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The objectives of this research are to develop an instructional activity package based on
gamification and used in the Research and Knowledge Formation Course of Matthayomsuksa Two (Grade 8)
students to promote teamwork skills, to study the teamwork skills development of Matthayomsuksa Two
students after implementing instructional activities based on gamification that used the Research and
Knowledge Formation Course to promote teamwork skills, and to examine the learning achievement of
Matthayomsuksa Two students who studied with an instructional activity package based on gamification that
used in Research and Knowledge Formation Course to promote teamwork skills. The sample group was a
total of 30 students in Matthayomsuksa 2/8 of Debsirin Samutprakan School, in the second semester of the
2020 academic year and selected by lucky draw and the cluster random sampling method. The research
tools included the instructional activity package based on gamification that used in Research and
Knowledge Formation Course to promote teamwork skills, Peer Evaluation Form for Congruence of Peer
Evaluation Form for Teamwork Skills, Self-Evaluation Form for Teamwork Skills, Self- Evaluation Form for
Congruence of Self-Evaluation Form for Teamwork Skills, Work Evaluation Form for Research and Knowledge
Formation Course. The statistics used to analyze data were mean (X), Standard Deviation (SD), repeated
measures ANOVA, and and a One Sample t-test. The research results showed that the highest score by
instructional activity package was based on gamification to promote teamwork skills, that the congruence
was evaluated by the expert was 1 - 0.67. It showed that the package was applicable. Furthermore, the
results of the teamwork skills development of students using an instructional activity package based on
gamification indicated that their skills before, during and after the experiment had a statistically significant
difference at a level of .05. Additionally, regarding the learning achievement of students after implementing
the instructional activity package based on gamification. The students were qualified with the criteria of 70%
and a statistical significance of .05.

Keyword : Instructional activity, Gamification package, Teamwork
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บทที่ 1
บทนา

ภูมิหลัง
ในปั จจุบนั นานาประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาสังคมให้เข้า
สู่โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ สิ่งสาคัญที่สุดในการพัฒ นาประเทศคือการพัฒนาคนให้
ตอบสนองต่อความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สงั คมต้องการ การศึกษาจึงเป็ นเสมือนกลไกสาคัญ
ในการพั ฒ นาคน การจัด แนวทางการศึ ก ษาที่ เหมาะสมให้กับ ผู้เรี ย นนั้น จะสร้า งก าลั ง คนที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อดุลย์ วังศรีคูณ, 2557, น. 1) เมื่อ
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ดัง กล่ าว จึ ง เกิ ด การปฏิ รูป การศึ ก ษาขึ น้ โดยแผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ
พุ ท ธศั ก ราช 2560 – 2579 ฉบับ ปั จ จุ บัน เสนอว่ า การจัด การศึ ก ษาต้อ งปรับ เปลี่ ย น เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับการพัฒ นากาลังคนและทิศทางของการผลิต โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้ผู้เรีย นมี ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ให้ไ ด้ทั้ง ความรู แ้ ละทัก ษะที่ จ าเป็ น ต้อ งใช้ในการ
ดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ทักษะที่เรียกตามคาย่อว่า 3Rs 8Cs
การจะพัฒ นาผู้เรียนให้มี ความรู ค้ วามสามารถอย่างรอบด้าน นอกจากกระบวนการ
เรียนรู ท้ ่ี ส่งเสริม ด้านวิช าการแล้ว อีกหนึ่งเป้าหมายส าคัญ คือการพัฒ นาทักษะ 3Rs 8Cs ของ
ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3Rs ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (WRiting) และคิด
เลขเป็ น (ARithmetics) 8Cs ได้แ ก่ ทัก ษะด้า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทัก ษะในการ
แก้ปั ญ หา (Critical Thinking and Problem Solving) ทัก ษะด้านการสร้างสรรค์แ ละนวัต กรรม
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒ นธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross –
cultural Understanding) ทั ก ษ ะด้ า นความ ร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภ าวะผู้ น า
(Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเ้ ท่าทันสื่อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู ้
(Career and Learning Skills) แ ล ะ ค ว า ม มี เม ต ต า ก รุ ณ า วิ นั ย คุ ณ ธ รรม จ ริ ย ธ รรม
(Compassion) (สานักงานข้าราชการพลเรือน, 2559)
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จากเป้าหมายการพัฒนาผูเ้ รียนดังกล่าว ทักษะการทางานเป็ นทีมได้ถูกให้ความสาคัญ
และจัดให้เป็ น 1 ใน 8 ของทักษะในศตวรรษที่ 21 วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) ให้แนวคิดว่า ใน
การทางานต่าง ๆ นัน้ ไม่สามารถประสบความสาเร็จเพียงผูเ้ ดียวได้ จาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยผูอ้ ่ืน
ด้วย เหตุว่าความรู ค้ วามสามารถของคนเรามีจากัด อาจเก่งในบางเรื่องและอาจอ่อนในบางเรื่อง
ทักษะการทางานเป็ นที ม จึ งมี ความส าคัญ ที่ จ ะน าไปสู่ความส าเร็จ ของงานและสามารถแก้ไข
ปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้จากการคิดและทางานร่วมกันของสมาชิกในทีม คนที่มีทักษะนีจ้ ึงเป็ นหนึ่งใน
กลุ่มคนที่โลกยุคใหม่มองหาและต้องการ แต่เนื่องจากสมาชิกในทีมมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทัง้ บุคลิก ความสามารถ ความถนัด อาจเป็ นไปได้ยากที่จะคิดและทาไปทิศทางเดียวกัน จึงจาเป็ น
อย่างยิ่งที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเสริมสร้างทักษะการทางานเป็ นทีมให้กบั ผูเ้ รียนทุก
คน แต่สิ่งที่เป็ นปั ญหา คือ กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นโรงเรียนต่าง ๆ ยังไม่ได้ถูกออกแบบมาให้
สอนทักษะนีใ้ นห้องเรียนเท่าที่ควร (เมธวิน ปิ ติพรวิวฒ
ั น์, 2561)
จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพปั ญหาการทางานเป็ นทีมของนักเรียนในชั้นเรียน
พบว่ายังมีปัญ หาอยู่มากในการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงานวิจัยของ
ประภาภรณ์ พลเยี่ยม (2560, น. 103) ที่ได้ศกึ ษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีม
โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ได้กล่าวถึงสภาพปั ญหาในการทางานเป็ นทีมที่พบ คือ ผูเ้ รียนไม่ให้ความสนใจหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือแก่เพื่อนสมาชิก ไม่แบ่งบทบาทหน้าที่การทางานในทีมอย่างชัดเจน ไม่มีการปรึกษาหารือ
กัน ขาดความสามัคคี และมุ่งหาคาตอบด้วยตนเองเพียงผูเ้ ดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชนมน ตัง้ พิทักษ์ไกร (2558, น. 160) ที่ได้สงั เกตพบปั ญหาการทางานร่วมกันเป็ นทีมของนักเรียน
ว่า นักเรียนจะนั่งรวมกัน แต่ต่างคนต่างทางานของตนเอง บางกลุ่มจะไม่ยอมรับเพื่อนนักเรียนที่
อ่อน และไม่มีการสลับหน้าที่การทางานภายในทีม
ในรายวิช าการศึ ก ษาค้น คว้า และสร้างองค์ค วามรู ้ เป็ น รายวิช าบัง คับ ของหลัก สูต ร
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เป็ นรายวิชาที่เปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รียนได้ค้นคว้าแสวงหาความรู ใ้ นประเด็นที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระโดยอาศัยการ
ทางานร่วมกัน เป็ นที ม ซึ่งผู้เรียนจะต้องอาศัยทักษะการทางานเป็ นที ม ของสมาชิ กในกลุ่ม ที่ มี
ประสิทธิภาพจึงจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการศึกษาค้นคว้าได้ แต่จากการสังเกต
พฤติกรรมกระบวนการทางานกลุ่มของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 นัน้ ผูว้ ิจยั ได้คน้ พบว่าผูเ้ รียน
ประสบปั ญหาในการทางานเป็ นทีมอยู่หลายประการที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหางานวิจยั ที่กล่าว
ข้างต้น ได้แก่ สมาชิกในกลุ่มไม่มีส่วนร่วมในการทางานครบทุกคน สมาชิกบางคนยังขาดความ
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รับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย ในขณะที่สมาชิกบางคนมองว่าตนเองขาดความสามารถที่จะ
ช่วยเหลืองานกลุ่มได้ หัวหน้ากลุ่มยังขาดการจัดการที่ดีภายในกลุ่ม กล่าวคือไม่สามารถแบ่งงาน
ให้สมาชิกได้อย่างเหมาะสม สมาชิกในกลุ่มไม่สนใจผลลัพธ์และไม่รูส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่งของผลงาน
เมื่อกระบวนการทางานเป็ นทีมไม่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ประสิทธิผลออกมาไม่ดีเท่าที่ควร จาก
สภาพปัญหาที่คน้ พบจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผสู้ อนต้องออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ หม่
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของและเสริมสร้างทักษะการทางานเป็ นทีมผูเ้ รียนให้เป็ นไปในทิศทางที่
ต้องการ
ปั จจุบนั ผูส้ อนได้มีการใช้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดทักษะการทางานเป็ น
ทีมที่ดีขึน้ การใช้ชุดกิจกรรมหรือชุดการสอนเป็ นอีกทางเลือกที่ผสู้ อนนามาปรับ ใช้เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูต้ าม จุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึน้ (สุวิทย์
มูลคา, 2545, น. 51) จากงานวิจัยของ พระมหาประสิทธิชัย จับฟั่ น (2549) ที่ได้นาชุดกิจกรรม
แนะแนวมาพัฒ นาความร่ว มมื อ ในการท างานกลุ่ม ของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 พบว่ า
นักเรียนมีความร่วมมือในการทางานกลุ่มสูงขึน้ เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยทาให้
บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบื่อ ซึ่งสอดคล้อง นัยนา ไชยรัตน์ (2550) ที่ได้ศึกษาสัมฤทธิผลทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนมีสัม ฤทธิผลทางการเรียนที่ดีขึน้ เกิดการ
เรีย นรู ไ้ ด้ด้ว ยตนเองและมี ทัก ษะการคิ ด อย่ างมี เหตุผ ลสูง ขึ น้ เป็ น ล าดับ ดัง นั้น ชุด กิ จ กรรมที่
ออกแบบมาอย่างดีและถูกนามาใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมจะส่งผลให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพ ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะให้เป็ นไปตามที่ผสู้ อนต้องการได้อย่างดี
นอกจากนี ้ หนึ่ งในวิธี การการสอนที่มักใช้เพื่ อนามาช่ วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนให้ตรงกับผลลัพธ์ท่ีตอ้ งการได้คือการใช้กลไกของเกม (อดิศักดิ์ เมฆสมุทร, 2559, น. 62)
เทคนิ ค เกมมิ ฟิ เคชัน (Gamification) เป็ น การน าเอากลไกที่ ใช้ในการเล่น เกมมาออกแบบและ
ประยุกต์ใช้กบั บริบทอื่นที่นอกเหนือจากการเล่นเกม กลไกของเกม อาทิ แต้มสะสม (points) ระดับ
ขั้น (levels) การได้รบั รางวัล (rewards) กระดานผู้น า (leaderboards) หรือการจัดการแข่ งขัน
ระหว่างผูเ้ ข้าร่วม (competition) เป็ น ต้น ทั้งนีเ้ พื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ ล่นให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ ดังนัน้ กลไกของเกมจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ผวู้ ิจยั นามาใช้ใน
การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู ้ เนื่องจากธรรมชาติของผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นนัน้ ที่
ต้องการเป็ นที่ยอมรับ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการความตื่นเต้น ท้าทาย ชอบการแข่งขันและ
การเอาชนะ (สุริยเดว ทรีป าตี , 2554, น. 34-35) จากผลการวิจัยของ วชิ ระ อุด มรัตน์ (2560)
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พบว่า การใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันในการจัดการเรียนรู ้ ช่วยให้นักเรียนมีการช่วยเหลือกัน ยอมรับ
ฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์และร่วมมือกันทางาน กระตุน้ ให้การ
เรียนเกิดความสนุกสนานและมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ที่พบว่าทักษะการทางานเป็ น
ทีมของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการเรียนรูท้ ่พี ฒ
ั นาตามรูปแบบเกมมิฟิเคชัน อยู่ในระดับดีทงั้ จาก
การประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนร่วมทีม ความความมุ่งมั่นและผูกพันกับการเรียนของ
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก และความสนุกในการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการเรียนรู ท้ ่ี
พัฒนาตามรูปแบบเกมมิฟิเคชันอยู่ในระดับมาก ซึ่งปั จจุบนั มีผสู้ อนจานวนมากขึน้ ที่นาเอาเกมมิฟิ
เคชันมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายเพราะเห็นว่าช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพ
ในการสอนได้ดี ดังนัน้ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเข้ามาประยุกต์ โดยให้ผเู้ รียนสวมบทบาทเป็ นผู้
แข่งขัน จะสามารถกระตุน้ ความสนใจ สร้างความท้าทาย สร้างสัมพันธภาพในทีมให้ดียิ่งขึน้ มี
อิทธิพลโดยตรงของสัมฤทธิผลทางการเรียนของผูเ้ รียน และที่สาคัญยังเป็ นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง
แรงจูงใจและความสนใจในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี (ชนัตถ์ พูนเดช และ ธนิตา เลิศพร
กุลรัตน์, 2559)
จากความส าคัญ ที่ กล่าวมาข้างต้น ทักษะการท างานเป็ น ที ม ของผู้เรีย นจะสามารถ
พัฒนาได้หากการออกแบบกิจกรรมการสอนมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
ของผูเ้ รียน ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด เกมมิฟิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ และเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงปรับประยุกต์การ
เรียนการสอนให้นามาใช้สาหรับการจัดการเรียนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ทั้งนีช้ ุดกิจกรรมการ
เรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันถูก ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ่ีผสมผสานกลไกของเกม
มิฟิเคชันมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานร่วมกันของผูเ้ รียน ให้มีสมั พันธภาพที่ดีภายในทีม
รูจ้ กั การแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความเหมาะสม ยอมรับข้อแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และมีเป้าหมายร่วมกันในการทางาน ทัง้ นีเ้ พื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียน
ให้ดีขึน้ ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รียนมีทักษะของประชากรในศตวรรษ
ที่ 21
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
ทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
3. เพื่ อ ศึก ษาสัม ฤทธิ ผ ลทางการเรีย นของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 ที่ ใช้ชุด
กิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิ ดเกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อส่ง เสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิช า
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้

ความสาคัญของการวิจัย
ผลจากการวิจัยจะทาให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ าม
แนวคิดเกมมิฟิเคชัน ในรายวิชาการการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ที่จะเป็ นแนวทางในการ
เสริม สร้างและพัฒ นาทักษะการทางานเป็ นทีม และสัมฤทธิผลทางการเรียนของผูเ้ รียน รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้กับ รายวิช า เนือ้ หาที่ ต้องการให้ผู้เรียนเกิ ด ทักษะการท างานร่วมกัน เป็ น ที ม ซึ่งใน
อนาคตผูส้ อนอาจนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันไปปรับใช้เป็ นต้นแบบในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รียนในด้านอื่น ๆ ที่
สาคัญต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ทัง้ หมด 12 ห้อง จานวน 499 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2/8 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก
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ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจัยทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 6
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 120 นาที ทาการทดลองผ่านรูปแบบออนไลน์
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนื ้อ หาที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ เป็ นเนื ้อ หารายวิ ช าการศึ ก ษาค้น คว้า และสร้า ง
องค์ค วามรู ้ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ซึ่ ง เป็ นหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นเทพศิ ริน ทร์
สมุทรปราการ โดยมีหวั ข้อย่อย ดังนี ้
1. รูจ้ กั การเขียนโครงร่าง
2. โครงร่างสร้างสรรค์
3. การใช้ Mind Mapping เพื่อเขียนโครงร่าง
4. รูปแบบรายงานเชิงวิชาการ
5. การเรียบเรียงหัวข้อและการเขียนบรรณานุกรม
6. การนาเสนอด้วยอินโฟกราฟิ ก
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด เกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการทางานเป็ นทีม ของและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
สมมติฐานการวิจัย
1. ทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู ้ ในระยะก่อน ระหว่างและหลังการทดลองแตกต่างกัน
2. สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ค วามรู ้ หลังการใช้ชุด กิจ กรรมการเรีย นรู ต้ ามแนวคิด เกมมิ ฟิ เคชัน ผ่านเกณฑ์ท่ี
กาหนดร้อยละ 70
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นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน หมายถึง สื่อการสอนเพื่อใช้ในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ซึ่งเป็ นชุดกิจกรรมการ
เรียนรูป้ ระเภทประกอบการบรรยายของครูท่ีใช้สาหรับการสอนรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมให้นกั เรียน
เกิดทักษะการทางานเป็ น ทีมที่ดีขึน้ และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกาหนด โดยมี
การแข่งขันเกม กิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ที่เน้นการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามแนวคิ ด เกมมิ ฟิ เคชั น ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) คู่ มื อ 2) เนื ้ อ หาสาระ
3) สื่อการสอน และ 4) การประเมินผล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ แบ่งออกเป็ น 6 กิจกรรม ใช้เวลากิจกรรมละ 120 นาที ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 รูจ้ กั การเขียนโครงร่าง
กิจกรรมที่ 2 โครงร่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 3 การใช้ Mind Mapping เพื่อเขียนโครงร่าง
กิจกรรมที่ 4 รูปแบบรายงานเชิงวิชาการ
กิจกรรมที่ 5 การเรียบเรียงหัวข้อและการเขียนบรรณานุกรม
กิจกรรมที่ 6 การนาเสนอด้วยอินโฟกราฟิ ก
ในการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ผูว้ ิจัยได้จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้รูปแบบตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
มีองค์ประกอบ ดังนี ้
1. ผลการเรียนรู ้
2. เป้าหมายการเรียนรู ้
3. สาระการเรียนรู ้
4. กิจกรรมการเรียนรู ้
5. การบูรณาการข้ามกลุม่ สาระฯ
6. หลักฐานการเรียนรู ้
7. วิธีการประเมินผล
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
2. แนวคิดเกมมิฟิเคชัน หมายถึง การใช้เทคนิคและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในชุด
กิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยผูว้ ิจัยได้นาไปประยุกต์เข้ากับกระบวนการสอนทั้ง 5 ขัน้ ตอน เพื่อกระตุน้
และสร้างแรงจูงใจในการเรียนและการทากิจกรรมกลุ่ม ทาให้ผูเ้ รียนมี ส่วนร่วมในการเรียนรูด้ ว้ ย
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วิธีการที่สนุกสนานและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการทางานร่วมกัน ซึ่งกลไกของเกมมิฟิเค
ชัน ที่ น ามาใช้ในชุด กิ จ กรรมการเรีย นรู ต้ ามแนวคิ ด เกมมิ ฟิ เคชัน ประกอบด้วย 8 กลไก ได้แ ก่
(Zimbrick, 2013, p. 78; ชนัตถ์ พูนเดช และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์, 2559, น. 332) 1) เป้าหมาย
2) กฎเกณฑ์ 3) การให้คะแนน 4) ระดับ 5) ระยะเวลา 6) การจัดการแข่งขัน 7) กระดานแสดง
ลาดับ 8) การให้รางวัล
3. ทักษะการทางานเป็ นทีม หมายถึง ความสามารถในการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ้ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ซึ่ง สามารถวัดได้จากการทาแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อนและแบบประเมินทักษะการทางานเป็ น
ทีมแบบประเมินตนเอง มีลกั ษณะเป็ นแบบรูบริค (Rubric scores) 5 ระดับ และผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมของเครื่อ งมื อโดยผู้เชี่ ย วชาญ โดยผู้วิจัย ได้สร้างข้อ ค าถามโดยวิเคราะห์แ ละ
สังเคราะห์หาคุณ ลักษณะของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ มาใช้เป็ นองค์ประกอบในการ
สร้างแบบประเมิ นประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี ้ (โรเวอร์ส , 2015 ; หลุย จาปาเทศ, 2542, น. 111114; วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ,์ 2551, น. 95-97; ธีระเดช ริว้ มงคล, 2555, น. 6-8)
ด้านที่ 1 การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม
ด้าน 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
4. พัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีม หมายถึง ความสามารถในการทางานร่วมกันเป็ น
กลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ หลังจากการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน โดยวัดผลก่อน ระหว่าง และหลังการทดลองซึ่ง
วัดโดยให้ผู้เรียนทาแบบประเมิ นทักษะการทางานเป็ นทีม แบบเพื่ อนประเมิ น เพื่อนและแบบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง เพื่อดูพัฒ นาการทักษะการทางานเป็ นทีม
ของผูเ้ รียน
5. สัมฤทธิผลทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเขียนรายงานเชิงวิชาการจาก
การศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจ วัดจากรายงานเชิ งวิช าการของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้ แบบ
ประเมิ นผลชิ น้ งานที่ผู้วิจัยได้ส ร้างขึน้ มี ลักษณะเป็ นแบบรู บ ริค (Rubric scores) 5 ระดับ โดย
อ้างอิงตามรู ป แบบของแบบประเมิ น ผลชิน้ งานในรายวิช าการศึกษาและสร้างองค์ความรู ้ของ
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โรงเรีย นเทพศิ ริน ทร์ สมุท รปราการ และผ่ า นการประเมิ น ความเหมาะสมของเครื่อ งมื อ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยผูส้ อนจะเป็ นผูป้ ระเมินชิน้ งานของผูเ้ รียนเป็ นรายกลุ่ม มีรายการการประเมิน 5 ข้อ
ได้แก่ 1)เนือ้ หาถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและครอบคลุมหัวข้อ 2) การจัดรูปแบบตรงตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด 3) การใช้ภาษาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 4) การนาเสนอผลงานเหมาะสมและน่าสนใจ 5)
ความตรงต่อเวลา
6. รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ หมายถึง รายวิชาบังคับในหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรีย นเทพศิ ริน ทร์ สมุท รปราการ ของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 โดยมี
จุดประสงค์ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่สนใจ ออกแบบการศึกษาค้นคว้าและดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ไม่มีการสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน แต่ ผูส้ อนวัดและ
ประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนจากรายงานเชิงวิชาการที่ผูเ้ รียนได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้
แบบประเมินผลชิน้ งาน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม 5 ขัน้
(วิเคราะห์และสังเคราะห์จากทฤษฎีของ สุคนธ์ สินธพานนท์,
2553, น.18-19; ธีรว์ รา ชื่นธีรพงศ์, 2563, น. 38-39; สุคนธ์ สินธ
พานนท์ และคณะ, 2545, น. 161; กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, 2550,
น. 165-166)

1. เปิ ดประเด็นปั ญหา
2. ศึกษาเรียนรู ้
3. เกมเสริมความรู ้
4. พิชิตภารกิจ
5. สรุปบทเรียน

กลไกเกมมิฟิเคชัน
(วิเคราะห์และสังเคราะห์จากทฤษฎีของ Zimbrick,
2013, p. 78; ชนัตถ์ พูนเดช และธนิตา เลิศพรกุล
รัตน์, 2559, น. 332)
1. เป้าหมาย
2. การให้คะแนน
3. กฎเกณฑ์
4. ระดับ
5. การจัดการแข่งขัน
6. ระยะเวลา
7. การให้รางวัล
8. กระดานแสดงลาดับ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
กิจกรรมที่ 1 รูจ้ กั การเขียนโครงร่าง
กิจกรรมที่ 2 โครงร่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 3 การใช้ Mind Mapping เพื่อเขียนโครงร่าง
กิจกรรมที่ 4 รูปแบบรายงานเชิงวิชาการ
กิจกรรมที่ 5 การเรียบเรียงหัวข้อและการเขียนบรรณานุกรม
กิจกรรมที่ 6 การนาเสนอด้วยอินโฟกราฟิ ก

ทักษะการทางานเป็ นทีม

สัมฤทธิผลทางการเรียน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจยั เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการวิจัย โดยมีรายละเอียดหัวข้อ
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็ นทีม
1.1 ความหมายของการทางานเป็ นทีม
1.2 ความสาคัญของการทางานเป็ นทีม
1.3 องค์ประกอบของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ
1.4 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้างทักษะการทางานเป็ นทีม
1.5 ขัน้ ตอนการทางานเป็ นทีม
1.6 การประเมินการทางานเป็ นทีม
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.4 คุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.5 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.6 ขัน้ ตอนในการผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.7 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรม
2.8 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.9 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชัน
3.1 ความหมายของเกมมิฟิเคชัน
3.2 หลักการของเกมมิฟิเคชัน
3.3 องค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน
3.4 การออกแบบเกมมิฟิเคชัน
3.5 ข้อดีและข้อจากัดของวิธีสอนโดยใช้เกมมิฟิเคชัน
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3.6 การประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันในการศึกษา
3.7 ขัน้ ตอนการเรียนรูโ้ ดยวิธีการสอนโดยใช้เกม
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดจัดการเรียนรู ้
4.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็ นทีม
4.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชัน

1. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานเป็ นทีม
1.1 ความหมายของการทางานเป็ นทีม
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความหมายของการทางานเป็ นทีม
และทักษะการทางานเป็ นทีมร่วมกัน ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องไปในทางเดียวกัน โดยสรุปไว้ดงั นี ้
มาชิ ต าห์ บิ น ธิ สุ ไ ลมาน และคณ ะ (Mashitah Sulaiman, Mohd Azmir Mohd
Nizah, Zawiah Hj mat, และ Adibah Sulaiman, 2016, p. 6) ให้นิยามการทางานเป็ นทีม ไว้ว่า
กลุ่มคนที่ทางานร่วมกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อให้การทางานบรรลุเป้าหมาย มีการ
ควบคุมการทางาน มีการสื่อสารกันอย่างเปิ ดกว้างและมีประสิทธิภาพ
ไอ แมคแคล และแดนดี ดาเลย์ (I. และ Dandi, 1998) กล่าวว่า การทางานเป็ นทีม
เป็ นกระบวนการที่กลุ่ม คนใช้ทรัพ ยากรและทักษะในการทางานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน
ลีพีน และคณะ (LEPINE, 2008) ให้ความหมายของทักษะการทางานเป็ นทีม ไว้ว่า
การทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพในการแสดงความคิดและผลงานของผูอ้ ่ืน
ยอมรับมติท่ี เป็ น เอกฉัน ท์ มี ความสามารถในการแก้ปั ญ หา การเจรจาต่อรอง ทั้ง นีเ้ พื่ อให้การ
ทางานเป็ นไปตามความมุ่งหมายของทีม
ครีเบิรท์ จี และคณะ (Crebert, G; et al, 2011, p. 5) ให้ความหมายของทักษะการ
ทางานเป็ นทีม ไว้ว่า เป็ นการทางานของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ให้ผลลัพ ธ์ในการทางานที่ดีกว่าการ
ทางานคนเดียว ซึ่งทักษะการทางานเป็ นทีม จะมี การผสมผสานระหว่างทักษะของการโต้ตอบ
ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร
ธีระเดช ริว้ มงคล (2555, น. 4-5) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการทางาน
เป็ นทีม (Team Work) ไว้ว่า การทางานเป็ นทีม (Team Work) คือ การที่มีบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
มารวมกลุ่ ม เพื่ อ ท างานร่ว มกั น อย่ า งมี สัม พั น ธภาพที่ ดี มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะด าเนิ น งาน ตาม
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ภาระหน้าที่ ความรับ ผิ ดชอบและประสานงานร่วมกัน เพื่ อให้ผ ลงานที่ท าออกมา ส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, น. 87) ได้สรุปความหมายของการทางานเป็ นทีมไว้
ว่ า การที่ ก ลุ่ม บุ ค คลร่ว มกัน ปฏิ บัติ ง าน โดยมี ก ารร่ว มแรง ร่ว มใจ เพื่ อ ต้อ งการให้ง านบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้ไ ปด้ว ยดี โดยการร่ว มมื อ กั น ต้อ งดึ ง เอาศั ก ยภาพของแต่ ล ะคนมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานด้วย เพื่อมุ่งบรรลุในเป้าหมายเดียวกัน โดยการทางานเป็ นทีมต้องมีองค์ประกอบหลัก 3
ประการ (3P) คือ เป้าหมายการทางาน การจัดลาดับความสาคัญและผลที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน
ปริพัส ศรีสมบูรณ์ (2559, น. 33) ทักษะการทางานเป็ นทีม จึงหมายถึง ทักษะของ
สมาชิกที่อยู่ในทีมงานที่เกิดมาจากทักษะอื่น ๆ หลายทักษะรวมเข้าด้วยกัน เช่น ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ่ื น ทักษะความเข้าใจในความแตกต่างของผูอ้ ่ืน ทักษะความเป็ นผูน้ า
และผู้ต าม เป็ น ต้น ทักษะเหล่านี ้เป็ นทักษะที่จาเป็ น ที่ผู้เรีย นและบุคคลใช้ในการด ารงชี วิตใน
ศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาเอกสารข้างต้น สามารถสรุ ปความหมายของการทางานเป็ นทีม คือ
การที่บุคคลมารวมตัวกันเพื่อการทางานที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีการพูดคุยสื่อสารกันภายในทีม
เพื่อทางานตามหน้าที่ท่ีตนเองได้รบั มอบหมายให้ดีท่ีสดุ และได้ผลลัพธ์ท่ีเป็ นไปตามที่ทีมต้องการ
โดยการทางานเป็ นทีมต้องอาศัยทักษะในหลายๆ ด้าน อาทิ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา
การยอมรับและเคารพในความคิ ดของสมาชิกในทีม ดารงบทบาทของผูน้ าและผู้ตามในทีมได้
อย่างเหมาะสม จึงจะเรียกว่าเป็ นผูม้ ีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
1.2 ความสาคัญของการทางานเป็ นทีม
สานักงานข้าราชการพลเรือน (2559, น. 11) ได้ให้คาจากัดความของความสาคัญ
ของการท างานเป็ น ที ม ไว้ว่ า การท างานนั้น ต้อ งอาศัย การร่ว มมื อ กัน จึ ง จะท าให้ง านประสบ
ความสาเร็จ เนื่องจากทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างและความสามารถของแต่ละคนนัน้ มีจากัด
เมื่อทุกคนมาทางานร่วมกันจะช่วยเติมเต็ม ด้วยการคิดริเริ่มร่วมกัน งานจึงจะออกมาสาเร็จ องค์กร
ที่สามารถสร้างทีม พัฒนาทีม ให้ทางานร่วมกันได้ องค์กรนัน้ จะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว
องค์กรที่มีสมาชิกในทีมที่ดี จะส่งผลให้งานเกิดความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ลดการเกิดปั ญหาและ
ความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ขององค์กรได้
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, น. 8) กล่าวว่า ความสาคัญของการทางานเป็ นทีมคือ
การนาเอาความสามารถของแต่ละบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด แต่เนื่องจากความสามารถที่
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จ ากัดของแต่ ล ะบุค คลจึ ง ต้อ งมี การร่วมมื อ กัน เพื่ อ เอาจุด ดี ของแต่ล ะบุ คคลมาประกับ กัน จน
สามารถทาให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุ ปความสาคัญของ
การทางานเป็ นทีมไว้ ดังนี ้
1. เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของทีม
2. เพื่อผลประโยชน์ของส่วนร่วมและตัวบุคคล
3. เพื่อความรูส้ กึ มั่นคง มั่นใจและปลอดภัยในการทางาน
4. เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความต้องการการยก
ย่องนับถือ ความต้องการใฝ่ สมั พันธ์ ความต้องการการพัฒนาตนเอง ความต้องการความปลอดภัย
เป็ นต้น
ธี ระเดช ริว้ มงคล (2555, น. 11-12) กล่าวถึงความส าคัญ ของการท างานเป็ นที ม
ดังต่อไปนี ้
1. ทาให้ความคิดต่าง ๆ รอบคอบมากขึน้ (ช่วยกันคิด) ประโยชน์ของการทางานเป็ น
ที ม จะท าให้ส มาชิ ก มี ก ารร่ว มกั น ระดมความคิ ด การตั ด สิ น ใจโดยสมาชิ ก ร่ ว มกั น คิ ด จะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียว และสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทาให้สามารถทางานใหญ่และยากได้ (ช่วยกันทา) ประโยชน์ของการทางานเป็ น
ทีมจะทาให้สมาชิกมีการแบ่งงานกันทาตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน การปฏิบตั ิงานของกลุม่ /
ทีมจะมีประสิทธิผลดีกว่าการทางานโดยบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการทางานบางครัง้ บุคคลเพียง
คนเดียวไม่สามารถที่จะทางานที่ใหญ่และยากได้ และจะทาให้ไม่เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ท่ตี อ้ งการได้
3. ทาให้มีโอกาสเรียนรูง้ านจากคนอื่นมากขึน้ ประโยชน์ของการทางานเป็ นทีมจะทา
ให้ส มาชิ ก เรี ย นรู ้ท่ี จ ะเป็ น ผู้ท่ี มี ค่ า นิ ย มในการช่ ว ยเหลื อ ผู้อ่ื น มี ค วามเมตตาปราณี มี ค วาม
รับผิดชอบ มีความเข้าใจผูอ้ ่ืน รูจ้ กั การเสียสละฯลฯ นอกจากนี ้ จะทาให้สมาชิกมีโอกาสที่จะเรียนรู ้
งานและวิธีการปฏิบตั ิงานที่ดีและถูกต้องจากสมาชิกในทีมงานด้วย
4. ทาให้เกิดกาลังใจและสนุกกับการทางาน ประโยชน์ของการทางานเป็ นทีมจะทา
ให้สมาชิกกล้าแสดงออกทางอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ความร่าเริง ความ
ผิดหวัง ความสมหวัง ฯลฯ เมื่อสมาชิกมีความสุขและสนุกกับการทางานก็จะทาให้เกิดกาลังใจใน
การทางานแล้ว และมีทศั นคติท่ดี ีกบั เพื่อนร่วมงาน งาน หน่วยงานและองค์กร นั่นเอง
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5. ทาให้ได้ติดต่อและมีสงั คมกับผูอ้ ่ืนกว้างขึน้ ประโยชน์ของการทางานเป็ นทีมจะทา
ให้สมาชิกมีโอกาสได้ติดต่อสัมพันธ์และมีสงั คมกับผูอ้ ่นื มากขึน้ เพราะการเป็ นสมาชิกของทีมจะทา
ให้มีเพื่อนมากขึน้ และจะส่งผลให้มีการติดต่อสัมพันธ์และมีสงั คมที่กว้างขึน้ ตามไปด้วย
จากการศึกษาความสาคัญของการทางานเป็ นทีม สามารถสรุปได้ว่าการทางานใด ๆ
ให้ประสบความสาเร็จได้ตอ้ งอาศัยความรู ค้ วามสามารถที่หลากหลาย ซึ่งความสามารถนัน้ อาจ
ไม่ ได้มี อยู่ในบุคคลเพี ย งคนเดี ยว อาจต้อ งอาศัย ประสบการณ์จ ากบุค คลหลายคนมาท างาน
ร่วมกันเป็ นทีม การทางานเป็ นทีมจะช่วยส่งเสริมทัง้ ด้านการทางาน เช่น สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง
ๆ ได้อย่างรวดเร็ว คิดได้อย่างรอบคอบ สามารถทางานที่ยากได้ง่ายขึน้ และช่วยส่งเสริม ทางด้าน
จิตใจกล่าวคือจะทาให้สมาชิกรูส้ กึ ปลอดภัย มั่นคง มีพฒ
ั นาตัวเอง มีปฏิสมั พันธ์และเกิดความรูส้ ึก
สนุกกับการทางาน
1.3 องค์ประกอบของการทางานเป็ นทีมทีม่ ีประสิทธิภาพ
โรเวอร์ส (Rovers, 2015) ได้ ก าหนดองค์ ป ระกอบของการท างานเป็ นที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพไว้โดยมีการผสมผสานความสามารถในหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกันประกอบด้วย 11
ด้าน ดังนี ้
1. การรับ ฟั งแบบอย่ า งตั้ ง ใจ (Active Listening) คื อ ศิ ล ปะในการรับ ฟั งความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของสมาชิกในทีม เพื่อสรุปใจความสาคัญของสิ่งที่พดู และทาให้สมาชิกทุก
คน เข้าใจตรงกัน
2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ ความสามารถในการแสดงแนวคิด และ
ความคิดเห็นของตนเอง การจัดการกับความคิดเห็นของคนอื่น และการตั้งคาถามที่ส าคัญ กับ
สมาชิกในทีม ที่สาคัญคือสามารถแจ้งความก้าวหน้าของงานให้สมาชิกทราบ
3 . ก ารให้ แ ล ะ รั บ ข้ อ เส น อ แ น ะ (Providing and Receiving Feedback) คื อ
ความสามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่สร้างสรรค์และเป็ นธรรมกับเพื่อนสมาชิก ในขณะเดียวกันสามารถ
จัดการกับข้อเสนอแนะอย่างเปิ ดกว้างโดยไม่คิดว่าเป็ นการโจมตีหรือเป็ นเรื่องส่วนบุคคล และนา
ข้อเสนอแนะนัน้ มาปรับใช้ในงานของตน
4. การรับบทบาทที่แตกต่าง (Different Roles) คือ การมีความรูเ้ กี่ยวกับบทบาทและ
งานที่แตกต่างที่จะต้องทาในทีม สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเป็ นบทบาทที่ทีมต้องการได้
และสามารถดาเนินงานในทุกบทบาทของทีม เช่น ผูบ้ นั ทึกการประชุม และประธาน
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5. การร่ว มมื อ กัน ท างาน (Collaboration) คื อ ความสามารถในการท างานโดย
สมาชิกใช้ความสามารถของตนรับบทบาททาหน้าที่ในแต่ละด้านเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของ
ทีม ทาให้สมาชิกของทีมทุกคนมีส่วนร่วมและมีความสนุกในการทางานเป็ นทีม เป็ นการสนับสนุน
บรรยากาศที่ดีของทีม ซึ่งบรรยากาศของทีมที่ดีสามารถส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม และทา
ให้ผลงานโดยรวมของทีมดีขนึ ้
6. ความรับผิดชอบ (Taking Responsibility) คือ การที่สมาชิกในทีมทุกคน ยอมรับ
ข้อตกลงและส่งมอบงานภายในเวลาที่กาหนด โดยได้ร่วมสร้างสรรค์งานของทีม เพราะสมาชิกใน
ทีมทุกคนรูส้ กึ รับผิดชอบต่อผลงานของทีม และร่วมสร้างงานอย่างเต็มความสามารถ
7. ความกล้าแสดงออก (Standing Up for Yourself) คือ ความไม่กลัวที่จะพูดใน สิ่ง
ที่คิดและยินดีท่ีจะอธิบายความคิดเห็นที่แตกต่างจนเป็ นที่เข้าใจได้ โดยไม่ทาร้ายจิตใจของผูอ้ ่ืน
หรือยืนกรานในสิ่งที่ไม่ถกู ต้อง
8. การมี ส่วนร่วมในการประชุม และการอภิปราย (Participation in Meetings and
Discussions) คื อ สมาชิ ก ในที ม มี ก ารเตรี ย มตั ว เองก่ อ นการประชุ ม และมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
กระตื อ รื อ ร้น ในการอภิ ป รายระหว่ า งการประชุ ม เพื่ อ ท าให้ก ารประชุ ม และการอภิ ป รายมี
ประสิทธิภาพ
9. การแก้ปั ญ หา (Problem Solving) คื อ ความสามารถในการระบุ ปั ญ หาที่ อ าจ
เกิดขึน้ ในทีม สามารถอธิปรายและแก้ปัญหาเป็ นทีม ในฐานะผูแ้ ก้ปัญหา สมาชิกในทีมยินดีท่ีจะ
ช่วย และแก้ปัญ หาโดยไม่คิดว่าเป็ นหน้าที่ของใคร และไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมทีมเมื่อ ไม่สามารถแก้ปัญหานัน้ ได้ดว้ ยตนเอง
10. การรับมือกับความขัดแย้ง (Dealing with Conflicts) คือ ความสามารถในการ
เข้าถึงความขัดแย้งในมุมมองของมืออาชีพ โดยไม่มองความขัดแย้งเป็ นเรื่องส่วนตัว กุญแจสาคัญ
ก็คือ การค้นหาและพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่ดีท่สี ดุ สาหรับทัง้ ทีม แต่ละบุคคลและทุกคน
ที่เป็ นสมาชิกในทีมเพราะความต้องการของคนส่วนใหญ่มีความสาคัญกว่าความต้องการของคน
ส่วนน้อย
11. การตัด สิ น ใจ (Decision Making) คื อ การตัดสิ น ใจกับ ที ม งานในลักษณะมื อ
อาชีพ สมาชิกในทีมรูว้ ิธีการตัดสินใจแบบต่าง ๆ และรูว้ ่าวิธีการใดเป็ นวิธีการที่ดีท่ีสดุ สาหรับแต่ละ
สถานการณ์ ดังนัน้ สมาชิกในทีมควรนาพาทีมไปสูก่ ารตัดสินใจ แทนที่จะการเลือนการตัดสินใจนัน้
ออกไป
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หลุย จาปาเทศ (2552, น. 111-114) กล่าวว่า องค์ประกอบของการทางานเป็ นทีมที่
มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย
1. การจัดรูปแบบของกลุม่ (Group design) กลุม่ จะต้องมีเป้าหมาย และขัน้ ตอนการ
ทางานที่ชดั เจน ทางานประสานกันเป็ นทีม มีการสื่อสารสองทาง และมีขนาดของกลุม่ พอเหมาะ
2. องค์ประกอบด้านผู้นากลุ่ม (Group leader) ผู้น าต้อ งมี ความรู ใ้ นการวางแผน
เทคนิคการเสริมแรงและสร้างพลังใจ สามารถเผชิญความขัดแย้งได้ดี
3. สมาชิกกลุ่ม (Group member) ต้องตัง้ ใจทางาน มีความรู ้ ความชานาญ ร่วมมือ
และตระหนักในการทางานเป็ นทีม
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, น. 49) ได้สรุปองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ว่า ทีมงานจะมีประสิทธิภาพสูงต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิก ในทีม ซึ่งสภาวะจิตใจเป็ น
เรื่องสาคัญ ยิ่ง สมาชิกมีทัศนคติท่ีดีต่อกัน มีความคิด มีใจตรงกัน มีการประสานและร่วมมือกัน
ด้วยความเต็มฝี มือและเต็มใจ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั
1. ผูน้ าทีม ต้องมีภาวะผูน้ า คอยดูแลสมาชิกในทีม รวมถึงติดตาม กากับ แบ่งงาน
ตรวจสอบ วางแผน กระจายงาน และประเมินผลงานอย่างมีความตรงไปตรงมา
2. สมาชิ ก ต้องมี ความสามารถและความตั้งใจในการทางานของที ม มี ความรู ้ มี
ความสามารถในงานที่ได้รบั ผิดชอบ และเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของการทางานร่วมกัน
3. รู ป แบบการทางานของกลุ่ม กลุ่ม การทางานต้องมี ขนาดของกลุ่ม ที่เหมาะสม
ลักษณะของกลุ่มที่ดี และมี สมาชิกที่เหมาะสมกับงาน ในกลุ่ มต้องมี การวางแผนการทางาน มี
เป้าหมายของงานที่ชดั เจน และมีขนั้ ตอนการทางานที่รบั ทราบกันภายในกลุม่ อยย่างชัดเจน มีการ
ประชุมกัน เพื่อปรึกษาปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่มีการแข่งขันกันภายในกลุม่
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, น. 9-11) กล่าวถึงองค์ประกอบของการทางานเป็ น
ทีมที่มีประสิทธิภาพไว้ ดังนี ้
1. มีเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกทุกคนต้องมีเป้าหมายและรู เ้ ป้าหมายของงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงจะเกิดผลดี ร่วมมือ ร่วมใจกันดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายจองทีมที่
วางไว้
2. การยอมรับสมาชิกในทีม การรวมกลุ่มกันทางานกันเป็ นทีม ภายใต้ความเชื่อที่ว่า
สมาชิ กต่างมี ความสามารถและหากในกลุ่ม ได้มี การน าความแตกต่ างของทุกคนมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ ย่อมน่าจะทาให้งานมีคณ
ุ ภาพดี กล่าวคือ เป็ นการดึงเอาศักยภาพ ข้อดีของแต่ละบุคคล
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เข้ามามีส่วนร่วมทาให้งานประสบความสาเร็จ ดังนั้ น สมาชิกจึงต้องให้การยอมรับในข้อดีและ
ความสามารถของสมาชิกคนอื่น ๆ ดังนี ้
2.1 ทุกคนในทีมมีความรู ้ ความชานาญ และความสามารถไม่เหมือนกัน
2.2 ยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ ได้แก่ ความแตกต่างทางความคิด ความ
เข้าใจ ความรูส้ กึ อารมณ์ เป็ นต้น
2.3 ยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ ที่ตอ้ งการการเอาใจใส่ การยกย่อง
การยอมรับ การให้เกียรติซ่งึ กันและกัน
3. มีความร่วมมือในการทางาน พร้อมใจกัน สมาชิกทุกคนในทีมมีความสาคัญเท่า ๆ
กัน ที่จะทาให้งานสามารถดาเนินต่อไปได้ งานกลุม่ จึงไม่สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ดีหาก
ทาแต่เพียงผูเ้ ดียว กล่าวคือ สมาชิกต้องร่วมมือกันวางแผน แสดงความคิดเห็น ร่วมไปถึงร่วมมือ
กันดาเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของทีมที่ตงั้ ไว้
4. แบ่งงานตามศักยภาพของสมาชิก การแบ่งงานเป็ นขัน้ ตอนสาคัญในการทางาน
กลุ่ม หากแบ่งงานได้ดีการทางานจะสามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การแบ่งงาน
จึงควรแบ่งให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคน และตามความพึงพอใจของสมาชิก
ผู้น าจึ ง ควรรู จ้ ัก สมาชิ ก ในกลุ่ม ว่ามี ค วามสามารถและความถนัด ในเรื่องใด จึ งจะมอบหมาย
ภาระหน้าที่ให้กบั สมาชิกได้ สมาชิกในทีมจึงควรเปิ ดเผยข้อมูลของตนเองเช่นกัน เพื่อให้สมาชิกใน
ทีมได้รบั รูแ้ ละง่ายต่อการมอบหมายภาระงานได้อย่างถูกต้องกับแต่ละบุคคล
5. ความรับ ผิ ดชอบ สมาชิ กในทีม ต้องรู จ้ ัด บทบาทและหน้าที่ ท่ีต นเองได้รบั และ
รับผิดชอบต่องาน จึงจะช่วยให้งานของทีมเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
6. ความเข้าใจซึ่งกันและกันของสมาชิก ความผูกพันต่อกันของทีม ความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ช่วยให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจกัน ผูกพันกและเรียนรูค้ วามแตกต่างของกันและกัน จะ
ทาให้การทางานของทีม มีประสิทธิภาพสูงขึน้ (Druskat, 2000; Johnson and Johnson, 1992;
Meister, 2000; Metheny and Metheny, 2000)
นอกจากนีย้ งั กล่าวถึงประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมจะนาไปสู่ความสาเร็จของการ
ทางานเป็ นทีม และทาการ ทางานเป็ นทีมที่ดีจะสะท้อนไปถึงการเรียนรูเ้ ป็ นทีมที่ดีดว้ ย การทางาน
เป็ นทีม บรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จ สมาชิกทุกคนควร คานึงถึงประสิทธิ ภ าพการ
ทางานเป็ นทีม องค์ประกอบของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็ น 6 องค์ประกอบ
ดังนี ้ (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ,์ 2551, น. 95-97)
องค์ประกอบที่ 1 : จุดมุ่งหมายและผลงาน (Goal and Result)
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1.1 มีการกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบชัดเจนเป็ นที่ตกลงและรับทราบ
โดยทั่วถึงกัน
1.2 จุดมุ่งหมายและผลของทีมได้รบั การยอมรับจากสมาชิกภายในทีม
1.3 มีการตัง้ คูณค่าและมาตรฐานความเป็ นเลิศซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
1.4 มีการปรับปรุงทีมให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง
องค์ ป ระกอบที่ 2 : การมี ส่ ว นร่ ว มในการท างานร่ ว มกั น (Collaboration and
Involvement)
2.1 สมาชิกทุกคนในกลุม่ มีความร่วมมือร่วมใจกัน
2.2 สมาชิกมีความรูส้ กึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่
2.3 ทุกคนในทีมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดต่อกันอย่างอิสระเปิ ดเผย
และจริงใจ
2.4 ทุก ๆ ความคิดของสมาชิกจะเป็ นสิ่งที่มีความหมายและมีคณ
ุ ค่า
2.5 ทุกคนสามารถทางานร่วมกันได้เป็ นอย่างดี
องค์ประกอบที่ 3 : สมรรถนะในการทางาน (Competencies)
3.1 สมาชิกมีความสามารถในการพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถของตนเอง
3.2 ทุกคนสามารถใช้สมรรถนะส่วนบุคคลในการทางานอย่างเต็มที่
3.3 สมาชิกทุกคนรูจ้ ดุ เด่น/จุดแข็งของกันและกัน
3.4 โครงสร้างของทีมสามารถทางานได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.5 ทีมงานมีการแบ่งงานกันทาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 สมาชิกทุกคนในทีมมีความรูแ้ ละความสามารถอย่างเต็มที่ในการทางาน
3.7 สมาชิกรูแ้ ละเข้าใจจุดเข็งของสมาชิกภายในทีม 1
3.8 สมาชิกในกลุ่ม สนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒ นาทักษะความสามารถ
ใหม่ๆ
3.9 สมาชิ ก มี ก ารพบปะ พู ด คุ ย ป ระชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น อย่ า งดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ สม่าเสมอ
องค์ประกอบที่ 4 : กระบวนการสื่อสาร (Communication Processes)
4.1 สมาชิกในทีมมีความสามารถมีทักษะในการสื่อสารที่เข้าใจง่ายกับผูอ้ ่ืนได้ดี
สมาชิกแต่ละคนมีสมั พันธภาพระหว่างกันภายในทีมอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
4.2 ทุก ๆ ความคิดเห็นของสมาชิกล้วนมีคณ
ุ ค่า
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4.3 ความขัดแย้งที่เกิดขึน้ ภายในทีมจะได้รบั การแก้ไขนาไปสู่การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ
4.4 สมาชิกทุกคนสามารถบอกความรูส้ กึ ของตัวเองด้วยความไว้วางใจต่อทีม
4.5 บรรยากาศในการทางานร่วมกันดีมาก ภายในทีมมีการยอมรับนับถือกัน
4.6 ทุกคนยอมรับว่าความคิดเห็นของผูอ้ ่ืนมีความสาคัญเช่นเดียวกับความคิด
ตัวเอง
4.7 มีการจัดการบริหารความขัดแย้งได้ดีและมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 5 : บรรยากาศในการทางานร่วมกัน (Emotional climate)
5.1 สมาชิกทุกคนยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงของทีม
5.2 มีความปรารถนาที่จะทางานร่วมกัน
5.3 สมาชิกกล้าจะแสดงความคิด ความรูส้ กึ นัน้ ให้เพื่อนร่วมทีมได้รบั ทราบ
5.4 บรรยากาศในการทางานเต็มไปด้วยความรูส้ กึ ที่เป็ นมิตร ดีต่อกัน
5.5 สมาชิกทุกคนมีการแสดงออกถึงการมีกาลังใจและความตัง้ ใจในการทางาน
ร่วมกันอย่างแรงกล้า
องค์ประกอบที่ 6 : ภาวะผูน้ า (Leadership)
6.1 มีทกั ษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
6.2 มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าดี มีความรอบรู ้
6.3 มีการกาหนดผลการปฏิบตั ิงานของสมาชิกและทีมอย่างชัดเจน
6.4 มีความสามารถในการโน้มน้า วสมาชิกในการตัดสินใจและการแสดงความ
คิดเห็นภายในทีม
6.5 มีความสามารถในการแก้ความขัดแย้ง และเผชิญปัญหาได้
ธีระเดช ริว้ มงคล (2555, น. 6-8) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการทางาน
เป็ นทีมไว้ว่า
1. มี เป้ า หมายร่ว มกั น ลัก ษณะของการท างานเป็ น ที ม สมาชิ ก ทุ ก คนจะต้อ งมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเป้าหมายส่วนบุคคล หรือเป้าหมาย ของ
ทีม จะต้องเป็ นเป้าหมายที่ไปในทางเดียวกัน
2. มีหลักและวิธีการทางานร่วมกัน ลักษณะของการทางานเป็ นทีม สมาชิกทุก คน
จะต้องมี หลักในการท างานที่ไม่ แตกต่างกัน และมี วิธีในการทางานที่ สามารถท างานร่วม กับ
สมาชิกอื่น ๆ เป็ นอย่างดี
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3. มีการร่วมมื อกัน ลักษณะของการทางานเป็ นทีม สมาชิกทุกคนจะต้องให้ความ
ร่วมมื อในการทางาน อาจจะเป็ นการให้การสนับสนุนและส่งเสริม การทางานของทีม /กลุ่ม ให้
ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
4. มีจิตสานึกของการทางานร่วมกัน ลักษณะของการทางานเป็ นทีม สมาชิก ทุกคน
จะต้องมีจิตสานึกที่ดีในการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน รูจ้ ักการเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ การให้ความ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน รูจ้ กั การให้โอกาสและการให้อภัย
5. มีการติดต่อสื่อสารกัน ลักษณะของการทางานเป็ นทีม สมาชิกทุกคนจะต้องมี การ
ติดต่อสื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร วิธีการในการติดต่อสื่อสาร การตีความ
และการแปลความหมายซึ่งเป็ นที่เข้าใจกันของสมาชิกทุกคน
6. มี การสร้างความผูกพันร่วมกัน ลักษณะของการทางานเป็ นทีม สมาชิกทุกคน
จะต้องมีความรักและความผูกพันร่วมกัน ทัง้ ความรักและความผูกพันที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน รวมทัง้
ความรักและความผูกพันที่มีต่อทีมงาน กลุม่ งานและองค์การ
7. มีผ ลประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะของการทางานเป็ นทีม สมาชิ กทุกคนจะ ต้องมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ เมื่อบุคคลมาร่วมกันทางาน ต่างก็มีความต้องการและ ผลประโยชน์
ที่อาจจะแตกต่างกันไป โดยเฉพาะผลประโยชน์ส่วนบุคคลจะต้องเป็ นไปในแนว ทางเดียวกันกับ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
8. มีการสร้างศักยภาพมีการตัดสินใจร่วมกัน ลักษณะของการทางานเป็ นทีม สมาชิก
ทุกคนจะต้องมี ส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน และรับผิดชอบในการตัดสินใจต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อจะต้องมีการ ตัดสินใจเกิดขึน้ สมาชิกทุกคนควรที่จะได้มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจด้วย
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ธีระเดช ริว้ มงคล (2555)

