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บทคดัย่อ  
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ
ส าหรับนักเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบเดิมกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
ผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
พบว่า คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ ซ่ึงประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่มีความเหมาะสมมากและมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ท่ีระดบัคะแนน 4.02  ผลการ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบเดิมกบัการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ พบวา่ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิภายหลงัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิง
รุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะดีกว่าการจดัการเรียนรู้แบบเดิม อย่างมีนัยทางสถิติ .05 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนผา่นรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ 
พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจมาก โดยพบวา่มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 4.14 
ค าส าคัญ: รูปแบบการจดัการเรียนรู้, การจดัการเรียนรู้เชิงรุก, หอ้งเรียนอจัฉริยะ 
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ABSTRACT  
  The Objectives of this research was to 1) Development of learning management using 

active learning with smart classroom for grade 6 student in AnubanSaiyok school. 2) Compare 
teaching learning model between traditional learning and active learning with smart classroom. 3) 
Determine the satisfaction of the students with feedback of learning management using active 
learning with smart classroom. The results of research showed the quality of teaching using active 
learning with smart classroom by experts evaluation found appropriate, It quality was very good 
and the scores level at 4.02. The result of comparison during between traditional learning and 
learning using active learning with smart classroom found that the learning by using active 
learning with smart classroom made achievement better than was better than traditional learning 
at statistical significance .05 . And the satisfactions of students were satisfied at high level. It was 
found that the average level at 4.14. 
Keywords:  Learning management model, Active Learning, Smart Classroom 

บทน า 
การศึกษาไทยในยคุปัจจุบนั ท่ีผา่นมานั้นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กไทยในแต่ละ

ปีอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน จึงไดพ้ยายามยกระดบัมาตรฐานทางการศึกษาของผูเ้รียน เพื่อให้
ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการศึกษาในดา้นหน่ึงก็คือ รูปแบบการเรียนรู้และส่ือ
การเรียนการสอน ตอ้งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ น าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการ
เรียนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันาการศึกษาจะมีคุณภาพมากข้ึน 

นโยบายการศึกษาไดมี้การปฏิรูปรูปแบบการศึกษา สร้างผูเ้รียนให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
ดงันั้น การจดัการเรียนรู้ต้องมีลกัษณะท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น คิดค้นหาความรู้และ
ค าตอบอยูต่ลอดเวลา ตามแนวการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (Schomberg.S.F., 1986) 
โดยเป็นการจดัการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สร้างความรู้จากส่ิงท่ีปฏิบติั ผูเ้รียนลงมือกระท า
มากกวา่การฟัง ใชก้ระบวนการคิดขั้นสูง อีกทั้งการจดัการเรียนรู้เชิงรุกสามารถพฒันาแกไ้ขปัญหา
ความน่าเบ่ือของชั้นเรียนแบบเดิม เป็นผลท าใหผู้เ้รียนคน้พบและสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ได ้

ดงันั้น หากน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกมาผนวกกบันวตักรรมด้านเทคโนโลยี การ
เรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ยุคการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และการเปล่ียนแปลง
แนวคิดดา้นการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งค านึงถึงวิธีการเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้รวมทั้ง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สามารถต่อยอดไปสู่การท างานในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้ในทุกระดบัชั้น ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบใหเ้กิดการปรับเปล่ียนหอ้งเรียนแบบเดิม 
ไปสู่หอ้งเรียนท่ีเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ซ่ึงเรียกวา่ หอ้งเรียนอจัฉริยะ  
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จากความส าคญัข้างต้น ผูว้ิจ ัยจึงมีต้องการพฒันาการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียน
อจัฉริยะส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค เพื่อพฒันารูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการทางการเรียนระหว่าง
การจดัการเรียนรู้แบบเดิมกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ และส ารวจความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ ซ่ึงการวิจยัน้ีตอ้งการพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนและพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพดีข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะส าหรับนกัเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษา
 ปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบเดิมกบัการ
 จดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน ห้องเรียน
 อจัฉริยะของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
และวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ดงัรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน   
2. ขั้นน าเสนอสถานการณ์ 
3. ขั้นลงมือปฏิบติั ด าเนินกิจกรรม  
4. ขั้นสรุปและอภิปรายผล 
5. ขั้นประเมินผล  
(สัญญา ภทัรากร, 2552) 

หลงัใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
2. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ 
 

ศึกษาวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ 

 

