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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.ชั้นประถมศึกษา
ปีที่.6.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย.ได้แก่.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.โรงเรียนวัดธาราสถิตย์.จ านวน 
25.คน.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.ได้แก่.แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการความรู้.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้.การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น
ประถมศึกษาปีที่.6.แบบวัดสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และแบบวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้.(CEDUM.Model).ผลการวิจัยพบว่า .รูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี .
(CEDUM.Model).ในระดับประถมศึกษา.ประกอบด้วยองค์ประกอบ.3.องค์ประกอบ.คือ.องค์ประกอบเชิง
หลักการและวัตถุประสงค.์องค์ประกอบเชิงกระบวนการ.และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้.
กระบวนการเรียนการสอนมี มีกระบวนการเรียนการสอนมี .5.ขั้นตอน คือ 1).ขั้นสร้างความรู้ที่ต้องการ.
(Create).2).ขั้นเก็บรวบรวมความรู้ .(Knowledge.embodiment).3).ขั้นพัฒนาความรู้ใหม่.(Knowledge 
development).4).การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge.utilization).5).การติดตามตรวจสอบ.(Monitor).หลัง
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน.(CEDUM.Model).นักเรียนมีสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..01.และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
การสอน.(CEDUM.Model).ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ:.แนวคิดการจัดการความรู้,.สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์,.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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Abstract 
 The purpose of this study was to development of a learning management model 
based on knowledge management concepts to promote computer performance 
approach in Academic career and technology Subject for the student in prathomsuksa 
six.The samples were 25 PrathomSuksa six students in Tedsaban wattarasatit School. The 
research instruments were lesson plans following the CADUM Model, computer 
performance test and opinion questionnaire about satisfaction through CADUM Model. 
The results of study revealed that, the model in term of learning process included 
Create (C),Knowledge embodiment (E), Knowledge development (D) Knowledge 
utilization (U) and Monitor (M). promote computer performance of students were 
statistically significant higher than before the instruction at .01 level. The students' 
satisfaction toward the model was at the highest agreement level. 
Keywords: Knowledge Management, promote computer performance, Academic career 

and technology Subject 
 
บทน า 
  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมเทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม การพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติไทยในอนาคต จึงต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นพ้ืนฐานของการ เข้าสู่สภาพการเป็นเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ที่ทัดเทียมประเทศอ่ืน ๆ ในโลก และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษานับว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนาก าลังคนที่ช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นคง การเรียนโดยการท่องจ า หรือ
มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาเป็นหลักท่ีพบเห็นในห้องเรียนทั่วไปมักเน้นครูเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจ
พัฒนานักเรียนให้เกิด การเรียนรู้ครบทุกด้านได้ไม่เต็มที่ท าให้นักเรียนไม่สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคมได้ ดังนั้นครูผู้สอนควรค้นหาวิธีสอนที่สามารถส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพ
เพียงพอและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้การศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ .พ.ศ..2542.แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) มาตรา.22.ซึ่งได้มี
หลักการที่ส าคัญ คือยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”.และได้ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นให้
ผู้เรียนมีความสามารถที่จะพัฒนาและเรียนรู้ได้  
  การจัดการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาที่สนองต่อ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนบทบาท
มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง.ๆ.ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อม.ๆ.กันได้จากสื่อและสามารถจัดการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนได ้(บานเย็น.อินทองแก้ว ; วิชัย.นภาพงศ.์และชวลิต.เกิดทิพ, 2556 : 3) ส าหรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี .เป็นกลุ่มสาระฯ.หนึ่งในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้นั้น จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ.5.ประการได้แก่.ความสามารถ
ในการสื่อสาร.ความสามารถในการคิด.สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีซึ่งอยู่ในสาระที่.3.เทคโนโลยีสารสนเทศการและการสื่อสาร.เป็นสาระที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ 
การสื่อสาร.การแก้ปัญหา.การท างานและอาชีพ.อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณธรรมและสาระ
ที่.5.เทคโนโลยีเพ่ือการท างานและอาชีพเป็นสาระที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการท างานการผลิต  
การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิง  
กลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ (สิริลักษณ์ พงศ์พฤฒิ อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิการ,.2546.:.1-23) 
   การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถเพ่ิมคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบ ตามอัธยาศัย รวมทั้งตอบสนองปรัชญาการศึกษาตลอดชีพและแก้ปัญหาบางประการ
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นต้องสามารถท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือสมรรถนะในเนื้อหาวิชาที่มีแนวโน้มต้องการให้เป็นแบบบูรณาการที่
น ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอนประกอบกับการน าเทคนิควิธีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
นั้นด้วยการศึกษาวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นประเด็น
ปัญหาที่ยังต้องการค าตอบอีกมาก.ถึงแม้ว่าด้วยตัวของเทคโนโลยีเองจะมีความสมบูรณ์และมีความพร้อม
ส าหรับการน ามาใช้เพียงใดก็ตาม.แต่วิธีการของการน ามาใช้ยังเป็นตัวแปรส าคัญที่ยังต้องการองค์ความรู้
อีกมากส าหรับการตอบค าถามว่า.จะน ามาใช้อย่างไร.จึงจะได้ประสิทธิภาพ.ประสิทธิผลสูงสุดนั่นหมายถึง 
การมีคุณภาพของการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นฐานของการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาที่เป็น
แบบบูรณาการหรือมีเนื้อหาจากศาสตร์ต่าง .ๆ.มารวมไว้ในรายวิชาเดียว .หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช.2551.ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้เรียน
ทุกคนต้องเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ที่ต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด และเป็น
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานของการสอนนั้นมีการน าเทคโนโลยีที่
เป็นทั้ง อุปกรณ์ (Hardware) วัสดุ (Software) และเทคนิควิธีการต่าง.ๆ (Techniques) มาใช้.เช่น.การ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในรูปของ .WebQuest.การสืบค้นจาก.Internet.และการใช้ระบบ .Online 
ในการเรียนและการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน.การน าเสนอด้วย PowerPoint ร่วมกับ
การน าเอาต าราเรียนที่มีกระบวนการและวิธีการใช้ต าราเรียนที่มีรูปแบบการผสมผสานกับเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อประกอบกับการใช้ต าราเรียน เช่น การท าแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ การใช้ วีซีดีประกอบ 
เป็นต้น (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 2552 : 43) จะเห็นได้ว่า ในระบบการศึกษาเทคโนโลยีที่มีการน าเข้ามาใช้
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การส่งผ่าน 
และสื่อสารด้วยความเร็วสูง ซึ่งการเรียนรู้ในยุคใหม่นี้ มีขุมความรู้อยู่มากมาย กระจายอยู่ ทั่วโลกหรือที่
เรียกว่า “ขุมความรู้ระดับโลก (World Knowledge)” ดังนั้น ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ ให้ได้มากและ
รวดเร็วอักทั้งยังต้องสามารถแยกแยะ.ค้นหาข้อมูล.สารสนเทศตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ตรง
ตามความต้องการ (พงษ์ศักดิ์.เดชคุณ..2553.:.118) ซึ่งความสามารถพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีจึงเป็นความ
จ าเป็นที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถเบื้องต้นของบุคคลในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ การเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีจึงต้องอาศัยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องอาศัยรูปแบบการสอนที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้ จึงต้องอาศัย
เทคนิค.วิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพในด้าน
การใช้เทคโนโลยี 
 