2



วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ.์ (2551)

รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สมาชิกในทีม
มีการติดต่อสื่อสารกันภายในทีมอย่างดี
และมีประสิทธิภาพ
ให้ขอ้ เสนอแนะและรับฟั งความคิดเห็น
ของสมาชิกในทีม กล้าแสดงออก และมี
ส่วนร่วมในการประชุมและอภิปราย
สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท
ต่าง ๆ ตามที่ทีมต้องการ
การร่วมมือกันทางาน ส่งเสริมการ
ดาเนินงานของทีม
สมาชิกมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั
มอบหมาย
สามารถรับมือกับความขัดแย้งในทีม
สมาชิกมีเป้าหมายร่วมกัน
วางแผนขัน้ ตอนการทางานที่ชดั เจน มี
หลักการทางานร่วมกัน
สมาชิกมีความรู ้ ความชานาญ

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549)

1

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549)

รายการ

หลุย จาปาเทศ (2540)

ลาดับ

โรเวอร์ส (Rovers. 2015)

ตาราง 1 แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ
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ธีระเดช ริว้ มงคล (2555)

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ.์ (2551)

ภาวะผูน้ าในการบริหารจัดการภายใน
ทีม
มีทศั นคติท่ีดีและเห็นคุณค่าในการ
ทางานเป็ นทีม
สมาชิกในทีมมีการยอมรับนับถือกัน
และเชื่อมั่นในศักยภาพของสมาชิก
มีการแบ่งงานตามความรู ้
ความสามารถและความพึงพอใจของ
สมาชิก

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549)

11

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549)

รายการ

หลุย จาปาเทศ (2540)

ลาดับ

โรเวอร์ส (Rovers. 2015)

ตาราง 1 (ต่อ)












จากการศึกษาองค์ประกอบของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ ผูว้ ิจัยพบว่ามี
ความเหมือนและความต่างกันในบางองค์ประกอบ โดยผูว้ ิจัยได้เปรียบเทียบความเหมื อนและ
ความแตกต่างไว้ตามตารางที่ 1 แล้ว โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปและนาองค์ประกอบของทักษะการทางาน
เป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพมาเป็ นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละแบบประเมินทั กษะ
การทางานเป็ นทีมไว้ 5 ด้าน ดังนี ้
1. การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. หลักการทางานร่วมกันภายในทีม
3. การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
4. ภาวะผูน้ า
5. การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
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1.4 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการทางานเป็ นทีม
จากการศึก ษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม ผู้วิจัย ได้รวมรวบ
รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นการส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ไว้ดงั นี ้
วีณา ประชากูล และ ประสาท เนืองเฉลิม (2554, น. 171-173) ได้รวบรวมรู ปแบบ
การจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นการทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียนไว้ ดังนี ้
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Instructional Model)
การเรียนรูผ้ ่านการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็ นการค้นคว้าหาคาตอบเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ผูเ้ รียนสนใจ ทาในกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจน มีการวางแผนต่าง ๆ เพื่อ ให้ได้คาตอบของ
คาถามนั้น ๆ อย่างมีกระบวนการที่น่าเชื่อถือ (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552, น. 49) โดยให้ผูเ้ รียนเป็ นผู้
ค้นคว้า หาข้อมูลด้วยตนเอง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้คาแนะนาหรือคาปรึกษา
จากผู้ส อนหรืออาจารย์ท่ี ป รึก ษา อาจให้อุป กรณ์หรือ เครื่องมื อ ต่าง ๆ มาในการศึกษา เพื่ อให้
การศึกษานั้นบรรลุวัตถุประสงค์ (อุดมศักดิ์ ธนะกิ จรุ ่งเรือง, 2543, น. 17; วิม ลศรี สุวรรณรัตน์,
2544, น. 6; กรมวิชาการ, 2545, น. 28)
การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็ นลักษณะของการเรียนการสอนที่ทาให้ผูเ้ รียนได้
ด้วยตนเองในลักษณะของการศึกษาจากการลงมือปฏิบตั ิจริง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น ทดลอง โดย
มีผสู้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ ส่งเสริม แนะนา รวมทัง้ การให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด วิธีสอบแบบโครงงานนี ้
เป็ น การบูรณาการให้ผูเ้ รียนได้เชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนกับกับโลกภายนอกกับสังคมที่ผูเ้ รียน
จะต้องดารงอยู่ในอนาคต เป็ นชีวิตจริงของผูเ้ รียนที่เป็ นลักษณะการแสวงหาความรูด้ ว้ ยการสร้าง
จุดสนใจ การค้นพบ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
การนาวิธีการสอนแบบโครงงานไปใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ ช้ได้ในทุกระดับ ทุกกลุ่ม
สาระวิชา ซึ่งจะเป็ นการบูรณาการภายในกลุ่มวิชาหรือเป็ นโครงงานที่เป็ นการบูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระวิชา ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งในลักษณะเป็ นราบบุคคลและเป็ นกลุ่ม ลักษณะสาคัญของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานคือต้องเป็ นไปตามความสนใจของผูเ้ รียนแต่ละคน แต่ละ
กลุม่ แต่ละระดับชัน้ การทาโครงงานปะเภทต่าง ๆ มีขนั้ ตอนในการทาโครงงานดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ผูเ้ รียนต้องมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง
ดังกล่าว หัวข้อที่จะศึกษาต้องมาจากสิ่ งที่ผูเ้ รียนอยากรู ห้ รือปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ อาจมาจาก
แหล่งข้อมมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ เอกสาร นิทรรศการ หรือการสังเกตสิ่งรอบตัว
ขั้น ตอนที่ 2 การศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมไปถึ ง การขอข้อ มู ล ค าปรึก ษา
รายละเอียดต่าง ๆ จากผูท้ ่เี กี่ยวข้อง รวมทัง้ วัสดุอปุ กรณ์ดว้ ย
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ขั้นตอนที่ 3 ภาพของงาน และภาพของความส าเร็จของโครงงานที่วิเคราะห์ไว้ม า
จัดทารายละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด แผน และขัน้ ตอนการทาโครงงาน
ขั้น ตอนที่ 4 การปฏิ บัติ โครงงาน หลัง จากผู้ส อนให้ค วามเห็ น ชอบในการจัด ท า
โครงงานและได้รบั อนุมตั ิแล้ว ผูเ้ รียนจึงลงมือปฏิบตั ิงานต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้
เป็ นข้อมูล เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษาครัง้ ต่อต่อไป
ขั้น ตอนที่ 5 การเขียนรายงาน เป็ น การสรุ ป รายงานผลเพื่ อให้ผู้อ่ืนได้รบั ทราบถึ ง
แนวคิด วิธีการดาเนินงาน ผลที่ได้รบั ตลอดจนข้อสรุปและเสนอแนะในครัง้ ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6 การแสดงผลงาน และประเมินผลโครงงาน เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของการ
ทาโครงงานเพื่อทราบผลของการศึกษา กระบวนการเรียนรู ้ กระบวนการทางานหรืออื่น ๆ ให้ผอู้ ่ืน
ได้ทราบ ซึ่งสามารถจัดได้หลายรูปแบบ
การจัด การเรีย นรู ้แ บบนี ้ส่ ง เสริม ให้ ผู้เรีย นได้ฝึ ก ปฏิ บัติ ง านจริง ควบคู่ไ ปกับ การ
สอดแทรกความรู ้ การแก้ปัญหา ความเข้าใจ ผูส้ อนคอยเป็ นผูอ้ านวยการโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้มีอิสระในการเลือกเรื่องที่ตอ้ งการจะศึกษาด้วยตนเอง ได้การเรียนรู จ้ ากปั ญหาที่เกิดขัน้ ขณะ
ปฏิบัติงานจะกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนเกิดความสนใจใช้การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบและกระบวนการ
แก้ปัญ หา เกิดการสร้างองค์ความรู ้ สามารถจดจามีความรู ท้ ่ีคงทน และสามารถนาไปใช้พัฒนา
ความรูเ้ พื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
2. รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบสื บ เสาะแสวงหาความรู ้เป็ นกลุ่ ม (Group
Investigation Instructional Model) (วีณ า ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม , 2554, น. 160162)
เป็ นการเรียนการสอนที่ให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูจ้ ากการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง จาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนได้เป็ นความรูท้ ่ีผูเ้ รียนอยากรู ้ และฝึ กการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มของ
ผูเ้ รียน ให้เรียนรู ท้ ่ีจะทางานและแก้ปัญ หาต่าง ๆ ร่วมกัน การจัดกิจกรรมในลักษณะนีเ้ ป็ นการ
ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตยในการทางาน และยังเป็ นการจัดกิจกรรมที่ทาให้ผูเ้ รียนยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล บทบาทหน้าที่ของผูส้ อนคืออานวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศ
ให้น่าศึกษาค้นคว้า สร้างสถานการณ์หรือ ปั ญหาเพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนเกิดความขัดแย้งความคิด
สงสัย และร่วมระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างหลากหลายวิธี ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนีม้ ี
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 การเสนอหัวข้อปั ญ หา หรือเรียกว่าการเผชิญ ปั ญ หา เป็ นการให้ผูเ้ รียนได้
เผชิญปั ญหาและตัง้ คาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับปั ญหา ซึ่งปั ญหาที่จะนามาสู่การตัง้ ข้อสงสัยนัน้
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ต้องไม่ขดั กับวัฒนธรรม ประเพณี หรือมีผลกระทบต่อจิตใจ ควรเป็ นปั ญหาที่เหมาะสมกับช่วงวัย
ของนักเรียน และสามารถหาความรู ้ ข้อมูล เพื่อตอบประเด็นปัญหาเหล่านัน้ ได้
ขั้น ที่ 2 การพิ จ ารณาปั ญ หา เป็ นขั้น ตอนที่ ผู้สอนให้ผู้เรียนในกลุ่ม เกิดความคิด ที่
ขัดแย้งกัน เพื่อนาไปสู่การแสวงหาการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย โดยผูส้ อนจะต้องไม่ขดั หรือแสดง
ความไม่พอใจต่อความคิดเห็นของผูเ้ รียนเพื่อให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระมากที่สดุ
ขัน้ ที่ 3 การคิดวิธีแสวงหาความรู ้ ผูส้ อนจะต้องทาให้ผูเ้ รียนเกิดความอยากรู ส้ งสัย
และต้องการที่จะหาคาตอบด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มที่ให้ช่วยกันคิดและวางแผน
แบ่งหน้าที่ในการหาความรู ้
ขัน้ ที่ 4 การค้นคว้าแสวงหาความรู ้ ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรูต้ ามที่ได้รบั หน้าที่ภายใน
กลุ่ม โดยผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ค อยให้ค าปรึก ษาเรื่ อ แหล่ ง การเรี ย นรู ้ต่ า ง ๆ และช่ ว ยดู แ ล สัง เกต
พฤติกรรมการทางานร่วมกันของผูเ้ รียน ติดตามและให้ความช่วยเหลือผูเ้ รียนอยู่เสมอ
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุ ปผล นาเสนอ และอภิปรายผล เป็ นการจัดประชุม
เพื่อให้ผูเ้ รียนได้นาเสนอข้อมูลคาตอบที่ตนเองค้นคว้าหามาได้เป็ นการนาเสนอและอภิปรายผล
นอกจากนีย้ ังให้ผู้เรียนสรุ ปผลการทางาน ปั ญ หาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในการทางานกลุ่ม เพื่อ
นาไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
ขัน้ ที่ 6 การสืบเสาะแสวงหาความรูใ้ นเรื่องต่อ ไป ผูส้ อนแนะนาให้ผูเ้ รียนสนใจที่จะ
ค้นคว้าหาความรูใ้ นเรื่องมที่ตนเองสนใจต่อไป รวมถึงแนะนาแหล่งเรียนรูท้ ่มี ีประโยชน์ เชื่อถือได้ให้
ผูเ้ รียนได้ทาการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองต่อไป
รู ป แบบการสอนนี ้ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท างานร่ ว มกั น เป็ นกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตยในการทางาน ฝึ กให้ผูเ้ รียนเป็ นผูน้ าและผูต้ าม และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
เพื่อให้กลุม่ ได้คาตอบตามที่ตอ้ งการได้
3. รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจยั (Research based Learning)
เป็ น รู ป แบบการเรีย นการสอนที่ ยึด หลัก กระบวนการวิจัยเข้ามาเป็ น เครื่องมื อ ใน
การศึกษาค้นคว้าเรียนรู เ้ นือ้ หาต่าง ๆ เป็ นการให้ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิกระบวนการวิจยั มีทักษะ
การค้นคว้าเรียนรูแ้ ละทักษะการทาวิจยั ดังนี ้ (วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม , 2554, น.
152-155)
1. ผูเ้ รียนมีการอ้างอิงวิจยั ต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในบทเรียนของตนเอง
2. ผูเ้ รียนมีการรวบรวมและประมลผลงานวิจยั ต่าง ๆ ในการเรียนรู ้
3. ผูเ้ รียนได้ฝึกฝนทักษะการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน
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4. ผูเ้ รียนได้ฝึกการอภิปรายถึงกระบวนการวิจยั และผลการวิจยั ของผูเ้ รียน
5. ผูเ้ รียนได้มีการวัดผลประเมินผลทัง้ ในด้านกระบวนการวิจยั และด้านเนือ้ หา
ขัน้ ตอนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจยั ไว้ สรุปได้ดงั นี ้
1. เตรียมการสอน โดยศึกษาจุดมุ่งหมาย และเนือ้ หาวิชาว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้
กับวิธีสอนแบบนีเ้ พียงใด
2. ดาเนินการสอน ตามกระบวนการดังนี ้
2.1 เลือกปั ญ หาที่สนใจ (Choosing the problem) ผูเ้ รียนจะต้องเลือกประเด็น
ปั ญหาที่ตนเองสนใจจากการกระตุน้ ของผูส้ อนให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็ น
จุด เริ่ม ต้น ของกระบวนการวิ จัย โดยต้อ งเป็ น ประเด็ น ปั ญ หาที่ เกิ ด จากความสนใจของผู้เรีย น
ลักษณะปั ญ หาควรประเด็นเล็ก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รียนจะแก้ไขได้ สาหรับกิจกรรมที่ผูเ้ รียนจะ
สามารถเลือกประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการศึกษาอาจทาได้หลากหลายวิธี เช่น การสารวจ การประชุม
การอภิปราย การร่วมกันระดมความคิด เป็ นต้น
2.2 การนิ ย ามปั ญ หา (Identify problem) ผู้เรีย นต้อ งร่วมกัน มองปั ญ หาที่ ไ ด้
เลือกมาเอามาพิจารณาในด้านต่าง ๆ ให้ชดั เจนยิ่งขึน้
2.3 พั ฒ นาวิ สัย ทั ศ น์ (Vision) และวางแผน เป็ น ขั้น ตอนที่ ผู้เรี ย นต้อ งมี ก าร
วางแผนและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
2.4 ลงมือปฏิบตั ิ (Action) เป็ นการดาเนินงานแก้ไขปั ญกาตามแผนที่ได้กาหนด
ไว้ อาจจะเริ่มต้นแก้ไขปั ญหาจากในโรงเรียนหรือเป็ นการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่อยู่ก็ได้
2.5 ตรวจสอบผลการเปลี่ย นแปลง เป็ นการดูผลการเป็ น แปลงจากการแก้ไข
ปั ญ หาที่ได้ดาเนินการ จากนั้นเอามาวิเคราะห์ว่ามีผลดี ผลเสียอย่างไร สามารถแก้ไขปั ญหาได้
หรือไม่ และมีอปุ สรรคอย่างไรบ้างในการแก้ปัญหา
3. สรุ ป และประเมินผล เป็ นการอภิปรายและสรุ ปบทเรียนทั้งหมดโดยผูเ้ รียนและ
ผูส้ อนว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงได้ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
รู ปแบบการเรียนการสอนนีจ้ ึงเน้นให้ผูเ้ รียนได้นากระบวนการวิจัยไปปรับใช้โดยมี
แนวทางการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 วางแผนการเรียน ผูส้ อนต้องทาการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู ้ เช่น องค์ประกอบ มาตรฐานการเรียนรู ้ ผลการเรียนรูท้ ่ีคาดหวัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตลอดจนการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อเป็ นข้อมูลในการกาหนดเป้าหมาย
ของการวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่มีลกั ษณะใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้
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ขัน้ ที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เป็ นขัน้ ที่ผสู้ อนจัดกิจกรรมจามที่กาหนดไว้ในแผนการ
เรียนรู ้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยกิจ กรรมการเรียนรู เ้ ป็ นกิ จ กรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็ น ส าคัญ และใช้ขั้น ตอนการวิจัย เป็ น ส่วนหนึ่ ง ของการจัด การเรีย นรู ้ ขั้น ตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ ดังนี ้
1. สอนเนือ้ หาสาระ นาผลงานวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนข้อความรู ห้ รือ
ทักษะพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวิจยั
2. วิเคราะห์ปั ญ หา เป็ น ขั้น ที่ ผู้เ รียนก าหนดวัต ถุป ระสงค์ หรือเป้าหมายของการ
แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรูต้ ่อยอดจากฐานความรูท้ ่มี ี
3. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล สรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียน
รวบรวมข้อมูลตามแผนที่วางไว้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผล
4. จัดทารายงานผลการเรียนรู ้ เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนจัดทารายงานผลการเรียนรู ้ มีการสรุป
องค์ความรูใ้ หม่และกระบวนการวิจยั ที่ผเู้ รียนได้เรียนรู ้
ขั้น ที่ 3 ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ผู้ส อนประเมิ น ผลว่ า ผู้เรี ย นได้รับ ความรู ้ ทั ก ษะ
พฤติกรรม หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินจะได้
จากการวัด ประเมิ น ผลที่ ด าเนิ น ไปพร้อ ม ๆ กับ กิ จ กรรมการเรีย นรู โ้ ดยใช้วิธี ก ารสัง เกตการณ์
ปฏิบตั ิงาน การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การจัดแฟ้มสะสมผลงาน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นการประเมิน
ตามสภาพจริง โดยเน้นทัง้ สัมฤทธิผลทางการเรียนและกระบวนการวิจยั
ผลที่เรียนจะได้รบั จากการเรียนรู ด้ ้วยกระบวนการวิจัยคือ ผู้เรียนได้เรียนรู ก้ ารหา
คาตอบอย่างเป็ นระบบ มีความน่าเชื่อถือ และได้ฝึกทักษะการะบวนการต่าง ๆ เช่นการางแผน การ
คิ ด การแก้ปั ญ หา การปฏิ สัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ื น ฝึ ก ความละเอี ย ดรอบคอบ ฝึ ก การสัง เกต ฝึ ก การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปข้อมูล การเชื่อมโยงบูรณาการ
4. รูปแบบการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem – based learning)
นันท์นภัส นิยมทรัพย์ (2560, น. 86-90)ได้กล่าวถึงการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาพืน้ ฐาน
(Problem – based learning) ไว้ว่ า เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ร ากฐานมากจากทฤษฎี ก ารสร้า งความรู ้
(Constructivism) การเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มุ่งให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ่งกับปั ญหา
ที่เกิด ขึน้ และร่วมกันคิ ดหาแนวทางการแก้ไขปั ญ หานั้น โดยประเด็น ปั ญ หาที่เกิดขึน้ และเป็ น
จุด เริ่ม ต้น ของการศึกษาค้นคว้าเพื่ อทาความเข้าใจกับปั ญ หาและหาวิธีการแก้ไขปั ญ หาให้ได้
(Barrows และ Tamblyn, 1980) การเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานนอกจากนักเรียนจะได้ความรู ้

29
แล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู โ้ ดยตนเองได้ (Gallagher, 1997, pp.
332-362)
การเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมีจดุ เริ่มต้นของกระบวนการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์
ปั ญหาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของนักเรียนจะกระตุน้ ให้นักเรียนเกิดความสงสัย และ
ต้องการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยเริ่มการสารวจค้นคว้าเพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ปัญหาซึ่งต้องอาศัยกระบวนการทางานกลุม่ พัฒนานักเรียนสู่การเป็ นผูท้ ่สี ามารถเรียนรู ้
โดยการชีน้ าตนเองเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
อานวยความสะดวก ออกแบบสภาพแวดล้อมส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ้
หลัก การของการเรีย นรู ้แ บบใช้ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Barraws & Tamblyn, 1980, p.
191-192; Zhang, 2002, pp. 30-31; Edens, 2000, pp. 55-56; มัณ ฑรา ธรรมบุ ศ ย์, 2545, น.
13; สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู ,้ 2550, น. 2-3) ดังนี ้
1. ปัญหาจะถูกเสนอให้กบั นักเรียนในขัน้ ตอนแรกของการเรียนรู ้
2. ปั ญหาที่ใช้ในการเรียนรูต้ อ้ งเป็ นปัญหาที่นกั เรียนสามารถพบเจอในชีวิตประจาวัน
หรือเป็ นปัญหาที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงในชีวิตจริง
3. ปั ญ หาที่ ใช้ในการเรีย นรู ค้ วรเป็ น ปั ญ หาที่ ยากซับซ้อน ไม่ ชัดเจน และควรเป็ น
ปัญหาปลายเปิ ดที่สามารถกระตุน้ ให้ผเู้ รียนให้ใช้ความคิดความเข้าใจปั ญหาและค้นคว้าหาความรู ้
มาเพื่อแก้ปัญหา
4. ปั ญ หาที่ใช้ห นึ่ งประเด็ น ปั ญ หาอาจมี ค าตอบได้ห ลายคาตอบหรือมี ท างแก้ไข
ปัญหาได้หลายทาง
5. นักเรียนมีการทางานเป็ นกลุม่ และร่วมกันแก้ปัญหาโดยมีอิสระในการวางแผนและ
ดาเนินงาน
6. นักเรียนเป็ นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ ด้วยตนเองโดยมีครูจะเป็ น
ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือให้คาแนะนาและเอือ้ อานวยความสะดวกในการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียน
7. การเรียนรูจ้ ะเน้นที่กระบวนการที่เกิดขึน้ ขณะดาเนินการแก้ปัญหา นักเรียนจะมี
การพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน ฝึ กฝนการตัดสินใจ การสื่อสาร
กับสมาชิกในทีม ฝึ กการยอมรับความแตกต่างของสมาชิก มีการร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือกันใน
การสังเคราะห์และตัดสินใจ
8. การประเมิ นผลการเรียนรู ใ้ ช้การประเมิ น จากสภาพจริงโดยพิ จ ารณาจากการ
ปฏิบตั ิงานความก้าวหน้าของนักเรียน
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กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ นฐานมีนกั วิชาการได้นาแนวคิดและหลักการ
ไปประยุกต์เป็ นกระบวนการหลากหลายแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญ หา ผู้สอนจะเป็ นผูก้ ระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย สนใจใน
ปัญหาต่าง ๆ โดยการสร้างสถานการณ์ การยกตัวอย่าง เพื่อชีใ้ ห้ผเู้ รียนเห็นปั ญหาที่ชดั เจนขึน้ และ
กระตุน้ ให้เกิดความอยากเรียนรู ้
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ผูเ้ รียนต้องทาการวิเคราะห์และทาความเข้าใจกับปั ญหาให้ดี
ยิ่งขึน้ อาจมี การพิจ ารณาปั ญ หาให้ลึกซึง้ อธิ บายบริบทที่เกี่ยวข้องกับปั ญ หาที่เกิดขึน้ ได้อย่าง
ชัดเจน
ขัน้ ที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ผูเ้ รียนมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู ้
ต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง อาจจะมีวิธีการหาข้อมูลที่หลากหลาย
ขัน้ ที่ 4 สังเคราะห์ความรู ้ เป็ นขัน้ ตอนที่ผูเ้ รียนนาความรู ท้ ่ีได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
นาเสนอซึ่งกันและกัน ช่วยกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อความรูท้ ่ไี ด้
ขัน้ ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ ผูเ้ รียนสรุปผลงานของตนเอง โดยให้สมาชิก
กลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดว่าข้อมูลที่หามาได้นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด เปิ ดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั อย่างอิสระ
ขัน้ ที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้ รียนนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาเป็ นงานนาเสนอใน
รู ปแบบที่หลากหลายให้มีความเหมาะสมกับข้อมูล และร่วมกันประเมินผลงานของเพื่อนแต่ละ
กลุม่
ผลที่ผูเ้ รียนจะได้รบั ผูเ้ รียนจะได้เรียนรู เ้ นือ้ หาสาระหรือองค์ความรูท้ ่ีนามาใช้ในการ
แก้ปัญหานัน้ พร้อมกับได้พัฒ นาทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาที่สามารถนาไปประยุกต์ใน
การแก้ปัญหาอื่นที่พบในชีวิตจริงได้ และจากการดาเนินการแก้ไขปั ญหาทาให้ผเู้ รียนได้รบั ทักษะ
การสื่อสารและการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้างทักษะการทางานเป็ นทีม สรุปได้ว่า
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีมทัง้ 4 รู ปแบบ การสอนแบบโครงงาน การ
สอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรูเ้ ป็ นกลุ่ม การสอนด้วยกระบวนการวิจยั และการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็ นฐานมี กระบวนการที่คล้ายกัน และมี แนวทางคล้ายกับ การจัดการเรียนการสอนในรายวิช า
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ สามารถสรุปออกมาเป็ นขัน้ ตอนได้ 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การเลือกหัวข้อที่ตอ้ งการศึกษาค้นคว้า เป็ นเรื่องที่กลุม่ สนใจ
2. การศึกษาเอกสาร ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ
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3. การวางแผนการดาเนินการและดาเนินการตามแผน
4. การสรุปผลการค้นคว้า การเขียนรายงานและการประเมินผลงาน
1.5 ขั้นตอนการทางานเป็ นทีม
ธีระเดช ริว้ มงคล (2555, น. 28-29) กล่าวว่า ขัน้ ตอนในการทางานเป็ นทีม แบ่งออก
ได้เป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เป็ นสิ่งที่ตอ้ งการและปรารถนา ซึ่งอาจจะเป็ น
ของบุคคลหรือของทีมหรือของหน่วยงานหรือขององค์การก็ได้ การกาหนดวัตถุประสงค์มีประโยชน์
มากมาย เช่น ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ใช้เป็ นเครื่องมือในการรวมพลัง (ทัง้ กายและใจ) ใน
การทางาน ใช้เป็ นเครื่องมือวัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการทางาน
วัตถุประสงค์ท่ดี ีนนั้ จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะ ดังต่อไปนี ้ คือ กาหนดให้ชดั เจน และเข้าใจ
ได้ง่าย กาหนดในรูปของการกระทาที่สามารถปฏิบตั ิได้ กาหนดให้เป็ นจริงและเป็ นไปได้ กาหนดใน
ลักษณะที่สงั เกตผลได้หวัดได้ สมาชิกทุกคนรับรู ้ และเข้าใจตรงกัน ไม่ขดั ต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือนโยบายอื่น และสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้
2. วางแผนงาน ในการวางแผนงาน มีวิธีปฏิบตั ิในการวางแผนงาน ดังนี ้
2.1 ทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการทางานเป็ นทีม
2.2 วิเคราะห์ว่าจะต้องทากิจกรรมอะไรบ้าง (กิจ กรรม หมายถึง งานที่จะต้อง
กระทาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ วัตถุประสงค์บางอย่างอาจมีกิจกรรมเพียงอย่าง เดียว
แต่วัตถุประสงค์บางอย่างอาจจะต้องมีหลายกิจกรรม กิจกรรมจะเป็ นสิ่งที่บอกว่า เราจะ ต้องทา
อะไรบ้าง เราต้องการบุคลากรและทรัพยากรอย่างไร จึงจะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้)
2.3 วางขัน้ ตอนของงานที่จะต้องทา
2.4 ก าหนดวิ ธี ก ารท างาน (วิ ธี ก ารท างาน หมายถึ ง การที่ จ ะด าเนิ น การให้
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมบรรลุวตั ถุประสงค์ได้นนั้ จะต้องทาอย่างไร ที่ไหน และเมื่อไร ในการ ทางาน
นั้น ๆจะต้องมี วิธี การปฏิบัติอย่างเหมาะสม จึงจะมี ผลทาให้งานนั้น ๆบรรลุผลส าเร็จ ได้อย่าง
รวดเร็ว ประหยัดเงินและทรัพยากรต่าง ๆ ได้)
2.5 กาหนดหน้าที่และบทบาทในการทางาน
2.6 แบ่งและมอบหมายงาน
2.7 กาหนดแนวทางการประเมินผลงาน
2.8 กาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ในการทางาน