ห้องเรียนอจัฉริยะ  หอ้งเรียนท่ีมีการผสมผสานอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เขา้
ดว้ยกัน โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ ผูส้อนท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนท าหน้าท่ีสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) โดยใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยี เช่น กระดานอจัฉริยะ  ระบบการ
ฉายภาพ ระบบบนัทึกภาพระหว่างสอน อุปกรณ์ควบคุมการจดัการชั้นเรียน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็ เป็นตน้ 

ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ปรับปรุง 

รูปท่ี 1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
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สมมติฐานในการวจิัย 
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

ดีกวา่การจดัการเรียนรู้แบบเดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะอยู่

ในระดบัความพึงพอใจระดบัมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนอยา่งเป็น

การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัหรือการลงมือท า เป็นความรู้ท่ีไดจ้าก อีกทั้งให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการ
คิดขั้นสูง ไดแ้ก่ การวเิคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

ห้องเรียนอัจฉริยะ  (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึน
ในลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีแตกต่างจากห้องเรียนโดยทัว่ไป เน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียน
ร่วมกนัจากเทคโนโลยท่ีีหลากหลายทั้งส่ือในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนทั้งในชั้นเรียน
ปกติและนอกชั้นเรียนในการเรียนแบบทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ  

วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากร  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

1. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเรียนการสอนโดยใชห้อ้งเรียนอจัฉริยะ จ านวน 3 ท่าน 
2. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2560  จ  านวน 80 คน  โดยจ าแนกเป็นกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ซ่ึงแบ่งกลุ่มตามห้องเรียน เป็นนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ  านวน  40 คน เป็นกลุ่มควบคุม และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6/2 จ  านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
รุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะมีขั้นตอน ดงัน้ี  

1.1   ศึกษาวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะและเน้ือหาวชิา ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการน าเสนอขอ้มูล 

1.2   ก าหนดโครงสร้างและและองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ 
1.3   สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ 
1.4   ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ 

2. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ 
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3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค มีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ตามแนวคิดและทฤษฎีความพึง
พอใจและการวดัความพึงพอใจ (ศศินนัท ์นิมมานเทวนิทร์, 2558) 

3.2 การศึกษาวเิคราะห์และก าหนดเน้ือหาท่ีเหมาะสม จากการวเิคราะห์แนวคิดทฤษฏีจึงใช ้
แบบมาตรส่วนประมานค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert, 1967) โดยมี  
เกณฑก์ารใหค้ะแนนตามระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
    พึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 
    พึงพอใจมาก  4 คะแนน 
    พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
    พึงพอใจนอ้ย  2 คะแนน 
    พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

3.3   สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 12 ขอ้ น าแบบประเมินความพึงพอใจไปท า
การตรวจสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์ผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ แลว้หาค่า IOC ซ่ึงตอ้งไดเ้ท่ากบั 
0.5 หลงัจากนั้นน าไปปรับปรุงแกไ้ขและส ารวจ 
4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชา ง16101
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ืองการน าเสนอขอ้มูล ขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

4.1   ศึกษาวิธีการสร้างขอ้สอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จากเอกสารและหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการ
วดัและประเมินผลในวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

4.2   ศึกษาหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีเพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์เน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

4.3   สร้างตารางวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัให้ครอบคลุมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  4 
ดา้น ตามหลกัของ Klopfer (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2545) คือ ดา้นความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการน าความรู้ไปใช ้
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ผลจากแบบประเมินของงานวจัิย 
1. ค่าเฉล่ีย ( ̅) ค านวณไดจ้ากสูตร (กญัญาวร์ี ชายเรียน, 2558: ออนไลน์) 

 ̅   
∑ 

 
 

เม่ือ   ̅    แทน  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง , X  แทน  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      ∑    แทน  ผลรวมของคะแนนของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณไดจ้ากสูตร 

      √
∑    ̅  
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เม่ือ  S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง, X แทน คะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 
  ̅ แทน  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง, N  แทน  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการวจิัย  
ผลการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ ดังนี้ 
1. ผูว้จิยัไดศึ้กษารายละเอียดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้  จดัเตรียมส่ือประกอบการสอน ใบงาน เป็น
ตน้ และศึกษาแผนจดัการเรียนรู้รายวชิา ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ืองการน าเสนอขอ้มูล  
2. ด าเนินการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ ดงัน้ี  

