

โต้แยง้ข้อเทจ็จริง 

โดยมเีหตุผลที่เชือ่ถือ

ได้สอดคล้องกับ

หลักการหรอืแนวคิด

ทฤษฎี (3-2 ครั้ง) 

ผู้เรยีนไม่เคยแสดง

ความคิดเห็นเพื่อ

โต้แยง้ข้อเทจ็จริง

โดยมเีหตุผลที่เชือ่ถือ

ได้สอดคล้องกับ

หลักการหรอืแนวคิด

ทฤษฎี (0-1 ครั้ง) 

4. มีการแสดงความ

คิดเห็นเพื่อการ

ประเมินค่า 

ผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็นเพื่อการ

ประเมินค่า และ

สอบถามทุกครั้ง(8-

10 ครั้ง) 

ผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็นเพื่อการ

ประเมินค่าแต่

สอบถามใน

บางครั้ง(6-7 คร้ัง) 

ผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็นเพื่อการ

ประเมินค่าแต่ไม่

มีการสอบถาม 

(4-5 คร้ัง) 

ผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็นแต่ไม่ใช่เพื่อ

การประเมินค่า(3-

2 คร้ัง) 

ผู้เรียนไม่เคยแสดง

ความคิดเห็นเพื่อ

การประเมินค่า(0-

1 คร้ัง) 

4. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

1. มีความจริงใจต่อ

ตนเองและผู้อื่น 

ผู้เรียนช่วยเหลือ 

และอำนวยความ

สะดวกต่อตนเอง

และผู้อื่นภายใน

และภายนอกกลุ่ม

ตนเอง (8-10 ครั้ง) 

ผู้เรียนช่วยเหลือ 

และอำนวยความ

สะดวกต่อตนเอง

และจริงใจต่อผู้อื่น

แต่เฉพาะภายใน

กลุ่มตนเอง (6-7 

ครั้ง 

ผู้เรียนช่วยเหลือ 

และอำนวยความ

สะดวกต่อตนเอง

แต่ไม่จริงใจต่อ

ผู้อื่น (4-5 คร้ัง) 

ผู้เรียนไม่ช่วยเหลือ 

และอำนวยความ

สะดวกต่อตนเอง

แต่จริงใจต่อผู้อื่น

(3-2 คร้ัง) 

ผู้เรียนไม่ช่วยเหลือ 

และอำนวยความ

สะดวกต่อตนเอง

และผู้อื่น (0-1 

ครั้ง) 
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ตารางที่ 18 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคเพ่ือประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

2. เห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 

ผู้เรยีนทำหน้าที่ของ

ตนเองอย่างชัดเจน 

และให้ความสำคญั

ในคุณค่าของสมาชกิ

ทุกคนในกลุ่ม (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรยีนให้

ความสำคัญในคณุค่า

ของตนเอง และเห็น

คุณค่าของสมาชิก

ส่วนมากในกลุ่ม(6-7 

ครั้ง) 

ผู้เรยีนเห็นคุณค่า

ต่อตนเองและ

คำนึงถึงคุณค่าของ

สมาชิกบางคนใน

กลุ่ม (4-5 ครั้ง)     

ผู้เรยีนคำนึงถึง

คุณค่าในตนเองแต่

ไม่เห็นคุณค่าของ

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

(3-2 ครั้ง) 

ผู้เรยีนไม่คำนึงถึง

คุณค่าในตนเอง และ

สมาชิกในกลุม่ทกุคน

(0-1 ครั้ง) 

3. มีความเอาใจใส่ต่อ

หน้าที่ของตนเองและ

ผู้อื่น 

ผู้เรยีนเอาใจใส่ตอ่

หน้าที่ของตนเอง

และผู้อืน่ (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรยีนเอาใจใส่ตอ่

หน้าที่ของตนเอง

และสมาชกิบางคน

(6-7 ครั้ง) 

ผู้เรยีนเอาใจใส่ตอ่

หน้าที่ของตนเอง

เท่านั้น (4-5 ครั้ง)     

ผู้เรยีนเอาใจใส่ตอ่

หน้าที่ของผู้อืน่

มากกว่าหน้าที่ของ

ตนเอง (3-2 ครั้ง) 

ผู้เรยีนไม่เอาใจใส่ตอ่

หน้าที่ของตนเอง

และผู้อืน่(0-1 ครั้ง) 

4. แบ่งปัน เสียสละ

ต่อตนเองและผู้อื่น 

ผู้เรยีนมกีารแบ่งปัน 

เต็มใจดแูละ

ช่วยเหลอื ให้

คำแนะนำทีเ่ป็น

ประโยชน์ ตอ่ตนเอง

และผู้อืน่ (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรียนมีการแบ่งปัน 