32
3. ปฏิบตั ิงานตามแผน วิธีปฏิบตั ิงานตามแผน มีวิธีการ ดังนี ้
3.1 มีการติดตามผลงาน
3.2 มีการเสริมสร้างความรู ้ ความสามารถให้สมาชิก
3.3 มีการให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3.4 มีการให้กาลังใจ และสร้างความร่วมมือในการทางาน
3.5 มีการประสานในการทางาน
4. ประเมินและปรับปรุง วิธีปฏิบตั ิในการประเมินและปรับปรุงผลงาน มีดงั นี ้
4.1 มีการประเมินผลเป็ นระยะ ๆ
4.2 การประเมินผลจะพิจารณาจากจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
4.3 ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดไว้
4.4 มีการประเมินกระบวนการทางานของทีม
4.5 มีการประเมินวิธีการทางานของสมาชิกแต่ละคน
4.6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของสมาชิก
วราภ รณ์ ตระกู ล สฤษ ดิ์ (2549, น. 15-16) ได้ ก ล่ า วว่ า การท างานเป็ นที ม
ประกอบด้วยขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การจัดระบบในการทางาน ได้แก่ มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
งานไว้อย่างชัดเจน มีการสร้างกติกาการทางานร่วมกัน และเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการ
ทางาน
2. ขัน้ ตอนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบ ได้แก่ สร้างความเข้าใจในการ
ทางานร่วมกัน มี การหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน มีการแก้ไขปั ญ หาการ
ทางานร่วมกัน สมาชิกกลุ่มมีการตัดสินใจร่วมกัน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
กลุม่ และกาหนดวิธีการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบงาน
3. การลงมือทางาน ได้แก่ การปฏิบัติงานตามที่ได้รบั มอบหมายและตามแผนการ
ทางานที่วางไว้ มีการประเมินผลงานโดยการติดตาม กากับ ดูแลเป็ นระยะ
4. การประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒ นาผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุ ง เมื่อพบ
ข้อบกพร่องและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึน้
จากการศึกษาเอกสาร สามารถสรุปขัน้ ตอนการทางานเป็ นทีม ได้ดงั นี ้
1. กาหนดวัตถุป ระสงค์ให้สมาชิ กในทีม มี ความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน มี
ความชัดเจน มีกฎในการปฏิบตั ิท่สี มาชิกเข้าใจตรงกัน
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2. วางแผนการทางานภายในกลุ่ม กาหนดวิธีการทางาน การแก้ไขปั ญ หาและ
การประเมินผลงาน
3. ปฏิบตั ิงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้ สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
4. ประเมินผลการทางาน อาจเป็ นประเมินกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือประเมิ น
เป็ นระยะ ๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุงการทางาน
1.6 การประเมินการทางานเป็ นทีม
วิธีการในการประเมินทักษะการทางานร่วมกันเป็ นทีมของผูเ้ รียนสามารถทาได้หลาย
วิธี ซึ่งวิธีท่นี ิยมใช้และสามารถทาได้ง่ายมีดงั นี ้ (ปริพสั ศรีสมบูรณ์, 2559, น. 59)
1) รายงานประเมิ นตนเอง (Self-Assessment Report) เป็ นวิธี การประเมิ นที่ใช้ได้
สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด ซึ่งรายงานการประเมินตนเองเป็ นวิธีการประเมินการทางาน
เป็ นทีมที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน (O’Neil, et al., 2003; Loughry, et al., 2007) วิธีการประเมินวิธี
นีต้ อ้ งอาศัยความรูค้ วามเข้าใจในความสามารถของตัวผูเ้ รียนเอง ผูเ้ รียนจาเป็ นต้องมีความใส่ใจใน
การวัด ระดับการทางานเป็ นทีมของตนเอง อย่างไรก็ตามรายงานการประเมินตนเองมีขอ้ ดีกว่า
รายงานการประเมินโดยผูส้ อน เนื่องจากผูเ้ รียนสามารถพิจารณาพฤติกรรมที่พวกเขามีส่วนร่วมใน
สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้แต่ผู้ส อนสามารถสังเกตผู้เรีย นได้เพี ยงสภาวะแวดล้อมเดี ยวคือใน
ห้องเรียนเท่านัน้
2) รายงานประเมินโดยผูส้ อน (Teacher Assessment Report) เป็ นวิธีการประเมินที่
รายงานโดยผูค้ วบคุมหรือผูส้ อนซึ่งเป็ นวิธีทีการดัง้ เดิมที่ใช้ในการประเมินสมรรถภาพหรือทักษะ
ของผูเ้ รียนในสถานศึกษา อย่างไรก็ตามรายงานประเมินโดยผูส้ อนมักจะเก็บรวบรวมในรู ปแบบ
ของจดหมายรับรอง (Recommendation Letters) หรือรายงานประจาปี (Annual Reports) เป็ น
ต้น วิธีการประเมินวิธีนีเ้ ป็ นวิธีการเชิงคุณ ภาพและไม่ มีม าตรฐานซึ่งค่อนข้างยากที่จะวัดระดับ
ทักษะการท างานเป็ น ที ม ของผู้เรีย นได้ยิ่ งไปกว่านั้น วิธี ก ารประเมิ น วิ ธี นี ้ไม่ น่ าเชื่ อ ถื อ ถ้าน าไป
เปรียบเทียบผูเ้ รียนกับผูส้ อนอื่น ๆ ด้วยเหตุผลนีว้ ิธีการประเมินโดยผูส้ อนจึงควรมาตรวัดมาตรฐาน
ที่อธิบายระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียนระดับต่าง ๆ อย่างชัดเจน
3) รายงานประเมิ น โดยเพื่ อนร่วมที ม (Peer Assessment Report) เป็ น วิธี การที่ มี
ประสิทธิภาพในการนามาใช้ประเมินความช่วยเหลือของสมาชิกแต่ละคนที่มีต่อทีม สมาชิกทุกคน
ในทีมรู ด้ ีว่าใครเป็ นคนที่ค่อยช่วยเหลืองานของทีมได้ดีท่ีสุด จากการศึกษาของ Johnson (2002)
ได้เสนอแนวความคิดในการประเมินโดยเพื่อนร่วมทีมในส่วนของการทางานแบบมืออาชีพเพื่อใช้
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ในการพัฒนาผูบ้ ริหารซึ่งเริ่มตัง้ แต่ ค.ศ. 1980 การประเมินโดยเพื่อนร่วมทีมได้รบั ความนิยมเป็ น
อย่างมากในช่วงหลายสิบปี ท่ผี ่านมา และแพร่ขยายขอบเขตครอบคลุมการประเมินกลุม่ คนทางาน
ทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ผบู้ ริหารระดับสูงไปจนถึงฝ่ ายปฏิบตั ิการระดับล่าง การประเมินโดยเพื่อนร่วมทีม
จึงเป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งในการประเมินทักษะการทางานร่วมกันเป็ นทีมของผูเ้ รี ยน
โดยเกณฑ์ท่ใี ช้ในการประเมินควรมีมาตรฐานและเหมาะสมกับผูเ้ รียน
จากการศึกษาเกี่ ยวกับ การประเมิ นการทางานเป็ นทีม สามารถสรุ ปวิธีการในการ
ประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ผูเ้ รียนประเมินตนเอง ผูส้ อนประเมินผูเ้ รียน
และเพื่อนประเมินเพื่อนในทีมของตนเอง ซึ่งวิธีการที่เป็ นที่นิยมและใช้วดั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คือการประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อนร่วมทีม
จากการศึก ษาเอกสารเกี่ ย วกับ การท างานเป็ น ที ม สรุ ป ได้ว่า การท างานเป็ น ที ม
หมายถึ ง ความสามารถในการท างานร่ ว มกั น เป็ นกลุ่ ม ของผู้ เรี ย น ซึ่ ง สามารถวั ด ได้ จ าก
องค์ประกอบของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการทางานเป็ นทีมที่ดีได้ตอ้ งเกิดจาก
ทักษะอื่นประกอบรวมกัน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็ นผูน้ าและผูต้ าม เป็ นต้น การทางาน
เป็ นทีมมีความสาคัญอย่างมาก เพราะจะทาให้การทางานรอบคอบมากขึน้ เนื่องจากมีการช่วยกัน
ของคนในทีม สามารถทาให้งานใหญ่และยากเป็ นไปตามเป้าหมายได้ ฝึ กให้เคารพความคิดเห็น
และความสามารถของผู้อ่ื น มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ในวงกว้า งขึ น้ ซึ่ ง การท างานเป็ น ที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพนัน้ มีองค์ประกอบที่จาเป็ นหลายอย่าง เช่น การติดต่อสื่อสารภายในทีมที่ดี การรับ
ฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมมือกันทางาน การรับผิดชอบงานที่ได้รบั มอบหมาย การ
แก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม การตัดสินใจ การพึ่งพาอาศัยกัน การเคารพกันของคนในทีม เป็ นต้น โดย
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริม สร้างทักษะการทางานเป็ นทีม ให้กับนักเรียนนั้น สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น รูปแบบการสอนแบบโครงงาน รู ปแบบการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรูเ้ ป็ นกลุม่ รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจยั ซึ่งที่
กล่ า วมาเป็ น รู ป แบบการจัด การเรีย นรู ้ท่ี จ ะเน้น ให้ผู้เรีย นฝึ ก แสวงหาความรู ้ รวบรวมข้อ มู ล
วิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอข้อมูลในเรื่องที่ตอ้ งการศึกษาร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยผูเ้ รียน
จะต้องมีการวางแผนขัน้ ตอนการทางานเป็ นทีมเพื่อให้การทางานเป็ นทีมมีขนั้ ตอนที่ชดั เจน ปฏิบตั ิ
ตามได้ เช่น มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการทางาน มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการทางาน
การติดตามผลงาน การประสานงาน และประเมินผลการทางาน เป้นต้น ซึ่งการประเมินทักษะการ
ทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียนสามารถประเมินได้หลากหลายรูปแบบทัง้ ให้ประเมินตนเอง ประเมินโดย
เพื่อนร่วมทีมและประเมินโดยผูส้ อน
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ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาองค์ประกอบของการทางานเป็ นทีม ที่มีประสิทธิภาพไปปรับ
ใช้เป็ นแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ 5 ด้าน และได้นาเอารู ปแบบการ
ประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมไปจัดทาแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมโดยมีทงั้ ผูเ้ รียน
ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน
2. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ห รื อ ชุ ด การสอน (Instructional Package หรื อ Learning
Package) จัดเป็ นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่ ครูนามาใช้ประกอบการสอนที่มีระบบการสร้างอย่างมี
ขัน้ ตอน โดยยึดหลักที่ตอ้ งการให้เด็กเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้
ผูส้ อนเกิดความมั่นใจ จัดเป็ นนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รบั ความสนใจจากนักศึกษาและครู ผูส้ อน
โดยทั่วไปทาให้มีการศึกษาและให้ความหมายเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ กันอย่างแพร่หลาย
ดังนี ้
แคฟเฟอร์ (Kapler, 1972, pp. 3-10) กล่าวว่าเป็ น สื่อการสอนระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รียน มีการรวบรวมเนือ้ หาตามหลักสูตรและนามาสร้างเป็ นชุดกิจกรรม มีคาชีแ้ จงให้ผูเ้ รียนได้
เรียนรูไ้ ด้เอง ทัง้ นีเ้ พื่อให้ผเู้ รียนเกิดพฤติกรรม ความรู ้ ทักษะ ตามที่ผสู้ อนกาหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ของการใช้ชดุ กิจกรรม
ฮูสตัน และคนอื่น ๆ (Houston, 1972, pp. 10-12) ได้กล่าวถึงความหมายของชุด
กิจกรรมกาเรียนรู ว้ ่า เป็ นชุดประสบการณ์ท่ีมีเนือ้ หาการเรียนต่าง ๆ ที่ให้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ตงั้ ไว้
การ์ดอน (Lawerence, 1973) ได้กล่าวถึงชุดกิจ กรรมการเรียนรู ไ้ ว้ว่า เป็ นสื่อการ
สอนที่ประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการและกระบวนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบพืน้ ฐาน ได้แก่ ความมุ่งหมายกิจกรรมการเรียนและประเมินผล
วาสนา ชาวหา (2522, น. 32) สรุ ปความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ว้ว่า เป็ น
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลายร่วมกัน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้รบั ความรูห้ ลากหลาย
กว้างขวาง และมีผลการเรียนรูเ้ ป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่ผสู้ อนต้องการ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู ้จะ
ถูกจัดเป็ นชุดลักษณะซองหรือกล่อง
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525b, น. 185) ได้กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ว้
ดังนี ้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ด้ผสมผสานสื่อหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันอย่างสัมพันธ์กัน ทาให้
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ผูเ้ รียนเกิดความสนใจในเนือ้ หาสาระและนาไปสู่การเข้าใจเนือ้ หาสาระที่ลึกซึง้ ทั้งนีเ้ พื่อ ช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้
จากการศึกษาความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
หมายถึง สื่อการสอนที่อาจเป็ นวัสดุ อุปกรณ์ หรือกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้สื่อต่าง ๆ ร่วมกัน
เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กับผู้เรียนและช่วยให้ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่
ผูส้ อนกาหนดไว้
2.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525a, น. 186-187) ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู ส้ อน
ตามลักษณะของการใช้ 3 ประเภท ดังนี ้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรับครู หรือชุดกิจกรรมเรียนรูส้ าหรับการบรรยายเป็ นชุด
กิจกรรมเรียนรู ท้ ่ีครูใช้เป็ นสื่อการสอนระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทากิจกรรมในการ
เรียนการสอนมากขึน้ ลดการบรรยายของครูให้นอ้ ยลง เป็ นการเรียนโดยผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางโดย
ชุดกิจกรรมนีจ้ ะมีเนือ้ หาการเรียนแบ่งออกเป็ นหน่วยย่อยและใช้กบั นักเรียนร่วมกันทัง้ ชัน้ เรียน
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ส้ าหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม เป็ นชุดกิจกรรมที่ม่งุ เน้นให้ผเู้ รียน
ทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม ซึ่งรูปแบบการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มอาจอยู่ในรูปแบบของศูนย์การเรียน
โดยในระยะแรกผูเ้ รียนอาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผูส้ อนเป็ นผูแ้ นะนา ชีแ้ จง เมื่อผูเ้ รียน
สามารถใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ด้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะสามารถใช้ชุดกิจกรรมได้เอง ชุด
กิจกรรมการเรียนรูย้ ่อยจะมีเท่ากับจานวนศูนย์ท่ีแบ่งไว้แต่ละหน่วย ในแต่ละศูนย์จะมีสื่อบทเรียน
ครบชุดตามจานวนของผูเ้ รียน เมื่อผูเ้ รียนได้เรียบบทเรียนจนครบแล้ว อาจเพิ่มเติมความรู โ้ ดยใช้
ศูนย์การเรียนสารองเพื่อเพิ่มเติมความรูไ้ ด้
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายบุคคล เป็ นชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนจะได้เรียนตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล กล่าวคือสามารถเรียนช้าหรือเรียนเร็วได้ตามความต้องการ โดย
ผูเ้ รียนจะสามารถเรียนรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเองและผู้สอนจะมี หน้าที่ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือผูเ้ รียน ชุด
กิจ กรรมการเรียนรู ร้ ายบุค คลจะช่ วยให้ผู้เรียนสามารถเลือ กเรีย นได้ตามศัก ยภาพของตนเอง
ควบคุมการเรียนรูข้ องตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งเรียนรูร้ ่วมกับผูอ้ ่ืน ซึ่งการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูน้ อี ้ าจเรียกอีกอย่างว่า บทเรียนโมดูล (Instructional Module)
วาสนา ชาวหา (2522, น. 32-34) แบ่ ง เป็ น ประเภทของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรับครู สาหรับจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนทัง้ ชัน้ เรียนหรือ
ผูเ้ รียนกลุ่มใหญ่ ประกอบด้วยสื่อหลากหลายที่ใช้นาเสนอความรู ใ้ ห้กับนักเรียน สิ่งที่บรรจุอยู่ใน
กล่องหรือซองของชุดกิจกรรมการเรียนรูป้ ระเภทนี ้ คือ
1.1 คู่มือครูซ่งึ เปรียบเสมือนแผนการสอนหรือบันทึกการสอนของครูประกอบด้วย
1.1.1 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1.2 รายละเอียดที่เกี่ยวกับเนือ้ หาวิชา
1.1.3 การดาเนินกิจกรรม หรือวิธีการที่จะทาให้ผเู้ รียนบรรลุถึงพฤติกรรมขัน้
สุดท้าย Terminal Behaviors) นัน้ คือขัน้ ดาเนินการสอน
1.1.4 รายการบอกชนิดของสื่อการเรียนการสอนตามลาดับ
1.1.5 คาแนะนาการใช้สื่อการเรียนการสอนตามลาดับหนังสือประกอบการ
ค้นคว้าสาหรับครู
1.2 สื่ อการเรียนการสอน (Instructional Media) ที่ใช้ประกอบการสอนเพื่อให้
บรรลุความมุ่งหมาย สื่อการเรียนการสอนนีม้ ีหลายชนิด เช่น รูปภาพ เทป สไลด์ หรืออื่น ๆ ซึ่งแต่
ละชนิดจะส่งเสริมการเรียนการสอนให้ได้ผลและได้รบั การเลือกสรรมาแล้วอย่างเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 แบบฝึ กหัดเสริมทักษะ
1.4 แบบทดสอบที่ใช้ทดสอบก่อนและหลังการเรียนการสอนเนื่องจากชุดกิจกรรม
การเรียนรูป้ ระเภทนีค้ รูเป็ นผูใ้ ช้ จึงมักเรียกสัน้ ๆ ว่า "ชุดกิจกรรมการเรียนรู"้ (Teaching Package)
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ส้ าหรับนักเรียน เรียนตามลาพัง (Independent Study) เป็ น
กลุ่มเล็ก ๆ โดยดาเนินขัน้ ตอนหรือลาดับกิจกรรมการเรียนไปตามบัตรคาสั่งชุดการเรียนประเภทนี ้
ประกอบด้วย บัตรคาสั่งเนือ้ หาวิชา สื่อการเรียน เครื่องเขียน กระดาษหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ระบุในบัตร
คาสั่งครบตามจานวนนักเรียนในกลุ่มชุดการเรียนประเภทนี ้ จะใช้ร่วมกับการจัดสภาพ การเรียน
การสอนเป็ นศูนย์การเรียน (Learning Centre)
3. ชุดการเรียนสาหรับนักเรียนใช้เรียนด้วยตนเองเป็ นรายบุดดลซึ่งประกอบด้วยสิ่ง
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับชุดการเรียนประเภทที่ 2 แต่สิ่งที่สาคัญในชุดการเรียนประเภทนีถ้ ือ บทเรียน
สาเร็จรู ป (Programmed Textbook) ชุดการเรียนประเภท 2 และ 3 เป็ นชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ี
นักเรียนเป็ นผูใ้ ช้เพื่อการเรียนรู ด้ ังนั้นจึงมักใช้คาว่า "ชุดการเรียน" (Learning Package) จาแนก
ประเภทชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ดงั นี ้
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3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ป้ ระกอบการบรรยาย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีมี
จุดประสงค์ให้ครู ได้ใช้ประกอบการบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ งขึน้ ทั้งนีจ้ ะมีคู่มื ออานวย
ความสะดวกในการปฏิบตั ิ
3.2 ชุดกิจ กรรมการเรียนรู ้แบบกลุ่ม กิจ กรรมหรือแบบกิจ กรรมกลุ่ม ได้แก่ ชุด
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีให้ผูเ้ รียนได้ฝึกการเรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม ส่วนใหญ่จะได้เรียนรูแ้ บบศูนย์การ
เรียน โดยมีสื่อบัตรงานหรือบัตรคาสั่งสาหรับการปฏิบตั ิกลุม่ ผูเ้ รียน
3.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ายบุคคล ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนเรียนรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง และเรียนรูช้ า้ หรือเร็วตามศักยภาพของตนเองได้ โดยอาศัยบทเรียนสาเร็จรูปสาหรับ
การเรียนหรือโมดู
3.4 ชุดกิจ กรรมการเรียนรู ้ทางไกล ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีให้ผู้เรียนได้
เรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง ประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ แถบเสียง รายการวิทยุ โทรทัศน์ และการสอนเสริมตาม
ศูนย์บริการการศึกษา เช่น การสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย
จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ ได้สรุ ปได้ว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรับครู เป็ นชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่ครูใช้เพื่อประกอบคาบรรยาย ช่วยให้มีกิจกรรมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึน้ 2) ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบกลุ่ม ผูเ้ รียนจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างทากิจกรรม ครูมีบทบาทเป็ น
เพียงผูช้ ่วย 3) ชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายบุคคล ผูเ้ รียนจะสามารถเรียนรูเ้ องตามลาดับขัน้ ตอน เมื่อ
เรียนรูจ้ บแล้วจึงทาแบบประเมินผลเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของตนเอง
2.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั ย ยงค์ พ รหมวงศ์ (2525, น. 150-160) ได้ ก ล่ า วว่ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วนคือ
1. คู่มื อครู และแบบฝึ กหัดปฏิบัติส าหรับครู ผู้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู แ้ ละผู้เรียนที่
เรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. คาสั่งหรือการมอบหมาย เพื่อกาหนดแนวทางการเรียนให้ผเู้ รียน
3. เนือ้ หาสาระอยู่ในรูปของการสื่อการสอนแบบประสม และกิจกรรมทางการเรียนทัง้
แบบกลุม่ และรายบุคคล ที่กาหนดไว้ให้ตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
4. การประเมินผล แบบประเมินผลเพื่อดูพฤติกรรมของนักเรียน อาจเป็ นลักษณะของ
แบบทดสอบ หรือการใช้แสดงผลงาน ซึ่งต้องกาหนดให้และออกแบบมาให้เข้าใจ
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5. สิ่ งที่ ใช้บ รรจุ ขนาดรู ป แบบของชุด กิจ กรรมการเรีย นรู ้ ไม่ ค วรใหญ่ เกิ นไป ต้อ ง
คานึงถึงความสะดวกในการขนย้ายและการนาไปใช้
6. กิจกรรมสารอง ถ้าเป็ น ชุดกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมสารอง
ไว้สาหรับนักเรียนบางคนที่ทาเสร็จก่อนผูอ้ ่นื ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นทา
7. ทดลองใช้เ พื่ อ ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขก่ อ นที่ จ ะน าออกไปใช้ป ระกอบการสอนดั ง นั้ น
ส่วนประกอบที่สาคัญของชุดกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ด้แก่ หัวเรื่อง คู่มือ เนือ้ หา วัตถุประสงค์ กิจกรรม
การเรียน การประเมินผล ซึ่งสิ่งเหล่านีท้ าให้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพมากขึน้
เขมณัฏ ฐ์ มิ่ งศิริธรรม (2559, น. 30) ได้กาหนดองค์ประกอบของชุดกิจ กรรมการ
เรียนรูว้ ่า องค์ประกอบหลักของชุดกิจกรมที่สาคัญประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบด้านคู่มือการใช้
2. องค์ประกอบด้านคาสั่ง/คาชีแ้ จง
3. องค์ประกอบด้านเนือ้ หา/สื่อ
4. องค์ประกอบด้านการประเมิน
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554, น. 107-108) กาหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมว่า
องค์ประกอบของชุดกิจกรมที่สาคัญประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบด้านการจัดการ ประกอบด้วยคู่มือและแบบฝึ กหัดปฏิบตั ิสาหรับทาง
ครูผใู้ ช้ชุดการการสอนและผูเ้ รียนที่เรียนเป็ นการจัดเตรียมการเรียนการสอนของผูส้ อนและผูเ้ รียน
มีการมอบงานหรือคาสั่งเพื่อกาหนดแนวทางการเรียนให้นกั เรียนและการสอนของผูส้ อน
2. องค์ประกอบด้านเนือ้ หาสาระ เป็ นเนือ้ หาสาระที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรู ปของสื่อ
การสอนและกิ จ กรรมการเรีย นรู ้ ทั้ง แบบรายบุค คลและกลุ่ม ซึ่ง ก าหนดไว้ให้ผู้เรีย นสามารถ
บรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. องค์ป ระกอบด้า นการประเมิ น เป็ น การประเมิ น “กระบวนการ” โดยวัด จาก
แบบฝึ กหัดรายงานการค้นคว้า จากใบงาน ใบประลองและจากการทดลอง เป็ นต้น และส่วนที่เป็ น
“ผลลัพ ธ์” ของการเรียนโดยวัดจากแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ห ลังจากการเรียนด้วยชุดการสอน
นอกจากนีอ้ าจมีการประเมินก่อนการเรียนเพื่อการวัดสมรรถนะของผูเ้ รียนก่อนเรียนด้วยก็ได้
จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ พบว่ามีความเหมือน
และแตกต่างกันในบางองค์ประกอบ ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้สรุปองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันไว้ 4 องค์ประกอบหลัก คือ
1. คู่มือครู
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2. เนือ้ หาสาระ
3. สื่อการสอน
4. การประเมินผล
2.4 คุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เ้ พื่อจัดการเรียนการสอนนัน้ มีคณ
ุ ค่าสาหรับผูส้ อน ผูเ้ รียนและ
การเรียนอย่างมาก โดยจากการศึกษาเอกสารได้กล่าวถึงคุณค่าในการนามาใช้ดงั นี ้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521, น. 121)ได้สรุ ปถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมการเรีย นรู ไ้ ว้ว่า
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู จ้ ะทาให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดบทเรียนและเนือ้ หาที่มี ความเป็ น
นามธรรมให้ชัด เจนได้ดี ยิ่ง ขึน้ จากสื่ อการสอนที่ ใช้ ผู้เรีย นได้มี โอกาสเรีย นรู ไ้ ด้ด้วยตนเอง ท า
กิ จ กรรมด้วยตนเอง นับ เป็ น การเร้าความสนใจของผู้เรีย นได้ดี อี ก ทั้ง ยัง ฝึ ก ให้ ผู้เรีย นมี ค วาม
รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง มีความสะดวกในการหยิบใช้ สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา ทา
ให้การเรียนรู เ้ กิดขึน้ อย่างอิสระและปราศจากการควบคุมโดยผูส้ อน ในกรณี ท่ีครู ประจาวิชาไม่
สามารถสอนได้ เมื่อครูท่านอื่นเข้ามาสอนสามารถใช้ชดุ กิจกรรมในการจัดการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ได้ ลดการเตรียมตัวของครู เพิ่มความมั่นใจให้กบั ผูส้ อน และสามารถทาให้ผเู้ รียนได้เรียนรูไ้ ด้แม้อยู่
ในสถานที่ท่ไี ม่สะดวกต่อการเรียนรู ้ หรือเป็ นการเรียนรูท้ างไกล
ประหยัด จิระวรพงศ์ (2527) สรุปคุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ ดังนี ้
1. ผู้ส อนและผู้เรีย นเกิ ดความมั่นใจในการเรียนรู ้ เพราะลดเวลาในการเตรียมไว้
ล่วงหน้า
2. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
3. ถ่ายทอดเนือ้ หา บทเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู จ้ ากชุดกิจกรรมด้วยตนเองได้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง
แท้จริง
5. เป็ นสื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรูน้ อกระบบ เพราะให้ความสะดวกในด้านเวลา
และสถานที่ในการเรียน
6. มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู ม้ ีมากที่บูรณาการเป็ นอย่างดีจึงทาให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
จากการศึกษา สรุปคุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึน้ ฝึ กการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถเรียนรู ้
ได้เองตามอัธยาศัย เวลาใดก็ได้ ในขณะเดียวกันชุดกิจกรรมการเรียนรูย้ งั ช่วยให้ผสู้ อนสามารถ
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ถ่ายทอดความรูเ้ รื่องที่เป็ นนามธรรมได้อย่างดี มีความมั่นใจในการสอนและมีกิจกรรมร่วมกับ
ผูเ้ รียนได้มากขึน้
2.5 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ป็ นนวัตกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีบทบาทในการ
เรียนการสอน ดังนัน้ ในการผลิต ชุดกิจกรรมการเรียนรู จ้ ึงต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีท่ีสาคัญๆ
ดังที่
เคมป์ (Kemp และ Dayton, 1985) ให้แนวความคิดเอาไว้ว่า การสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ ห้มีประสิทธิภาพสาหรับผูเ้ รียนจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ให้ความสาคัญของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ง
เร้า (Stimulus) และการตอบสนองของมนุษย์ (Responses) กล่าวคือ เมื่อผูเ้ รียนได้รบั ข้อมูลและ
ได้รบั การตอบสนองทันทีว่าสิ่งที่เรียนรูน้ นั้ ถูกต้องหรือไม่ จะมีการเสริมแรงให้ปฏิบตั ิต่อเนื่อง ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนทฤษฎีนจี ้ ะได้รบั ความนิยมอย่างมาก
2. กลุ่มเกสตัลท์ หรือ กลุ่มทฤษฎีสนาม หรือกลุ่มความรู ค้ วามเข้าใจ เป็ นกลุ่มที่เน้น
ให้ผูเ้ รียนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถในการกระทา ทฤษฎีนีเ้ ชื่อว่าการเรียนรู ข้ อง
มนุษย์ขนึ ้ อยู่กบั สติปัญญาและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
3. กลุ่ ม จิ ต วิ ท ยาทางสัง คมหรื อ การเรี ย นรู ้ท างสัง คม เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า
บุคลิกภาพของมนุษย์และปฏิสมั พันธ์ของมุษย์ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการเรียนรู ท้ างสังคม เรียนรู ้
จากประสบการณ์ตรงหรือเรียนรูจ้ ากสื่อการสอนต่างๆ
เคมป์ และเดลตัล (Kemp and Deltan, 1985, pp. 14-15) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่มีความคล้ายคลึงกันกับทฤษฎี 3 กลุม่ ข้างต้นไว้ว่า
1. แรงจูง ใจ (Motivation) หากผู้เรีย นมี ค วามต้อ งการที่ จ ะเรีย นรู ้จ ะส่ ง ผลให้ก าร
เรีย นรู ป้ ระสบความส าเร็จ ได้ง่ าย ดัง นั้น การสร้างสื่อ การสอนให้ผู้เรียนเกิ ดความสนใจ เร้าใจ
กระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการที่จ ะเรียนรู ้ จึ งจะทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มี แรงจูงใจและประสบ
ความสาเร็จในการเรียนได้ง่าย
2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ผูเ้ รียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันในด้านพฤติกรรม ความรู เ้ ดิม สติปัญญา การออกแบบสื่อการเรียนการสอนจึงต้อง
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลให้ได้มาก
ที่สดุ
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3. จุดประสงค์ของการเรียนรู ้ (Learning Objectives) จุดประสงค์การเรียนรู เ้ ป็ นสิ่ง
สาคัญที่จะกาหนดว่าควรใส่เนือ้ หาใดลงในสื่อการสอนบ้าง ในการจัดการเรียนการสอนหากผูเ้ รียน
ได้ทราบวัตถุประสงค์ในการเรียนรูแ้ ล้ว จะมีผลดีต่อผูเ้ รียนและมีโอกาสบรรลุตามวัตถุประสงค์นนั้
ได้มากกว่าการไม่ได้รบั ทราบถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
4. การจัดเนือ้ หา (Organization of Content) การออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสม
ต้องมีการจัดเนือ้ หาสาระและบทเรียนให้เป็ นไปตามความเหมาะสม คือเริ่มเรียนเนือ้ หาจากง่ายไป
ยากเป็ นลาดับขัน้ ตอนอย่างเหมาะสม
5. การจัดเตรียมการเรียนรู ท้ ่ีมีมาก่อน (Pre - learning Preparation) การออกแบบ
สื่อการเรียนการสอนควรคานึงถึงความรูเ้ ดิม ระดับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคน เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กบั ผูเ้ รียนก่อนที่จะใช้สื่อการสอนนัน้
6. อารมณ์ (Emotion) การสร้างสื่อการสอนที่ดีควรคานึงถึงอารมณ์ของผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ หากผูเ้ รียนมีอารมณ์ร่วมไปกับกิจกรรม จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้ ซึ่งแรงจูงใจใน
การเรียนรูจ้ ะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ้
7. การมี ส่วนร่วม (Participation) การเรียนรู โ้ ดยการฟั งหรือการดูเป็ นการเรียนรู ท้ ่ี
ผูเ้ รียนเป็ นผูร้ บั เพียงอย่างเดียว แต่หากนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านสติปัญญาและ
ทางร่างกายจะช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้
8. การสะท้อนกลับ (Feedback) หากผูเ้ รียนได้รบั รู ผ้ ลของการเรียนได้เร็ว ผูเ้ รียนจะ
เกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึน้
9. การเสริมแรง (Reinforcement) เมื่อผูเ้ รียนบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเรียนที่ตงั้ ไว้
ได้อย่างดี จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู อ้ ย่างต่ อเนื่ อง การให้รางวัลจึ งส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมทางบวกแก่ผเู้ รียน
10. การฝึ ก ปฏิ บัติ แ ละการท าซ ้า (Practice and Repetition) ผู้เรี ย นจะสามารถ
เรียนรูไ้ ด้อย่างคงทนและเกิดความชานาญด้านทักษะต่อเมื่อมีการฝึ กปฏิบตั ิและการทาซา้ อยู่อย่าง
สม่าเสมอ
11. การน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ (Application) หากผู้เรี ย นสามารถน าความรู ้ท่ี ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาใหม่หรือสถานการณ์ใหม่ จะถือว่าการเรียนประสบผลสาเร็จอย่างมากเพราะ
มีการนาความรูไ้ ปใช้ได้จริง
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ สรุปได้ว่า การ
สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ อ้ งทาให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและสามารถตอบสนองความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลได้ นอกจากนีย้ ัง ต้องคานึงถึง ธรรมชาติของผู้เรียนและความรู เ้ ดิม ของ
ผูเ้ รียน จึ งจะนามาจัดเนือ้ หาขั้นตอนการเรียนรู ใ้ ห้เหมาะสมกับผู้เรียน มี การเสริม แรงและมีผล
ความก้าวหน้าให้นกั เรียนรับทราบอยู่เสมอ ร่วมถึงมีการฝึ กปฏิบตั ิซา้ และประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการ
ทางาน
2.6 ขั้นตอนในการผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521, น. 123) ได้เสนอขั้นตอนการผลิต ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยนาเอาวิธีระบบมาใช้ในการผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู แ้ ผนจุหาฯ ซึ่งเป็ นชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบกิจกรรมกลุม่ เหมาะสาหรับการสอนแบบศูนย์การเรียน ทัง้ หมด 10 ข้อ คือ
1. กาหนดหมวดหมู่ของเนือ้ หาบทเรียน อาจจะกาหนดเป็ นหมวดวิชา บทเรียนย่อย
หรือบูรณาการบทเรียนตามความเหมาะสม
2. กาหนดหน่วยการสอน แบ่งเนือ้ หาหน่วยการสอนโดยแบ่งตามระยะเวลาการสอน
ในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งครัง้
3. ก าหนดหั ว เรื่ อ ง เป็ นการแยกบทเรี ย นออกมาเป็ น 4-5 หั ว เรื่ อ งย่ อ ย เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับการสอนแต่ละหน่วย
4. กาหนดความคิดรวบยอดและหลักการ โดยให้สอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง
พร้อมทัง้ สรุปแนวคิดและสาระสาคัญเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดเตรียมเนือ้ หาที่จะสอนในบทเรียน
นัน้ ให้สอดคล้องกัน
5. กาหนดวัตถุประสงค์โดยให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องและเนือ้ หาที่จะเรียน โดยกาหนด
จุดประสงค์ท่วั ไปก่อนแล้วจึงทาการปรับเปลี่ยนเป็ นวัตถุประสงค์ของพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้ผเู้ รียน
เกิดพฤติกรรมนัน้
6. กาหนดกิจกรรมในชุดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการให้ผูเ้ รียน
บรรลุ
7. กาหนดการประเมิ นผลซึ่งต้องตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยต้องมี เกณฑ์เพื่อ
อ้างอิง และไม่นาคะแนนของนักเรียนไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ทัง้ นีเ้ พื่อให้ผสู้ อนเปรียบเทียบดูว่า
ก่อนเรียนและหลังเรียนผูเ้ รียนมีการเปลี่ยนแปลงตรงตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้มากน้อยเพียงใด
8. ผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยจัดสื่อการสอนเหล่านัน้ ไว้เป็ นหมวดหมู่และบรรจุ
ใส่กล่องเป็ นชุดกิจกรรมจากนัน้ นาไปทดลองหาประสิทธิภาพ
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9. นาชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ปหาประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบว่าชุดกิจกรรมมีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมที่จะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียน
ได้จริง
10. หากชุดกิจกรรมได้หาประสิทธิภาพและปรับปรุงเป็ นที่เรียบร้อย ผูส้ อนสามารถ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้ โดยให้ผเู้ รียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียน
จากนัน้ จึงนาเข้าสู่บทเรียนและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ชุดกิจกรรมได้กาหนดไว้ ผูส้ อนอาจมี
การบรรยายหรือแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนเพื่อทากิจกรรม จากนั้นจึงสรุ ปความรู ร้ ่วมกันกับผูเ้ รียนและทา
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูว่าผูเ้ รียนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่
จากการศึกษาขั้นตอนในการผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ สามารถสรุ ปออกมาเป็ น
ขัน้ ตอนหลัก 5 ขัน้ ตอนได้ ดังนี ้
1. กาหนดเนือ้ หาสาระ แนวคิดสาคัญของเรื่องที่ตอ้ งการจะนาไปทาชุดกิจกรรมและ
แบ่งหน่วยการสอนการสอนออกเป็ นเรื่องย่อย ๆ ที่ครูสามารถถ่ายทอดในภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในแต่ละชุดกิจกรรม
2. กาหนดวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการให้ผูเ้ รียนบรรลุของแต่ละกิจกรรม ทัง้ ด้านความรู ้
และด้านพฤติกรรม
3. กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลของกิจกรรมนัน้ ๆ รวมถึงมี
แบบวัดประเมินผลโดยมีเกณฑ์ท่ชี ดั เจน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว
4. ผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
5. ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามที่ขนั้ ตอนที่วางแผนไว้ มีการทาแบบทดสอบวัดผล
ก่อนและหลังเพื่อดูพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
2.7 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521, น. 20) กล่าวถึงขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมไว้ดงั นี ้
1. ผูเ้ รียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียนก่อนใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู ้
2. ขัน้ นาเข้าสูบ่ ทเรียน
3. ขัน้ การสอน โดยครูอาจใช้การบรรยายหรือมีการแบ่งกลุม่ เพื่อทากิจกรรมการเรียนรู ้
4. ขัน้ สรุปบทเรียนเพื่อสรุปความรูอ้ อกมาเป็ นมโนทัศน์และสาระสาคัญ
5. ผูเ้ รียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลก่อนและหลังเรียนว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 18-19) กล่าวถึงขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรม
ไว้ ดังนี ้
1. ขัน้ เร้าความสนใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น เกม ปริศนา คาถาม เป็ นต้น
2. ขัน้ ชีแ้ จ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้
3. ขัน้ ศึกษาชุดกิจกรรม
3.1 ศึกษาคาชี แ้ จงการใช้ชุด กิจกรรรมและทาตามข้อปฏิบัติท่ีกาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
3.2 เรียนรูจ้ ากบัตรคาสั่ง
3.3 ศึกษาเรียนรูแ้ ละทากิจกรรมตามที่กาหนดไว้ และตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
3.4 ศึกษาเรียนรูจ้ ากบัตรเนือ้ หา
3.5 ทาแบบฝึ กหัดและตรวจสอบคาตอบจากเฉลย
3.6 ทาแบบทดสอบหลังเรียน
3.7 ประเมิ น ตนเองโดยตรวจค าตอบจากบัต รเฉลยเและให้คะแนนด้วยความ
ซื่อสัตย์
4. ขัน้ สรุปความรู ้ เป็ นขัน้ ตอนที่ผเู้ รียนและผูส้ อนสรุปองค์ความรู ้ แนวคิด สาระสาคัญที่ได้
จากการเรียนรูจ้ ากชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เตชะคุปต์ (2532, น. 11) กล่าวถึงขัน้ ตอนการจัดการ
เรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมไว้ดงั นี ้
1. ขัน้ นาเข้าสูบ่ ทเรียน เตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนในด้านต่าง ๆ
2. ขัน้ การปฏิบตั ิกิจกรรม ผูเ้ รียนจะได้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ชดุ กิจกรรมได้กาหนดไว้
3. ขัน้ อภิปรายความรู ้ ผูเ้ รียนนาความรูไ้ ด้ท่ีได้ม าแลกเปลี่ยนกับเพื่อน เพื่อเสริมความรูซ้ ่ึง
กันและกัน ให้ความรูน้ นั้ ชัดเจนยิ่งขึน้
4. ขัน้ สรุป ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันสรุปความรูไ้ ด้ท่จี ากการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู ้
จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรม มีทั้งขั้นตอนที่เหมือนและ
แตกต่างกันอยู่บา้ ง ทัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้สรุปและนามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู ้ 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขั้น น าเข้าสู่บ ทเรีย น เป็ น การเปิ ด ประเด็ น ค าถามและทดสอบความรู เ้ ดิ ม ของ
นักเรียน เร้าความสนใจของผูเ้ รียนให้พร้อมในการเรียนรู ้
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2. ขั้นประกอบกิจ กรรมการเรียนรู ้ เป็ นการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ในชุดกิจกรรม เริ่มตัง้ แต่การศึกษาคาชีแ้ จง กติกาในการใช้ชุดกิจกรรม การศึกษาเนือ้ หา
การทากิจกรรมตามที่กาหนดไว้ การทาแบบทดสอบหลังเรียน
3. ขั้นสรุ ปความรู ้ ครู และนักเรียนเพื่ อสรุ ปสาระสาคัญ ที่นักเรียนได้จ ากการใช้ชุด
กิจกรรม มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อความเข้าใจที่ชดั เจนยิ่งขึน้
2.7 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นักการศึกษาหายท่านได้สรุ ป ประโยชน์ของชุด กิจ กรรมการเรีย นรู ต้ ่อการเรียนไว้
หลากหลายประเด็น สามารถสรุปได้เป็ นข้อ ดังนี ้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ท้ าให้ผูเ้ รียนเกิดการทากิจกรรมด้วยตนเอง กระตุน้ ความ
สนใจของผูเ้ รียนและช่วยให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนอย่างมาก
2. ผู้เรียนเป็ นผู้ควบคุม การทากิจ กรรมการเรียนด้วยตนเอง สามารถเรียนได้ตาม
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง
3. ผูเ้ รียนรับผิดชอบการเรียนรูข้ องตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ และ
ฝึ กการแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4. ผูเ้ รียนส่วนใหญ่เกิดการรับรูไ้ ปในแนวทางเดียวกัน
5. ผูเ้ รียนเรียนรูไ้ ด้อย่างอิสระโดยปราศจากอารมณ์ของครูผสู้ อน และชุดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ ามารถให้ความรูผ้ เู้ รียนได้ตลอดเวลา
6. ชุดกิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยให้ผสู้ อนมีความั่นใจในตนเองมากขึน้ สามารถถ่ายทอด
ความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผูส้ อนวัดและประเมินผลความรูข้ องผูเ้ รียนหลังจากการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้
ตามต้องการ
8. ช่วยลดภาระและสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ผูส้ อน
9. ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ าให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง อาจต้องการความ
ช่วยเหลือจากผูส้ อนเพียงเล็กน้อย จึงทาให้ลดปัญหาการขาดแคลนครูได้
10. ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ ามารถลดข้อจากัดของสถานที่และเวลา ส่งเสริมการศึกษ
นอกระบบได้เป็ นอย่างดี
11. ช่ ว ยแก้ ปั ญหาด้ า นความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล กล่ า วคื อ ยื ด หยุ่ น ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
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จากการศึกษาสรุปได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ ีประโยชน์มากในการช่วยให้ผเู้ รียนได้
มีส่วนร่วมอย่างมากในการเรียน เนื่องจากได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถควบคุมการเรียนรู ้
ของตนเองได้โดยลดบทบาทของผูส้ อนลง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี มีอิสระใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนัน้ ชุดกิจกรรมการเรียนรูย้ ังช่วยให้ครู มีความมั่นใจในการ
สอน สามารถถ่ายทอดเนือ้ หาได้ดียิ่งขึน้ และผูเ้ รียนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้
2.8 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เมื่อสร้างชุดกรรมการเรียนรู เ้ สร็จสิน้ แล้ว ขั้นตอนต่อไปผูว้ ิจัยจะทาการประเมินผล
ก่อนที่จะนาไปใช้จริง โดยต้องทาการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้ได้ตามเกณฑ์
ที่ ตั้ง ไว้ จึ ง จะถื อ ว่ า ชุด กิ จ กรรมการเรีย นรู ้ท่ี ส ร้า งขึ น้ มี คุณ ภาพ จากการศึ ก ษาเอกสารต่ าง ๆ
สามารถสรุ ปสาระส าคัญ ของการหาประสิทธิภ าพของชุดกิจ กรรมการเรียนรู ้ได้ ดังนี ้ (เสาวนีย์
สิกขาบัณฑิต, 2528: 294 – 295; บุญชม ศรีสะอาด, 2541; ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2545; รัตนะ บัว
สนธ์, 2554) อ้างอิงจาก ปฐมชัย ธะนะเนตร (2561, น. 117-120)
1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยวัดเป็ น
ระดับต่าง ๆ โดยวัดประสิทธิภาพเพื่อทาให้รูว้ ่าชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีได้ผลิตออกมานัน้ สามารถ
นาไปใช้ได้ในวงกว้าง ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ผผู้ ลิตตัง้ เอาไว้
2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ รวมไป
ถึงสื่อการสอนต่าง ๆ และกระบวนการต่าง ๆ ในชุดกิจกรรม ที่จะช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ไ้ ด้
บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. การก าหนดเกณฑ์ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะมี ก ารประเมิ น ผลจากพฤติ ก รรมต่ อ เนื่ อ ง
(กระบวนการ) โดยก าหนดค่ าประสิ ท ธิ ภ าพของพฤติ ก รรมต่ อ เนื่ อ งเป็ น E1 และผลลัพ ธ์ โดย
กาหนดค่าของผลลัพธ์เป็ น E2
4. การประเมิ น พฤติ ก รรมต่ อ เนื่ อ ง (Transitional behavior) หรื อ กระบวนการ
(Process) เป็ นการประเมินผลพฤติกรรมย่อยของผูเ้ รียน โดยผูส้ อนสังเกตได้จากการทางานกลุ่ม
การทางานรายบุคคลที่ได้มอบหมายให้
5. การประเมิ น พฤติ ก รรมขั้น สุ ด ท้า ย (Terminal behavior) คื อ การประเมิ น ผล
ผลลัพธ์ เป็ นการประเมินตอนท้ายหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ สร็จสิน้ ว่าผูเ้ รียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางใด ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ หรือเรียกอีกอย่างว่าการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน มีการกาหนดไว้ 2 ส่วน คือ คะแนนการทาแบบฝึ กหัด
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หรือกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และคะแนนการทดสอบหลังเรียน (E2) หากตัง้ เกณฑ์ไว้ว่า E1/E2
= 80/80 จะหมายถึง คะแนนของผูเ้ รียนในการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 80 และ
คะแนนการทดสอบหลังเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 80
6. การกาหนดเกณฑ์ E1/E2 จะกาหนดไปตามความเหมาะสม เช่น เนือ้ หาเกี่ยวกับ
ความรู ้ ความเข้าใจ ความจาต่าง ๆ จะกาหนดเกณฑ์ไว้ท่ี 80/80 , 85/85 หรือ 90/90 หากต้องการ
วัดด้านทักษะ จะตัง้ ไว้ท่ี 75/75 เป็ นต้น เมื่อนาไปทดลองอาจพบว่า เกณฑ์ท่ีกาหนดไว้มีค่าต่ากว่า
แต่ถึงอย่างไรเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ก็ไม่ควรต่ากว่าเกินร้อยละ 5 เช่น ถ้ากาหนดไว้เกินร้อยละ 80/80 ก็
ควรได้ไม่ต่ากว่า 75.5/75.5
7. ขัน้ ตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ ดาเนินการดังนี ้
7.1 ขั้นหาประสิ ทธิภาพ 1:1 (แบบเดี่ยว) เป็ นการทดลองกับผู้เรียนที่เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน คนละ 1 ครัง้ เมื่อคานวณหาประสิทธิภาพแล้วจึงมาปรับปรุงให้ดีขึน้ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่การหาประสิทธิภาพเช่นนีจ้ ะได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาก
7.2 ขัน้ หาประสิทธิภาพ 1:10 (แบบกลุ่ม) ผูว้ ิจัยต้องทากการทดลองกับ ในกลุ่ม
ขนาดกลางไม่เกิน 10 คน มีการคละความสามารถของผูเ้ รียน แล้วจึงนามาหาประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
7.3 ขัน้ หาประสิทธิภาพ 1:100 (ภาคสนาม) ผูว้ ิจยั ทาการทดลองกับผูเ้ รียนกลุ่ม
ใหญ่ จานวน 30 – 40 คน จากนัน้ ามาคานวณหาค่าประสิทธิภาพและปรับปรุง โดยส่วนใหญ่จะได้
ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ตี งั้ ไว้ ต่ากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5
8. วิธีการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ สามารถจาแนกได้ 3 วิธี ดังนี ้
8.1 การหาประสิทธิภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรือ ครู โดยให้ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินผล
คุณภาพ เนือ้ หา และเทคนิดวิธีการในการจัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยประเมินผลด้วยแบบ
ประเมินลักษณะมาตรส่วนประมาณค่าหรือแบบประเมินแบบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
8.2 การหาประสิ ท ธิ ภ าพโดยผู้ เรี ย น เป็ นการวั ด ว่ า ผู้ เ รี ย นความรู ้ ทั ก ษะ
พฤติกรรมอะไรบ้าง โดยวัดเฉพาะจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ นั้ ซึ่ง อาจจาแนกได้เป็ น 2
วิธี คือ
8.2.1 กาหนดเกณฑ์ขนั้ ต่าไว้ เช่น เกณฑ์ 80/80 หรือ 90/90
8.2.2 ไม่ได้กาหนดเกณฑ์ไว้แต่เปรียบเทียบจากผลการเรียนก่อนและหลัง
เรียนว่ามีคะแนนสูงขึน้ หรือเท่ากับสื่อการสอนหรือวิธีการสอนแบบอื่นหรือไม่ โดยผูว้ ิจัยใช้สถิติ
ทดสอบค่าที (t-test)