2.1  ขั้นเตรียม  การเตรียมใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ โดย
ผูส้อนตอ้งช้ีแจง เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและแนวทางในการเรียนรู้เชิงรุก จะยึดให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการ
สอนและช้ีแจงวิธีการประเมินแบบทดสอบและประเมินตามสภาพจริงจากการท ากิจกรรม การ
ทดสอบก่อนเรียนและทบทวนความรู้พื้นฐาน 

2.2   ขั้นการเรียนการสอนรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ในวิชา ง 16101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีเร่ืองการน าเสนอขอ้มูล จ านวน 10 ชัว่โมง กบักลุ่มทดลอง 
- ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เร่ิมตน้ชั้นเรียนโดยการแนะน าตนเอง เตรียมตวัผูเ้รียน แนะน าบทเรียน 
วธีิการเรียนและถาม-ตอบจากความรู้เดิม 
- ขั้นน าเสนอสถานการณ์  นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เร่ือง การน าเสนอขอ้มูล จาก Google 
Classroom แลว้ผลดักนัอธิบายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาใหเ้พื่อนในกลุ่มฟัง แลว้ซกัถามความรู้หรือ
ขอ้สงสัย จนทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั จากนั้นครูตั้งประเด็นปัญหา ให ้  
ใบงานเร่ืองการน าเสนอขอ้มูล นกัเรียนร่วมกนัคน้หาความรู้ท่ีไดศึ้กษามาและสร้างสรรคผ์ลงาน 
-  ขั้นสรุปและอภิปรายผล สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรู้เร่ืองการน าเสนอขอ้มูล จนทุกคน
มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั นักเรียนแต่ละคนใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอย
น าเสนอขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลท่ีก าหนด จากนั้นเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้างงานน าเสนอ พร้อมติด
ภาพผลงานประกอบลงในใบงาน เร่ืองการน าเสนอขอ้มูล เสร็จแลว้ส่งใหค้รูตรวจ 
- ขั้นประเมินผล ประเมินผลในแต่ละขั้นตอนวดัและการประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกต
พฤติกรรมในการท างานและการสร้างสรรคช้ิ์นงาน และนกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ผล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ SPSS 
 
 
 

             
 

รูปท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
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การวจิยัคร้ังน้ี มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแสดงผลไดต้ามล าดบั ดงัน้ี 
1.  ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ โดยผู้เช่ียวชาญ
ผูว้จิยัไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับวชิา ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ีท่ี
ผา่นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดแสดงดงั ตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ 

รายการประเมิน  S.D ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะออกแบบ
ตามล าดบัขั้นตอนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

4.33 0.58 ดี 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะมีการออกแบบ
ไดค้รอบคลุมกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

4.33 0.58 ดี 

3. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 

4.00 0.00 ดี 

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะสามารถจูงใจ
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.67 0.58 ดีมาก 

5. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกบักิจกรรมและการเรียนรู้แบบกลุ่ม 

4.33 0.58 ดี 

6. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีสนับสนุน
กิจกรรมผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะประกอบการเรียนการสอนได ้

3.67 0.58 ดี 

ด้านเน้ือหาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
7. เน้ือหาท่ีใชจ้ดัท าการจดัการเรียนรู้เชิงรุกมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.33 0.58 ดี 
8. เน้ือหาท่ีใชใ้นจดัการเรียนรู้เชิงรุกมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 4.33 0.58 ดี 
ด้านการจัดกจิกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
9. เน้ือหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์

4.00 0.00 ดี 

10. การจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะเกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์ 3.33 0.58 ปานกลาง 
ด้านการวดัผลและประเมินผล    
11. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัประเมินผลมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 3.67 0.58 ดี 
12. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
ผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ 

4.00 0.00 ดี 

ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.30 ดี 
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมทั้งหมด
พบวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะมีความเหมาะสมดว้ยการประเมินระดบั
คุณภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.02 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั 
2.  ผลของการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเดิมกับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ มีรายละเอียดแสดงดงั ตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2  ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหว่างการจดัการเรียนรู้
แบบเดิมกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ 
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง n  S.D t P 