เต็มใจดูและช่วยเหลือ 

ให้คำแนะนำที่เป็น

ประโยชน์ ต่อตนเอง

และสมาชิกบางคน (6-

7 ครั้ง) 

ผู้เรียนมีการแบ่งปัน 

แต่ไม่เต็มใจดูและ

ช่วยเหลือ ให้

คำแนะนำที่เป็น

ประโยชน์ ต่อตนเอง

และผู้อื่น (4-5 ครั้ง)     

ผู้เรยีนไม่มกีาร

แบ่งปัน แตเ่ต็มใจ

ดูแลช่วยเหลอื ให้

คำแนะนำทีเ่ป็น

ประโยชน์ ตอ่ตนเอง

และผู้อืน่ (3-2 ครั้ง) 

ผู้เรยีนไม่มกีาร

แบ่งปัน และไม่เต็ม

ใจดูแลช่วยเหลอื ให้

คำแนะนำทีเ่ป็น

ประโยชน์ ตอ่ตนเอง

และผู้อืน่ (0-1 ครั้ง) 

5. ยอมรับฟังความคิดเห็น 

1. รับฟังความคิดเห็น

ของเพื่อนในกลุ่ม 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของเพือ่นทุก

คนในกลุม่ ผ่าน

เครื่องมือสือ่สาร 

สมุดบันทกึ (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของเพือ่น

สมาชิกสว่นมากใน

กลุ่ม ผ่านเครื่องมือ

สื่อสาร สมุดบันทึก 

(6-7 ครั้ง) 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของเพือ่น

สมาชิกบางคนใน

กลุ่ม ผ่านเครื่องมือ

สื่อสาร สมุดบันทึก 

(4-5 ครั้ง)     

ผู้เรียนรับฟังความ

คิดเห็นของเพื่อน

เฉพาะบางคนที่ตนเอง

สนิทเท่านั้น ผ่าน

เครื่องมือสื่อสาร สมุด

บันทึก (3-2 ครั้ง) 

ผู้เรยีนไมร่ับฟังความ

คิดเห็นของเพือ่นใน

กลุ่ม (0-1 ครั้ง) 

 

2. รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น (กลุ่มอื่น) 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อืน่ 

(กลุ่มอืน่) ทกุครั้ง(8-

10 ครั้ง) 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ้ืน่ 

(กลุ่มอืน่) บ่อยครั้ง

(6-7 ครั้ง) 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อืน่ 

(กลุ่มอืน่) บางครั้ง

(4-5 ครั้ง)     

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อืน่ 

(กลุ่มอืน่) น้อยครั้ง

(3-2 ครั้ง) 

ผู้เรยีนไมร่ับฟังความ

คิดเห็นของผู้อืน่ 

(กลุ่มอืน่) (0-1 ครั้ง) 

3. รับฟังความคิดเห็น

ของผู้สอน 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของผู้สอน 

เข้าใจและนำไป

ปฏิบัติทุกครั้ง โดย

การจดบันทกึ (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของผู้สอน

เข้าใจแต่ไม่นำไป

ปฏิบัติ โดยการจด

บันทึก (6-7 ครั้ง) 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของผู้สอน

ไม่เข้าใจแต่

พยายามนำไป

ปฏิบัติ โดยการจด

บันทึก (4-5 ครั้ง)     

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของผู้สอนไม่

เข้าใจและไม่นำไป

ปฏิบัติ โดยการจด

บันทึก (3-2 ครั้ง) 

ผู้เรยีนไมร่ับฟังความ

คิดเห็นของผู้สอน ไม่

เข้าใจและไม่นำไป

ปฏิบัติ (0-1 ครั้ง) 
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ตารางที่ 18 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคเพ่ือประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกัน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

4. รับฟังความคิดเห็น

ของบุคคลอื่นๆ 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของบุคคลอืน่ 

เข้าใจและมกีาร

อ้างอิงผลงาน

นำเสนอแนวคิดของ

บุคคลอื่นๆ (8-10 

ครั้ง) 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของบุคคลอืน่ 

เข้าใจแต่ไม่มีการ

อ้างอิงผลงาน

นำเสนอแนวคิดของ

บุคคลอื่นๆ (6-7 

ครั้ง) 

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของบุคคล

อื่น ไมเ่ข้าใจ แต่มี

การอ้างอิงผลงาน

นำเสนอแนวคิด

ของบุคคลอืน่ๆ (4-

5 ครั้ง)     

ผู้เรยีนรับฟังความ

คิดเห็นของบุคคลอืน่ 

ไม่เข้าใจและไม่มกีาร

อ้างอิงผลงาน

นำเสนอแนวคิดของ

บุคคลอื่นๆ (3-2 

ครั้ง) 