49
จากการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ขา้ งต้น สามารถสรุปได้ว่า การหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ม้ ีความจาเป็ นเพื่อยืนยันว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ ีคณ
ุ ภาพ
ผ่านเกณฑ์ สามารถนาไปใช้การทดลองได้ ซึ่งวิธีการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
สามารถจาแนกได้ 2 วิธี คือ การหาประสิทธิภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรือครู และการหาประสิทธิภาพ
โดยผูเ้ รียน โดยในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันนีผ้ วู้ ิจยั ได้นาชุดกิจกรรม
การเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันไปหาประสิทธิภาพโดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญเป็ นผูป้ ระเมินในลักษณะ
ของแบบประเมินเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
สรุ ป ได้ว่า ชุด กิ จ กรรมการเรียนรู เ้ ป็ น สื่ อการสอนที่ น ามาใช้เพื่ อ ให้นัก เรีย นบรรลุ
พฤติกรรมตามที่ผสู้ อนได้ตงั้ ไว้ โดยใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน หรือที่เรียกว่าสื่อประสม
ชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ เช่น ชุดกิจกรรมการเรียนรูป้ ระกอบคาบรรยายของ
ครู ชุดกิจ กรรมการเรียนรู แ้ บบกลุ่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ายบุคคล โดยองค์ประกอบของชุด
กิ จ กรรมการเรีย นรู อ้ าจประกอบไปด้วย คู่มื อ ครู เนื ้อ หาสาระ การประเมิ น ผล ค าสั่ง หรือ การ
มอบหมายงาน กิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น ชุดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะช่วยให้ผูส้ อนถ่ายทอดความรูไ้ ด้
อย่างเป็ นรู ปธรรม สร้างความมั่นใจให้กบั ผูส้ อน สามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมและเร้าความสนใจของผูเ้ รียนได้ดี ขัน้ ตอนในการผลิตชุด
กิจกรรมการเรียนรูน้ นั้ ผูส้ อนต้องกาหนดเนือ้ หาที่ตอ้ งการสอนอย่างเหมาะสม แบ่งเนือ้ หาการสอน
ออกเป็ นหน่ ว ยย่ อ ย มี ก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ก าหนดกิ จ กรรมการสอน และก า หนดการ
ประเมินผล จากนัน้ จึงออกแบบและเลือกวัสดุอปุ กรณ์ท่จี ะนามาใช้ผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ และ
จาเป็ นจะต้องหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ก้ ่อนนาไปใช้จริงเพื่อยืนยันคุณภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่สี ร้างขึน้
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ ผูว้ ิจัยได้นาเอาแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ มาสร้างเป็ นชุดกิจกรรมการเรียนรู ป้ ระเภทประกอบการบรรยายของครู โดย
กาหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คู่มือ เนือ้ หาสาระ สื่อการ
สอน และการประเมินผล และได้นาเอาขัน้ ตอนการผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู ม้ าเป็ นแนวทางใน
การผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบประกอบการบรรยายสาหรับการส่งเสริมทักษะการทางานเป็ น
ทีม จากนัน้ ได้นาเอาขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมร่วมกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
เกมมาวิเคราะห์และสัง เคราะห์ร่วมกัน ออกมาเป็ นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ 5 ขั้น ส าหรับชุด
กิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ได้แก่ 1. เปิ ดประเด็นปั ญหา 2. ศึกษาเรียนรู ้ 3. เกม
เสริมความรู ้ 4. พิชิตภารกิจ 5. สรุปบทเรียน
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3. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชัน
3.1 ความหมายของเกมมิฟิเคชัน
บรูวเ์ ออร์ส (Brewer et al. 2013, p. 388) นิยามความหมายของเกมมิฟิเคชัน ไว้ว่า
เป็ นการนาแนวคิดของเกม ส่วนประกอบของเกมเข้ามาประยุกต์ใช้ เน้นการให้รางวัล การมีส่วน
ร่วม สร้างแรงจูงใจของผูใ้ ช้งาน
ซิเชอร์แมน (Zichermann, p. 2010) กล่าวว่า การนาแนวคิดของเกมและกลไกของ
เกมต่าง ๆ มาทาเป็ นขัน้ ตอนหรือกระบวนการเพื่อใช้ในการการมีส่วนร่วมของผูเ้ ล่นหรือผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม ทัง้ นีเ้ พื่อแก้ไขปัญหาที่มี
ดีเทอร์ดิง และคณะ (Deterding et al, 2011) ได้ให้ความหมายของเกมมิฟิเคชันไว้
ว่าเป็ นการนาเอาองค์ประกอบของเกมมาใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การเล่นเกม
คิม (Kim, 2011) ได้ให้คาอธิบายเสริมว่า เกมมิฟิเคชันเป็ นการใช้เทคนิคของเกมเพื่อ
จัดกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างความมีสว่ นร่วมและทาให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั ความสนุกสนาน
มากยิ่งขึน้
เวอร์บาร์คและฮันเตอร์ (Werbach and Hunter, 2012 อ้างใน ปริพัส ศรีสมบูรณ์.
2559, น. 9) ให้ความหมายของเกมมิฟิเคชันว่า การใช้กลไกต่าง ๆ ของเกมเพื่อกระตุน้ ให้ผใู้ ช้ความ
มี ใ จจดจ่ อ กั บ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ เกม และเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
กลุ่ม เป้ า หมายให้ต รงกับ ที่ ผ ลลัพ ธ์ท่ี ต้อ งการ เกมหลายประเภทประกอบด้วยกลไกของเกม
หลากหลายรู ปแบบ เช่น การให้คะแนน (Point) การประลอง (Challenge) กระดานแสดงลาดับ
(Leaderboard) กฎเกณฑ์ (Rule) และสิ่งกระตุน้ อื่น ๆ ที่ทาให้การเล่นเกมมีความสนุกมากขึน้ เกม
มิฟิเคชันเป็ นการประยุกต์ใช้กลไกต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อที่จะกระตุน้ ผูใ้ ช้มีจิตใจจดจอในสิ่งที่ทามาก
ขึน้ มนุษย์ท่วั ไปในส่วนลึกของตัวตนมีความชอบในการเล่นเกมและมีแนวโน้มโดยธรรมชาติท่ีจะมี
ปฏิสมั พันธ์ได้ดีกบั กิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างของเกม
ภาสกร ใหลสกุล (2562, น. 24)กล่าวว่า เป็ นการประยุกต์ใช้เทคนิค การสร้างสรรค์
และออกแบบเกมมาใช้ในสถานการณ์ท่ีนอกเหนือจากการเล่นเกม เพื่อสร้างประสบการณ์เหมือน
เล่นเกม เพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายให้มีพฤติกรรมเป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
ชนัตถ์ พูนเดช และ ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ (2559, น. 332)กล่าวว่า เกมมิฟิเคชัน คือ
การนาเอาหลักการพืน้ ฐานในการออกแบบกลไกการเล่นเกม เช่น แต้มสะสม (points) ระดับขั้น
(levels) การได้รบั รางวัล (rewards) กระดานผู้น า(leaderboards) หรือ จัด การแข่ ง ขัน ระหว่า ง
ผูเ้ ข้าร่วม (competition) เป็ นต้น มาประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นที่ไม่ใช่การเล่นเกมโดยตรง แต่มีการ
จาลองสถานการณ์ออกมาให้เหมือนกับการเล่นเกมมากที่สุด ผูเ้ ข้าร่วมทุกคนจะได้รบั แต้มหรือ
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รางวัลเมื่อปฏิบตั ิภารกิจที่กาหนดสาเร็จ ผูเ้ ล่นสามารถดูแต้มคะแนนของตนเอง จากนัน้ มีการเลื่อน
ระดับขัน้ เรื่อย ๆ เมื่อผูเ้ ล่นมีคะแนนที่สูงขึน้ หรือ จัดให้มีการแข่งขันระหว่างกัน รวมทั้งอาจมีการ
เชิญชวนให้ผอู้ ่นื มาล้มแชมป์ เป็ นต้น
อดิศกั ดิ์ เมฆสมุทร (2559, น. 62) กล่าวว่า การเอาองค์ประกอบของเกม กลไกต่าง ๆ
ของเกม รวมไปถึงพืน้ ฐานของการออกแบบเกม มาใช่ในบริบทที่นอกเหนือจากการเล่นเกมและ
สร้างประสบการณ์เหมือนการเล่นเกม เพื่อสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม กระตุน้ ให้กลุ่ม เป้าหมาย มี
พฤติกรรมตามที่ผอู้ อกแบบต้องการให้มีพฤติกรรมนัน้
จากความหมายของเกมมิฟิเคชันข้างต้น สรุ ปได้ว่า เกมมิฟิเคชันเป็ นการนาแนวคิด
ของเกมมาใช้ในบริบทอื่นที่ไม่ใช่เกม เปรียบเสมือนจาลองการเล่นเกมในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิด
ความสนุกสนาน ตื่นเต้น กระตุน้ ผูเ้ ล่นให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
3.2 หลักการของเกมมิฟิเคชัน
พิมพ์พร ชีวานันท์ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข (2561, น. 38) ได่กล่าวถึงหลักการของ
เกมมิฟิเคชันว่า พฤติกรรมของผูเ้ ล่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการมีส่วนร่วม และมีส่วนได้ส่วน
เสียในการเล่นเกม เนื่องจากการเข้าไปสร้างแรงขับด้านแรงจูงใจของมนุษย์ ได้แก่ การเสริมแรง
(reinforcement) และอารมณ์ (emotion) โดยเกมมิ ฟิ เคชัน ที่ ป ระสบความส าเร็จ จะต้อ งท าให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีตอ้ งการซา้ ๆ กัน ผ่านกลไกที่สร้างแรงจูงใจของการเสริมแรงและอารมณ์ จนทาให้ผล
ลัพธ์ท่ีตอ้ งการกลายเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดขึน้ ต่อเนื่องจะกลายเป็ นนิสยั ของ
ผูน้ นั้ (Duhigg, 2012) นิสยั ที่เกิดขึน้ จากการใช้กลไกของเกมให้เกิดเป็ นพฤติกรรมขึน้ และมีการให้
รางวัล ตอบแทนพฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ น้ ใหม่ นั้น จะท าให้เกิ ด เป็ น พฤติ ก รรมต่ อ เนื่ อ งเพราะมี ก าร
เสริมแรงต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ (Duhigg, 2012)
ภาสกร ใหลสกุล (2562) กล่าวว่า เกมมิฟิเคชันประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี ้
1. กลไกของเกม คือ การออกแบบเกมให้มีองค์ประกอบที่สามารถตอบโต้กบั ผูเ้ ล่นได้
ทาให้เกิ ดความสนุก สนาน ท้าทาย และปรับ ใช้กับ บริบ ทอื่น ที่ไม่ ใช่ การเล่น เกม ซึ่ง มี อยู่ห ลาย
รูปแบบ เช่น แต้มคะแนน ลาดับขัน้ ตารางคะแนนสูงสุด ความท้าทายรางวัล เหรียญรางวัล การ
ประสบผลสาเร็จ
2. หลักการขับเคลื่อนของเกม คือ พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีถกู ผลักโดยการเล่นเกมหรือ
ความต้องการพืน้ ฐาน ได้แก่ ความต้องการได้รบั รางวั ลตอบแทน ความต้องการประสบผลสาเร็จ
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ความต้อ งการได้รับ การยอมรับ ต้อ งการปฏิ สัม พั น ธ์กับ สัง คม การแสดงความมี น ้า ใจ การ
แสดงออกของความเป็ นตัวตน และความต้องการแข่งขัน
จากหลั ก การของเกมมิ ฟิ เคชั น สรุ ป ได้ ว่ า หลั ก การที่ เ กมมิ ฟิ เคชั น สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์จะอาศัยกลไกของเกม เช่น แต้มสะสม รางวัล การแข่งขัน ลาดับ
ขัน้ มาสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงของผูเ้ ล่นให้กระทาพฤติกรรมที่ตอ้ งการ และทาพฤติกรรมซา้ ๆ
เพื่อให้ได้รางวัลตอบแทน จนเกิดเป็ นพฤติกรรมต่อเนื่องขึน้ จนกายเป็ นนิสยั โดยผูว้ ิจยั สามารถนา
หลักการมาประยุกต์ใช้ในการสร้างพฤติกรรรมการทางานเป็ นทีมที่ดีของผูเ้ รียนได้
3.3 องค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน
ชนัตถ์ พูนเดช และ ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ (2559, น. 332) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบ
ของเกมมิฟิเคชันนัน้ จะนาเอากลไกของเกมต่าง ๆ มาใช้ในสถานการณ์ บริบท หรือกิจกรรมอื่นที่
ไม่ ใ ช่ ก ารเล่ น เกม ซึ่ ง การออกแบบโดยอาศั ย หลั ก การของเกมมิ ฟิ เคชั น นั้ น ควรค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบ 3 อย่าง ดังนี ้ (Robson et al., 2015, pp.414-416)
1. กลไกของเกมมิฟิเคชัน (Gamification mechanics) หรือโครงสร้างของการสร้าง
เกม อาทิ กฎ กติกา เป้าหมายของเกม วิธีการเล่นเกม การให้รางวัล หรือการตอบกลับกับผูเ้ ล่น ดย
กลไกของเกมจะถูกกาหนดขึน้ ก่อนที่เกมจะถูกนาไปใช้และเริ่มเล่นเกม กลไกของเกมที่ผคู้ นมักเอา
มาใช้ เช่น แต้มคะแนน การให้รางวัล การแสดงกระดานผูน้ า การให้ของขวัญ ระดับขั้น เป็ นต้น
(Gamification Wiki, 2015a; Simões et al., 2013, p.348)
2. พลวัตของเกมมิ ฟิ เคชัน (Gamification dynamics) เป็ นการตอบโต้ของผู้เล่น ที่
ตอบสนองจากการใช้กลไกของเกม เป็ นการตอบสนองโดยความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ เช่น
การต้องการได้รบั การยอมรับ การต้องการแสดงออกถึงตัวตนของตนเอง ความต้องการที่จะประสบ
ความสาเร็จ ความต้องการได้รบั ของตอบแทน ความต้องการที่จะแข่ง ขันและการแสดงออกถึง
ความเอือ้ อาทรต่อผูอ้ ่ืน (Kuo and Chuang, 2016, p.19; Nielson, 2015; Simões et al., 2013,
p.348
3. อารมณ์ (Emotions) การใช้ก ลไกของเกมจะเป็ น ส่ วนส าคัญ ที่ ท าให้ผู้เล่น เกิ ด
อารมณ์และความรู ส้ ึกร่วมกับเกม ซึ่งอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ อาจจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ดีใจ
ตื่นเต้น ท้าทาย เบื่อ สนุกสนาน ดีใจ เป็ นต้น การออกแบบเกมแต่ละครัง้ จึงต้องทาให้กลไกของเกม
ช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ ล่นเกมความต้องการที่จะอยากเล่นเกมต่อหรือเกิดความผูกพันในเกมเกิดขึน้
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จากองค์ประกอบที่ได้กล่าวถึงเกมมิฟิเคชันนัน้ ผูส้ ร้างเกมต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
ให้สมั พันธ์กนั ด้วย เพราะหากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบจะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นได้
ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าความสาเร็จในการนาแนวคิด เกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ย่อม
เกิดจากความเข้าใจต่อองค์ประกอบหลักทัง้ 3 ที่ได้กล่าวมา (Robson et al.,2015, p.416)
แคปป์ (Kapp, 2012, p. 65 อ้ า งใน ฐากู ร บุ ญ สาร, 2560, น. 44) กล่ า วถึ ง
องค์ประกอบของเกมมิฟิเคชันประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 9 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การใช้เกมเป็ นฐาน (Game-Based) คือการใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเกมนามา
เป็ นโครงสร้างหลัก เพื่อให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม รูส้ ึกตื่นเต้น ท้าทาย และเกิดอารมณ์ร่วมที่ผู้
เล่นต้องการที่จะทุ่มเทความรู ้ ความสามารถของตนเองเข้ามาใช้ในการเล่นเกม
2. กลไกของเกม (Mechanics) องค์ป ระกอบของเกม อาจจะประกอบด้วย แต้ม
คะแนนพิเศษ เหรียญรางวัล ระยะเวลาที่จากัด การเลื่อนระดับ เป็ นต้น
3. สุนทรียภาพ (Aesthetics) การสร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้เล่นให้เกิดความน่าสนใจ
สามารถสื่อสารถึงเกมได้ ทาให้ผเู้ ล่นเกิดความอยากเล่นเกม
4. แนวการคิดแบบเกม (Game Thinking) ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ ของการ
นาแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ไปประยุกต์ใช้ การคิดแบบเกม คือ การใช้สถานการณ์จริงที่ผูเ้ ล่นพบเจอ
มาประกอบกับการจัดการแข่งขัน การค้นคว้าสืบสวน การดาเนินเรื่องราวของเกม การทางาน
ร่วมกันของผูเ้ ล่น
5. มีส่วนร่วม (Engage) พฤติกรรมของผูเ้ ล่นที่มีส่วนร่วมกับเกม หรือการที่ผูเ้ ล่นได้
ให้ความสนใจกับเกม รูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งในเกมนัน้
6. กลุ่ม เป้าหมาย (People) อาจเป็ นกลุ่ม เป้าหมายในช่วงวัยใดก็ได้ ซึ่งเป็ นกลุ่ม ที่
ผูส้ ร้างเกมต้องการให้มีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่ถกู ออกแบบไว้ในเกม
7. กระตุ้นการกระทา (Motivate Action) กิจ กรรมที่ถูกบรรจุอยู่ในเกมต้องมี ความ
ยากง่ายในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยกระตุน้ พฤติกรรมของผูเ้ ล่นในเกิดความท้าทายที่จะเล่นเกม
นัน้ ๆ
8. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ (Promote Learning) เกมมิ ฟิ เคชั น สามารถน ามาใช้เพื่ อ
ส่ ง เสริม การเรี ย นรู ้ เช่ น การให้ค ะแนนส าหรับ การท ากิ จ กรรม การแนะน าข้อ เสนอแนะเพื่ อ
แก้ปัญหาพฤติกรรม ส่งเสริมการทางานร่วมกันด้วยกระบวนการที่ออกแบบโดยผสมผสานเกมมิฟิ
เคชันที่สง่ เสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูบ้ ทเรียนจากกิจกรรมนัน้
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9. การแก้ปั ญ หา (Solve Problems) เกมที่ อ อกแบบมาอย่ า งนี ้จ ะสามารถแก้ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึน้ เช่น การทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ การร่วมมือกันของผูเ้ ล่น และความท้าทายที่จะทา
ให้ผเู้ ล่นต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่ได้รบั มาอย่างดีท่สี ดุ
Zimbrick (2013, p. 78) ได้นาเสนอองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน ดังนี ้
1. การวัดผล (Measurement) เป็ นการวัดผลการใช้งานระบบเกมมิฟิเคชันของผูใ้ ช้
ซึ่ง ประกอบด้ว ยระบบการวัด ผลด้า นระยะเวลา การใช้ง าน การแสดงปริม าณ ความส าเร็จ
คุณภาพ ความสามารถ และได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื
2. พฤติ ก รรม (Behavior) เป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ ง ของเกมมิ ฟิ เคชั น ที่ ต้อ งการให้
ผูใ้ ช้งานเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ความรอบรู ้ คุณภาพของพฤติกรรม
การปฏิบตั ิตามข้อตกลง
3. รางวัล (Reward) รางวัลเป็ นสิ่งสาคัญในระบบเกมมิฟิเคชัน การที่จะได้รบั รางวัล
ระบบจะต้องตรวจสอบความรู ้ สถานะการเข้าใช้งาน การได้รบั สิทธิ์พิเศษ การผูกติดกับระบบ
4. กลไกของเกม (Mechanics) เกมมิฟิเคชันได้นากลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่
เค้าโครงเรื่อง ลาดับเหตุการณ์ การตอบสนองกับผู้ใช้ ระยะเวลา การให้คะแนน การเข้า ใช้งาน
และการสื่อสารกับผูใ้ ช้คนอื่น
จากการศึกษาองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชันข้างต้น สรุ ปได้ว่า การนาเกมมิฟิเคชัน
มาใช้ในบริบทอื่น ๆ จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี ้
1. กลไกของเกม คือโครงสร้างที่ถูกกาหนดขึน้ ในเกมต่าง ๆ เช่น แต้มสะสม การได้รบั
รางวัล การแสดงผลคะแนน ระดับ การแข่งขัน กฎ กติกา ระยะเวลา เป็ นต้น
2. พลวัตของเกม คือปฏิกิริยาตอบสนองของผูเ้ ล่นจากการเล่นเกม เช่น การต้องการ
การยอมรับ การต้องการประสบความสาเร็จ การต้องการการแสดงออก เป็ นต้น
3. การมีอารมณ์ร่วมในการเล่นเกม เช่น ตื่นเต้น สนุกสนาน เบื่อ ท้าทาย เป็ นต้ น ซึ่ง
อารมณ์รว่ มกับเกมเป็ นสิ่งที่จะกระตุน้ ให้อยากเล่นเกมต่อ จนเกิดพฤติกรรมตามที่คาดหวังไว้ได้
3.4 การออกแบบเกมมิฟิเคชัน
กฤษณพงศ์ เลิ ศ บ ารุ ง ชัย (2560) กล่ า วว่ า การออกแบบเกมมิ ฟิ เคชัน เป็ น การ
ประยุกต์ใช้กลศาสตร์ของเกมเข้าไปช่วยในการจัดการเรียนรู ้ โดยมีการใช้รางวัลเพื่อเสริมอรงให้กบั
ผูเ้ รียน เช่น คะแนน การเลื่อนระดับหรือการได้เลื่อนขัน้ การได้ป้ายสัญลักษณ์หรือตรารับรอง เป็ น
ต้น โดยการออกแบบเกมแบ่งเป็ น 6 ขัน้ ตอนดังนี ้
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1. ระบุผ ลการเรีย นรู ้ (Identify Learning Outcomes) ผู้ส อนจะต้อ งแจ้ง ให้ผู้เรีย น
ทราบถึงผลการเรียนรู ้ เพื่อให้นกั เรียนทราบถึงเป้าหมายของการเล่นเกมในครัง้ นี ้
2. เลือกแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ (Choose a Big Idea) ต้องออกแบบเกมให้มีความท้าทาย
น่าตื่นเต้น สามารถดาเนินการเรียนการสอนที่สนุกสนานไปจนถึงขัน้ ที่ผเู้ รียนสามารถนาความรู ท้ ่ี
ได้ไปประยุกต์ใช้ได้
3. เรื่องราวของเกม (Storyboard the Game) มีการดาเนินเรื่องราวต่าง ๆ ของเกม
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่เริ่มจนจบเกม มีกิจกรรมการเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย
4. ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ (Design Learning Activities) ผู้ส อนต้อ งมี ก าร
ออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นรู ้ระหว่างการจัด การเรีย นการสอนให้ผู้เรีย นได้ร่ว มกิ จ กรรมอย่ า ง
สนุกสนาน
5. สร้างทีม (Build Teams) การออกแบบเกมสามารถออกแบบที่เล่นได้คนเดียวหรือ
เล่นกับเพื่อนเป็ นกลุ่ม แต่การออกแบบเกมที่ทาให้เล่นเป็ นทีมนัน้ สามารถเกิดการเรียนรูแ้ ละสร้าง
สัมพันธภาพให้กบั ผูเ้ รียนได้มากกว่า
6. ประยุกต์ใช้พลวัตของเกม (Apply Game Dynamics) มีการประยุกต์ใช้กลไกและ
พลวัตของเกม เช่น มีแรงจูงใจ การเลื่อนระดับ การจัดการแข่งขัน การได้รบั รางวัล ความท้าทาย
เป็ นต้น
จากการออกแบบเกมมิฟิเคชันข้างต้น สรุปได้ว่า ผูว้ ิจยั ต้องออกแบบแนวคิด เรื่องราว และ
วัตถุประสงค์ของพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ ภายหลังจากการใช้เกมให้ชดั เจน จากนัน้ จึงนามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสมและประยุกต์ใช้กลไกของเกม เช่ น การแข่งขัน การให้
รางวัล คะแนนสะสม เป็ นต้น มาใช้ในการออกแบบเกมสาหรับผูเ้ รียน
3.5 ข้อดีและข้อจากัดของวิธีสอนโดยใช้เกมมิฟิเคชัน
ข้อดีของวิธีสอนโดยใช้เกมมิฟิเคชัน (Gamification)
Jane Wolff (2012) กล่าวถึงข้อดีของเกมมิฟิ เคชันไว้ว่า เกมมิ ฟิเคชันเป็ นเทคนิคที่
ช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหา ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดที่ดี ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาทางอารมณ์และ
ส่งเสริมให้มีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน
Horst Streck (2013) กล่ า วถึ ง ข้อ ดี ข องเกมมิ ฟิ เคชัน ไว้ว่ า เกมมิ ฟิ เคชั น จะช่ ว ย
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องบุคคลและของทีม ช่วยกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจในการทากิจกรรมและช่วย
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แก้ไขปั ญหาความสัมพันธ์ของคนในองค์กรได้ดี เพราะมีส่วนช่วยในการฝึ กทักษะการสื่อสาร และ
วัดความซื่อสัตย์ของผูเ้ ล่นได้
Deese (2014, p. 22) ได้กล่าวถึงข้อดีของเกมมิ ฟิ เคชัน สรุ ปได้ว่า ช่วยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในชัน้ เรียนมากขึน้ สร้างการเรียนรูใ้ นวงกว้าง และส่งเสริมทักษะการคิดแก้ไขปั ญหาของ
ผูเ้ รียน
ข้อจากัดวิธีการสอนโดยใช้เกมมิฟิเคชัน (Gamification)
แม้ว่าการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมจะมีประโยชน์มากมาย แต่ในทางตรงกัน ข้ามการเรียนรู ้
โดยใช้เกมก็มีขอ้ จากัดหลายประการด้วยกันที่ผสู้ อนจะต้องคานึงถึงว่าในการพัฒนาเกมแต่ละครัง้
นัน้ จะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้าง
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 368-369)ได้กล่าวถึงข้อจากัดของวิธีการสอนโดยใช้เกม
ดังนี ้
1. การใช้เกมในการสอนจะทาให้ใช้เวลามากและมีค่าใช้จ่ายสูง
2. ผูส้ อนต้องมีความรู ้ ความเข้าใจอย่างมากในการสร้างเกม
3. ผูส้ อนต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีทงั้ วัสดุ อุปกรณ์ และการเตรียมตนเองในการสอน
4. ผูส้ อนต้องมีทักษะในการดาเนินเกมและการอภิปราย จึงจะทาให้ผูเ้ รียนเกิดการ
ประมวลความรูไ้ ด้ตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้ได้
นิต ยา โชติ บุต ร (2558) กล่าวว่า การพัฒ นาเกมเสี ยค่ าใช้จ่ ายและเสี ยเวลามาก
ผูพ้ ัฒ นาต้องมี ความรู ใ้ นด้านเกม มี ความสามารถในการนาเนือ้ หาของบทเรียนแปลงให้อยู่ใน
รู ปแบบของเกมเพราะถ้าหากผูพ้ ัฒ นาไม่ มีความรู ด้ า้ นนีแ้ ล้ว แม้จะพัฒ นาเกมสาเร็จ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าเกมนัน้ จะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาบทเรียนได้อย่างถ่องแท้
จากการศึก ษาข้อ ดี แ ละข้อ จ ากัด เกมมิ ฟิ เคชัน พบว่า ข้อ ดี ข องเกมมิ ฟิ เคชัน คื อ ช่ ว ย
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องบุคคลและช่วยในการสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ผูเ้ รียนเกิดทักษะการ
แก้ปัญหาที่ดีและส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร ส่วนข้อจากัดของเกมมิฟิเคชัน คือ ผูส้ อนจะต้อง
เตรียมตัวมาก มีความรู เ้ รื่องเกมและมีทักษะในการนาเกมจึงจะสามารถทาให้ผูเ้ รียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
3.6 การประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันในการศึกษา
จากความแพร่หลายของการนาแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นในด้านการศึกษาเริ่มมีการนาแนวคิด เกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการจัด
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กิ จ กรรมการเรีย นรู ด้ ้วยเช่ น กัน โดยมี เป้า หมายหลัก คื อ ออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นรู ท้ ่ี ส ร้า ง
แรงจูงใจให้ผเู้ รียนอยากเข้ามาเรียนรูแ้ ละเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ เกิดความผูกพันในการเรียน
การประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันในด้านการศึกษานัน้ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอนได้
ดังนี ้ (Huang and Soman อ้างถึงใน ชันตถ์ พูนเดช, 2559, p. 336)
1. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเบือ้ งต้นต้องรูว้ ่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
และวิ เคราะห์ผู้เรี ย น เช่ น ความรู ้เดิ ม ความสามารถในการเรี ย น ทั ก ษะพื ้น ฐานของผู้เรี ย น
นอกจากนัน้ จึงคานึงถึงบริบทอื่นๆ เช่น จานวนของผูเ้ รียน ระยะเวลาในการเรียน เป็ นต้น
2. กาหนดเป้าหมายของการเรียนรู ้ หรือกาหนดเป้าหมายในสิ่งที่ผูเ้ รียนต้องได้จาก
การเรียนรู ้ เช่น ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ แก้ไขโจทย์ปัญหาได้ เกิดทักษะตามที่ผสู้ อนต้องการ
3. จัด โครงสร้า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของการ
เรียงลาดับเนือ้ หาจากง่ายไปยาก พิจารณาความสาคัญและความจาเป็ นของเนือ้ หาในบทเรียน
ต่าง ๆ
4. ระบุทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และกาหนดทรัพยากรที่ตอ้ ง
ใช้เพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู ้ และพิจารณางบประมาณที่ตอ้ งใช้ในการใช้จ่าย
5. กาหนดส่วนประกอบของเกมมิฟิเคชันที่ใช้ เป็ นการเอากลไกของเกมมาออกแบบ
เป็ น ขั้น ตอนกระบวนการเรีย นรู ้ โดยอาจแบ่ งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม ที่ เกี่ ยวกับ ตนเอง เช่ น
คะแนน การได้รางวัล การเลื่อนระดับ เป็ นต้น และ 2) กลุ่มที่เกี่ยวกับผูอ้ ่ืน เช่น การแข่งขันกัน การ
ทากิจกรรมร่วมกัน การแสดงผลผูน้ า เป็ นต้น
จากการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันในการศึกษา สรุ ปได้ว่า
การนาเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน ผูส้ อนจะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
และกาหนดเป้าหมายของการเรียนรูด้ ว้ ยเกมมิฟิเคชัน จากนัน้ จึงศึกษาและออกแบบโครงสร้างของ
เกม เนือ้ หาและทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการสร้างเกม จากนัน้ จึงนามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ ใน
ขัน้ ตอนต่อไป
3.7 ขั้นตอนการเรียนรู้โดยวิธีการสอนโดยใช้เกม
กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550, น. 165-166) ได้อธิบายขัน้ ตอนการเรียนรูด้ ว้ ยวิธีการสอน
โดยใช้เกม ดังนี ้
1. ขัน้ นา ผูส้ อนเริ่มเร้าความสนใจของผูเ้ รียนด้วยการถามคาถาม ทายปั ญหา และแจ้ง
วัตถุประสงค์การเรียนให้ผเู้ รียนได้ทราบก่อนการเรียน
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2. ขัน้ สอน
2.1 ชีแ้ จงกติกา ควรชีแ้ จงขัน้ ตอนการเล่นเกมให้ชดั เจน ซักถามความเข้าใจของ
ผูเ้ รียนก่อนเล่นเกม
2.2 สาธิตการเล่น โดยเฉพาะเกมที่มีกติกาที่ค่อนข้างซับซ้อน
2.3 ให้ผเู้ รียนเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาที่จะเรียน โดยการแบ่งกลุ่มให้แข่งขัน
ภายในกลุม่ หรือระหว่างกลุม่ ผูส้ อนเป็ นผูด้ แู ล กากับ การเล่นเกมให้ดาเนินไปตามขัน้ ตอนที่วางไว้
2.4 ผูส้ อนควรติดตาม ดูพฤติกรรมของผูเ้ รียนระหว่างเล่มเกม และบันทึกข้อมูล
ของผู้เรียนไว้เพื่ อนาไปสรุ ปบทเรียนร่วมกันกับผู้เรียน และนาไปปรับปรุ งขั้น ตอนการสอนของ
ตนเอง
3. ขัน้ สรุป
3.1 ผูส้ อนตัง้ ประเด็นคาถามเพื่อไปสูก่ ารอภิปราย เช่น
- ผูช้ นะเกมมีเทคนิคการเล่นอย่างไร
- ผูช้ นะและผูแ้ พ้เกมมีความรูส้ กึ อย่างไรหลังเล่นเกม
- ผูช้ นะเกมชนะเพราะเหตุใด
- ผูแ้ พ้เล่นเกมแพ้เพราะเหตุใด
3.2 ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันอภิปรายผลการเล่นเกมและเนือ้ หาที่ได้จากเกม
3.3 ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู ้
4. ขัน้ ประเมินผล
4.1 ประเมินผลจากความสนใจให้ความร่วมมือในการเล่นเกม
4.2 ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานกลุม่
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 365) ได้ให้แนวทางการสอนโดยการใช้เกม ดังนี ้
1. ผูส้ อนชีแ้ จงกฎ กติกา การเล่นเกมให้ผเู้ รียนได้รบั รูอ้ ย่างชัดเจน
2. ผูเ้ รียนเล่นเกมโดยทาตามกติกาของเกมระหว่างเล่นเกมอย่างเคร่งครัด
3. ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันอภิปรายถึงการเล่นเกมหรือพฤติกรรมการเล่นเกมของ
ผูเ้ รียน รวมถึงผลจากการเล่นเกม
4. ผูส้ อนทาการวัดประเมินผลการเรียน
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553, น. 13) ได้อธิบายขัน้ ตอนการเรียนรู ้
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียมความพร้อม