กลุ่มทดลอง 40 7.24 0.20 
-16.80 **.00 

กลุ่มควบคุม 40 5.13 0.13 
**แทนระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มควบคุมท่ีมีการจดัการเรียนรู้แบบเดิมมีคะแนนหลงั
เรียนรู้ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 และกลุ่มทดลองมีการใชก้ารจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะมีคะแนนหลังเรียนรู้ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 7.24 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.20  และการทดสอบสมมติฐานได้ผลการค านวณค่า t มีค่าเท่ากบั -16.80 ท่ีระดบั
นยัส าคญั .00 แสดงวา่ผลการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองมีค่าสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีระดบัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
3.  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ 

รายการประเมิน  S.D ระดับความพงึพอใจ 
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ 
ช่วยกระตุน้หรือเร้าความสนใจใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 

4.18 0.65 มาก 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ 
ช่วยใหเ้กิดการบูรณาการความรู้  

4.16 0.68 มาก 

3. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะช่วย
พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ เช่น การรวบรวม การก าหนด
ประเดน็ปัญหา การแยกแยะขอ้มูล การแกไ้ขปัญหา การสรุป 

3.90 0.84 มาก 

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ 
สามารถถ่ายทอดความรู้ในรายวชิาไดค้รบถว้น 

4.00 0.83 มาก 

5. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ 
ช่วยกระตุน้และพฒันาการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

4.19 0.89 มาก 

6. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะ 
ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 

4.10 0.85 มาก 
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รายการประเมิน  S.D ระดับความพงึพอใจ 
7. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะ มี
ความเป็นอิสระในการเรียน เช่น การเลือกใชเ้ทคโนโลยสืีบคน้ขอ้มูล 

4.23 0.89 มาก 

8. หอ้งเรียนอจัฉริยะมีเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 4.37 0.89 มาก 
9. หอ้งเรียนอจัฉริยะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ 4.14 0.87 มาก 
10. บรรยากาศในหอ้งเรียนมีความเหมาะสมและช่วยกระตุน้
ความสนใจของผูเ้รียน 

4.26 0.79 มาก 

11. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในบทเรียนมากกวา่การเรียนรูปแบบเดิม 3.98 0.75 มาก 
12. ผูเ้รียนสามารถคิดแกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งมีขั้นตอน 4.04 0.72 มาก 
13. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 4.31 0.91 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 0.45 มาก 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
ผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะโดยรวมผูเ้รียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีระดบัคะแนนเฉล่ียที
4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลความพึงพอใจมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 

อภิปรายผล   
จากการพฒันาการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะฯ สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมีความเหมาะสมมาก โดย
สรุปจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญพบวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะมี
คุณภาพในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 แสดงว่าขอ้มูลความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยประเด็นส่วนใหญ่ท่ีผูเ้ช่ียวชาญลง
ความเห็นว่ามีคุณภาพดีมาก โดยมีระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 คือ 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะสามารถจูงใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2. จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบเดิม
กบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ ผลดงัตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มควบคุมท่ีมีการจดัการ
เรียนรู้แบบเดิมมีผลคะแนนหลงัเรียนรู้ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 และ
กลุ่มทดลองมีการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกฯ มีผลคะแนนหลงัเรียนรู้ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 7.24 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.20  และการทดสอบสมมติฐานไดผ้ลการค านวณค่า t-test มีค่าเท่ากบั -
16.80 ท่ีระดบันยัส าคญั .00 แสดงวา่ผลการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
ระดบัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ท่ีก าหนดไว ้จึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้า่ กลุ่มทดลองท่ีมี
การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะมีระดบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียท่ีสูง
กวา่กลุ่มควบคุมท่ีมีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 
3. จากศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกฯ พบวา่ โดยรวม
แล้วผูเ้รียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนเฉล่ียท่ี 4.14 ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน 0.45 พบวา่ประเด็นท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.89  คือ ห้องเรียนอจัฉริยะมีเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ประเด็นรองลงมา คือ ผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้มีค่าเฉล่ีย 4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 สรุปไดว้า่
การจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอจัฉริยะช่วยกระตุน้หรือเร้าความสนใจให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง อิสระในการคน้ควา้หาความรู้ มี
เทคโนโลยท่ีีหลายหลายมาช่วยสนบัสนุนและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดค้น้พบคุณประโยชน์จากการท าวิจยัหลายประการ เช่น รูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะส่งผลต่อการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี การ
ท าวิจยัในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัควรท าวิจยัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบระหวา่งรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
รุกกับการจัดการเรียนรู้ในลักษณะอ่ืนๆ และควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกน า
ประยกุตใ์ชก้บัส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ  
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