ผู้เรยีนไมร่ับฟังความ

คิดเห็นของบุคคล

อื่นๆ ไม่เข้าใจและไม่

มีการอ้างอิงผลงาน

นำเสนอแนวคิดของ

บุคคลอื่นๆ (0-1 

ครั้ง) 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแบบประเมินโครงงาน 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1. ด้านเนื้อหาของโครงงาน 

1.1 เรียบ เรียงและรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการได ้

+1 +1 +1 3 1 

1.2 วิ เคราะห์ และอภิ ป รายผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได ้

+1 +1 +1 3 1 

1.3 เนื้อหามีความถูกต้องและครบถ้วน +1 +1 +1 3 1 

1.4 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

+1 +1 +1 3 1 

2. ด้านออกแบบและนำเสนอโครงงาน 

2.1 การออกแบบ รูปแบบของการ
นำเสนอโครงงาน 

+1 +1 +1 3 1 

2.2 ตั ว อั ก ษ ร  ภ าพ  แ ล ะสี ที่ ใช้ ใน
โครงงาน 

+1 +1 +1 3 1 

2.3 การนำเสนอมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน 

+1 +1 +1 3 1 

2.4 มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม +1 +1 +1 3 1 

3. ด้านทักษะส่วนบุคคล 

3.1 มีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือ +1 +1 +1 3 1 

3.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น +1 +1 +1 3 1 

3.3 มีความอดทน และอดกลั้น +1 +1 +1 3 1 

3.4 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1 

รวม 1 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพแบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจ 

รายการประเมิน 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1. ด้านเนื้อหา 

1.1 เนื้ อ ห ามี ค ว าม ชั ด เจน  ถู ก ต้ อ ง 
น่าเชื่อถือ 

+1 +1 +1 3 1 

1.2 การจัดลำดับเนื้ อหาเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่อง เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 3 1 

1.3 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  +1 +1 +1 3 1 

1.4 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 

2. ด้านการออกแบบ/การจัดรูปแบบ 

2.1 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

2.2 สัญลักษณ์และรูปภาพที่ใช้มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

2.3 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย +1 +1 +1 3 1 

2.4 สีที่ใช้เหมาะสมและให้ความสบายตา +1 +1 +1 3 1 

3. ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 

3.1 ภาพกราฟิกเหมาะสม สอดคล้องกับ
เนื้อหาและชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 เสียงประกอบบทเรียนเหมาะสม 
และเกิดความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 3 1 

3.3 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม สัดส่วน
เหมาะสม สวยงาม  

+1 +1 +1 3 1 

3.4 ขนาดตัว อักษรสวยงาม ชัด เจน 
เหมาะกับผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 

รวม 1 
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ  
(x̅) S.D. 

1. ด้านเนื้อหา  

1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.63 0.49 มากที่สุด 3 

1.2 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง เข้าใจ

ง่าย 

4.73 0.45 มากที่สุด 1 

1.3 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  4.40 0.50 มาก 4 

1.4 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน 4.67 0.48 มากที่สุด 2 

ภาพรวมด้านเนื้อหา 4.61 0.30 มากที่สุด 1 

2. ด้านการออกแบบ/การจัดรูปแบบ  

2.1 ภาษาท่ีใช้มีความสอดเหมาะสม 4.53 0.51 มากที่สุด 3 

2.2 สัญลักษณ์และรูปภาพที่ใช้มีความเหมาะสม 4.57 0.50 มากที่สุด 2 

2.3 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย 4.57 0.50 มากที่สุด 2 

2.4 สีที่ใช้เหมาะสมและให้ความสบายตา 4.63 0.49 มากที่สุด 1 

ภาพรวมด้านการออกแบบ/การจัดรูปแบบ 4.58 0.35 มากที่สุด 2 

3. ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย  

3.1 ภาพกราฟิกเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและ

ชัดเจน 4.53 0.51 

มากที่สุด 1 

3.2 เสียงประกอบบทเรียนเหมาะสม และเกิดความ

น่าสนใจ 4.37 0.61 

มาก 4 

3.3 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม สัดส่วนเหมาะสม 

สวยงาม  4.47 0.57 

มาก 2 

3.4 ขนาดตัวอักษรสวยงาม ชัดเจน เหมาะกับผู้เรียน 4.43 0.63 มาก 3 

ภาพรวมด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 4.45 0.42 มาก 3 

ภาพรวมของแบบประเมินความพึงพอใจ 4.54 0.08 มากที่สุด  



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ง 

ภาพตัวอย่างและภาพกิจกรรมการใช้โมชั่นอิโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงาน

ร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ภาพตัวอย่างโมชั่นอิโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 



  214 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช่โมชั่นอิโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เรื่อง ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงาน

รว่มกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
 

 

 

 



  
 

 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวชยามร กลัดทรัพย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 4 กุมภาพันธ์ 2536 
สถานที่เกิด ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2559    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

                  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
                  วิทยาเขตจักรพงภูวนารถ 
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