59
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การกล่าวนาเข้าสูเ่ กม
ขัน้ ที่ 3 ผูเ้ รียนเล่นเกมตามกติกา
ขัน้ ที่ 4 ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการเล่นเกม
ขัน้ ที่ 5 ประเมินผลจากการเรียนรูโ้ ดยการเล่นเกม
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2545, น. 161) อธิบายขั้นตอนการสอนโดยใช้เกม ว่ามี 3 ขั้นตอน
ดังนี ้
1. ขัน้ นา ผูส้ อนแจ้งให้ผูเ้ รียนทราบถึงวัตถุประสงค์ข องการเล่นเรียน และเร้าความ
สนใจของผูเ้ รียนโดยอาจเป็ นการตัง้ คาถาม ตัง้ ประเด็นปัญหา เป็ นต้น
2. ขัน้ สอน
2.1 ให้ผเู้ รียนเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาที่จะเรียนโดยการรแบ่งกลุ่มให้แข่งขัน
กันภายในหรือระหว่างกลุม่ ผูส้ อนชีแ้ จงกติกาและมารยาทในการเล่นเกมให้ชดั เจน
2.2 ให้ผู้เรีย นสัง เกต เปรีย บเที ย บ หาความสัม พัน ธ์เพื่ อ สรุ ป ให้ไ ด้ข้อ เท็ จ จริ ง
นิยาม หลักการ มโนมติ จากข้อมูลทัง้ หมดที่ได้จากการเล่นเกม
2.3 อภิปราย สรุปผล ครูชแี ้ จงและแก้ไขข้อผิดพลาด
3. ขัน้ สรุป สุ่มผูเ้ รียนกลุ่มหนึ่งรายงานผลต่อกลุ่มใหญ่ และให้คนอื่น ๆ ซักถามและ
นาผลการเรียนรูไ้ ปใช้ในการทาแบบฝึ กหัด ผูช้ นะได้รบั รางวัลจากผูส้ อน
ปราณี ทองคา (2539, น. 7-8) ได้เสนอแนะเกี่ ยวกับขั้นตอนการเรียนรู ด้ ว้ ยวิธีการ
สอนโดยใช้เกม ดังนี ้
1. ขัน้ ตอนเลือก เลือกเกมที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้
2. ขั้นเตรียมการ เกมมีหลายประเภท ถ้าเป็ นเกมที่มีวัสดุประกอบจะต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม ส่วนเกมที่ไม่มีวัสดุประกอบอาจต้องเตรียมสถานที่ มีการฝึ กใช้เกมก่อน
ล่วงหน้าเป็ นอย่างดี
3. ขัน้ การใช้เกม อธิบายวัตถุประสงค์ของการเล่นเกม แนะนาวิธีการเล่นและกติกา
อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ ที่สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสัน้ มีการสาธิตการเล่นจากนัน้ ลง
มือโดยครูจะต้องดูแลให้ผเู้ ล่นได้ปฏิบตั ิตามกติกาที่กาหนดไว้
4. ขัน้ ประเมินผล ในการใช้เกมทุกครัง้ ย่อมมีจุดมุ่งหมายเสมอ จึงต้องมีการวัดและ
ประเมินผลว่าผูเ้ ล่นเกิดคววามรู ้ มีความเข้าใจกติกาการเล่นและเกิดทักษะตามจุดมุ่งหมายหรือไม่
ถ้าหากเล่นเกมแบบแข่งขันอาจดูได้จากคะแนนเป็ นหลัก
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จากขั้น ตอนการเรีย นรู โ้ ดยวิธี ก ารสอนโดยใช้เกมข้างต้น มี ทั้ง ความเหมื อ นและ
แตกต่างกันในบางประการ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และนามาปรับใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดขัน้ ตอน
การจัด การเรียนรู ด้ ้วยชุด กิ จ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิ ด เกมมิ ฟิ เคชัน โดยสรุ ป ออกมาเป็ น 3
ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขัน้ นา เป็ นการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้ เร้าความสนใจของผูเ้ รียน และทบทวน
ความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียน พร้อมทัง้ อธิบายเรื่องราวของเกม ชีแ้ จงกติกา และสาธิตวิธีการเล่น
2. ขัน้ ทากิจกรรม คือขัน้ ที่ผเู้ รียนเล่นเกมตามกฎ กติกาที่ผสู้ อนได้แจ้งไว้
3. ขั้น สรุ ป ผล สรุ ป ผลคะแนนและให้รางวัล กับผู้ช นะ รวมทั้ง ให้ผู้สอนและผู้เรีย น
ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูส้ ิ่งที่ได้รบั จากการเล่นเกมร่วมกัน
สรุปได้ว่า เกมมิฟิเคชันเป็ นการประยุกต์เอาแนวคิด และกลไลของเกมมาประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างการมีสว่ นร่วมและกระตุน้ ความสนใจ รวมไปถึงช่วยในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้เป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการได้ การประยุกต์ใช้กลไกของเกม อาทิ
การให้คะแนน การได้รบั รางวัล การจัดการแข่งขัน กฎเกณฑ์ เป้าหมาย เป็ นต้น ซึ่งหลักการของ
เกมมิฟิเคชัน คือ ต้องการให้ผเู้ ล่นรูส้ ึกมีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างแรงจูงใจโดยการเสริมแรงและการมี
อารมณ์ร่วมของผูเ้ ล่น จนทาให้ผลลัพธ์ท่ีตอ้ งการกลายเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ หรือ
เกิดเป็ นนิสยั และมีการให้รางวัลตอบแทนต่อพฤติกรรมใหม่ท่เี กิดขึน้ องค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน
จะประกอบด้วยหลายส่วน เช่น กลไกของเกมจาพวกแต้มสะสม รางวัล ระดับขัน้ กฎเกณฑ์ เป็ น
ต้น รวมไปถึงปฏิกิริยาการตอบสนองของผูเ้ ล่นและอารมณ์ของผูเ้ ล่น เกมมิฟิเคชันจะช่วยส่งเสริม
กระบวนการคิด การสร้างแรงจูง ใจ เสริม ทักษะด้านต่ าง ๆ สร้างการมี ส่วนร่วมในชั้นเรียน แต่
ในทางกลับกันเกมมิฟิเคชันอาจต้องใช้ความรู ค้ วามเข้าใจในการออกแบบและสร้างเพราะหากมี
ความเข้าใจไม่มากพอ อาจทาให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ สาหรับการใช้เกมมิฟิเคชันใน
การศึกษา ต้องวิเคราะห์และทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ความรู พ้ ืน้ ฐานและบริบทต่าง ๆ
จากนัน้ จึงนามากาหนดเป้าหมายการเรียนรู ้ จัดทาโครงสร้างและนามาสร้างเป็ นเกมมิฟิเคชันใน
เพื่อการจัดการเรียนรูต้ ่อไป
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชันแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาเอาหลักการในการ
สร้า งเกมมิ ฟิ เคชัน มาใช้เป็ น ขั้น ตอนในการสร้า งชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยได้ วิเคราะห์แ ละ
สังเคราะห์กลไกของเกมมิฟิเคชันมาใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ งั้ สิน้ 8 กลไก ได้แก่ เป้าหมาย การ
ให้คะแนน ระดับ การจัดการแข่งขัน กฎเกณฑ์ ระยะเวลา การให้รางวัล และกระดานแสดงลาดับ
จากนัน้ ได้นาเอาขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมร่วมกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยเกม
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มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกันออกมาเป็ นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ 5 ขัน้ สาหรับชุดกิจกรรม
การเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชัน ได้แก่ 1. เปิ ดประเด็นปั ญ หา 2. ศึกษาเรียนรู ้ 3. เกมเสริม
ความรู ้ 4. พิชิตภารกิจ 5. สรุปบทเรียน
4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ธี ร ์ว รา ชื่ น ธี ร พ งศ์ (2563, น. 101-107) ได้ ศึ ก ษาผลการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเกม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษ ย์ เพื่ อส่งเสริม ความคิดเชิ งนวัตกรรมและสัม ฤทธิผ ล
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โดยมี การศึกษาหลักการวิเคราะห์และกาหนด
เนือ้ หาของกิจกรรมให้มีกรอบเหมาะสมกับผูเ้ รียน มีเนือ้ หาต่อเนื่องกันโดยเรียงตามลาดับจากง่าย
ไปยาก กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ สร้างชุดกิจ กรรมวิทยาศาสตร์ตามองค์ประกอบของชุด
กิจกรรม ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมเกมวิทยาศาสตร์มีพัฒ นาการความคิดเชิง
นวัตกรรมระหว่างเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดร้อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และมีความคงทนในการเรียนรู ้ อีกทัง้ ยังสร้างความสนุกสนาน น่าสนใจและส่งเสริมการ
เรียนรูไ้ ด้ดี
สิ ริว รรณ ศรี พ หล และ ปฐมชัย ธะนะเนตร (2019, น. 218-237) ได้พั ฒ นาชุ ด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ สริมสร้างการร฿เท่าทันสื่อออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิกา สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้มี ทั้ ง หมด 5 ชุ ด แต่ ล ะชุ ด กิ จ กรรม
ประกอบด้ว ย ชื่ อ ชุ ด กิ จ กรรม ค าน า สารบัญ ค าชี ้แ จง สาระส าคั ญ จุ ด ประสงค์ ใบความรู ้
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทเสอบหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ รียนมีระดับการรูเ้ ท่าทันสื่อ
ออนไลน์โดยการใช้ก ารคิ ด แบบโยนิ โสมนสิ ก ารทั้ง 4 ด้าน หลัง เรีย นสูง กว่ าก่ อ นเรีย นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อีกทัง้ บรรยากาศห้องเรียนเป็ นไปอย่างสนุกสนาน ผูเ้ รียนมีส่วนร่วม
อย่างมากในการทากิจกรรม ทัง้ กิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุม่
Udu (2018) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู แ้ ละวิธี การสอนแบบบรรยายที่ส่งเสริมความคงทนในการ
เรียนรูข้ องนักเรียนในวิชาเคมี นักเรียนกลุ่มทดลองได้รบั การสอนแบบมีส่วนร่วมและการสอนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ นักเรียนกลุ่มควบคุมได้รบั การสอนแบบบรรยาย จากการศึกษาพบว่าการ
สอนแบบมี ส่วนร่วมและการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ส้ ามารถส่งเสริม ความคงทนในการ
เรียนรูว้ ิชาเคมีของนักเรียนได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยาย
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ข้ า้ งต้น จะเห็นได้ว่าชุด
กิจกรรมการเรียนรู ส้ ามารถส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางที่ดีขนึ ้ และผ่านเกณฑ์
ตามที่กาหนดเมื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์กับเกณฑ์ ช่วยสร้างความสนุกสนานเพราะผูเ้ รียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึน้ ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนีผ้ เู้ รียนที่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรม
ยังมีความคงทนในการเรียนรูใ้ นเรื่องนัน้ ๆ เนื่องจากผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูม้ ากกว่าการฟั ง
บรรยาย
4.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานเป็ นทีม
ประภาภรณ์ พลเยี่ยม (2560, น. 102-107) ได้ศึกษาการพัฒ นาทักษะการทางาน
เป็ น ที ม โดยใช้ก ารจัด การเรีย นรู แ้ บบจิ๊ก ซอว์ 2 ร่ว มกับ สื่ อ สัง คมออนไลน์ ส าหรับ นัก เรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีม เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน โดยพบว่า ผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดการ
เรียนรู แ้ บบจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับ สื่ อสังคมออนไลน์ มี ทักษะการทางานเป็ น ทีม อยู่ในระดับ มาก มี
ปฏิสมั พันธ์กันในกลุ่มมากยิ่งขึน้ นักเรียนสามารถให้คาปรึกษากันในกลุ่มได้ เข้าใจบทเรียนมาก
ยิ่งขึน้ ส่งผลให้มีสมั ฤทธิผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนรูใ้ นระดับมาก
สมพิ ศ ใยสุ่น , ปรียารัตน์ รัต นวิบูลย์, และ ชลดา จันทร์ขาว (2559, น. 73-87) ได้
ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทีมเป็ นฐานต่อความรูแ้ ละการรับรูผ้ ลการเรียนรูเ้ รื่องการพยาบาล
มารดาและครอบครัวในระยะตัง้ ครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู ก้ ่ อ นและหลัง การจัด การเรีย นรู ้ การรับ รู ผ้ ลการเรีย นรู ้ และศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้
และการรับรูผ้ ลการเรียนรู ้ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรูโ้ ดยใช้ทีม
เป็ นฐานสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .001 และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก
นรินทร์ เทพศิริ (2561) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู ป้ ระวัติศาสตร์โดยใช้โครงงาน
เป็ นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะการทางานเป็ นทีม ของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขนั้ ตอนการเรียนรูป้ ระกอบไปด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การ
ตัง้ คาถาม ขัน้ การนาเสนอ ขัน้ วางแผน และขัน้ ปฏิบัติ จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทักษะการ
ทางานเป็ นอยู่ในระดับดีทกุ แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละทุกข้อของการประเมินทักษะการทางาน
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จาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็ นทีม จะเห็นได้ว่าการทางานเป็ น
ทีม ที่ ได้รบั การออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ที ม มี ป ระสิ ทธิ ภ าพจะส่งผลให้ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้ และมี ความพึงพอใจในการเรียนรู แ้ บบทีม นอกจากนีก้ ารจัดการเรียนรู ใ้ น
ลักษณะโครงงานกลุ่ม คือให้ผูเ้ รียนได้ตั้งคาถามในประเด็นที่สนใจ หาคาตอบด้วยตนเอง และ
นาเสนอการศึกษาค้นคว้า จะช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั การทางานเป็ นทีมที่ดีขนึ ้
4.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชัน
ปริพัส ศรีส มบูรณ์ (2559) ได้พัฒ นารู ป แบบเกมมิ ฟิ เคชัน แบบที ม เสมื อ นจริง บน
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการทางานร่วมกันเป็ นทีมสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการทางานเป็ นทีมของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการเรียนรูท้ ่ีพัฒนาตาม
รูปแบบเกมมิฟิเคชัน อยู่ในระดับดีทงั้ จากการประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนร่วมทีม ความ
ความมุ่งมั่นและผูกพันกับการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก และความสนุกในการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการเรียนรูท้ ่พี ฒ
ั นาตามรูปแบบเกมมิฟิเคชันอยู่ในระดับมาก
พรรณิ สรา จั่นแย้ม (2558) ได้พัฒ นาชุดกิจกรรมด้วยกลยุทธ์ เกมมิ ฟิ เคชัน และผัง
ความคิ ด กราฟิ กแบบร่ ว มมื อ อนไลน์ ใ นการเรี ย นโดยใช้โ ครงงานเป็ นฐานเพื่ อ เสริ ม สร้า ง
ความสามารถในการแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์เชิงธุรกิจและจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ เรียนด้วยชุดกิจกรรมเกมมิฟิเคชันมีคะแนน
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาหลังเรียนแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.5
อดิ ศัก ดิ์ เมฆสมุท ร (2559) ได้พัฒ นาความสามารถการอ่านค าควบกล า้ โดยใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับเทคโนโลยีผสานความจริงที่ใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ ทคนิค เกมมิฟิเค
ชัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักเรียน จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
Barata (2013) ได้ทดลองใช้เทคนิคเกมมิ ฟิ เคชันเพื่อปรับปรุ งกระบวนการจัดการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีการให้คะแนน กระดานแสดงลาดับ ระดับและภารกิจ
โดยทาการเปรียบเทียบกับการสอนด้วยวิธีปกติ จากการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้
ความสนใจในการเรียนออนไลน์มากขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนีย้ ังทาให้การเรียนเกิดความ
น่าสนใจ กระตุน้ การมีสว่ นร่วมในการเรียนและมีสมั ฤทธิผลทางการเรียนที่ดีขึน้
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชัน จะเห็นได้ว่าการใช้เกมมิฟิเคชันมา
ประยุ ก ต์ใ ช้ในการจัด การเรี ย นการสอนจะช่ ว ยให้ผู้เรี ย นได้พั ฒ นาได้ใ นหลายด้า น ทั้ง ด้า น
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึน้ ด้านทักษะต่าง ๆ รวมถึงด้านทักษะการทางานเป็ นทีม อีกทัง้ ยังส่งผลให้ผูเ้ รียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู ้ ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ นระดับมาก
สรุปได้ว่าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้
เนื่องจากผูเ้ รียนจะได้ฝึกคิดแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถกู บรรจุอยู่ในชุดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้แ ต่ ล ะหน่ ว ยย่ อ ย นอกจากนี ้ยั ง การน าหลัก การและเทคนิ ค ของเกมมิ ฟิ เคชัน มา
ประยุกต์ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน เกิดความสนุกสนาน
ท้าทายและความต้องการเอาชนะ ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่ คอยกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนทาพฤติกรรมซา้ ๆ จนเกิด
เป็ นทักษะขึน้ ทั้งนีร้ วมไปถึงทักษะการทางานเป็ นทีมที่ผูว้ ิจัยต้องการพัฒ นาให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
ด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งพัฒ นาชุดกิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชันขึน้ โดยอ้างอิงตาม
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ี ได้ศึกษา ทั้งนีเ้ พื่ อต้องการส่งเสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม ของ
ผูเ้ รียนให้เป็ นไปในทิศทางที่ดีขนึ ้
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิด เกมมิฟิเคชัน เพื่อ
ส่ง เสริม ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม ในรายวิช าการศึกษาค้น คว้าและสร้างองค์ค วามรู ้ ได้มี ก าร
ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ทัง้ หมด 12 ห้อง จานวน 499 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2/8 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก
ระยะเวลาในการทดลอง
ผูว้ ิจัยทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 6
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 120 นาที ทาการทดลองผ่านรูปแบบออนไลน์
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนื ้อหาที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ น เนื ้อหารายวิช าการศึกษาค้น คว้าและสร้างองค์
ความรู ้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ซึ่งเป็ นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โดยมีหวั ข้อย่อย ดังนี ้
1. รูจ้ กั การเขียนโครงร่าง
2. โครงร่างสร้างสรรค์
3. การใช้ Mind Mapping เพื่อเขียนโครงร่าง
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4. รูปแบบรายงานเชิงวิชาการ
5. การเรียบเรียงหัวข้อและการเขียนบรรณานุกรม
6. การนาเสนอด้วยอินโฟกราฟิ ก
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี ้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิ ดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
2. แบบประเมิ นคุณ ภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิด เกมมิ ฟิ เคชันเพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีมในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
3. แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
4. แบบประเมินคุณภาพแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
5. แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง
6. แบบประเมินความคุณภาพแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง
7. แบบประเมินผลชิน้ งานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
8. แบบประเมินคุณภาพแบบประเมินผลชิน้ งานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ้
เครื่องมือวิจัยชิน้ ที่ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึก ษาและวิ เคราะห์ห ลัก สูต รรายวิช าการศึก ษาค้น คว้าและสร้างองค์ค วามรู ้
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูเ้ พื่อกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้
และสาระการเรียนรู ้ และกาหนดหน่วยการเรียนย่อยของชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิ
เคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม โดยกาหนดชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ 6 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 รูจ้ กั การเขียนโครงร่าง
กิจกรรมที่ 2 โครงร่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 3 การใช้ Mind Mapping เพื่อเขียนโครงร่าง
กิจกรรมที่ 4 รูปแบบรายงานเชิงวิชาการ
กิจกรรมที่ 5 การเรียบเรียงหัวข้อและการเขียนบรรณานุกรม
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กิจกรรมที่ 6 การนาเสนอด้วยอินโฟกราฟิ ก
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด เกี่ยวกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมร่วมกับ
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยเกม โดยอ้างอิงจากแนวคิดของ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น.1819), ธี รว์ รา ชื่ น ธี รพงศ์ (2563, น. 38-39), สุค นธ์ สิ น ธพานนท์ และคณะ (2545, น. 161) และ
กุณ ฑรี เพ็ ชรทวีพ รเดช (2550, น. 165-166) จากนั้นนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็ น
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ 5 ขัน้ ตอน ที่นามาใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ได้แก่ 1. เปิ ดประเด็นปัญหา 2. ศึกษาเรียนรู ้ 3. เกมเสริมความรู ้ 4. พิชิตภารกิจ 5. สรุปบทเรียน
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเกมมิฟิเคชัน โดยได้สงั เคราะห์กลไกของเกมมิฟิเค
ชันจากแนวคิดของ Zimbrick (2013, p. 78), ชนัตถ์ พูนเดช และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ (2559, น.
332) เพื่อนากลไกของเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
มีทงั้ สิน้ 8 กลไก ได้แก่ 1) เป้าหมาย 2) การให้คะแนน 3) กฎเกณฑ์ 4) ระดับ 5) การจัดการแข่งขัน
6) ระยะเวลา 7) การให้รางวัล 8) กระดานแสดงลาดับ
4. ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้โ ดยศึ ก ษา
องค์ประกอบของชุดกิจ กรรมการเรียนรู จ้ าก เขมณัฏ ฐ์ มิ่ งศิริธรรม (2559, น. 30) และ ชัยยงค์
พรหมวงศ์ (2525, น. 150-160) วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นองค์ประกอบของชุดกิจ กรรมการ
เรียนรู ้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คู่มือ 2) เนือ้ หาสาระ 3) สื่อการสอน และ 4) การประเมินผล
5. ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม เพื่ อ น ามา
วิเคราะห์และหาคุณลักษณะของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาองค์ประกอบการ
ทางานเป็ นทีม ที่มีประสิทธิภาพจากโรเวอร์ส (Rovers, 2015), หลุย จาปาเทศ (2540, น. 111114), วราภรณ์ ตระกู ล สฤษดิ์ (2549, น. 9-11) และ ธี ร ะเดช ริว้ มงคล (2555, น. 6-8) เพื่ อ
พิจารณาคาอธิบายและคุณลักษณะขององค์ประกอบการทางานเป็ นทีมที่ ปรากฏร่วมกันและนา
องค์ประกอบการทางานเป็ นทีมที่ถูกกล่าวถึงบ่อยมาปรับใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย 5 ด้าน
ดังนี ้
ด้านที่ 1 การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม
ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
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6. จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนิน การออกแบบและร่างชุดกิ จ กรรมการ
เรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีมตามเนือ้ หาและข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ ยวข้อง ซึ่งในแต่ละกิจ กรรมจะประกอบด้วย ชื่ อกิจกรรม คู่มื อการใช้ชุด
กิจกรรมสาหรับครู คาชีแ้ จงในการใช้ชุดกิจกรรม จุดมุ่งหมายการเรียนรู ้ เนือ้ หาสาระและสื่อการ
เรียนรู ้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันจะประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมจะใช้เวลา 120 นาที รวมระยะเวลาการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู ้ 6 สัปดาห์
7. นาร่างชุดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านเนือ้ หา ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผล
ประเมิ นผลและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 3 ท่าน ประเมิ น คุณ ภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรูท้ งั้ ด้านเนือ้ หาและด้านเทคโนโลยี โดยพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ของข้อ
คาถามกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกาหนดไว้ ดังนี ้
+1 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง
ไม่มีคณ
ุ ภาพ ไม่สามารถนาไปใช้ได้
ทั้ง นี ้ เกณฑ์ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องของผู้เชี่ ยวชาญต้อ งอยู่ในระดับ เท่ ากับ หรือ
มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป จึ งถื อ ว่ าชุดกิ จ กรรมมี คุณ ภาพและนาไปใช้ได้ ถ้าต่ ากว่า 0.5 แสดงว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู ไ้ ม่มีคุณภาพ ไม่สามารถนามาใช้ได้ รวมถึงข้อบกพร่องอื่น ๆ และข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติมเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปทดลองจริง จากการประเมินโดยผู้เชี่ ยวชาญ พบว่า
คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่ 2 – 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มี
คะแนน เท่ากับ 1 ยกเว้นด้านที่ 1 ข้อ 3 กิจกรรมสอดคล้องกับเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ พบว่า มี
คะแนน เท่ากับ 0.67 เนื่องจากบางกิจกรรมที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ นั้ อาจยังไม่ทาให้ผเู้ รียน
บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรูไ้ ด้ ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้แก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วคือเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมเกม สื่อการสอนและกาหนดภารกิจรูปแบบอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มากขึน้
เครื่องมือวิจัยชิน้ ที่ 2 แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
เกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสร้างแบบประเมิน
2. กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมิน ชุดกิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิด
เกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อส่ง เสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิช าการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
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ความรู ้ ทั้งด้านแนวคิดและหลักการมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู ร้ ายวิชา
องค์ประกอบของรูปแบบชุดกิจกรรมมีความครอบคลุมตามองค์ประกอบหลักของรูปแบบการสอน
ทั่วไป องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกับชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมทักษะการ
ทางานเป็ นทีม
3. กาหนดข้อคาถามในการสร้างแบบประเมิน คุณ ภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นที่ 1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ด้า นที่ 2 เนื ้อ หา ด้า นที่ 3 กิ จ กรรม ด้า นที่ 4
สื่อการเรียนรู ้ และด้านที่ 5 การวัดผลและการประเมินผล
4. สร้างแบบประเมิ น คุณ ภาพส าหรับ ผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ ยวชาญด้าน
เนือ้ หา ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีลกั ษณะ
เป็ นแบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกาหนดไว้ ดังนี ้
+1 หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง
ไม่สอดคล้อง ไม่สามารถนาไปใช้ได้
จากนัน้ นาแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีสร้างขึน้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้ หาและปรับปรุ งแก้ไข ทัง้ นี ้ เกณฑ์ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญต้องอยู่ในระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ขึน้ ไป จึงถือว่าชุด
กิจกรรมการเรียนรู ม้ ีคุณ ภาพและนาไปใช้ได้ ถ้าต่ากว่า 0.5 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ม่ มี
คุณภาพและไม่สามารถนามาใช้ได้
5. นาแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
6.นาแบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม
เครื่องมือวิจัยชิน้ ที่ 3 แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมิน
เพื่อน 5 ด้าน ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบการประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม จาก
ปริพสั ศรีสมบูรณ์ (2559, น. 59) เพื่อนามาแนวทางในการสร้างแบบประเมินทักษะการทางานเป็ น
ทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
2. ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม เพื่ อ น ามา
วิเคราะห์และหาคุณลักษณะของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาองค์ประกอบการ
ทางานเป็ นทีม ที่มีประสิทธิภาพจากโรเวอร์ส (Rovers, 2015), หลุย จาปาเทศ (2540, น. 111-
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114), วราภรณ์ ตระกู ล สฤษดิ์ (2549, น. 9-11) และ ธี ร ะเดช ริว้ มงคล (2555, น. 6-8) เพื่ อ
พิจารณาคาอธิบายและคุณลักษณะขององค์ประกอบการทางานเป็ นทีมที่ ปรากฏร่วมกันและนา
องค์ประกอบการทางานเป็ นทีมที่ถูกกล่าวถึงบ่อยมาปรับใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย 5 ด้าน
ดังนี ้
ด้านที่ 1 การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม
ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
3. สร้างแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นแบบเพื่อนประเมินเพื่อน โดยให้ขอ้ คาถาม
ครอบคลุมองค์ประกอบของการทางานเป็ นทีมที่สงั เคราะห์ไว้ขา้ งต้น มีลกั ษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
5
หมายถึง
ระดับมากที่สดุ
4
หมายถึง
ระดับมาก
3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับน้อย
1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สดุ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมโดยเพื่อนร่วมทีม โดย
การหาค่าเฉลี่ย (x) ของข้อคาถามแต่ละข้อ โดยเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยใน
แต่ละข้อคาถามมีการแปลความหมาย ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง ระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง ระดับปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
5. นาแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมิ น ความสอดคล้องของ
แบบสอบถามโดยให้คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อ โดยพิ จ ารณาความสอดคล้อง (IOC) ของข้อ
คาถามกับองค์ประกอบการทางานเป็ นทีม โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกาหนดไว้ ดังนี ้
+1
หมายถึง
สอดคล้อง
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0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง
ไม่สอดคล้อง
ทั้ง นี ้ เกณฑ์ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องของผู้เ ชี่ ยวชาญต้อ งอยู่ในระดับ เท่ ากับ หรือ
มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป จึงถือว่ามีความสอดคล้องและนาไปใช้ได้ ถ้าต่ากว่า 0.5 แสดงว่า ข้อคาถาม
ไม่สามารถนามาใช้ได้ รวมถึงข้อบกพร่องอื่น ๆ และข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
จากการประเมินคุณภาพของแบบประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องในแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อนทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 1
มีคุณ ภาพและสามารถนาไปใช้ได้ ทั้งนีผ้ ูว้ ิจัยได้ปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนจะ
นาไปใช้จริง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมโดยเพื่อนร่วมทีม โดย
การหาค่าเฉลี่ย (x) ของข้อคาถามแต่ละข้อ โดยเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยใน
แต่ละข้อคาถามมีการแปลความหมาย ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง ระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง ระดับปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
เครื่องมือวิจัยชิน้ ที่ 4 แบบประเมินความสอดคล้องแบบประเมินทักษะการ
ทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสร้างแบบประเมิน
2. กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมิน แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม
แบบเพื่อนประเมินเพื่อน ทัง้ ด้านแนวคิดและหลักการมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ของทักษะการทางานเป็ น ทีม ข้อคาถามของแบบประเมิ นทักษะการท างานเป็ นทีม แบบเพื่ อน
ประเมินเพื่อนมีความครอบคลุมและส่งเสริมให้เห็นถึงทักษะการทางานเป็ นทีม
3. กาหนดข้อคาถามในการสร้างแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่ อน
ประเมิ นเพื่ อน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การสื่อสารภายในทีม ที่มี ประสิทธิ ภ าพด้านที่ 2 หลักการ
ทางานร่วมกันภายในทีม ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า และด้าน
ที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
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4. สร้า งแบบประเมิ น ส าหรับ ผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ได้แ ก่ ผู้เชี่ ย วชาญด้า นเนื ้อ หา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ประเมินความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกาหนดไว้ ดังนี ้
+1 หมายถึง
สอดคล้อง
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง
ไม่สอดคล้อง
จากนัน้ นาแบบประเมินความสอดคล้องที่สร้างขึน้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
พิ จ ารณาตรวจสอบความครอบคลุม ของเนื ้อ หาและปรับ ปรุ ง แก้ไข ทั้ง นี ้ เกณฑ์ค่ าดัช นี ค วาม
สอดคล้อ งของผู้เชี่ ย วชาญต้อ งอยู่ ในระดับ เท่ า กับ หรื อ มากกว่ า 0.5 ขึ น้ ไป จึ ง ถื อ ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องและนาไปใช้ได้ ถ้าต่ากว่า 0.5 แสดงแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อน
ประเมินเพื่อนว่าไม่สามารถนามาใช้ได้
5. นาแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
6. นาแบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบ
เพื่อนประเมินเพื่อนให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินค่าความสอดคล้อง
เครื่องมือวิจัยชิน้ ที่ 5 แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง
5 ด้าน ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบการประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม จาก
ปริพสั ศรีสมบูรณ์ (2559, น. 59) เพื่อนามาแนวทางในการสร้างแบบประเมินทักษะการทางานเป็ น
ทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
2. ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม เพื่ อ น ามา
วิเคราะห์และหาคุณลักษณะของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาองค์ประกอบการ
ทางานเป็ นทีม ที่มีประสิทธิภาพจากโรเวอร์ส (Rovers, 2015), หลุย จาปาเทศ (2540, น. 111114), วราภรณ์ ตระกู ล สฤษดิ์ (2549, น. 9-11) และ ธี ร ะเดช ริว้ มงคล (2555, น. 6-8) เพื่ อ
พิจารณาคาอธิบายและคุณลักษณะขององค์ประกอบการทางานเป็ นทีมที่ ปรากฏร่วมกันและนา
องค์ประกอบการทางานเป็ นทีมที่ถูกกล่าวถึงบ่อยมาปรับใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย 5 ด้าน
ดังนี ้
ด้านที่ 1 การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม
ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
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ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
3. สร้า งแบบประเมิ น ตนเองด้า นทั ก ษะการท างานเป็ นที ม โดยให้ ข้อ ค าถาม
ครอบคลุมองค์ประกอบของการทางานเป็ นทีมที่สงั เคราะห์ไว้ขา้ งต้น มีลกั ษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
5
หมายถึง
ระดับมากที่สดุ
4
หมายถึง
ระดับมาก
3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับน้อย
1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สดุ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล แบบประเมินตนเองด้านทักษะการทางานเป็ นทีม โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x) ของข้อคาถามแต่ละข้อ โดยเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ข้อคาถามมีการแปลความหมาย ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง ระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง ระดับปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
5. นาแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมินให้คะแนนข้อคาถามแต่
ละข้อ โดยพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามกับองค์ประกอบการทางานเป็ นทีม โดย
ค่าดัชนีความสอดคล้องกาหนดไว้ ดังนี ้
+1
หมายถึง
สอดคล้อง
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง
ไม่สอดคล้อง
ทั้ง นี ้ เกณฑ์ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องของผู้เชี่ ยวชาญต้อ งอยู่ในระดับ เท่ ากับ หรือ
มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป จึงถือว่ามีความสอดคล้องและนาไปใช้ได้ ถ้าต่ากว่า 0.5 แสดงว่า ข้อคาถามไม่
สามารถนามาใช้ได้ รวมถึงข้อบกพร่องอื่น ๆ และข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติมเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
จากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าค่าดัชนีค วามสอดคล้องในแบบประเมินทักษะการทางาน
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เป็ นทีมแบบประเมินตนเองทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 1 สามารถนาไปใช้ได้ ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั
ได้ปรับปรุงตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนจะนาไปใช้จริง
เครื่องมือวิจัยชิน้ ที่ 6 แบบประเมินความสอดคล้องแบบประเมินทักษะการ
ทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสร้างแบบประเมิน
2. กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมิน แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม
แบบประเมินตนเอง ทั้งด้านแนวคิดและหลักการมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบของ
ทักษะการทางานเป็ นทีม ข้อคาถามของแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง
มีความครอบคลุมและส่งเสริมให้เห็นถึงทักษะการทางานเป็ นทีม
3. กาหนดข้อคาถามในการสร้างแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมิน
ตนเอง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การสื่อสารภายในทีม ที่ มี ประสิทธิ ภ าพด้านที่ 2 หลักการทางาน
ร่วมกันภายในทีม ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า และด้านที่ 5
การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
4. สร้า งแบบประเมิ น ส าหรับ ผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ได้แ ก่ ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นเนื ้อ หา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ประเมินความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกาหนดไว้ ดังนี ้
+1 หมายถึง
สอดคล้อง
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง
ไม่สอดคล้อง
จากนัน้ นาแบบประเมินความสอดคล้องที่สร้างขึน้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
พิ จ ารณาตรวจสอบความครอบคลุม ของเนื ้อ หาและปรับ ปรุ ง แก้ไข ทั้ง นี ้ เกณฑ์ค่ าดัช นี ค วาม
สอดคล้อ งของผู้เชี่ ย วชาญต้อ งอยู่ ในระดับ เท่ า กับ หรื อ มากกว่ า 0.5 ขึ น้ ไป จึ ง ถื อ ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องและน าไปใช้ได้ ถ้าต่ ากว่า 0.5 แสดงว่า แบบประเมิ น ทักษะการทางานเป็ น ทีม แบบ
ประเมินตนเองไม่สามารถนามาใช้ได้
5. นาแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
6. นาแบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบ
ประเมินตนเองให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินค่าความสอดคล้อง
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เครื่องมือวิจัยชิน้ ที่ 7 แบบประเมินผลชิน้ งานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู ้และแบบประเมิ นผลชิ น้ งานรายวิช า
สื่อสารและการนาเสนอของหลักสูตรโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ สมุทรปราการ เพื่อนามากาหนดเป็ นแนว
ทางการในการสร้างข้อประเมินแบบประเมินผลชิน้ งานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ้ เพื่อใช้วัดสัมฤทธิผลทางการเรียน โดยการประเมินจะดูจากการเขียนรายงานวิชาการที่
ผูเ้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้าเป็ นรายกลุม่ ประกอบด้วยการประเมิน 5 ข้อ ดังนี ้
1. เนือ้ หาถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและครอบคลุมหัวข้อ
2. การจัดรูปแบบตรงตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
3. การใช้ภาษาได้ถกู ต้อง สมบูรณ์
4. การนาเสนอผลงานเหมาะสมและน่าสนใจ
5. ความตรงต่อเวลา
2. สร้างแบบประเมินผลชิน้ งาน โดยมีลกั ษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
5
หมายถึง
ระดับดีมาก
4
หมายถึง
ระดับดี
3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับพอใช้
1
หมายถึง
ระดับปรับปรุง
3. นาแบบประเมินผลชิน้ งานกลุม่ ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องจานวน 3
ท่าน ประเมินให้คะแนนแบบประเมินแต่ละข้อ โดยพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ของข้อแบบ
ประเมินกับจุดประสงค์การเรียนรู ร้ ายวิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู ้ โดยค่าดัชนี
ความสอดคล้องกาหนดไว้ ดังนี ้
+1
หมายถึง
สอดคล้อง
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง
ไม่สอดคล้อง
ทั้ง นี ้ เกณฑ์ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องของผู้เชี่ ยวชาญต้อ งอยู่ในระดับ เท่ ากับ หรือ
มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป จึงถือว่ามีความสอดคล้องและนาไปใช้ได้ ถ้าต่ากว่า 0.5 แสดงว่า ข้อคาถามไม่
สามารถนามาใช้ได้ รวมถึงข้อบกพร่องอื่น ๆ และข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติมเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
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จากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องในแบบประเมินผลชิน้ งานทุกข้อมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 1 สามารถนาไปใช้ได้
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบประเมินผลชิน้ งานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ม้ ี เกณฑ์ก ารประเมิ น ผลคะแนนแบบรู บ ริค (Rubric scoring) วิเคราะห์ค ะแนนโดยน า
ผลรวมของคะแนนรายข้อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70%
เครื่องมือวิจัยชิน้ ที่ 8 แบบประเมินความสอดคล้องแบบประเมินผลชิน้ งาน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสร้างแบบประเมิน
2. ก าหนดวัต ถุป ระสงค์เฉพาะของการประเมิ น แบบประเมิ น ผลชิ น้ งานรายวิ ช า
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ทั้งด้านแนวคิดและหลักการของการสร้างชิน้ งานมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู ร้ ายวิชา องค์ประกอบของชิน้ งานมีความครอบคลุม
ตามองค์ประกอบหลักของรายวิชาการ
3. กาหนดข้อคาถามในการสร้างแบบประเมินผลชิน้ งานรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรูใ้ ห้ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
4. สร้างแบบประเมินสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนือ้ หา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ประเมินความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกาหนดไว้ ดังนี ้
+1 หมายถึง
สอดคล้อง
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง
ไม่สอดคล้อง
จากนัน้ นาแบบประเมินความสอดคล้องที่สร้างขึน้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
พิ จ ารณาตรวจสอบความครอบคลุม ของเนื ้อ หาและปรับ ปรุ ง แก้ไข ทั้ง นี ้ เกณฑ์ค่ าดัช นี ค วาม
สอดคล้อ งของผู้เชี่ ย วชาญต้อ งอยู่ ในระดับ เท่ า กับ หรื อ มากกว่ า 0.5 ขึ น้ ไป จึ ง ถื อ ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องและนาไปใช้ได้ ถ้าต่ากว่า 0.5 แสดงว่าแบบประเมินผลชิน้ งานไม่สามารถนามาใช้ได้
5. นาแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
6. น าแบบประเมิ น ความสอดคล้อ งของแบบประเมิ น ผลชิ ้น งานให้ผู้เชี่ ย วชาญ
ประเมินค่าความสอดคล้อง

77
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับ การวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ท ดลองและเก็ บข้อมูลด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 โดยใช้ชุดกิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิด เกมมิ ฟิ เคชัน เพื่อส่งเสริม ทักษะการ
ทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
1. ผู้ วิ จั ย ท าการสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) ด้วยวิธีจับสลากเพื่อมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างการทดลองการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ าม
แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรูเ้ ป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์
2. ผูว้ ิจยั ปฐมนิเทศและชีแ้ จงถึงจุดประสงค์ของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด
เกมมิฟิ เคชัน เพื่อส่งเสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ้ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจในบทบาทของผูเ้ รียน และบทบาทของครู ในการเรียนการสอน
วิธีการเรียนการสอนโดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยจะมีการประเมิน
ทักษะการทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 ผูว้ ิจยั แบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนออกเป็ น 6 กลุม่ กลุม่ ละ 5 คน โดยคละผูเ้ รียนเก่ง กลาง
อ่อน ให้อยู่ในกลุม่ เดียวกัน
2.2 สัปดาห์ท่ี 1 ผูว้ ิจัยดาเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรมที่ 1 ผูว้ ิจัยให้
ผูเ้ รียนทาแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม 2 ชุด ประกอบด้วย 1) แบบประเมินทักษะการ
ท างานเป็ น ที ม แบบประเมิ น ตนเอง และ 2) แบบประเมิ น ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม แบบเพื่ อ น
ประเมิ น เพื่ อน ผู้วิจัย เก็บ รวบรวมผลการประเมิ น ทักษะการท างานเป็ นที ม ทั้ง 2 ชุดในครัง้ ที่ 1
จากนัน้ ให้ใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1
2.3 สัปดาห์ท่ี 2 ผูว้ ิจัยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรมที่ 2 และในสัปดาห์ท่ี 3
ผูว้ ิจยั ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรมที่ 3 โดยผูเ้ รียนยังไม่ตอ้ งทาแบบประเมินทักษะการทางาน
เป็ นทีมใน 2 สัปดาห์นี ้
2.4 สัปดาห์ท่ี 4 ผูว้ ิจัยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรมที่ 4 เมื่อใช้ชุดกิจกรรม
การเรีย นรู ช้ ุ ด ที่ 4 เสร็จ แล้ว ผู้วิ จัย ให้ผู้เรี ย นท าแบบประเมิ น ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม 2 ชุ ด
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม แบบประเมินตนเอง และ 2) แบบประเมิน
ทักษะการทางานเป็ นแบบเพื่อนประเมินเพื่อน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมผลการประเมินทักษะการทางาน
เป็ นทีมทัง้ 2 ชุดในครัง้ ที่ 2
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2.5 สัปดาห์ท่ี 5 ผูว้ ิจัยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรมที่ 5 โดยผูเ้ รียนยังไม่ทา
แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมสัปดาห์นี ้
2.6 สัปดาห์ท่ี 6 ผูว้ ิจัยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรมที่ 6 เมื่อใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู ก้ ิจกรรมที่ 6 เสร็จแล้ว ผูว้ ิจัยให้ผูเ้ รียนทาแบบประเมิ นทักษะการทางานเป็ นทีม 2 ชุด
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม แบบประเมินตนเอง และ 2) แบบประเมิน
ทักษะการทางานเป็ นทีม แบบเพื่อนประเมิ นเพื่อน ผูว้ ิจัยเก็บรวบรวมผลการประเมิน ทักษะการ
ทางานเป็ นทีมทัง้ 2 ชุดในครัง้ ที่ 3
2.7 เมื่อสิน้ สุดการจัดการเรียนรูต้ ามที่กาหนด ผูว้ ิจยั ประเมินผลงานของผูเ้ รียนแต่
ละกลุม่ โดยใช้แบบประเมินผลชิน้ งานกลุม่ เพื่อดูสมั ฤทธิผลทางการเรียนของผูเ้ รียน
3. ผู้วิ จัย น าผลที่ ได้จ ากแบบประเมิ น ทักษะการท างานเป็ น ที ม และแบบประเมิ น ผล
ชิน้ งานกลุม่ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
แบบแผนการทดลอง
การศึกษาค้นคว้าวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดาเนินการทดลองโดยใช้แบบ
แผนการทดลองรู ปแบบการวัดซ า้ (One-Shot Repeated Measured Design) ซึ่งมี รูป แบบการ
วิจยั ดังนี ้
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง
(R)E

O1

X

O2

X

สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในแบบแผนการวิจยั
E หมายถึง กลุม่ ทดลอง
X หมายถึง การใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
O1 หมายถึง การประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมก่อนการทดลอง
O2 หมายถึง การประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมระหว่างการทดลอง
O3 หมายถึง การประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมหลังการทดลอง

O3
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัย เรื่อง การพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิเคชัน เพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ผูว้ ิจัยได้นาโครงร่าง
วิทยานิพ นธ์เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ ายจริยธรรมในมนุษย์เพื่อพิจารณาขออนุญ าตในการเก็บ
ข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง และได้ปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมในมนุษย์ ดังนี ้
1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
ผูว้ ิจัยได้ทาหนังสื อชี ้แจงรายละเอียดต่อกลุ่ม ตัวอย่าง ผูป้ กครองและโรงเรียนเพื่อขอ
อนุญาตในการยินยอมเพื่อเก็บข้อมูลการวิจยั จากนัน้ ได้แนะนาตัวและอธิบายเรื่องการทดลองและ
เก็บข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นีว่าเป็ นไปด้วยความสมัครใจและชีแ้ จงว่าหากไม่ยินยอมในระหว่างการ
เก็บข้อมูลหรือต้องการที่จะถอนตัวนั้น กลุ่มตัวอย่างสามารถกระทาได้ตลอดเวลา ไม่มีผลใดต่อ
การเรียนการสอนปกติ การเก็บข้อมูลที่ได้จากการวิจยั จะเป็ นความลับเพื่อใช้ในเชิงวิชาการเท่านัน้
และจะทาลายเมื่อครบกาหนด 1 ปี หลังจากการวิจยั ได้รบั การเผยแพร่
2. หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence)
ผูว้ ิจยั ได้ชีแ้ จงประโยชน์ท่กี ลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั จากการวิจยั คือ การเรียนรูโ้ ดยการใช้ชุด
กิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชัน ที่พัฒ นาขึน้ เพื่ อส่งเสริม ทักษะการท างานเป็ นที ม
โดยเฉพาะ นอกจากนีไ้ ด้ชีแ้ จงโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการเก็บข้อมูลอย่างชัดเจนว่า ในการ
วิจยั นัน้ ไม่มีความเสี่ยงต่อร่างกาย จิตใจ สถานะทางสังคมและฐานะทางการเงิน และอันตรายทาง
กฎหมายแต่อย่างใด
3. หลักความยุติธรรม (Justice)
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยความเท่าเทียมโดยใช้การคัดเลือกด้วยวิธีการสุม่ แบบ
แบ่งกลุ่มโดยใช้หอ้ งเป็ นฐานสุ่มเท่านัน้ ไม่กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์คะแนนหรือเพศ เพื่อลด
ความเหลื่อมลา้ ของความเป็ นมนุษย์
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี ้
1. การประเมิ น คุณ ภาพชุดกิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิด เกมมิ ฟิ เคชัน เพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีม รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยเป็ นการให้คะแนน
ความสอดคล้องระหว่างชุดกิจกรรมการเรียนรู ก้ ับจุดประสงค์การเรียนรู ร้ ายวิชาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
และนามาหาค่าเฉลี่ย ถ้าค่า IOC ที่ได้ต่ากว่า 0.50 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ นั้ ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ไม่สามารถนามาใช้ได้หรือต้องปรับปรุงใหม่
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2. การหาค่ าความสอดคล้องของแบบประเมิ น ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม แบบเพื่ อ น
ประเมิ นเพื่ อน แบบประเมิ น ทักษะการทางานเป็ นทีม แบบประเมิ นตนเองและแบบประเมิ นผล
ชิน้ งานกลุ่ม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เป็ นการให้คะแนนความสอดคล้องระหว่างแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม แบบเพื่อนประเมินเพื่อน แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม
แบบประเมิ น ตนเอง และแบบประเมิ น ผลชิ น้ งานกลุ่ม กับ องค์ป ระกอบการท างานเป็ น ที ม ที่ มี
ประสิ ทธิภ าพของผู้เชี่ยวชาญและนามาหาค่าเฉลี่ย ถ้าค่า IOC ที่ได้ต่ากว่า 0.50 แสดงว่า แบบ
ประเมินนัน้ ไม่เหมาะสม ต้องปรับปรุงใหม่
3. การวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียน เป็ นการให้คะแนนการตอบแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็ นทีม แบบเพื่อนประเมินเพื่อนและแบบประเมินทักษะการทางานเป็ น
ทีมแบบประเมินตนเอง ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซา้ (Repeated Measures
Designs)
4. การวิเคราะห์สัม ฤทธิ ผลทางการเรียนของผู้เรียน เป็ นการให้คะแนนการตอบแบบ
ประเมินผลชิน้ งานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ เทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ใช้
รูปแบบการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบ One sample test
ค่าสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี ้
1. สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of item
Objective Congruence: IOC)
2. การศึ ก ษาผลการศึ ก ษาพั ฒ นาการทั ก ษะการท างานเป็ นที ม ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐาน Repeated measures ANOVA
3. การศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชุด
กิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อส่ง เสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิช า
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู โ้ ดยเทียบกับเกณฑ์ ใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย One Sample Ttest
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิ เคชันเพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ” เป็ นการพัฒ นาชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด เกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อ ส่ ง เสริม ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม และเป็ น
การศึกษาพัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมและสัมฤทธิผลทางการเรียนของผูเ้ รียนหลังการใช้
ชุดกิ จ กรรมการเรียนรู ้ ทั้ง นี ้ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยแบ่ง ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การท างานเป็ นที ม ในรายวิ ช าการศึ ก ษาค้น คว้า และสร้า งองค์ค วามรู ้ ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
2. ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
3. ผลการศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้ชุด
กิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อส่ง เสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิช า
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางาน
เป็ นทีม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับทักษะการทางานเป็ นทีม เพื่อ
สารวจสภาพปั ญ หาของการทางานเป็ นทีม คุณลักษณะของการทางานเป็ นทีม และวิธีการที่ใช้
ส่งเสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม จากการศึกษา พบว่า การใช้ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ ป็ นอีกหนึ่งวิธีท่ีจะช่วยนามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเ้ รียน อีกทัง้ การใช้กลไกของเกมยัง
สามารถนามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียนได้เช่นกัน
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จากการศึกษาข้อมูล ผูว้ ิจัยจึงนาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
เป็ นทีม ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละเกมมิฟิเคชัน มาสังเคราะห์และนาไปพัฒนาเป็ นชุดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู ้ ซึ่งชุดกิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชันเพื่ อส่งเสริม ทักษะการ
ทางานเป็ นทีมประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คู่มือครู 2) เนือ้ หาสาระ 3) สื่อการสอน และ
4) การประเมินผล

ภาพประกอบ 1 รูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
จากภาพประกอบ 1 รู ปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิเคชัน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ประกอบไป
ด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ทักษะการทางานเป็ นทีม องค์ประกอบที่ 2 ขัน้ ตอน
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน 5 ขัน้ ตอน และองค์ประกอบ
ที่ 3 กลไกเกมมิฟิเคชัน 8 กลไก
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องค์ประกอบของทักษะการทางานเป็ นทีม 5 ด้าน
จากการศึกษางานเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมนั้น ผูว้ ิจัยได้ทาการ
สังเคราะห์ออกมาเป็ นองค์ประกอบการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพทัง้ 5 ด้าน โดยสังเคราะห์
จากโรเวอร์ส (Rovers, 2015), หลุย จ าปาเทศ (2540, น. 111-114), วราภรณ์ ตระกู ล สฤษดิ์
(2549, น. 9-11) และ ธีระเดช ริว้ มงคล (2555, น. 6-8) ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการประเมินทักษะ
การทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียนได้ ดังนี ้
ด้า นที่ 1 การสื่ อ สารภายในที ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ สมาชิ ก ในที ม มี ก ารพู ด คุ ย
ปรึกษาหารือกันอย่างสม่าเสมอ มี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน มีวิธีการและช่องทางในติดต่อสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการทางานของทีม
ด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม คือ สมาชิกมีวตั ถุประสงค์ในการทางานไปใน
ทิศทางเดียวกัน รู บ้ ทบาทหน้าที่ของตนเองและดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีการแบ่งหน้าที่ในทีมอย่างชัดเจนตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน
ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ คือ สมาชิกมีการปฏิบตั ิตามแผนการทางาน
ที่วางไว้ เคารพกฎและกติกาที่สร้างขึน้ ร่วมกันและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้การทางานบรรลุ
ตามวัต ถุป ระสงค์ เกิ ดความภาคภูมิ ใจในผลงาน ค านึง ถึงผลประโยชน์ต่อ กลุ่ม เป็ น อย่างแรก
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ท่ไี ด้รบั ในกลุม่ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า คือ ผูน้ าสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ ให้สมาชิกอย่างเหมาะสม แก้ไข
ปั ญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สามารถติดตามงานและมีความรอบรูด้ า้ นต่าง ๆ มีวิธีการ
สื่อสารกับสมาชิกที่ดี สามารถโน้มน้าวสมาชิกได้
ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม คือ สมาชิกในทีมรูค้ วามถนัดของเพื่อน
สมาชิก สามารถดึงเอาศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานของทีมได้ รวมถึงทีมมีความ
เชื่อมั่น ไว้วางใจ และมั่นใจในการทางานของเพื่อนร่วมทีม
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ภาพประกอบ 2 กระบวนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
จากภาพประกอบ แสดงกระบวนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด
เกมมิฟิเคชันและกลไกของเกมมิฟิเคชัน 8 กลไก ได้แก่ เป้าหมาย การให้คะแนน กฎเกณฑ์ ระดับ
ระยะเวลา การจัดการแข่งขัน การให้รางวัลและกระดานแสดงล าดับ (Zimbrick, 2013, p. 78;
ชนัตถ์ พูนเดช และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์, 2559, น. 332) ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู ้ มุ่งเน้นให้บทเรียนมีความน่าสนใจ เกิดความท้าทายผูเ้ รียน เกิดความสนุกสนาน และ
ช่วยปรับพฤติกรรมของผูเ้ รียนให้เกิดทักษะการทางานเป็ นทีมที่ดียิ่งขึน้ โดยกิจกรรมจะส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนช่วยเหลือกัน รับฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและกันและร่วมมือกันเพื่อให้กิจกรรมกลุ่มบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ โดยกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
เกมมิฟิเคชัน ประกอบด้วย 5 กระบวนการ (ปรับประยุกต์จาก สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553, น.1819; ธีรว์ รา ชื่นธีรพงศ์, 2563, น. 38-39; สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545, น. 161; กุณฑรี เพ็ช
รทวีพรเดช, 2550, น. 165-166) ดังนี ้
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ขัน้ ที่ 1 เปิ ดประเด็นคาถาม เป็ นขัน้ ตอนที่ผสู้ อนตัง้ ประเด็นคาถามในเรื่องที่กาลังจะเรียน
และให้ผเู้ รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการตอบคาถาม หากสมาชิกกลุ่มใดมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามจะได้คะแนนสะสมของกลุ่มเพิ่ม เมื่อผูเ้ รียนตอบคาถามครบแล้ว ผูส้ อนสรุ ปคาตอบของ
ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มอีกครัง้ และอธิบายวัตถุประสงค์ของบทเรียนเพื่อให้แต่ละกลุ่มรูเ้ ป้าหมายร่วมกัน
ของบทเรียนในคาบเรียนนัน้
ในขั้นเปิ ดประเด็นคาถามมี การใช้กลไกของเกมมิ ฟิ เคชัน คือ เป้าหมาย ผู้เรียนจะได้
ทราบเป้าหมายของการเรีย นในคาบนั้น และทราบเป้าหมายของภารกิ จ ที่ส มาชิ กกลุ่ม จะต้อ ง
ร่วมกันพิชิตภารกิจ
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาเรียนรู ้ เป็ นขัน้ ตอนที่ผูเ้ รียนจะได้เรียนรู เ้ นือ้ หาบทเรียนจากผูส้ อนผ่านสื่อ
ต่าง ๆ โดยมี ปฏิสัม พันธ์กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เมื่ อจบบทเรียนผู้เรียนแต่ละกลุ่ม จะร่วมกัน
ทบทวนบทเรียนกับสมาชิกกลุม่ ของตนเองเพื่อเตรียมตัวเล่นเกมตอบคาถามในขัน้ ตอนถัดไป
ขัน้ ที่ 3 เกมเสริมความรู ้ เป็ นขัน้ ตอนที่ผเู้ รียนแต่ละกลุ่มร่วมเล่นเกมแข่งขันตอบคาถาม
เพื่อทบทวนเนือ้ หาบทเรียนและเก็บคะแนนสะสมให้กบั กลุม่ ตนเอง เมื่อเกมจบลงผูส้ อนทาการสรุป
คะแนนรายกลุม่ และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ ได้ใช้การ์ดพิเศษเพื่อเพิ่มคะแนนให้กลุม่
ขัน้ ที่ 4 พิชิตภารกิจ เป็ นขัน้ ตอนที่ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มต้องร่วมมือกันปฏิบตั ิภารกิจตามที่
ผูส้ อนกาหนดให้สาเร็จ โดยจะมี การกาหนดเวลาในการปฏิบัติภ ารกิจและให้สมาชิกกลุ่ม เลือก
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่ม โดยหัวหน้ากลุ่มแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในทีมตามความเหมาะสม หากกลุ่มใด
ทาได้ถกู ต้องและรวดเร็วจะได้รางวัล Super Team
ในขั้นศึกษาเรียนรู ้ เกมเสริมความรู แ้ ละพิชิตภารกิจ มีการใช้กลไกของเกมมิฟิเคชัน 5
กลไก ได้แก่ 1) กฎเกณฑ์ ผูส้ อนจะเป็ นผูส้ ร้างกฎ กติกาในการเล่นเกม ผูเ้ รียนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม
กฎที่ก าหนดไว้ โดยกฎจะแตกต่ างออกไปในแต่ ละกิจ กรรม 2) การให้ค ะแนน ผู้เรียนจะได้รับ
คะแนนสะสมจากการทาภารกิจ โดยคะแนนจะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั ความยากง่ายของภารกิจ 3)
ระดับ ความยากง่ายของแต่ละภารกิจ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความท้าทายและพัฒนาทักษะของตนเอง
ให้ม ากขึน้ 4) การจัดการแข่ง ขัน ระหว่างผู้เข้าร่วม กิ จ กรรมที่ ผู้เรียนต้องเข้าร่วมพร้อมกัน เพื่ อ
เอาชนะฝ่ ายตรงข้ามหรือเอาชนะเกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้ 5) ระยะเวลา เป็ นการกาหนดระยะเวลาในการทา
ภารกิจ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความกระตือรือร้นและเกิดแรงผลักดันในการทาภารกิจให้สาเร็จ
ขั้นที่ 5 สรุ ปบทเรียน เป็ นขั้นตอนที่ผูส้ อนจะประกาศคะแนนของผูเ้ รียนแต่ละกลุ่ม ทั้ง
คะแนนประจาสัปดาห์และคะแนนรวมเพื่อจัดอันดับประจาสัปดาห์ และร่วมกันสรุปบทเรียน
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ในขัน้ สรุปบทเรียน มีการใช้กลไกของเกมมิฟิเคชัน 2 กลไก ได้แก่ 1) การให้รางวัล การให้
คะแนนหรือสัญลักษณ์พิเศษเพื่อนาไปสะสมเป็ นคะแนนจากการทาภารกิจต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกับ
การจัดอันดับของผูเ้ ล่นบนกระดานแสดงลาดับ และ 2) กระดานแสดงลาดับ การจัดอันดับของผู้
เล่น ซึ่งผูเ้ รียนจะเลื่อนลาดับตามความสามารถ เชื่อมโยงผูเ้ ล่นทุกคนเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการ
เปรียบเทียบ เป็ นแรงจูงใจให้ผเู้ ล่นทาคะแนนให้สงู ขึน้
โดยสรุ ป ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางาน
เป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ มุ่ งพัฒ นาองค์ประกอบของทักษะการ
ทางานเป็ นทีม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ2) หลักการทางานร่วมกัน
ภายในทีม 3) การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ 4) ภาวะผูน้ า และ 5) การยอมรับศักยภาพของ
สมาชิกในทีม ซึ่งองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูป้ ระกอบด้วย คู่มือ เนือ้ หาสาระ สื่อการ
สอนและการประเมิ นผล โดยจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู ด้ ้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 เปิ ดประเด็นปั ญหา ขัน้ ที่ 2 ศึกษาเรียนรู ้ ขัน้ ที่ 3 เกมเสริมความรู ้
ขัน้ ที่ 4 พิชิตภารกิจ และขัน้ ที่ 5 สรุปบทเรียน ซึ่งกระบวนการจะอยู่ภายใต้กลไกของเกมมิฟิเคชัน 8
กลไก ได้แก่ เป้าหมาย การให้คะแนน ระดับ กฎเกณฑ์ การจัดการแข่งขัน ระยะเวลา หลังจากนัน้
นาไปสูก่ ารศึกษาผลการวิจยั ต่อไป
ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีมในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนือ้ หา ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัด
ประเมินผล ประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ซึ่ง
มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ด้าน จานวน 32 ข้อประเมิน ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผ่าน
เกณฑ์ท่คี ่าเฉลี่ยร้อยละ 0.50 ขึน้ ไป มีการวิเคราะห์ผลดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
รายการประเมิน

ด้านที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้
1. แผนมีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วนและสัมพันธ์กนั
2. เนือ้ หา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์
3. กิจกรรมสอดคล้องกับเนือ้ หาและวัตถุประสงค์
4. กิจกรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถและ
วัยของผูเ้ รียน
5. กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชัน้
6. สื่อ/แหล่งเรียนรูส้ อดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์
7. วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และกิจกรรม
ด้านที่ 2 เนื้อหา
1. การนาเข้าสูบ่ ทเรียนมีความเหมาะสม
2. เนือ้ หามีความถูกต้อง
3. เนือ้ หามีความเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน
4. การจัดลาดับเนือ้ หามีความเหมาะสม
5. ปริมาณเนือ้ หาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
6. เนือ้ หามีความเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
7. การสรุปเนือ้ หามีความเหมาะสม
ด้านที่ 3 กิจกรรม
1. กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์และเนือ้ หา
2. กิจกรรมมีความหลากหลาย
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ค่าคะแนน
ผลการประเมิน
เฉลี่ย (𝒙̅)
1
1
0.67
1

มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ

1
1
1

มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ

1
1
1
1
1
1
1

มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ

1
1
1

มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
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ตาราง (ต่อ)
รายการประเมิน

4. กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
5. กิจกรรมมีการกาหนดบทบาทผูเ้ รียนและผูส้ อนไว้ชดั เจน
เรียงลาดับและขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม
7. กิจกรรมน่าสนใจ จูงใจให้กระตือรือร้นที่จะเรียนรูแ้ ละ
เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
8. เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ การจัดอันดับ การ์ดพิเศษ
ความท้าทายในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ด้านที่ 4 สือ่ การเรียนรู้
1. สื่อมีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
2. สื่อมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
3. สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
4. สื่อมีความน่าสนใจ กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน
5. สื่อช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการทางานเป็ นทีม
ด้านที่ 5 การวัดผลและการประเมินผล
1. วัดผลได้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู ้
2. การวัดและประเมินผลตรงกับเกณฑ์การประเมินทักษะ
การทางานเป็ นทีม
3. เครื่องมือที่ใช้วดั ผลและประเมินผลครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู ้
4. เกณฑ์ท่ใี ช้วดั ผลและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู ้

คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ค่าคะแนน ผลการประเมิน
เฉลี่ย (𝒙̅)
1
มีคณ
ุ ภาพ
1
มีคณ
ุ ภาพ
1
มีคณ
ุ ภาพ
1
มีคณ
ุ ภาพ
1

มีคณ
ุ ภาพ

1
1
1
1
1

มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ

1
1

มีคณ
ุ ภาพ
มีคณ
ุ ภาพ

1

มีคณ
ุ ภาพ

1

มีคณ
ุ ภาพ
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จากตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ที่ผ่านการ
ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่
2 – 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น มี คะแนน เท่ากับ 1 ยกเว้นด้านที่ 1 ข้อ 3 กิจ กรรมสอดคล้องกับ
เนือ้ หาและวัตถุประสงค์ พบว่า มีคะแนน เท่ากับ 0.67 เนื่องจากบางกิจกรรมที่ใช้ในชุดกิจกรรม
การเรียนรู น้ ั้นอาจยังไม่ ทาให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู ไ้ ด้ ทั้งนีผ้ ูว้ ิจัยได้แก้ไขตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
ทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
2.1 ผลคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง
การศึกษาพัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม จากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน โดยการใช้แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง โดย
แบบประเมินแบ่งเป็ น 5 ด้าน จานวน 36 ข้อ แบ่งเป็ น 1. คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของ
นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชุด กิจ กรรมการเรีย นรู ต้ ามแนวคิ ดเกมมิ ฟิ เคชัน โดย
ภาพรวม 2. คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันรายด้าน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันโดยภาพรวม
ครั้งที่ 1
𝒙̅ SD
ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ 2.79 0.69
ด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม
2.54 0.84
ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
2.84 0.82
ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
2.55 0.72
ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม 2.96 0.90
รายการประเมิน

ครั้งที่ 2
𝒙̅ SD
3.48 0.74
3.19 0.80
3.58 0.89
3.09 0.71
3.46 0.94

ครั้งที่ 3
𝒙̅ SD
4.02 0.80
3.86 0.73
4.11 0.86
3.71 0.79
4.01 0.84
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จากตาราง 4 พบว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมิน
ตนเอง 5 ด้า น จ านวน 36 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะการท างานเป็ นที ม ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ ย
ครัง้ ที่ 1 ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม โดยมีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 2.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.90 ส่วนด้านที่มี คะแนนต่าสุด คือ ด้านที่ 2
หลักการทางานร่วมกันภายในทีม โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.84 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 2 ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.89 ส่วนด้านที่มีคะแนนต่าสุด คือ
ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 คะแนน
เฉลี่ยครัง้ ที่ 3 ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 4.11
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 ส่วนด้านที่ มี คะแนนต่ าสุด คื อ ด้านที่ 4 ภาวะผู้นา โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79

3.09

3.46

3.58
3.19

3.48
2.96
2.55

2.84

2.54

2.79

ค รั้ ง ที่ 1

4.01

ด้านที่ 5

3.71

ด้านที่ 4

4.11

ด้านที่ 3

3.86

ด้านที่ 2

4.02

ด้านที่ 1

ค รั้ ง ที่ 2

ค รั้ ง ที่ 3

ภาพประกอบ 3 กราฟเปรียบเทียบคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน จาแนกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การ
สื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม ด้านที่ 3 การทางาน
ในทีมที่มีประสิทธิภาพ ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม จาก
การวัด 3 ครัง้ (นักเรียนเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง)
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จากภาพประกอบ 3 พบว่า จากการประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมที่ผูเ้ รียนประเมิน
ตนเองทั้ง 3 ครัง้ มี แนวโน้ม สูงขึน้ ในทุกด้าน โดยด้านที่ 3 การทางานในทีม ที่มี ประสิท ธิภ าพมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทุกครัง้ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สดุ คือด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
ตาราง 5 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. ฉันปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุม่ อย่าง
สม่าเสมอ
2. ฉันมักแจ้งความก้าวหน้าในการทางานให้
สมาชิกรับรู ้
3. ฉันชอบรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิก
4. ฉันไม่ยดึ ถือความคิดของตนเองเป็ นหลัก
5. ฉันชอบวางแผนการทางานร่วมกับสมาชิก
6. ฉันสามารถบอกขัน้ ตอนการทางานได้อย่าง
ชัดเจน

ครั้งที่ 1
𝒙̅ SD

ครั้งที่ 2
𝒙̅ SD

ครั้งที่ 3
𝒙̅ SD

2.90 .670 3.50 .509 4.07 .785
2.77 .568 3.83 .461 4.33 .547
2.27 .819 2.60 .814 3.13 .640
2.87 .730 3.57 .626 4.20 .664
3.07 .691 3.67 .661 4.37 .669
2.87 .681 3.70 .596 4.03 .669

จากตาราง 5 พบว่ าการเก็ บ ข้อ มูล ด้ว ยแบบประเมิ น ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม แบบ
ประเมินตนเองในด้านที่ 1 การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพจานวน 6 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนน
สูงสุด คือ ข้อที่ 5 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.691 ส่วนข้อที่มี
คะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.568
คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 2 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.461 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.60 ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.814 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มี คะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 5 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.669 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่
3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.568
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ตาราง 6 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. ฉันสามารถบอกเป้าหมายการทางานได้
2. ฉันทาหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่
3. ฉันยอมทาหน้าที่ท่ฉี นั ไม่ถนัด
4. ฉันปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการทางานของกลุม่
อย่างเคร่งครัด
5. ฉันเปลี่ยนแปลงขัน้ ตอนการทางานกลุม่ ตามที่
ฉันคิดว่าดีทนั ทีโดยปรึกษากับสมาชิกก่อน
6. ฉันทาตามที่เพื่อนบอกหากเห็นว่าเป็ น
ความคิดที่ดี

ครั้งที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครั้งที่ 3
𝒙̅ SD 𝒙̅ SD 𝒙̅ SD
2.83 .592 3.60 .563 4.23 .430
3.13 .629 3.77 .679 4.20 .610
2,20 .664 2.67 .758 3.80 .761
3.00 .695 3.43 .728 4.13 .629
2.10 .774 2.77 .679 3.23 .759
2.00 .679 2.90 .662 3.57 .830

จากตาราง 6 พบว่ าการเก็ บ ข้อ มูล ด้ว ยแบบประเมิ น ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม แบบ
ประเมินตนเองในด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม จานวน 6 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ
ข้อที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.629 ส่วนข้อที่มีคะแนน
ต่าสุด คือ ข้อที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.679 คะแนน
เฉลี่ ย ครั้ง ที่ 2 ข้อ ที่ มี ค ะแนนสูง สุด คื อ ข้อ ที่ 2 โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.77 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.679 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.67 ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.758 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มี คะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.430 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่
5 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.759
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ตาราง 7 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้าน 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. ฉันมักปฏิบติทาตามกฎ
2. ฉันร่วมทากิจกรรมกลุม่ อย่างเต็มที่ทกุ ครัง้
3. ฉันช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มเมื่อมีปัญหา
4. ฉันกล่าวชมเชยเพื่อนเมื่อสมาชิกสามารถ
ทางานได้ดี
5. ฉันรูภ้ มู ิใจเมื่อผลงานออกมาดี
6. ฉันรูส้ กึ ว่าผลงานออกมาดีเพราะฉันเป็ นส่วน
ใหญ่

ครั้งที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครั้งที่ 3
𝒙̅ SD 𝒙̅ SD 𝒙̅ SD
2.10 .730 2.63 .669 3.13 .759
3.20 .805 3.83 .791 4.53 .507
3.13 .681 3.93 .691 4.47 .571

7. ฉันรูว้ ่าอะไรทาให้ผลงานออกมาดี
8. ฉันรูว้ ่าอะไรคือจุดอ่อนของฉัน
9. ฉันมักหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อนในการทางาน
ของกลุม่
10. ฉันคานึงถึงผลประโยชน์ของกลุม่ เป็ นอย่าง
แรก
ฉันพยายามทาในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด

3.17 .699 3.63 .669 4.40 .675
1.87 .596 2.17 .648 2.70 .730

3.00 .643 3.90 .607 4.50 .572
3.17 .834 4.27 .640 4.57 .626
2.63 .669 3.67 .606 4.40 .621

3.10 .803 3.73 .640 4.40 .563
3.03 .490 3.93 .740 4.30 .596
2.83 .592 3.67 .758 3.80 .761

จากตาราง 7 พบว่ าการเก็ บ ข้อ มูล ด้ว ยแบบประเมิ น ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม แบบ
ประเมินตนเองในด้าน 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ จานวน 11 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ
ข้อที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.805 ส่วนข้อที่มีคะแนน
ต่าสุด คือ ข้อที่ 8 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.596 คะแนน
เฉลี่ ย ครั้ง ที่ 2 ข้อ ที่ มี ค ะแนนสูง สุด คื อ ข้อ ที่ 5 โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.27 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.640 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 8 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.17 ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.648 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มี คะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมี
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คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.430 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่
5 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.626
ตาราง 8 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. ฉันรูว้ ่าสมาชิกในทีมมีความถนัดด้านใด
2. ฉันแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของสมาชิก
3. ฉันกล้าตัดสินใจ
4. เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันจัดการได้เสมอ
5. ฉันรูว้ ิธีการให้กาลังใจเพื่อนในกลุม่
6. ฉันชอบหาความรูเ้ พิ่มเติม
7. สมาชิกในกลุม่ เชื่อมั่นในตัวฉัน

ครั้งที่ 1
𝒙̅ SD
2.03 .860
2.90 .481
2.20 .952
2.73 .583
2.93 .640
2.27 .479
2.80 .610

ครั้งที่ 2
𝒙̅ SD
2.73 .583
3.40 .621
2.70 .837
3.17 .461
3.53 .629
2.73 .521
3.37 .718

ครั้งที่ 3
𝒙̅ SD
3.47 .669
4.00 .695
3.30 .761
4.00 .643
4.17 .648
3.33 .691
3.73 .691

จากตาราง 8 พบว่าการเก็ บ ข้อ มูล ด้วยแบบประเมิ น ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม แบบ
ประเมินตนเองในด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า จานวน 7 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 5 โดยมีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 2.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.640 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมี
คะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 2.03 ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.860 คะแนนเฉลี่ ย ครั้ง ที่ 2 ข้อที่ มี
คะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 5 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.629
ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.837 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 5 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.648 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
3.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.761
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ตาราง 9 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. ฉันเชื่อว่าสมาชิกกลุม่ จะทางานออกมาได้ดี
2. ฉันยอมรับในความความสามารถของเพื่อน
สมาชิก
3. ฉันเชื่อว่างานกลุม่ จะประสบความสาเร็จหาก
มีเพื่อนสมาชิก
4. ฉันบอกได้ว่าเพื่อนในกลุม่ มีความถนัดด้านใด
5. ฉันยอมเป็ นผูต้ ามที่ดีหากมีเพื่อนที่มีความ
ถนัดเป็ นผูน้ า
6. ฉันไว้วางในการทางานของเพื่อร่วมทีม

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
𝒙̅ SD 𝒙̅ SD 𝒙̅ SD
1.90 .712 2.03 .765 2.87 .571
3.27 .907 3.77 .626 4.20 .714
3.10 .803 3.90 .662 4.33 .606
2.93 .640 3.47 .507 4.27 .740
3.40 .675 3.83 .592 4.23 .679
3.17 .791 3.73 .868 4.13 .681

จากตาราง 9 พบว่ าการเก็ บ ข้อ มูล ด้ว ยแบบประเมิ น ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม แบบ
ประเมินตนเองในด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม จานวน 6 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนน
สูงสุด คือ ข้อที่ 5 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.675 ส่วนข้อที่มี
คะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.712
คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 2 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.662 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.03 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.765 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มี คะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.606 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่
1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.571
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ตาราง 10 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคู่ของทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน จากการวัด 3 ครัง้
รายการประเมิน

ด้านที่ 1 มีการสื่อสาร
ภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 2 หลักการทางาน
ร่วมกันภายในทีม

(I) ช่วงเวลา

(J) ช่วงเวลา

หลังการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
หลังการทดลอง

ระหว่างการทดลอง
ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่ หลังการทดลอง
มีประสิทธิภาพ
ระหว่างการทดลอง
ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
หลังการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ด้านที่ 5 การยอมรับ
ศักยภาพของสมาชิกในทีม

หลังการทดลอง
ระหว่างการทดลอง

ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง

ความ
ความคลาด
แตกต่างของ เคลื่อน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1.232*
0.093
0.544*
0.053
0.688*
0.071
1.318*
0.075
0.673*
0.053
0.645*
0.081
1.268*
0.056
0.530*
0.063
0.738*
0.078
1.161*
0.062
0.624*
0.047
0.537*
0.056
1.045*
0.551*
0.494*

0.079
0.080
0.089

*P < .05
จากตาราง 10 พบว่า การวัดหลังการทดลองกับการวัดก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการทางานเป็ นทีม ทัง้ การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพหลักการทางานร่วมกันภายใน
ทีม การท างานในทีม ที่มี ป ระสิ ทธิภ าพ ภาวะผู้นา และการยอมรับศักยภาพของสมาชิ กในที ม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
การวัดหลังการทดลองกับการวัดระหว่างการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางาน
เป็ นทีม ทัง้ การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพหลักการทางานร่วมกันภายในทีม การทางานใน
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ทีมที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้ า และการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
การวัดระหว่างการทดลองกับการวัดก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางาน
เป็ นทีม ทัง้ การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพหลักการทางานร่วมกันภายในทีม การทางานใน
ทีมที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้ า และการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมทัง้ การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพหลักการ
ทางานร่วมกันภายในทีม การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้ า และการยอมรับศักยภาพ
ของสมาชิ ก ในที ม สู ง สุ ด จากการวัด ครั้ง ที่ 3 รองลงมา คื อ จากการวัด ครั้ง ที่ 2 และครั้ง ที่ 1
ตามลาดับ
จากสมมติฐานที่ว่า ทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ในระยะก่อน ระหว่างและหลังการทดลองแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ระหว่างการ
ทดลองและหลังการทดลอง มีทักษะการทางานเป็ นทีมในทุกด้าน ได้แก่ การสื่อสารภายในทีมที่มี
ประสิทธิภาพหลักการทางานร่วมกันภายในทีม การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้ า และ
การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นการยอมรับสมมติฐานข้างต้น
2.2 ผลคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
การศึกษาพัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการ
ใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยการใช้แบบประเมิน
ทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน โดยแบบประเมินแบ่งเป็ น 5 ด้าน จานวน 17 ข้อ
แบ่งเป็ น 1) คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันโดยภาพรวม 2. คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีม
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2) จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันราย
ด้าน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
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ตาราง 11 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันโดยภาพรวม
ครั้งที่ 1
𝒙̅ SD
ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ 2.88 0.90
ด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม
3.08 0.62
ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
2.97 0.61
ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
3.08 0.66
ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม 3.35 0.55
รายการประเมิน

ครั้งที่ 2
𝒙̅ SD
3.53 0.67
3.50 0.64
3.46 0.82
3.59 0.61
4.10 0.66

ครั้งที่ 3
𝒙̅ SD
4.12 0.68
4.27 0.67
4.11 0.70
4.18 0.60
4.38 0.64

จากตาราง 11 พบว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อน
ประเมิ นเพื่อน 5 ด้าน จานวน 17 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ ย
ครัง้ ที่ 1 ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม โดยมีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ส่วนด้านที่มีคะแนนต่าสุด คือ ด้านที่ 1 มี
การสื่อสารภายในทีมที่มี ประสิทธิภ าพ โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.90 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 2 ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของ
สมาชิกในทีม โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 ส่วนด้านที่มี
คะแนนต่าสุด คือ ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.46 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 3 ด้านที่มี คะแนนสูงสุด คือ ด้านที่ 5 การ
ยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม เท่ากับ 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ส่วนด้านที่มี
คะแนนต่าสุด คือ ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70
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4.38

4.18

3.59

3.46

3.5

3.53

3.35

3.08

2.97

3.08

2.88

ค รั้ ง ที่ 1

ด้านที่ 5
4.11

ด้านที่ 4

4.27

ด้านที่ 3

4.12

ด้านที่ 2

4.1

ด้านที่ 1

ค รั้ ง ที่ 2

ค รั้ ง ที่ 3

ภาพประกอบ 4 กราฟเปรียบเทียบคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน จาแนกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การ
สื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม ด้านที่ 3 การทางาน
ในทีมที่มีประสิทธิภาพ ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม จาก
การวัด 3 ครัง้ (เพื่อนในทีมเป็ นผูป้ ระเมิน)
จากภาพประกอบ 4 พบว่า จากการประเมิ น ทักษะการทางานเป็ น ที ม ที่ เพื่ อ นในที ม
ประเมินทัง้ 3 ครัง้ มีแนวโน้มสูงขึน้ ในทุกด้าน โดยด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทุกครัง้
ตาราง 12 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. สมาชิกมีการปรึกษาหารือร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอ
2. สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟั ง
ความคิดเห็นของเพื่อน
3. สมาชิกในทีมมีการวางแผนการทางานร่วมกัน
ทุกครัง้

ครั้งที่ 1
SD
𝒙̅

ครั้งที่ 2
SD
𝒙̅

ครั้งที่ 3
SD
𝒙̅

2.60 .814 3.60 .724 4.00 .743
3.07 .907 3.47 .681 4.17 .648
2.97 .928 3.53 .629 4.20 .664

100

จากตาราง 12 พบว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อน
ประเมินเพื่อน ในด้านที่ 1 การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพจานวน 3 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนน
สูงสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.907 ส่วนข้อที่มี
คะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.814
คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 2 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.724 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.47 ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.681 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มี คะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.664 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่
1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.743
ตาราง 13 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. สมาชิกในทีมมีเป้าหมายการทางานร่วมกัน
2. สมาชิกรูบ้ ทบาทหน้าที่ของตนเอง
3. สมาชิกภายในทีมมีการแบ่งหน้าที่กนั อย่าง
ชัดเจน

ครั้งที่ 1
SD
𝒙̅
3.00 .587
3.03 .615

ครั้งที่ 2
SD
𝒙̅
3.47 .629
3.47 .629

ครั้งที่ 3
SD
𝒙̅
4.30 .651
4.30 .702

3.20 .664 3.57 .679 4.20 .664

จากตาราง 13 พบว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อน
ประเมินเพื่อน ในด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม จานวน 3 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ
ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.664 ส่วนข้อที่มีคะแนน
ต่าสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.587 คะแนน
เฉลี่ ย ครั้ง ที่ 2 ข้อ ที่ มี ค ะแนนสูง สุด คื อ ข้อ ที่ 3 โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.57 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ ากับ 0.679 ส่วนข้อที่ มี คะแนนต่ าสุด คื อ ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย
เท่ากัน เท่ากับ 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.629 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มี คะแนน
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สูงสุด คือ ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.651 และ 0.702 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.20
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.664
ตาราง 14 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้าน 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. สมาชิกทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มี
ความรับผิดชอบในการทางาน
2. สมาชิกมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการแก้ไขปัญหา
3. สมาชิกชื่นชมความสาเร็จร่วมกัน มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของทีม
4. สมาชิกประเมินผลร่วมกันเพื่อดูจดุ แข็งและ
จุดอ่อนของทีม
5. สมาชิกคิดถึงประโยชน์สว่ นร่วมและมีความ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์

ครั้งที่ 1
SD
𝒙̅

ครั้งที่ 2
SD
𝒙̅

ครั้งที่ 3
SD
𝒙̅

2.93 .583 3.37 .718 4.23 .679
3.13 .819 3.67 .922 4.27 .740
2.87 .571 3.53 .730 4.23 .679
2.90 .403 3.23 .728 3.93 .583
3.03 .615 3.50 .938 3.87 .730

จากตาราง 14 พบว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อน
ประเมินเพื่อน ในด้าน 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ จานวน 5 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ
ข้อที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.819 ส่วนข้อที่มีคะแนน
ต่าสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.517 คะแนน
เฉลี่ ย ครั้ง ที่ 2 ข้อ ที่ มี ค ะแนนสูง สุด คื อ ข้อ ที่ 2 โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.67 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.922 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 4 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.23 ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.728 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มี คะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 2 โดยมี
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คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.740 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่
5 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.730
ตาราง 15 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. ผูน้ าแบ่งหน้าที่ได้เหมาะสมกับความสามารถ
ของสมาชิกในทีม
2. ผูน้ ากล้าตัดสินใจและมีความริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทางานของทีม
3. ภาวะผูน้ าและมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รบั มอบหมาย
4. ผูน้ าสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้กบั
สมาชิกของทีม

ครั้งที่ 1
SD
𝒙̅

ครั้งที่ 2
SD
𝒙̅

ครั้งที่ 3
SD
𝒙̅

3.23 .568 3.60 .675 4.07 .740
3.07 .785 3.63 .669 4.17 .531
2.97 .556 3.63 .556 4.33 .547
3.07 .691 3.50 .572 4.13 .571

จากตาราง 15 พบว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อน
ประเมิ นเพื่ อนด้านที่ 4 ภาวะผู้นา จานวน 4 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ยทักษะการท างานเป็ นทีม ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.568 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 3 โดยมี
คะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 2.97 ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.556 คะแนนเฉลี่ ย ครั้ง ที่ 2 ข้อที่ มี
คะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.669 และ 0.556 ตามล าดับ ส่วนข้อที่ มี คะแนนต่ าสุด คื อ ข้อที่ 4 โดยมี คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.572 คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ
ข้อที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.547 ส่วนข้อที่มีคะแนน
ต่าสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.740
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ตาราง 16 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
รายการประเมิน
(ข้อคาถาม)
1. สมาชิกยอมรับความแตกต่างของเพื่อนในทีม
2. สมาชิกมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจและมั่นใจใน
เพื่อนร่วมทีม

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
SD 𝒙̅
SD 𝒙̅
SD
𝒙̅
3.37 .615 3.93 .640 4.43 .626
3.33 .479 4.27 .640 4.33 .661

จากตารางที่ 16 พบว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมิ นทักษะการทางานเป็ นทีม แบบ
เพื่อนประเมินเพื่อนด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม จานวน 2 ข้อ ผลคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 1 ข้อที่มีคะแนน
สูงสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.615 ส่วนข้อที่มี
คะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.479
คะแนนเฉลี่ยครัง้ ที่ 2 ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.640 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.640 คะแนนเฉลี่ ยครัง้ ที่ 3 ข้อที่มี คะแนนสูงสุด คือ ข้อที่ 1 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.626 ส่วนข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ข้อที่
2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.661
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ตาราง 17 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคู่ของทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน จากการวัด 3 ครัง้
รายการประเมิน

(I) ช่วงเวลา

ด้านที่ 1 มีการสื่อสาร
ภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ

หลังการทดลอง

ด้านที่ 2 หลักการทางาน
ร่วมกันภายในทีม
ด้านที่ 3 การทางานในทีมที่
มีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า

ด้านที่ 5 การยอมรับ
ศักยภาพของสมาชิกในทีม

(J) ช่วงเวลา

ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
ก่อนการทดลอง
*P < .05

ความ
ความคลาด
แตกต่างของ เคลื่อน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1.245*
0.149
0.589*
0.119
0.656*
0.193
1.189*
0.106
0.767*
0.091
0.422*
0.135
1.133*
0.089
0.647*
0.105
0.487*
0.136
1.092*
0.077
0.583*
0.092
0.508*
0.079
1.033*
0.096
0.283*
0.133
0.750*
0.104

จากตาราง 17 พบว่า การวัดหลังการทดลองกับการวัดก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการทางานเป็ นทีม ทัง้ การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพหลักการทางานร่วมกันภายใน
ทีม การท างานในทีม ที่มี ป ระสิ ทธิภ าพ ภาวะผู้นา และการยอมรับศักยภาพของสมาชิ กในที ม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
การวัดหลังการทดลองกับการวัดระหว่างการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางาน
เป็ นทีม ทัง้ การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพหลักการทางานร่วมกันภายในทีม การทางานใน
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ทีมที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้ า และการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
การวัดระหว่างการทดลองกับการวัดก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางาน
เป็ นทีม ทัง้ การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพหลักการทางานร่วมกันภายในทีม การทางานใน
ทีมที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้ า และการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมทัง้ การสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพหลักการ
ทางานร่วมกันภายในทีม การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้ า และการยอมรับศักยภาพ
ของสมาชิ ก ในที ม สู ง สุ ด จากการวัด ครั้ง ที่ 3 รองลงมา คื อ จากการวัด ครั้ง ที่ 2 และครั้ง ที่ 1
ตามลาดับ
จากสมมติฐานที่ว่า ทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ในระยะก่อน ระหว่างและหลังการทดลองแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ระหว่างการ
ทดลองและหลังการทดลอง มีทักษะการทางานเป็ นทีมในทุกด้าน ได้แก่ การสื่อสารภายในทีมที่มี
ประสิทธิภาพหลักการทางานร่วมกันภายในทีม การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้ า และ
การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นการยอมรับสมมติฐานข้างต้น
สรุปได้ว่า พัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 นัน้ โดย
จากการวัดผลก่อน ระหว่าง และหลังการทดลอง ซึ่งวัดโดยให้ผูเ้ รียนทาแบบประเมินทักษะการ
ทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อนและแบบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ หลังจากการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทีใ่ ช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
การศึกษาผลการศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่ง เสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน โดยการใช้แบบประเมินผล
ชิน้ งานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ จานวน 5 ข้อ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
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ตาราง 18 คะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน โดยภาพรวม
กลุ่ม

คะแนนรวม
เต็ม 25 คะแนน

คะแนนร้อยละ

กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4
กลุม่ ที่ 5
กลุม่ ที่ 6
คะแนนเฉลี่ย 6 กลุ่ม

21
19
21
20
20
18
19.83

84
76
84
80
80
72
79.33

ระดับการประเมิน
เทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตาราง 18 พบว่าสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 คะแนนรวมกลุ่ม
ที่ 1 เท่ากับ 21 คิดเป็ นร้อยละ 84 ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวมกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 19 คิดเป็ นร้อยละ 76
ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวมกลุ่มที่ 3 เท่ากับ 21 คิดเป็ นร้อยละ 84 ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวมกลุ่ม ที่ 4
เท่ากับ 20 คิดเป็ นร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวมกลุ่มที่ 5 เท่ากับ 20 คิดเป็ นร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์ คะแนนรวมกลุ่มที่ 6 เท่ากับ 18 คิดเป็ นร้อยละ 72 ผ่านเกณฑ์ และคะแนนเฉลี่ยทัง้ 6 กลุ่ม
เท่ากับ 19.83 คิดเป็ นร้อยละ 79.33 ผ่านเกณฑ์
ตาราง 19 คะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน แยกรายข้อ
รายการประเมิน

1. เนือ้ หาถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและ
ครอบคลุมหัวข้อ

กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม คะแนน
1
2
3
4
5
6 เฉลี่ย
(𝒙̅)
4
3
5
4
4
3
3.83
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ตาราง (ต่อ)
รายการประเมิน

2. การจัดรูปแบบตรงตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนด
3. การใช้ภาษาได้ถกู ต้อง สมบูรณ์
4. การนาเสนอผลงานเหมาะสมและ
น่าสนใจ
5. ความตรงต่อเวลา

กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม คะแนน
1
2
3
4
5
6 เฉลี่ย
(𝒙̅)
4
4
4
4
4
4
4.00
4
4

4
4

3
4

3
4

4
3

3
4

3.50
3.83

5

4

5

5

5

4

4.67

จากตาราง 19 พบว่าคะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันแยกรายข้อ ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้าน
ความตรงต่อเวลา ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ด้านที่มี คะแนนต่าสุด คือ ด้านการใช้ภ าษาได้ถูกต้อง
สมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50

ตาราง 20 สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู ้
ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70
รายการประเมิน
สัมฤทธิผลทางการเรียน

N
6

𝒙̅
79.33

SD
4.68

t
4.889

P
0.005

จากตาราง 20 พบว่ า นัก เรียนชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 ที่ ใช้ชุด กิ จ กรรมการเรีย นรู ต้ าม
แนวคิดเกมมิฟิเคชัน มีสมั ฤทธิผลทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.68 และค่า t = 4.889

108
จากสมมติฐานที่ว่า สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดร้อยละ 70
ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนมีสมั ฤทธิผลทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ซึ่งเป็ นการ
ยอมรับสมมติฐานข้างต้น
ตาราง 21 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีมของสมาชิกรายกลุม่ กับสัมฤทธิผลทางการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
กลุ่ม

กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 4
กลุม่ ที่ 5
กลุม่ ที่ 6
คะแนนเฉลี่ย 6 กลุ่ม

คะแนนเฉลี่ยทักษะ คะแนนเฉลี่ยทักษะ
การทางานเป็ นทีม
การทางานเป็ นทีม
ของสมาชิกแบบ ของสมาชิกแบบเพื่อน
ประเมินตนเอง
ประเมินเพื่อน

3.96
3.73
4.02
3.71
3.84
3.63
3.82

4.11
3.86
4.12
4.02
4.11
3.80
4.00

คะแนนเฉลี่ย
สัมฤทธิผลทางการ
เรียน
21
19
21
20
20
18
19.83

จากตาราง 21 พบว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีม ของสมาชิกแบบประเมิ น
ตนเอง กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดคือกลุ่มที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน กลุ่มที่มีคะแนนต่ากลุ่มคือ
กลุม่ ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมของสมาชิกแบบเพื่อน
ประเมินเพื่อน กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดคือกลุ่มที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 คะแนน กลุ่มที่มีคะแนนต่า
กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ 6 มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.80 คะแนน คะแนนเฉลี่ ย สัม ฤทธิ ผ ลทางการเรีย น กลุ่ม ที่ มี
คะแนนสูงสุดคือกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 21 คะแนน กลุ่มที่มีคะแนนต่าสุดคือกลุม่ ที่
6 มีคะแนนเฉลี่ย 18 คะแนน
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีมของสมาชิกรายกลุ่มกับ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด
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เกมมิฟิเคชัน พบว่า มีสอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุม่ ที่มีสมาชิกมีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการท างานเป็ นที ม สูงทั้งการประเมิ น ตนเองและเพื่ อนประเมิ น กลุ่ม นั้นจะคะแนนเฉลี่ ย
สัมฤทธิผลทางการเรียนรายกลุม่ มากกว่ากลุม่ ที่มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมต่ากว่า
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิ เคชันเพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ” ในครัง้ นี ้ เป็ นการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีมและเป็ น
การศึกษาพัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมและสัมฤทธิผลทางการเรียนของผูเ้ รียนหลังการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยสามารถแบ่งการวิจัยออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาชุด
กิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อส่ง เสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิช า
การศึ ก ษาค้น คว้า และสร้า งองค์ค วามรู ้ ส าหรับ นัก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ระยะที่ 2 ผล
การศึกษาพัฒ นาการทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จากการใช้ชุด
กิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อส่ง เสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิช า
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ และระยะที่ 3 ผลการศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชัน เพื่อส่งเสริม
ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม ในรายวิ ช าการศึ ก ษาค้น คว้า และสร้า งองค์ค ว ามรู ้ สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาชุดกิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อส่งเสริม ทักษะการ
ทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จาก
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
3. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิ เคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
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สมมติฐานการวิจัย
1. ทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู ้ ในระยะก่อน ระหว่างและหลังการทดลองแตกต่างกัน
2. สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ค วามรู ้ หลังการใช้ชุด กิจ กรรมการเรีย นรู ต้ ามแนวคิด เกมมิ ฟิ เคชัน ผ่านเกณฑ์ท่ี
กาหนดร้อยละ 70
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ทัง้ หมด 12 ห้อง จานวน 499 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2/8 โรงเรียน
เทพศิรนิ ทร์ สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 40 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการทางานเป็ นทีมในรายวิชาการการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู ้ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 และสัมฤทธิผลทางการเรียนในรายวิชาการ
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี ้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ น
ทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
2. แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
3. แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง
4. แบบประเมินผลชิน้ งานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการ
ทางานเป็ นทีมของ ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ได้แ ก่ คู่มื อ ครู เนื ้อ หาสาระ สื่ อการสอนและการประเมิ น ผล โดยมี กระบวนการเรียนรู ด้ ้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้ 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 เปิ ดประเด็นคาถาม ขัน้ ที่ 2 ศึกษาเรียนรู ้ ขัน้ ที่ 3 เกมเสริม
ความรู ้ ขัน้ ที่ 4 พิชิตภารกิจและขัน้ ที่ 5 สรุปบทเรียน โดยกระบวนการเรียนรูท้ งั้ 5 ขัน้ จะอยู่ภายใต้
กลไกของเกมมิฟิ เคชัน ทั้ง 8 กลไก ได้แก่ เป้าหมาย การให้คะแนน ระดับ กฎเกณฑ์ ระยะเวลา
การจัดการแข่งขัน การให้รางวัลและกระดานแสดงลาดับ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด
เกมมิฟิเคชันได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญในทุกด้านมี คุณภาพในระดับที่สูงกว่า
0.50 ขึน้ ไป สามารถนาไปใช้ในการทดลองได้
2. ผลการศึกษาพัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จาก
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ พบว่า ทักษะการทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียนในทุก
ด้า น ในระยะก่ อ นการทดลอง ระหว่ า งการทดลอง และหลัง การทดลองแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
3. ผลการศึก ษาสัม ฤทธิ ผ ลทางการเรีย นของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 2 ที่ ใช้ชุ ด
กิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อส่ง เสริม ทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิช า
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนดร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิ ฟิ เคชันเพื่ อ
ส่งเสริม ทัก ษะการท างานเป็ น ทีม ในรายวิช าการศึก ษาค้น คว้าและสร้างองค์ความรู ้ สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. การพัฒ นาชุดกิ จ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิด เกมมิ ฟิ เคชันเพื่ อส่งเสริม ทักษะการ
ทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบชุดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันโดยมีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็ นขัน้ ตอนและมีการปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามที่ได้รบั คาแนะนาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ ชุดกิจกรรม
การเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เป็ นชุดกิจกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างการจัดการสอนด้วย
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ชุดกิจกรรมและการจัดการสอนด้วยเกม ผูว้ ิจัยจึงได้ทาการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีของทั้ง
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรมและขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกม (สุคนธ์
สินธพานนท์, 2553, น.18-19; ธีรว์ รา ชื่นธีรพงศ์, 2563, น. 38-39; สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ,
2545, น. 161; กุ ณ ฑรี เพ็ ช รทวี พ รเดช, 2550, น. 165-166) แล้ว น ามาปรับ ประยุ ก ต์ ใ ช้เป็ น
กระบวนการเรียนรู ข้ องชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิ เคชัน 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) เปิ ด
ประเด็นปัญหา 2) ศึกษาเรียนรู ้ 3) เกมเสริมความรู ้ 4) พิชิตภารกิจ และ 5) สรุปบทเรียน
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ยังได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกลไกของเกมมิฟิเคชันจาก ชนัตถ์ พูนเดช
และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ (2559, น. 332); ภาสกร ใหลสกุล (2557) และ Zimbrick (2013, p. 78)
เพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน มีทงั้ สิน้ 8 กลไก ได้แก่
1) เป้ า หมาย 2) การให้ค ะแนน 3) ระดั บ 4) ระยะเวลา 5) การจั ด การแข่ ง ขั น 6) กฎเกณฑ์
7) การให้รางวัล และ 8) กระดานแสดงลาดับ อีกทัง้ ยังศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดกิจกรรม
การเรียนรู ้ โดยผูว้ ิจัยได้นาแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2525, น. 150-160) มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน โดยได้เป็ นองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) คู่มือ 2) เนือ้ หาสาระ 3) สื่อการสอน และ 4) การประเมินผล
ผู้วิ จัย ได้มี ก ารเสนอต่ อ ผู้เชี่ ย วชาญด้า นเนื ้อ หา ผู้เชี่ ย วชาญด้านเทคโนโลยี แ ละ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลเพื่อประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกม
มิฟิเคชัน ในทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับที่สูงกว่า 0.50 ขึน้ ไป สามารถนาไปใช้ได้ ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง โดยผูว้ ิจัยได้ใกล้ชิดและเห็นปั ญหาที่เกิดขึน้ จริง ทาให้สามารถออกแบบชุดกิจกรรม
การเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างและปรับให้สอดคล้องกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์
ได้ อีกทั้งชุดกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ด้มีการออกแบบให้มีขั้นตอนการเรียนที่ชัดเจน และมีการสร้าง
ความน่าสนใจในบทเรียนด้วยการนาการเล่นเกมและการพิชิตภารกิจ มากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความอยากเรียนรูแ้ ละเกิดความท้าทายในการเรียนรู ้ ตรงกับทฤษฎีของ อดิศกั ดิ์ เมฆสมุทร (2559,
น. 62) ที่กล่าวว่า การเอาองค์ประกอบและกลไกต่าง ๆ ของเกมมาใช้จะสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม
กระตุน้ ให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามเป้าหมาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วชิระ อุดมรัตน์ (2560)
ที่นาเอาแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุ่ม ร่วมมือแข่งขันร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชัน มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 เพื่อต้องการให้นกั เรียนมีพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม ที่ดีขึน้ และมี สัม ฤทธิผลทางการเรียนที่ดี โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ 5 ขั้นตอน
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ได้แก่ ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน ขัน้ สอน ขัน้ แบ่งกลุ่มจัดทีม ขัน้ แข่งขัน และขัน้ สรุป ซึ่งนักเรียนที่ได้รบั
การจัดกิจกรรมมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ดีขึน้ และแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐากูร บุญสาร (2560) ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในวิชาการเขียนโปรแกรม ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โดยได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้ จานวน 4 แผน โดยจัดการเรียนรู ต้ าม
เทคนิคเกมมิฟิเคชัน กิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละแผนการจัดการเรียนรูม้ ีขนั้ ตอนการสอน 5 ขัน้ ตอน
ได้แ ก่ ขั้นที่ 1 กระตุ้น ความรู ้ ขั้น ที่ 2 ขั้น น าเข้าสู่บ ทเรีย น ขั้น ที่ 3 ขั้น ปฏิ บัติภ ารกิจ ขั้น ที่ 4 ขั้น
เชื่อมโยงความรูแ้ ละขัน้ ที่ 5 ขัน้ สรุป โดยนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคเกม
มิฟิเคชันนัน้ มีสมั ฤทธิผลทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีทกั ษะการทางานเป็ นทีมสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิดเกมมิฟิเคชันมากที่สดุ
2. การศึกษาผลการพัฒ นาทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ผูว้ ิจัยได้นาชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกม
มิฟิเคชันไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และได้เก็บผลการวิจัยจากแบบประเมินทักษะ
การท างานเป็ น ที ม แบบประเมิ น ตนเองและแบบประเมิ น ทัก ษะการท างานเป็ น ที ม แบบเพื่ อ น
ประเมินเพื่อน ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านแล้ว สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
2.1 พัฒ นาการทักษะการทางานเป็ นทีมของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การ
สื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพด้านที่ 2 หลักการทางานร่วมกันภายในทีม ด้านที่ 3 การทางาน
ในทีมที่มีประสิทธิภาพ ด้านที่ 4 ภาวะผูน้ า ด้านที่ 5 การยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม ทัง้ ใน
ระยะก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ นทีมสูงสุดจากการวัดครัง้ ที่ 3 รองลงมา คือ
จากการวัดครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 1 ตามลาดับ อาจเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิด
เกมมิฟิเคชันเป็ นการจัดการเรียนรูโ้ ดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทางานเป็ นกลุม่ รวมอยู่ในทุกขัน้ ตอน
ส่ง เสริม ให้ผู้เรีย นเกิ ด การพัฒ นาทัก ษะการท างานเป็ น ที ม อยู่เสมอ เมื่ อ มี ก ารให้ผู้เรีย นได้ท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้เกิดพัฒนาการทักษะการทางานเป็ นทีมที่เพิ่มขึน้ ในการวัด
ทุ ก ครั้ง สอดคล้อ งกับ ธี ระเดช ริว้ มงคล (2555, น. 6-8) การร่ว มมื อ ในการท างานเป็ น ที ม มี
หลักการทางานร่วมกัน สนับสนุนและส่งเสริมการทางานของกลุ่มในทุกครัง้ จะช่วยให้สมาชิกเกิด
ทักษะการทางานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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2.2 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ในการประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบ
ประเมินตนเอง ด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องมาจากผูว้ ิจัยได้ใช้เกมมิฟิเคชันเข้ามากระตุน้ ผูเ้ รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เกิด
ความสนุกสนาน ท้าทายและเมื่อผูเ้ รียนรู ส้ ึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่ม และเมื่อมีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ท่ชี ดั เจน ทาให้ผเู้ รียนสามารถทางานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่วน
ด้านที่ได้คะแนนต่าสุด ได้แก่ ภาวะผูน้ า อาจเป็ นเพราะว่าในการจัดการเรียนรู ท้ ั้ง 6 สัปดาห์นั้น
ผูเ้ รียนแต่ละคนต้องผลัดกันมาเป็ นผูน้ าของกลุ่ม ซึ่ งผูเ้ รียนบางคนอาจเป็ นผูน้ าของกลุ่มได้แค่ครัง้
เดียว จึงทาให้ได้พัฒ นาทักษะด้านภาวะผูน้ าได้น้อยกว่าด้านอื่น ๆ ส่วนการประเมิ นทักษะการ
ทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน พบว่า ด้านที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การยอมรับศักยภาพ
ของสมาชิ ก ในที ม อาจจะเป็ น เพราะในการท ากิ จ กรรม สมาชิ ก ต้อ งเรี ย นรู ้เพื่ อ นในที ม ว่ า มี
ความสามารถและความถนัดด้านใด เพื่อแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของสมาชิก เมื่อสมาชิกแต่ละ
คนได้รบั หน้าที่ท่ีตนเองถนัดแล้วจะสามารถทาออกมาได้ดีส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีความมั่นใจใน
ศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ส่วนด้านที่มีคะแนนต่าสุด คือ การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ อาจ
เนื่องมาจากสมาชิกในทีมที่มีความสามารถไม่เท่ากัน สมาชิกที่อ่อนอาจต้องใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีมที่มากกว่าสมาชิกคนอื่น ๆ จึงจะทาให้เกิดประสิทธิภาพการทางาน
ที่มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ปริพัส ศรีสมบูรณ์ (2559) ที่พัฒ นารู ปแบบเกมมิฟิเคชัน
แบบทีมเสมือนจริงบนเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการทางานร่วมกันเป็ นทีมสาหรับ
นักศึกษาปริญ ญาตรี โดยวัดทักษะการทางานเป็ นทีม 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับฟั งแบบเชิงรุ ก
ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านการให้และรับข้อเสนอแนะ ด้านการรับบทบาทที่แตกต่าง ด้านการ
ร่วมมือกันทางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความกล้าแสดงออก ด้านการมีสว่ นร่วมในการประชุม
และการอภิปราย ด้านการแก้ปัญหา ด้านการรับมือกับความขัดแย้ง และด้านการตัดสินใจ ซึ่งผล
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีในทุกด้าน นอกจากนีย้ ังพบว่าสมาชิกในทีมมีการกาหนดบทบาทของ
สมาชิกตามพฤติกรรม ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะดาเนินการตามบทบาทของตนเองเพื่อผลประโยชน์
ของทีมเป็ นหลัก และสอดคล้องกับ วชิระ อุดมรัตน์ (2560) ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ ทคนิคเกมมิฟิ
เคชันส่งเสริมพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ทาให้ผเู้ รียนมีการรับฟั งความคิดเห็นและร่วมกันทางานจน
เสร็จตามที่ได้ตงั้ เป้าหมาย อีกทัง้ ยังมีแรงจูงใจในการเรียนโดยพบว่าการบันทึกอนุทินของนักเรียน
มีความคิดเห็นต่อการเรียนไปในทางบวกและช่วยให้มีปฏิสมั พันธ์ต่อเพื่อนสมาชิกมากขึน้
3. การศึ ก ษาสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 รายวิ ช า
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
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ผู้วิจัยได้น าชุดกิ จ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิ ดเกมมิ ฟิ เคชันไปทดลองกับ กลุ่ม ตัวอย่างจานวน
30 คน โดยแบ่งเป็ น 6 กลุ่ม และได้เก็บผลการวิจัยจากแบบประเมิ นชิ น้ งานรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมินจากผลงานของผูเ้ รียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งผ่านการ
ประเมินความสอดคล้องจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านแล้ว พบว่า
3.1 สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ทุกกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 หากแยกเป็ นรายข้อประเมิน ข้อประเมินที่ได้คะแนนสูงสุด คือ
ความตรงต่อเวลา อาจเนื่องมาจากกิจกรรมในแต่ละคาบเรียนได้กาหนดระยะเวลาในการทางาน
จึงทาให้สมาชิกแต่ละกลุ่มต้องร่วมมือกันทางานภายในเวลาที่กาหนดชัดเจน ส่วนข้อประเมินที่ได้
คะแนนต่าสุด คือ การใช้ภาษาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
เน้น ให้ผู้เรีย นใช้ภ าษาของการเขี ย นรายงานที่ ถูก ต้อ งและสละสลวยเท่ าที่ ค วร ซึ่งสัม ฤทธิ ผ ล
ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึน้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ อดิ ศักดิ์ เมฆสมุทร
(2559) โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันจัดการเรียนรู ้ เรื่อง คาควบกลา้ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 ทาให้นักเรียนมีสมั ฤทธิผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และการใช้เกมสามารถ
ช่วยกระตุน้ ความสนใจในการฝึ กของนักเรียนได้ดี
3.2 เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของทักษะการทางานเป็ นทีมที่ได้จากทัง้ การประเมินตนเอง
และเพื่อนประเมินเพื่อนมาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิผลทางการเรียน พบว่ามีความ
สอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มที่สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็ น
ทีม สูง กลุ่ม นั้นจะคะแนนเฉลี่ยสัม ฤทธิผลทางการเรียนรายกลุ่ม มากกว่ากลุ่ม ที่มี คะแนนเฉลี่ย
ทักษะการทางานเป็ นทีมต่ากว่า อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ด้มีกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ี
น่าสนใจ เร้าให้ผูเ้ รียนเกิดความอยากเรียนรู ้ จะส่งผลให้ผูเ้ รียนเกิดสัมฤทธิผลทางการเรียนและ
ทักษะการทางานเป็ นทีม รายบุคคลที่ดีและส่งผลให้สมั ฤทธิผลทางการเรียนของกลุ่มดีตามด้วย
สอดคล้องกับ พิชญ์ อานวยพร (2562) ที่นาเอาแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการส่งเสริมการคิดเชิง
คานวณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนุกสาน จดจ่อกับการเรียน
ด้วยกลยุทธ์เกมมิฟิเคชัน ส่งผลให้ผเู้ รียนมี สมั ฤทธิผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกลยุทธ์เกมมิฟิเคชันอย่างมาก
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั พบว่า การใช้ชุดการเรียนรูต้ ามแนวคิด เกมมิฟิเคชันส่งผลให้ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูเ้ รียนในกลุ่มเดียวกันมีความคุน้ เคยและเคารพสมาชิกในกลุ่มมากขึน้ เนื่องจากผูเ้ รียนมี
การยอมรับในความสามารถที่หลากหลายของสมาชิกและไว้วางใจในการทางานกับสมาชิกทุกคน
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มากขึน้ นักเรียนมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองเนื่องจากมีโอกาสได้เป็ นผูน้ าในการทา
ภารกิจ และผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในกิจกรรมการเรียนมากขึน้ ส่งผลให้ สมั ฤทธิผล
ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ท่ตี งั้ ไว้เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน หากต้องการนามา
พัฒนาด้านทักษะและสัมฤทธิผลทางการเรียนควบคู่กนั ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีเน้นการพัฒนา
ทัง้ ทักษะและสัมฤทธิผลทางการเรียนให้มีความสาคัญเท่ากัน
1.2 ผูว้ ิจัยควรให้นักเรียนจดบันทึกความคิดเห็นของผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้
ทราบว่าผูเ้ รียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อ
นามาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาและวิ จัย ชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู ต้ ามแนวคิ ด เกมมิ ฟิ เคชัน ใน
รูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบผสมผสานอื่น ๆ เช่น Moodle, Flipped Classroom เป็ นต้น
2.2 ควรศึกษาและการพัฒ นาชุดกิจ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดเกมมิฟิ เคชัน เพื่ อ
ส่ง เสริม ทักษะที่ ส าคัญ ในศตวรรษที่ 21 อื่ น เช่ น ทัก ษะการคิ ด สร้างสรรค์ ทัก ษะการรู เ้ ท่ าทัน
เทคโนโลยี เป็ นต้น
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันฯ
2. ตัวอย่างคู่มือครู
3. ตัวอย่างสื่อการสอนภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันฯ
4. ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
5. ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง
6. ตัวอย่างแบบประเมินผลชิน้ งาน
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1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย ออกแบบโครงร่าง (Design outline)
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง รูจ้ กั การเขียนโครงร่าง
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ (I22201) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เวลา 12 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
1. ผลการเรียนรู้
วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง
2. เป้ าหมายการเรียนรู้ (จุดประสงค์)
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมาย ลักษณะและหลักเกณฑ์ของการเขียนโครงร่างได้
2) บอกองค์ประกอบของการเขียนโครงร่างได้
2.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1) เขียนโครงร่างตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบได้
2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1) มีวินยั รับผิดชอบ
2) ใฝ่ เรียนรู ้
3) มุ่งมั่นในการทางาน
2.4 ด้านสมรรถนะที่สาคัญ
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
2.5 ด้านการส่งเสริมทักษะทีจ่ าเป็ น (3Rs 8Cs)
1) ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
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2) ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี
3) ส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
4) ส่งเสริมคุณธรรม
3. สาระการเรียนรู้
การเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ เป็ นการเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรูท้ ่ีคน้ พบ
โดยการวางแผนการเขี ยนอย่างเป็ น ระบบ มี องค์ป ระกอบคื อ ชื่ อ เรื่อ ง ความน า วัต ถุป ระสงค์
สมมติฐาน ขอบเขตการศึกษา เนือ้ หา วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบ
การเขียน ซึ่งจะช่วยให้การเขียนรายงานเชิงวิชาการมีความถูกต้องและสมบูรณ์
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู ตงั้ คาถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “การเรียนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู ้ ให้ประโยชน์กบั นักเรียนอย่างไร” นักเรียนร่วมกันตอบ
คาถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. ครู อธิบายเกี่ ยวกับรายวิชาการสื่อสารและนาเสนอให้ นักเรียเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา
(แนวทางคาอธิบบาย: จากรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรูน้ นั้ เมื่อได้
องค์ความรูท้ ่ีคน้ คว้าด้วยตนเองแล้ว ผูค้ น้ คว้าจะต้องเรียนรูท้ ่ีจะนาเอาความรูน้ นั้ ไปเผยแพร่ให้กับ
ผู้อ่ื น ได้รบั ทราบออกมาในรู ป แบบของรายงานเชิ ง วิช าการ ซึ่ง ในรายวิ ช าการสื่ อ สารและการ
น าเสนอ เป็ น รายวิ ช าที่ ต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช าการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระและสร้า งองค์ค วามรู ้มี
วัตถุประสงค์ท่จี ะทาให้นกั เรียนเขียนรายงานเชิงวิชาการและนาเสนอได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม)
3. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนหัวข้อการศึกษาค้นคว้าของนัก เรียนแต่ละกลุ่มที่ได้จาก
การเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู ้ ในภาคเรียนที่ 1 โดยให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานที่ได้จากการเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
และสร้างองค์ความรู ้ โดยนาเสนอในหัวข้อ ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ การดาเนินการและ
ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า กลุม่ ละ 5 นาที

136
4. ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนกระบวนการทางานภายในกลุม่ โดยให้แต่ละกลุม่ พูด
ถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทางานกลุ่ม จุดดีและจุดด้อยในการทางานกลุ่ม ครูจดปั ญหาในการ
ทางานกลุ่ม ที่ เกิดขึน้ บนกระดานให้นักเรียนทราบร่วมกันและสรุ ปผลถึงปั ญ หาและอุปสรรคที่
เกิดขึน้ ระหว่างการทางาน
5. นักเรียนทุกคนทาแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเองและแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
ขั้นสอน
6. ครู ชีแ้ จงกติกาและกระบวนการเรียนในรายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอโดยจะมี
ลักษณะคล้ายกับการเล่นเกมทั้งนีเ้ พื่อพัฒ นาทักษะการทางานเป็ นที มของนักเรียนและพัฒ นา
ชิน้ งานของนักเรียนให้ดีขึน้ โดยในทุก ๆ สัปดาห์จะมีการเก็บคะแนนกลุ่มในการตอบคาถามและ
ทาภารกิจ โดยจะสะสมคะแนนไปเรื่อย ๆ เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ และรวมคะแนนในสัปดาห์สุดท้าย
โดยจะแบ่งระดับคะแนน ดังนี ้
คะแนน
1-10 คะแนน
11-20 คะแนน
21-30 คะแนน
31-40 คะแนน
41 คะแนนขึน้ ไป

ระดับ
Bronze
Silver
Gold
Platinum
Diamond

ซึ่งในคาบเรียนจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตอบคาถามล่าแต้ม และช่วงที่ 2 พิชิต
ภารกิจ โดยมีรายละเอียดกระบวนการเรียน ดังนี ้
ช่วงที่ 1 ตอบคาถามล่าแต้ม นักเรียนแต่ละกลุ่ม จะต้องเรียนรู เ้ นือ้ หาในแต่ ละสัป ดาห์
จากนัน้ ช่วยกันทบทวนบทเรียนกันภายในกลุ่มและเล่นเกมตอบคาถามในสัปดาห์นนั้ ๆ เพื่อเก็บ
คะแนน และในสัปดาห์แรกของการเล่นเกม นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รบั แจกการ์ดกลุ่มละ 4 ใบ
โดยการ์ดที่ได้รบั จะมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
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การ์ดพิเศษ
การ์ดขโมยทรัพยากร

คุณสมบัติ
ขโมยคะแนนของกลุม่ ใดก็ได้มาเป็ นคะแนนของ
กลุม่ ตนเอง 5 คะแนน
การ์ดป้องกัน
ป้องกันการโดนขโมยคะแนนหรือการโจมตีกลับ
การ์ดโจมตีกลับ
ใช้โจมตีกลับกับกลุ่มที่ใช้การ์ดขโมยทรัพยากร
โดยกลุ่ม ที่ใช้การ์ดขโมยทรัพ ยากรจะเป็ นฝ่ าย
ถูกขโมยคะแนน 5 คะแนนแทน
การ์ดคะแนน x2
คะแนน x2 เมื่อตอบคาถามถูกต้อง
หมายเหตุ: นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถใช้การ์ดได้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ เมื่อใช้แล้วจะต้อง
นาการ์ดนัน้ ส่งคืนครู นักเรียนในกลุม่ จึงต้องวางแผนการใช้การ์ดให้เหมาะสม
ช่วงที่ 2 พิชิตภารกิจ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทาภารกิจที่ได้รบั มอบหมายภายในเวลาที่
กาหนด โดยสมาชิกในกลุม่ จะต้องมีตาแหน่งหน้าที่ในการทางานอย่างชัดเจน ได้แก่
ตาแหน่ง
Captain (หัวหน้ากลุม่ )
Scout (ฝ่ ายค้นหาข้อมูล)
Priest (ฝ่ ายคิด)
Support (ฝ่ ายสนับสนุน)
Operator (ฝ่ ายปฏิบตั ิงาน)

หน้าทีร่ ับผิดชอบ
สั่งการ ควบคุมการทางานและตรวจสอบงานที่
ได้รบั มอบหมายในสัปดาห์นนั้ ๆ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
คิดและเขียนโครงร่างรายงาน
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ในการเขี ย นโครงร่ า ง
รายงาน
พิมพ์งาน / ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ

โดยในกลุ่ม จะต้องมี การเปลี่ยน Captain ทุกสัปดาห์ และ Captain จะต้องเป็ นผู้เลือก
ตาแหน่งต่าง ๆ ให้สมาชิกตามความเหมาะสม
ในการทาภารกิจกลุ่มที่สามารถทาได้เร็วที่สุดภายในเวลาที่กาหนดและถูกต้องครบถ้วน
ที่สดุ จะได้ Badge “Super Team” ของสัปดาห์นนั้ ไปซึ่งจะนาไปรวมคะแนนสรุปผลในสัปดาห์ท่ี 6
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7. ครู เ ปิ ดสื่ อ การสอน PowerPoint เรื่ อ ง การเขี ย นโครงร่ า งรายงาน โดยอธิ บ าย
ความหมายของการเขียนโครงร่าง ลักษณะ หลักเกณฑ์ของการเขียนโครงร่าง องค์ประกอบของ
โครงร่างและการนาเสนอโครงร่าง
8. ครูยกตัวอย่างบทอ่านขนาดสัน้ และเขียนโครงร่างรายงานเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั เรียนดู
โดยมีการสลับถามตอบเพื่อให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการฝึ กเขียนโครงร่างรายงาน
9. ครู ให้นักเรียนนั่งเป็ นกลุ่มและให้ร่วมกันทบทวนบทเรียนกันภายในกลุ่มเป็ นเวลา 10
นาที
10. ครู เริ่มกิจกรรมในช่วงที่ 1 ตอบคาถามล่าแต้ม โดยมีช่ือเกมว่า “เกมเศรษฐี ” มีกติกา
ดังนี ้ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องตอบคาถามที่มีอยู่ในกระดานเกมเศรษฐี โดยครู จะทาขอตัวแทน
จากนักเรียนแต่ล ะกลุ่ม ขึน้ มารอบละ 1 คนสลับกลุ่ม กัน ไปเพื่ อทอยลูกเต๋าและเดิ นหมากตาม
จานวนเลขที่ทอยได้ หากหมากตกที่คาถามใด แต่ละกลุม่ จะต้องตอบคาถามนัน้ ลงบนกระดานไวท์
บอร์ดที่แจกให้พร้อมกันโดยมีระยะเวลาในการตอบคาถาม 20 วินาที เมื่อหมดเวลาให้ยกคาตอบ
ขึน้ พร้อมกัน หากตอบถูกต้องจะได้รบั คะแนนข้อละ 2 คะแนน หากกลุ่มใดทอยตกช่องหยุดเล่น 1
ครัง้ จะต้องงดตอบคาถามข้อนั้น และให้กลุ่มอื่นอีกสิทธิ์ทอยลูกเต๋าเพื่ อหาข้อคาถามถัดไป หา
กรอบใดทอยตกช่องคะแนน x2 กลุ่มที่ตอบถูกจะได้คะแนน x2 เมื่อครู อธิบายกติกาเสร็จสิน้ จึง
ดาเนินการเล่นเกมจนจบเกม
11. ครูสรุปคะแนนจากการเล่นเกมและเปิ ดโอกาสให้แต่ละกลุม่ ได้ใช้การ์ดพิเศษที่ตนเองมี
เป็ นระยะเวลา 5 นาที และสรุปคะแนนอีกครัง้ หลังจากระยะเวลาการใช้การ์ดสิน้ สุดลง
12. ครู เริ่มกิจกรรมในช่วงที่ 2 พิชิตภารกิจ โดยภารกิจมี ช่ือว่า “เขียนโครงร่างสร้างจาก
หนัง” ครู อธิบายภารกิจว่า นักเรียนแต่ละกลุ่ม จะได้ดูคลิปขนาดสัน้ 1 คลิป หลังจากดูจบนักเรียน
จะต้องฝึ กเขียนโครงร่างจากคลิปที่นักเรียนได้ดูตามลักษณะและองค์ประกอบของการเขียนโครง
ร่างที่ถูกต้องภายในเวลา 20 นาที นักเรียนกลุ่มใดที่ส่งเร็วและทาได้ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
เป็ นกลุม่ แรกจะได้ปา้ ยสัญลักษณ์ (Badge) “Super Team” ไป
13. ครู ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกตาแหน่ง Captain (หัวหน้ากลุ่ม) และให้ Captain
มอบหมายตาแหน่งให้กบั สมาชิกกลุ่มตามความสามารถและความถนัด จากนัน้ ให้นกั เรียนดูคลิป
ร่วมกันและให้เวลานักเรียนทาภารกิจโดยมีครูคอยให้คาแนะนา
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ขั้นสรุ ป
14. ครูสรุปคะแนนและประกาศกลุม่ ที่ได้คะแนนภารกิจดีท่สี ดุ และป้ายสัญลักษณ์ “Super
Team” ไป ยกตัวอย่างผลงานของนักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันหาข้อดีขอ้ ด้อยของแต่ละผลงาน
15. ครูสรุปคะแนนของทุกกลุม่ และจัดอันดับประจาสัปดาห์
16. ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกันและตอบข้อซักถามของนักเรียน
5. การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ
1. กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
2. กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
3. กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. หลักฐานการเรียนรู้
ชิน้ งาน การเขียนโครงร่างรายงานจากหนังสัน้
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7.วิธีการประเมิน
กิจกรรมทีป่ ระเมิน
ด้านความรู้ (K)
1) บอกความหมาย
ลักษณะและ
หลักเกณฑ์ของการ
เขียนโครงร่างได้
2) บอกองค์ประกอบ
ของการเขียนโครงร่าง
ได้
ทักษะกระบวนการ
(P)
1) เขียนโครงร่างตาม
หลักเกณฑ์และ
องค์ประกอบได้
คุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1) มีวินยั รับผิดชอบ
2) ใฝ่ เรียนรู ้
3) มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
- การถามตอบ

เครื่องมือ
เกณฑ์
- กิจกรรมตอบคาถาม ตอบคาถามผ่าน
ล่าแต้ม ชุดที่ 1 เกม
เกณฑ์รอ้ ยละ 70
เศรษฐี

- ทาชิน้ งานเขียนโครง - กิจกรรม เขียนโครง
ร่างสร้างจากหนัง
ร่างสร้างจากหนัง

- สังเกตความ
ประพฤติ

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ชิน้ งานผ่านเกณฑ์รอ้ ย
ละ 70

ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
2) Power Point เรื่อง กติกาและกระบวนการเรียนรายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ
3) Power Point เรื่อง การเขียนโครงร่างรายงาน
4) อินเทอร์เน็ต
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย ออกแบบโครงร่าง (Design outline)
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง โครงร่างสร้างสรรค์
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ (I22201) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เวลา 12 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563

1. ผลการเรียนรู้
วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง
2. เป้ าหมายการเรียนรู้ (จุดประสงค์)
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกวิธีการเขียนโครงร่างและการนาเสนอโครงร่างได้
2) บอกวิธีการตรวจสอบโครงร่างได้
2.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
2) เขียนโครงร่างและนาเสนอโครงร่างได้
2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
4) มีวินยั รับผิดชอบ
5) ใฝ่ เรียนรู ้
6) มุ่งมั่นในการทางาน
2.4 ด้านสมรรถนะที่สาคัญ
6) ความสามารถในการสื่อสาร
7) ความสามารถในการคิด
8) ความสามารถในการแก้ปัญหา
9) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
10) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
2.5 ด้านการส่งเสริมทักษะทีจ่ าเป็ น (3Rs 8Cs)
5) ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
6) ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี
7) ส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
8) ส่งเสริมคุณธรรม
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3. สาระการเรียนรู้
การเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ เป็ นการเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรูท้ ่ีคน้ พบ
โดยการวางแผนการเขี ยนอย่างเป็ น ระบบ มี องค์ป ระกอบคื อ ชื่ อ เรื่อ ง ความน า วัต ถุป ระสงค์
สมมติฐาน ขอบเขตการศึกษา เนือ้ หา วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบ
การเขียน ซึ่งจะช่วยให้การเขียนรายงานเชิงวิชาการมีความถูกต้องและสมบูรณ์
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูตงั้ คาถามเพื่อทบทวนเนือ้ หาจากคาบเรียนที่แล้ว โดยครูจะสุ่มถามนักเรียนเป็ นกลุ่ม
ๆ สลับกันไปจนครบทุกกลุ่ม หากกลุ่มใดตอบคาถามได้ถูกต้องจะได้รบั คะแนน 2 คะแนน โดยมี
ประเด็นคาถามเพื่อให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี ้
• นักเรียนคิดว่าการเขียนโครงร่างมีความสาคัญอย่างไรต่อการศึกษาค้นคว้าที่นักเรียน
ทา
• หลักเกณ์ในการเขียนโครงร่าง มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง? คิดว่าเป็ นหลักเกณฑ์ท่ีมี
ความเหมาะสม ครอบคลุม เนือ้ หาแล้วหรือไม่? มี ส่วนใดที่ตอ้ งการลดหรือเพิ่ม เติม
หรือไม่ เพราะเหตุใด?
• องค์ประกอบของการเขียนโครงร่าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง คิดว่าเป็ นองค์ประกอบที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุม เนือ้ หาแล้วหรือไม่? มี ส่วนใดที่ตอ้ งการลดหรือเพิ่ม เติม
หรือไม่ เพราะเหตุใด?
2. ครู อ ธิ บ ายว่า วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเนื ้อ หาที่ จ ะเรีย นในคาบนี ้ ได้แ ก่ การเขี ย นโครงร่า ง
รายงานวิชาการ การนาเสนอโครงร่าง วิธีการตรวจสอบโครงร่าง เพื่อให้นักเรียนนาไปเขียนโครง
ร่างรายงานการศึกษาค้นคว้าของกลุม่ ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ขั้นสอน
3. ครูเปิ ดสื่อการสอน PowerPoint เรื่อง การเขียนโครงร่างและการนาเสนอโครงร่าง โดย
อธิบายในประเด็นหลัก 3 หัวข้อ ได้แก่ การเขียนโครงร่างรายงานวิชาการ การนาเสนอโครงร่าง
วิธีการตรวจสอบโครงร่าง
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4. ครูยกตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง เพราะเหตุใดนา้ ทะเลจึงเค็ม มาเขียนเป็ น
ตัวอย่างโครงร่างให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ได้ดู เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจวิธีการเขียนโครงร่างที่ถกู ต้อง โดย
มีการสลับถามตอบเพื่อให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการฝึ กเขียนโครงร่างรายงาน
5. ครู ให้นักเรียนนั่งเป็ นกลุ่มและให้ร่วมกันทบทวนบทเรียนกันภายในกลุ่มเป็ นเวลา 10
นาที
6. ครูเริ่มกิจกรรมในช่วงที่ 1 ตอบคาถามล่าแต้ม โดยมีช่ือเกมว่า “XO โชว์เหนือ” มีกติกา
ดังนี ้ ครูจะทาการสุม่ นักเรียนแต่ละกลุม่ ขึน้ มากลุม่ ละ 1 คน รอบละ 2 กลุม่ เพื่อแข่งขันตอบคาถาม
เกี่ยวกับเนือ้ หาที่เรียนไป คาถามจะถูกถามสลับกันระหว่างฝ่ าย X และฝ่ าย O โดยฝ่ ายที่มีคะแนน
กลุม่ มากกว่าจะได้เป็ นฝ่ าย X และได้สิทธิ์เริ่มตอบคาถามก่อน หากตอบถูกจะได้ลงสัญลักษณ์ “X”
บนกระดาน หากตอบผิดจะไม่ได้ลงสัญลักษณ์ จากนัน้ ฝ่ าย O จะเป็ นฝ่ ายตอบคาถามในข้อถัดไป
หากตอบถูกจะได้ลงสัญลักษณ์ “O” บนกระดาน หากตอบผิดจะไม่ได้ลงสัญลักษณ์เช่นกัน ฝ่ ายใด
มีสญ
ั ลักษณ์เรียงกันครบ 3 ตัวก่อน จะเป็ นฝ่ ายชนะไป และได้คะแนนรวม 5 คะแนน เป็ นของกลุม่
หมายเหตุ: ระหว่างการเล่นเกม หากนักเรียนไม่ม่ ันใจสามารถขอตัวเลือกได้ 2 ตัวเลือก
โดยต้องแลกกับการตัดคะแนนกลุม่ จานวน 2 คะแนน
7. เมื่ อเล่นจนครบทุกกลุ่มแล้ว ครู สรุ ปคะแนนจากการเล่นเกมและเปิ ดโอกาสให้แต่ละ
กลุ่มได้ใช้การ์ดพิเศษที่ตนเองมีเป็ นระยะเวลา 5 นาที และสรุ ปคะแนนอีกครัง้ หลังจากระยะเวลา
การใช้การ์ดสิน้ สุดลง
8. ครู เริ่ม กิจ กรรมในช่ วงที่ 2 พิชิ ตภารกิจ โดยภารกิจ มี ช่ือว่า “โครงร่างสร้างสรรค์” ครู
อธิ บ ายภารกิ จ ว่ า นัก เรีย นฝึ ก เขี ย นโครงร่า งการศึ ก ษาค้น คว้า ของกลุ่ม ตนเอง โดยจะต้อ งมี
หลักเกณฑ์ในการเขียนโครงร่างและมี องค์ประกอบของโครงร่างที่ถูกต้องภายในเวลา 20 นาที
นักเรียนกลุ่มใดที่ส่งเร็วและทาได้ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีกาหนดเป็ นกลุ่มแรกจะได้ป้ายสั ญลักษณ์
(Badge) “Super Team” ไป
9. ครู ให้นักเรียนแต่ ล ะกลุ่ม คัดเลือกต าแหน่ ง Captain (หัวหน้ากลุ่ม ) และให้ Captain
มอบหมายตาแหน่งให้กับสมาชิกกลุ่มตามความสามารถและความถนัด จากนัน้ ให้นกั เรียนลงมือ
ทาภารกิจโดยมีครูคอยให้คาแนะนา
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ขั้นสรุ ป
10. ครูสรุปคะแนนและประกาศกลุม่ ที่ได้คะแนนภารกิจดีท่สี ดุ และป้ายสัญลักษณ์ “Super
Team” ไป ยกตัวอย่างผลงานของนักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันหาข้อดีขอ้ ด้อยของแต่ละผลงาน
11. ครูสรุปคะแนนของทุกกลุม่ และจัดอันดับประจาสัปดาห์
12. ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกันและตอบข้อซักถามของนักเรียน
5. การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ
1) กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
2) กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
3) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. หลักฐานการเรียนรู้
ชิน้ งาน โครงร่างสร้างสรรค์
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7.วิธีการประเมิน
กิจกรรมทีป่ ระเมิน
ด้านความรู้ (K)
1) บอกวิธีการเขียน
โครงร่างและการ
นาเสนอโครงร่างได้
2) บอกวิธีการ
ตรวจสอบโครงร่างได้
ทักษะกระบวนการ
(P)
1) เขียนโครงร่างและ
นาเสนอโครงร่างได้
คุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)
1) มีวินยั รับผิดชอบ
2) ใฝ่ เรียนรู ้
3) มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
- การถามตอบ

เครื่องมือ
เกณฑ์
- กิจกรรมตอบคาถาม ตอบคาถามผ่าน
ล่าแต้ม ชุดที่ 2 XO
เกณฑ์รอ้ ยละ 70
โชว์เหนือ

- ทาชิน้ งานโครงร่าง
สร้างสรรค์

- กิจกรรม โครงร่าง
สร้างสรรค์

ชิน้ งานผ่านเกณฑ์รอ้ ย
ละ 70

- สังเกตความ
ประพฤติ

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
2) Power Point เรื่อง การเขียนโครงร่างและการนาเสนอโครงร่าง
3) รายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง เพราะเหตุใดนา้ ทะเลจึงเค็ม
4) อินเทอร์เน็ต
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2. ตัวอย่างคู่มือครู
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3. ตัวอย่างสื่อการสอนภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีมในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างค์องค์ความรู้
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4. ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน

แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................ชั้น..........................เลขที่..........
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในตารางที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละประเด็น ดังนี้
คะแนน 5 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นมากที่สุด
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นมาก
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นปานกลาง
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นน้อย
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นน้อยที่สุด
การประเมินครั้งที่
ลำดับ

❑ ครั้งที่ 1

❑ ครั้งที่ 2

รายการประเมิน

ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
1
สมาชิกมีการปรึกษาหารือร่วมกันอย่าง
2
3

สม่ำเสมอ
สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิกในทีมมีการวางแผนการทำงาน
ร่วมกันทุกครั้ง

ด้านที่ 2 มีหลักการทำงานร่วมกันภายในทีม
4
สมาชิกในทีมมีเป้าหมายการทำงาน
5
6

ร่วมกัน
สมาชิกรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สมาชิกภายในทีมมีการแบ่งหน้าที่กัน
อย่างชัดเจน

ด้าน 3 การทำงานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
7
สมาชิกทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

มีความรับผิดชอบในการทำงาน

มากที่สุด
(5)

❑ ครั้งที่ 3
มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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มากที่สุด
(5)

ลำดับ

รายการประเมิน

8

สมาชิกมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการแก้ไขปัญหา
สมาชิกชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของทีม
สมาชิกประเมินผลร่วมกันเพื่อดูจุดแข็ง
และจุดอ่อนของทีม
สมาชิกคิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมและมี
ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์

9
10
11

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ด้านที่ 4 ผู้นำมีภาวะผู้นำ
12
ผู้นำแบ่งหน้าที่ได้เหมาะสมกับ
13
14
15

ความสามารถของสมาชิกในทีม
ผู้นำกล้าตัดสินใจและมีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการทำงานของทีม
ผู้นำมีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย
ผู้นำสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้กับ
สมาชิกของทีม

ด้านที่ 5 มีการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
16
สมาชิกยอมรับความแตกต่างของเพื่อนใน
17

ทีม
สมาชิกมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจและมั่นใจ
ในเพื่อนร่วมทีม

ลงชื่อ...................................................................................ผูป้ ระเมิน
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5. ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง
แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีมแบบประเมินตนเอง
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................ชั้น..........................เลขที่..........
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในตารางที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละประเด็น ดังนี้
คะแนน 5 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นมากที่สุด
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นมาก
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นปานกลาง
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นน้อย
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นน้อยที่สุด
การประเมินครั้งที่
ลำดับ

❑ ครั้งที่ 1

❑ ครั้งที่ 2

รายการประเมิน

ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
1 ฉันปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุ่มอย่าง
สม่ำเสมอ
2 ฉันมักแจ้งความก้าวหน้าในการทำงานให้สมาชิก
รับรู้
3 ฉันไม่ชอบรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
4 ฉันยึดถือความคิดของตนเองเป็นหลัก
5 ฉันชอบวางแผนการทำงานร่วมกับสมาชิก
6 ฉันสามารถบอกขั้นตอนการทำงานได้อย่าง
ชัดเจน
ด้านที่ 2 มีหลักการทำงานร่วมกันภายในทีม
7 ฉันสามารถบอกเป้าหมายการทำงานได้
8 ฉันทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
9 ฉันจะไม่ยอมทำหน้าที่ที่ฉันไม่ถนัด
10 ฉันปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของกลุ่มอย่าง
เคร่งครัด
11 ฉันเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานกลุ่มตามที่
ฉันคิดว่าดีทันทีโดยไม่บอกสมาชิก
12 ฉันชอบทำตามที่เพื่อนบอกโดยไม่ออกความคิด
เห็นในการทำงาน

มากที่สุด
(5)

❑ ครั้งที่ 3
มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ลำดับ

รายการประเมิน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ด้าน 3 การทำงานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
13 ฉันไม่ชอบทำตามกฎ
14 ฉันร่วมทำกิจกรรมกลุม่ อย่างเต็มทีท่ ุกครั้ง
15 ฉันช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มเมื่อมีปัญหา
ลำดับ

รายการประเมิน

16

ฉันกล่าวชมเชยเพื่อนเมื่อสมาชิกสามารถทำงาน
ได้ดี
ฉันรู้ภูมิใจเมื่อผลงานออกมาดี
ฉันรู้สึกว่าผลงานออกมาดีเพราะฉันเป็นส่วน
ใหญ่
ฉันรู้ว่าอะไรทำให้ผลงานออกมาดี
ฉันไม่รู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของฉัน
ฉันมักหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อนในการทำงานของ
กลุ่ม
ฉันคำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นอย่างแรก
ฉันพยายามทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด

17
18
19
20
21
22
23

ด้านที่ 4 ผู้นำมีภาวะผู้นำ
24 ฉันไม่รู้ว่าสมาชิกในทีมมีความถนัดด้านใด
25 ฉันแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของสมาชิก
26 ฉันมักไม่กล้าตัดสินใจ
27 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นฉันจัดการได้เสมอ
28 ฉันรู้วิธีการให้กำลังใจเพื่อนในกลุม่
29 ฉันไม่ชอบหาความรู้เพิ่มเติม
30 สมาชิกในกลุ่มเชื่อมั่นในตัวฉัน
ด้านที่ 5 มีการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
31 ฉันไม่เชื่อว่าสมาชิกกลุ่มจะทำงานออกมาได้ดี
32 ฉันยอมรับในความความสามารถของเพื่อน
สมาชิก
33 ฉันเชื่อว่างานกลุ่มจะประสบความสำเร็จหากมี
เพื่อนสมาชิก
34 ฉันบอกได้ว่าเพื่อนในกลุ่มมีความถนัดด้านใด
35 ฉันยอมเป็นผูต้ ามที่ดหี ากมีเพื่อนทีม่ ีความถนัด
เป็นผู้นำ
36 ฉันไว้วางในการทำงานของเพื่อร่วมทีม
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6. ตัวอย่างแบบประเมินผลชิน้ งาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
ชื่อกลุ่ม......................................................................................................ชั้น.........................................
กิจกรรมครั้งที่.........................เรื่อง.........................................................................................................
คำชี้แจง ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเป็นจริง
ลำดับ
1
2
3
4
5

ดีมาก
(5)

รายการประเมิน

ดี
(4)

ปานกลาง
(3)

พอใช้
(2)

เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและครอบคลุม
หัวข้อ
การจัดรูปแบบตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
การใช้ภาษาได้ถูกต้อง สมบูรณ์
การนำเสนอผลงานเหมาะสมและน่าสนใจ
ความตรงต่อเวลา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................ ....................................

ลงชื่อ...................................................................................ผูป้ ระเมิน

ปรับปรุง
(1)
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แบบประเมินผลชิ้นงาน
หัวข้อ
ประเมิน
1. เนื้อหา
ถูกต้อง
ครบถ้วน
ชัดเจนและ
ครอบคลุม
หัวข้อ

2. การ
จัดรูปแบบ
ตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่
กำหนด

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

เนื้อหาถูกต้อง
ตรงตามหัวข้อ
เรื่องที่กำหนด
มีรายละเอียด
ครบถ้วน
ครอบคลุม
ประเด็นสำคัญ
มีความ
สอดคล้องกัน
ระหว่างหัวข้อ

เนื้อหาส่วน
ใหญ่ถูกต้อง
ตรงตามหัวข้อ
เรื่องที่กำหนด
มีรายละเอียด
ค่อนข้าง
ครบถ้วน
ครอบคลุม
ประเด็นสำคัญ
มีความ
สอดคล้องกัน
ระหว่างหัวข้อ

เนื้อหาถูกต้อง
บ้าง ตรงตาม
หัวข้อเรื่องที่
กำหนด
รายละเอียดไม่
ครบถ้วน
ครอบคลุม
ประเด็นสำคัญ
น้อย ไม่มี
ความ
สอดคล้องกัน
ระหว่างหัวข้อ

เนื้อหาไม่
ถูกต้อง ไม่ตรง
ตามหัวข้อเรื่อง
ที่กำหนด
รายละเอียดไม่
ครบถ้วน ไม่
ครอบคลุม
ประเด็นสำคัญ
ไม่มีความ
สอดคล้องกัน
ระหว่างหัวข้อ

ชิ้นงานถูกต้อง
ตามรูปแบบที่
กำหนดไว้
ทั้งหมด การ
จัดพิมพ์
เอกสารมีความ
ถูกต้อง ขนาด
ตัวอักษร และ
จัดรูปแบบ
หัวข้อได้อย่าง
เหมาะสม มี
องค์ประกอบ
ของชิ้นงาน
ครบถ้วน

ชิ้นงานถูกต้อง
ตามรูปแบบที่
กำหนดไว้แต่มี
ผิดพลาดบ้าง
การจัดพิมพ์
เอกสาร
ค่อนข้างมี
ความถูกต้อง
อาจมีผิดพลาด
ในบางจุด
ขนาดตัวอักษร
และ
จัดรูปแบบ
หัวข้อได้
ค่อนข้าง
เหมาะสม มี
องค์ประกอบ
ของชิ้นงาน
ครบถ้วน

ชิ้นงานถูกต้อง
ตามรูปแบบที่
กำหนดไว้ปาน
กลาง การ
จัดพิมพ์
เอกสาร
ค่อนข้างมี
ความถูกต้อง
แต่มีผิดพลาด
ในหลายจุด
ขนาดตัวอักษร
และ
จัดรูปแบบ
หัวข้อมี
ผิดพลาดบ้าง
มีองค์ประกอบ
ของชิ้นงานไม่
ครบถ้วน

เนื้อหาส่วน
ใหญ่ไม่ถูกต้อง
ไม่ตรงตาม
หัวข้อเรื่องที่
กำหนด
รายละเอียดไม่
ครบถ้วน
ครอบคลุม
ประเด็นสำคัญ
น้อย ไม่มี
ความ
สอดคล้องกัน
ระหว่างหัวข้อ
ชิ้นงานถูกต้อง
ตามรูปแบบที่
กำหนดไว้
ค่อนข้างน้อย
การจัดพิมพ์
เอกสารส่วน
ใหญ่ค่อนข้าง
ผิดพลาดใน
หลายจุด
ขนาดตัวอักษร
และ
จัดรูปแบบ
หัวข้อมี
ผิดพลาดบ้าง
มีองค์ประกอบ
ของชิ้นงานไม่
ครบถ้วน

ชิ้นงานไม่
ถูกต้องตาม
รูปแบบ การ
จัดพิมพ์
เอกสารส่วน
ใหญ่ผิดพลาด
ในหลายจุด
ขนาดตัวอักษร
และ
จัดรูปแบบ
หัวข้อมี
ผิดพลาด มี
องค์ประกอบ
ของชิ้นงานไม่
ครบถ้วน
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หัวข้อ
ประเมิน
3. การใช้
ภาษาได้
ถูกต้อง
สมบูรณ์

4. การ
นำเสนอ
ผลงาน
เหมาะสม
และน่าสนใจ

ระดับ 5

ระดับ 4

มีการใช้ภาษา
ได้ถูกต้อง
ประโยค
สอดคล้องกับ
เนื้อหา สะกด
คำได้ถูกต้อง มี
การเว้นวรรค
อย่าง
เหมาะสม ใช้
ภาษาได้อย่าง
สละสลวยและ
สร้างสรรค์

มีการใช้ภาษา
ได้ถูกต้องส่วน
ใหญ่ ประโยค
สอดคล้องกับ
เนื้อหา การ
สะกดคำและ
การเว้นวรรค
ส่วนใหญ่
ถูกต้อง ใช้
ภาษาได้อย่าง
สละสลวย

รูปแบบการ
นำเสนอ
เหมาะสม
ถูกต้อง เข้าใจ
ง่าย ดึงดูด
ความสนใจได้
ทั้งหมด ใช้สื่อ
การนำเสนอได้
อย่าง
เหมาะสม

5. ความตรง ส่งงานภายใน
ต่อเวลา
คาบเรียนตาม
ระยะเวลาที่
กำหนดของ
กิจกรรมนั้น ๆ

ระดับ 3

มีการใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน
ประโยค
สอดคล้องกับ
เนื้อหาปาน
กลาง การ
สะกดคำและ
การเว้นวรรคมี
ความผิดพลาด
พอสมควร ใช้
ภาษาได้อย่าง
สละสลวย
รูปแบบการ
รูปแบบการ
นำเสนอ
นำเสนอ
เหมาะสม
เหมาะสม
ถูกต้อง เข้าใจ ถูกต้อง เข้าใจ
ง่าย ดึงดูด
ง่าย ดึงดูด
ความสนใจ
ความสนใจได้
เป็นส่วนใหญ่ บางส่วน ใช้สื่อ
ใช้สื่อการ
การนำเสนอได้
นำเสนอได้
เหมาะสม
ค่อนข้าง
บางส่วน
เหมาะสม
ส่งงานภายใน ส่งงานล่าช้า
คาบเรียนแต่ กว่าที่กำหนด
ไม่ทันตามเวลา 1 วัน
ที่กำหนดของ
กิจกรรมนั้น ๆ

ระดับ 2

ระดับ 1

มีการใช้ภาษา
ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย
ประโยคไม่
ค่อยสอดคล้อง
กับเนื้อหา การ
สะกดคำและ
การเว้นวรรคมี
ความผิดพลาด
มาก

มีการใช้ภาษา
ได้ไม่ถูกต้อง
ประโยคไม่
สอดคล้องกับ
เนื้อหา การ
สะกดคำและ
การเว้นวรรคมี
ความผิดพลาด
มาก

รูปแบบการ
นำเสนอ
ค่อนข้าง
เหมาะสม
ถูกต้อง เข้าใจ
ง่าย แต่ดึงดูด
ความสนใจได้
น้อย ใช้สื่อการ
นำเสนอมี
ความ
เหมาะสมน้อย
ส่งงานล่าช้า
กว่าที่กำหนด
2 วัน

รูปแบบการ
นำเสนอไม่
เหมาะสม
ถูกต้อง เข้าใจ
ยาก และไม่
น่าสนใจ ใช้สื่อ
การนำเสนอได้
อย่างไม่
เหมาะสม
หรือไม่มีสื่อใน
การนำเสนอ
ส่งงานล่าช้า
กว่าที่กำหนด
เกินกว่า 2 วัน
ขึ้นไป
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ภาคผนวก จ
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

176
แบบประเมินดัชนีค่าความสอดคล้อง (IOC)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีม
ในรายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ
คาชี้แจง ขอให้ท่านผูเ้ ชียวชาญโปรดพิจารณาว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีมในรายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ มีความสอดคล้องตาม
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่กาหนดหรือไม่ โดยทาเครื่องหมาย √ ตามความคิดเห็นของท่านพร้อม
เขียนข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป ดังนี ้
ให้คะแนน 1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 0 สาหรับข้อที่ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน -1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง

รายการประเมิน
ด้านที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 แผนมีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วนและสัมพันธ์
กัน
1.2 เนือ้ หา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์
1.3 กิจกรรมสอดคล้องกับเนือ้ หาและวัตถุประสงค์
1.4 กิจกรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความสามารถ
และวัยของผูเ้ รียน
1.5 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชัน้
1.6 สื่อ/แหล่งเรียนรูส้ อดคล้องกับกิจกรรมและ
จุดประสงค์
1.7 วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรม
ด้านที่ 2 เนื้อหา
2.1 การนาเข้าสูบ่ ทเรียนมีความเหมาะสม

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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รายการประเมิน
2.2 เนือ้ หามีความถูกต้อง
2.3 เนือ้ หามีความเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน
2.4 การจัดลาดับเนือ้ หามีความเหมาะสม
2.5 ปริมาณเนือ้ หาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
2.6 เนือ้ หามีความเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
2.7 การสรุปเนือ้ หามีความเหมาะสม
ด้านที่ 3 กิจกรรม
3.1 กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนือ้ หา
3.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3.4 กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยส่งเสริมทักษะการทางาน
เป็ นทีม
3.5 กิจกรรมมีการกาหนดบทบาทผูเ้ รียนและผูส้ อนไว้
ชัดเจน
3.6 เรียงลาดับและขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมได้
เหมาะสม
3.7 กิจกรรมเป็ นไปตามรูปแบบการสอนโดยการใช้
เกมมิฟิเคชันที่มีความชัดเจนและปฏิบตั ิได้
3.8 กิจกรรมน่าสนใจ จูงใจให้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้
และเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3.9 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ การจัดอันดับ การ์ด
พิเศษ
ความท้าทายในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 4 สื่อการเรียนรู้
4.1 สื่อมีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้
4.2 สื่อมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้
4.3 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
4.4 สื่อมีความน่าสนใจ กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน
4.5 สื่อช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการทางานเป็ น
ทีม
ด้านที่ 5 การวัดผลและการประเมินผล
5.1 วัดผลได้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู ้
5.2 การวัดและประเมินผลตรงกับเกณฑ์การประเมิน
ทักษะการทางานเป็ นทีม
5.3 เครื่องมือที่ใช้วดั ผลและประเมินผลครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู ้
5.4 เกณฑ์ท่ใี ช้วดั ผลและประเมินผลครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู ้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ลงชื่อ
........................................................
(....................................................)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ตาราง 22 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็ นทีมในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
รายการประเมิน
ด้านที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 แผนมีองค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วนและสัมพันธ์กนั
1.2 เนือ้ หา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้อง
กับจุดประสงค์
1.3 กิจกรรมสอดคล้องกับเนือ้ หาและ
วัตถุประสงค์
1.4 กิจกรรมเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความสามารถและวัยของผูเ้ รียน
1.5 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม
กับระดับชัน้
1.6 สื่อ/แหล่งเรียนรูส้ อดคล้องกับ
กิจกรรมและจุดประสงค์
1.7 วิธีการวัดผลและเครื่องมือ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรม
ด้านที่ 2 เนื้อหา
2.1 การนาเข้าสู่บทเรียนมีความ
เหมาะสม
2.2 เนือ้ หามีความถูกต้อง
2.3 เนือ้ หามีความเหมาะสมกับระดับ
ของผูเ้ รียน
2.4 การจัดลาดับเนือ้ หามีความ
เหมาะสม

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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ตาราง (ต่อ)
รายการประเมิน
2.5 ปริมาณเนือ้ หาในแต่ละบทเรียนมี
ความเหมาะสม
2.6 เนือ้ หามีความเหมาะสมกับเวลาที่
กาหนด
2.7 การสรุปเนือ้ หามีความเหมาะสม
ด้านที่ 3 กิจกรรม
3.1 กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
จุดประสงค์และเนือ้ หา
3.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม
3.4 กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็ นทีม
3.5 กิจกรรมมีการกาหนดบทบาท
ผูเ้ รียนและผูส้ อนไว้ชดั เจน
3.6 เรียงลาดับและขัน้ ตอนการจัด
กิจกรรมได้เหมาะสม
3.7 กิจกรรมเป็ นไปตามรูปแบบการ
สอนโดยการใช้เกมมิฟิเคชันที่มีความ
ชัดเจนและปฏิบตั ิได้
3.8 กิจกรรมน่าสนใจ จูงใจให้
กระตือรือร้นที่จะเรียนรูแ้ ละเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3.9 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ การ
จัดอันดับ การ์ดพิเศษความท้าทายใน
ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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ตาราง (ต่อ)
รายการประเมิน
คนที่ 1
ด้านที่ 4 สื่อการเรียนรู้
4.1 สื่อมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
1
จุดประสงค์การเรียนรู ้
4.2 สื่อมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
1
กิจกรรมการเรียนรู ้
4.3 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของ
1
ผูเ้ รียน
4.4 สื่อมีความน่าสนใจ กระตุน้ ความ
1
สนใจของผูเ้ รียน
4.5 สื่อช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะ
1
การทางานเป็ นทีม
ด้านที่ 5 การวัดผลและการประเมินผล
5.1 วัดผลได้ครอบคลุมจุดประสงค์การ
1
เรียนรู ้
5.2 การวัดและประเมินผลตรงกับ
เกณฑ์การประเมินทักษะการทางาน
1
เป็ นทีม
5.3 เครื่องมือที่ใช้วดั ผลและ
ประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์การ
1
เรียนรู ้
5.4 เกณฑ์ท่ใี ช้วดั ผลและประเมินผล
1
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู ้

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้
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ภาคผนวก ช
แบบประเมินดัชนีค่าความสอดคล้อง (IOC)
แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบประเมินตนเอง
แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
แบบประเมินผลชิน้ งาน
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แบบประเมินดัชนีค่าความสอดคล้อง (IOC)
แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบนักเรียนประเมินตนเอง
ค าชี้แจง ขอให้ท่ านผู้เชี ยวชาญโปรดพิ จ ารณาว่าแบบประเมิ น ทัก ษะการทางานเป็ นที ม แบบ
นักเรียนประเมินตนเอง มีความสอดคล้องตามองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่กาหนดหรือไม่ โดยทา
เครื่องหมาย √ ตามความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการนาไป
พิจารณาปรับปรุงต่อไป ดังนี ้
ให้คะแนน 1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 0 สาหรับข้อที่ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน -1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
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ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมทีม่ ีประสิทธิภาพ
ค านิ ย าม นั ก เรี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้น ในการพู ด คุ ย ปรึก ษาหารื อ กับ เพื่ อ นในกลุ่ ม มี ก าร
ติดต่อสื่อสารและแจ้งความก้าวหน้าในการทางานให้เพื่อนรับทราบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อนและเปิ ดกว้างรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนอย่างตัง้ ใจและไร้อคติ สามารถคัดเลือกความ
คิดเห็นที่ดีมาปรับปรุงการทางาน นักเรียนมีส่วนร่วมในวางแผนการทางาน สามารถวางแผนการ
ทางานได้อย่างเหมาะสม สามารถบอกแผนการทางานของกลุม่ ได้
1 ฉันปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุม่ อย่าง
สม่าเสมอ
2 ฉันมักแจ้งความก้าวหน้าในการทางานให้
สมาชิกรับรู ้
3 ฉันไม่ชอบรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิก
(ด้านลบ)
4 ฉันยึดถือความคิดของตนเองเป็ นหลัก (ด้าน
ลบ)
5 ฉันชอบวางแผนการทางานร่วมกับสมาชิก
6 ฉันสามารถบอกขัน้ ตอนการทางานได้
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ด้านที่ 2 มีหลักการทางานร่วมกันภายในทีม
คานิ ย าม นัก เรียนร่วมตั้งเป้าหมายการทางานและสามารถบอกเป้าหมายของการทางานได้
สามารถดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการทางานของทีม นักเรียนรับทราบบทบาท
หน้าที่ของตนเองและดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ท่ีได้รบั ทาให้การทางานเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีส่วนร่วมในการกาหนดกระบวนการทางานของกลุ่มและบอกขัน้ ตอนการ
ทางานของกลุม่ ได้
7 ฉันสามารถบอกเป้าหมายการทางานได้
8 ฉันทาหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่
9 ฉันจะไม่ยอมทาหน้าที่ท่ฉี นั ไม่ถนัด (ด้านลบ)
10 ฉันปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการทางานของกลุม่
อย่างเคร่งครัด
11 ฉันเปลี่ยนแปลงขัน้ ตอนการทางานกลุม่ ตามที่
ฉันคิดว่าดีทนั ทีโดยไม่บอกสมาชิก (ด้านลบ)
12 ฉันชอบทาตามที่เพื่อนบอกโดยไม่ออก
ความคิดเห็นในการทางาน (ด้านลบ)
ด้าน 3 การทางานในทีมทีม่ ีประสิทธิภาพ
คานิยาม นักเรียนทาตามหน้าที่ท่ีตนเองได้รบั มอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ มีความรับผิดชอบ
กระตือรือร้น ปฏิบตั ิตามแผนการทางานที่วางไว้ได้ดี เคารพกฎและกติกาที่สร้างขึน้ ร่วมกัน ร่วมทา
กิจกรรมของกลุ่ม ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ ร่วมกับสมาชิกแก้ไข
ปั ญ หาภายในกลุ่ม สนับ สนุน ซึ่ง กัน และกัน และส่ ง เสริม การพั ฒ นาทัก ษะใหม่ ๆ ของสมาชิ ก
ภาคภูมิใจในผลงานและภาคภูมิใจในสมาชิกของทีมและรู ส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่งของผลงาน สามารถ
บอกจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมได้ชดั เจนและนาไปหาแนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการทางานใน
ครั้งต่ อไป ท าในสิ่ ง ที่ เกิ ดประโยชน์ต่ อกลุ่ม เป็ น อย่ างแรกโดยค านึ ง ถึง ผลประโยชน์ของตนเอง
ภายหลัง สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ท่ไี ด้รบั ในกลุม่ ตามความจาเป็ นของสถานการณ์ได้
13 ฉันไม่ชอบทาตามกฎ (ด้านลบ)
14 ฉันร่วมทากิจกรรมกลุม่ อย่างเต็มที่ทกุ ครัง้
15 ฉันช่วยเหลือสมาชิกในกลุม่ เมื่อมีปัญหา
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16 ฉันกล่าวชมเชยเพื่อนเมื่อสมาชิกสามารถ
ทางานได้ดี
17 ฉันรูภ้ มู ิใจเมื่อผลงานออกมาดี
18 ฉันรูส้ กึ ว่าผลงานออกมาดีเพราะฉันเป็ นส่วน
ใหญ่ (ด้านลบ)
19 ฉันรูว้ ่าอะไรทาให้ผลงานออกมาดี
20 ฉันไม่รูว้ ่าอะไรคือจุดอ่อนของฉัน (ด้านลบ)
21 ฉันมักหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อนในการทางาน
ของกลุม่
22 ฉันคานึงถึงผลประโยชน์ของกลุม่ เป็ นอย่าง
แรก
23 ฉันพยายามทาในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด
ด้านที่ 4 ผู้นามีภาวะผู้นา
คานิยาม นักเรียนรูว้ ่าสมาชิกในกลุ่มมีความถนัดด้านใดและสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ได้ตาม
ความรู ้ ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนได้ มีการกาหนดผลการทางานของสมาชิกในทีมอย่าง
ชัดเจน สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดปั ญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม มีวิธีการ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้ ระหว่างการทางานอย่างสร้างสรรค์และสมานฉันท์ มีการส่งเสริม กระตุน้
กากับ และจูงใจให้สมาชิ กทางานร่วมกันได้อย่างดี วางแผน กระจายงาน ติดตาม กากับ และ
ประเมิ นงานได้อย่างเที่ยงธรรม มี ความรอบรู ้ และหาความรู เ้ พิ่ม เติม เพื่อแบ่งปั นกับ สมาชิ ก มี
วิธีการสื่อสารที่ดี สามารถโน้มน้าวสมาชิกในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นที่เกิดประโยชน์
ต่อทีม
24 ฉันไม่รูว้ ่าสมาชิกในทีมมีความถนัดด้านใด
(ด้านลบ)
25 ฉันแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของสมาชิก
26 ฉันมักไม่กล้าตัดสินใจ (ด้านลบ)
27 เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันจัดการได้เสมอ
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16 ฉันกล่าวชมเชยเพื่อนเมื่อสมาชิกสามารถ
ทางานได้ดี
28 ฉันรูว้ ิธีการให้กาลังใจเพื่อนในกลุม่
29 ฉันไม่ชอบหาความรูเ้ พิ่มเติม (ด้านลบ)
30 สมาชิกในกลุม่ เชื่อมั่นในตัวฉัน
ด้านที่ 5 มีการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
คานิ ยาม นักเรียนสามารถบอกความถนัดและไม่ ถนัดของเพื่อนสมาชิก สามารถส่งเสริม และ
สนับ สนุน ความถนัด ของเพื่ อ นสมาชิ ก ให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อ การท างานของที ม มี ค วามเชื่ อ มั่น
ไว้วางใจ และมั่นใจในการทางานของเพื่อนร่วมทีม
31 ฉันไม่เชื่อว่าสมาชิกกลุม่ จะทางานออกมาได้ดี
(ด้านลบ)
32 ฉันยอมรับในความความสามารถของเพื่อน
สมาชิก
21 ฉันมักหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อนในการทางาน
ของกลุม่
33 ฉันเชื่อว่างานกลุม่ จะประสบความสาเร็จหาก
มีเพื่อนสมาชิก
34 ฉันบอกได้ว่าเพื่อนในกลุม่ มีความถนัดด้านใด
35 ฉันยอมเป็ นผูต้ ามที่ดีหากมีเพื่อนที่มีความ
ถนัดเป็ นผูน้ า
36 ฉันไว้วางในการทางานของเพื่อร่วมทีม
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.
ลงชื่อ
........................................................
(.....................................................)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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แบบประเมินดัชนีค่าความสอดคล้อง (IOC)
แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านผูเ้ ชียวชาญโปรดพิจารณาว่าแบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบเพื่อน
ประเมินเพื่อน มีความสอดคล้องตามองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่กาหนดหรือไม่ โดยทาเครื่องหมาย
√ ตามความคิ ด เห็ น ของท่ า นพร้อ มเขี ย นข้อ เสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ในการน าไปพิ จ ารณา
ปรับปรุงต่อไป ดังนี ้
ให้คะแนน 1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 0 สาหรับข้อที่ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน -1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
รายการประเมิน
ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ
1.1 สมาชิกมีการปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
1.2 สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟั งความ
คิดเห็นของเพื่อน
1.3 สมาชิกในทีมมีการวางแผนการทางานร่วมกันทุก
ครัง้
ด้านที่ 2 มีหลักการทางานร่วมกันภายในทีม
2.1 สมาชิกในทีมมีเป้าหมายการทางานร่วมกัน
2.2 สมาชิกรูบ้ ทบาทหน้าที่ของตนเอง
2.3 สมาชิกภายในทีมมีการแบ่งหน้าที่กนั อย่าง
ชัดเจน
ด้าน 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
3.1 สมาชิกทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความ
รับผิดชอบในการทางาน
3.2 สมาชิกมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การแก้ไขปั ญหา

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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3.3 สมาชิกชื่นชมความสาเร็จร่วมกัน มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของทีม
3.4 สมาชิกประเมินผลร่วมกันเพื่อดูจุดแข็งและ
จุดอ่อนของทีม
3.5 สมาชิกคิดถึงประโยชน์สว่ นร่วมและมีความ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ด้านที่ 4 ผูน้ ามีภาวะผูน้ า
4.1 ผูน้ าแบ่งหน้าที่ได้เหมาะสมกับความสามารถของ
สมาชิกในทีม
4.2 ผูน้ ากล้าตัดสินใจและมีความริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การทางานของทีม
4.3 ผูน้ ามีภาวะผูน้ าและมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รบั มอบหมาย
4.5 ผูน้ าสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้กบั สมาชิก
ของทีม
ด้านที่ 5 มีการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
5.1 สมาชิกยอมรับความแตกต่างของเพื่อนในทีม
5.2 สมาชิกมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจและมั่นใจใน
เพื่อนร่วมทีม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
...............................................................
(...........................................................)
ผู้เชี่ยวชาญ
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แบบประเมินดัชนีค่าความสอดคล้อง (IOC)
แบบประเมินชิน้ งาน
คาชี้แจง ขอให้ท่านผูเ้ ชียวชาญโปรดพิจารณาว่าแบบประเมินชิน้ งาน มีความสอดคล้องตามที่
กาหนดหรือไม่ โดยทาเครื่องหมาย √ ตามความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป ดังนี ้
ให้คะแนน 1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 0 สาหรับข้อที่ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน -1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ

1 เนือ้ หาถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและครอบคลุม
หัวข้อ
2 การจัดรูปแบบตรงตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
3 การใช้ภาษาได้ถกู ต้อง สมบูรณ์
4 การนาเสนอผลงานเหมาะสมและน่าสนใจ
5 ความตรงต่อเวลา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ
...............................................................
(...........................................................)
ผู้เชี่ยวชาญ
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ตาราง 23 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบ
ประเมินตนเอง
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2
ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมทีม่ ีประสิทธิภาพ
1.1 ฉันปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุม่
1
1
อย่างสม่าเสมอ
1.2 ฉันมักแจ้งความก้าวหน้าในการ
1
1
ทางานให้สมาชิกรับรู ้
1.3 ฉันไม่ชอบรับฟั งความคิดเห็นของ
1
1
สมาชิก
1.4 ฉันยึดถือความคิดของตนเองเป็ น
1
1
หลัก
1.5 ฉันชอบวางแผนการทางานร่วมกับ
1
1
สมาชิก
1.6 ฉันสามารถบอกขัน้ ตอนการทางาน
1
1
ได้อย่างชัดเจน
ด้านที่ 2 มีหลักการทางานร่วมกันภายในทีม
2.1 ฉันสามารถบอกเป้าหมายการ
1
1
ทางานได้
2.2 ฉันทาหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย
1
1
อย่างเต็มที่
2.3 ฉันจะไม่ยอมทาหน้าที่ท่ีฉนั ไม่ถนัด
1
1
2.4 ฉันปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการทางาน
1
1
ของกลุม่ อย่างเคร่งครัด
2.5 ฉันเปลี่ยนแปลงขัน้ ตอนการ
ทางานกลุม่ ตามที่ฉนั คิดว่าดีทนั ทีโดย
1
1
ไม่บอกสมาชิก

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

192

ตาราง (ต่อ)
รายการประเมิน
คนที่ 1
2.6 ฉันชอบทาตามที่เพื่อนบอกโดยไม่
1
ออกความคิดเห็นในการทางาน
ด้าน 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
3.1 ฉันไม่ชอบทาตามกฎ
1
3.2 ฉันร่วมทากิจกรรมกลุม่ อย่างเต็มที่
1
ทุกครัง้
3.3 ฉันช่วยเหลือสมาชิกในกลุม่ เมื่อมี
1
ปัญหา
3.4 ฉันกล่าวชมเชยเพื่อนเมื่อสมาชิก
1
สามารถทางานได้ดี
3.5 ฉันรูภ้ มู ิใจเมื่อผลงานออกมาดี
1
3.6 ฉันรูส้ กึ ว่าผลงานออกมาดีเพราะ
1
ฉันเป็ นส่วนใหญ่
3.7 ฉันรูว้ ่าอะไรทาให้ผลงานออกมาดี
1
3,8 ฉันไม่รูว้ ่าอะไรคือจุดอ่อนของฉัน
1
3.9 ฉันมักหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อนใน
1
การทางานของกลุม่
3.10 ฉันคานึงถึงผลประโยชน์ของกลุม่
1
เป็ นอย่างแรก
3.11 ฉันพยายามทาในสิ่งที่ตนเองไม่
1
ถนัด
ด้านที่ 4 ผู้นามีภาวะผู้นา
4.1 ฉันไม่รูว้ ่าสมาชิกในทีมมีความ
1
ถนัดด้านใด
4.2 ฉันแบ่งหน้าที่ตามความสามารถ
1
ของสมาชิก

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

ใช้ได้
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ตาราง (ต่อ)
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2
4.3 ฉันมักไม่กล้าตัดสินใจ
1
1
4.4 เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันจัดการได้
1
1
4.5 ฉันรูว้ ิธีการให้กาลังใจเพื่อนในกลุม่
1
1
4.6 ฉันไม่ชอบหาความรูเ้ พิ่มเติม
1
1
4.7 สมาชิกในกลุม่ เชื่อมั่นในตัวฉัน
1
1
ด้านที่ 5 มีการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
5.1 ฉันไม่เชื่อว่าสมาชิกกลุม่ จะทางาน
1
1
ออกมาได้ดี
5.2 ฉันยอมรับในความความสามารถ
1
1
ของเพื่อนสมาชิก
5.3 ฉันเชื่อว่างานกลุม่ จะประสบ
1
1
ความสาเร็จหากมีเพื่อนสมาชิก
5.4 ฉันบอกได้ว่าเพื่อนในกลุ่มมีความ
1
1
ถนัดด้านใด
5.5 ฉันยอมเป็ นผูต้ ามที่ดีหากมีเพื่อนที่
1
1
มีความถนัดเป็ นผูน้ า
5.6 ฉันไว้วางในการทางานของเพื่อร่วม
1
1
ทีม

คนที่ 3
1
1
1
1
1

IOC
1
1
1
1
1

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้
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ตาราง 24 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินทักษะการทางานเป็ นทีมแบบ
เพื่อนประเมินเพื่อน
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2
ด้านที่ 1 มีการสื่อสารภายในทีมทีม่ ีประสิทธิภาพ
1.1 สมาชิกมีการปรึกษาหารือร่วมกัน
1
1
อย่างสม่าเสมอ
1.2 สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1
1
และรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อน
1.3 สมาชิกในทีมมีการวางแผนการ
1
1
ทางานร่วมกันทุกครัง้
ด้านที่ 2 มีหลักการทางานร่วมกันภายในทีม
2.1 สมาชิกในทีมมีเป้าหมายการ
1
1
ทางานร่วมกัน
2.2 สมาชิกรูบ้ ทบาทหน้าที่ของตนเอง
1
1
2.3 สมาชิกภายในทีมมีการแบ่งหน้าที่
1
1
กันอย่างชัดเจน
ด้าน 3 การทางานในทีมที่มีประสิทธิภาพ
3.1 สมาชิกทาหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ มีความรับผิดชอบใน
1
1
การทางาน
3.2 สมาชิกมีความสามัคคี ช่วยเหลือ
1
1
ซึ่งกันและกันในการแก้ไขปั ญหา
3.3 สมาชิกชื่นชมความสาเร็จร่วมกัน
1
1
มีความภาคภูมิใจในผลงานของทีม
3.4 สมาชิกประเมินผลร่วมกันเพื่อดูจุด
1
1
แข็งและจุดอ่อนของทีม
3.5 สมาชิกคิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม
1
1
และมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้
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ตาราง (ต่อ)
รายการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2
ด้านที่ 4 ผู้นามีภาวะผู้นา
4.1 ผูน้ าแบ่งหน้าที่ได้เหมาะสมกับ
1
1
ความสามารถของสมาชิกในทีม
4.2 ผูน้ ากล้าตัดสินใจและมีความริเริ่ม
1
1
สร้างสรรค์ในการทางานของทีม
4.3 ผูน้ ามีภาวะผูน้ าและมีความ
1
1
รับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
4.4 ผูน้ าสร้างแรงจูงใจและความ
1
1
เชื่อมั่นให้กบั สมาชิกของทีม
ด้านที่ 5 มีการยอมรับศักยภาพของสมาชิกในทีม
5.1 สมาชิกยอมรับความแตกต่างของ
1
1
เพื่อนในทีม
5.2 สมาชิกมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
1
1
และมั่นใจในเพื่อนร่วมทีม

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้
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ตาราง 25 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินชิน้ งาน
รายการประเมิน
1. เนือ้ หาถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและ
ครอบคลุมหัวข้อ
2. การจัดรูปแบบตรงตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนด
3. การใช้ภาษาได้ถกู ต้อง สมบูรณ์
4. การนาเสนอผลงานเหมาะสมและ
น่าสนใจ
5. ความตรงต่อเวลา

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

IOC

แปลผล

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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