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติครั้งที่11 
The 11thHatyai National and International Conference 

1422 

 

  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างมากที่ผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้จาก
ทักษะในศตวรรษที่.21.มีทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญที่ผู้เรียนควรมี คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย .3.ด้าน.ได้แก่.1) ด้านสารสนเทศ (Information) เน้นทักษะการ
เข้าถึงและรู้แหล่งสารสนเทศ ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ และสามารถน าสารสนเทศไปใช้
อย่างสร้างสรรค์.2) ด้านสื่อ (Media) เน้นทักษะการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสื่อในรูปแบบ 
ต่าง.ๆ.3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.เทคโนโลยี
สื่อสาร และเทคโนโลยีเครือข่ายในการจัดการข้อมูล (รสสุคนธ์ มกรมณ์ , 2557:3) ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมี
การวางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น
ผู้สอน มาเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ค าแนะน า ปรึกษากับผู้เรียนในการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
  แนวคิดการจัดการความรู้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษา ความต้องการในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง.ๆ.ส่งผลให้องค์การเกิดการแข่งขันกัน
ด้วยความรู้.เทคโนโลยี.และนวัตกรรม.“การจัดการความรู้”.เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจเจกบุคคล องค์การและ
ชุมชน.เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของตนเอง.และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบทความเรื่องการจัดการความรู้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้.รูปแบบการจัดการความรู้.การพัฒนาองค์การให้มีการจัดการความรู้.กิจกรรมที่
ใช้ในการจัดการความรู้.ประโยชน์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา.รวมทั้งผู้เรียน.สามารถน าแนวคิดต่าง.ๆ.ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานและองค์การให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพตามแนวการปฏิรูปการศึกษา .แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge.Management) 
ได้เริ่มต้นและเป็นที่นิยมอย่างสูง ในช่วงปี.ค.ศ.1995.-.1996.หลังจากที่ Kujiro Nonaka และ Hirotaka 
Takeuchi ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า “The KnowledgeCreating company”.ออกมาเผยแพร่.ซึ่งทั้งสอง
ท่านได้เสนอแนวคิดที่เน้นเรื่องการสร้างและกระจายความรู้ในองค์การ .ระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน/
ความรู้โดยนัย.(Tacit.Knowledge).กับความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อ/เอกสาร/ความรู้ชัดแจ้ง .(Explicit 
Knowledge).โดยใช้โมเดล.SECEI.–.Knowledge.Conversion.ในการอธิบาย.(ปณิตา พ้นภัย,.2544.;.21) 
Drucker.(1994).ได้กล่าวว่า “Knowledge is the new basis of competition in a post-capitalist society.” 
ซึ่งตีความหมายได้ว่าในยุคของสังคมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการอยู่รอด ดังนั้น ในการที่หน่วยงานหรือองค์การใดองค์การหนึ่งจะ
อยู่รอดได้ในสังคมลักษณะดังกล่าว.จ าเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ.ซึ่งเอ้ือต่อการต่อยอด
ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ .ๆ.ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง.สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
(2548) ชี้ให้เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่เน้นคุณค่าของบุลากรหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทางการศึกษา ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว อนึ่งยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งเศรษฐกิจฐานความรู้ หรือเป็นยุคท่ีความรู้เป็นตัวจักรชิ้นส าคัญที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นองค์การสมัยใหม่จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลาย และผลักดันให้บุคลากรทุกคนในองค์การสามารถท างานได้ครอบคลุมงานหลักขององค์การทุก
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ด้านและสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ เพ่ือที่จะพัฒนาให้เกิดองค์การที่มีประสิทธิภาพ .ซึ่งสามารถอยู่
รอดได้ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก.ๆ.ด้าน.จากความจ าเป็นดังกล่าวจึงต้องมีการจัดการ
ความรู้ภายในองค์การสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ระบุไว้ในกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.ฉบับที่.10.(พ.ศ. 2550 – 2555) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ซึ่งได้เน้นการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความรู้ ทั้งระบบการสร้างและจัดหาความรู้ ระบบการแพร่กระจายความรู้ และระบบการสร้าง
มูลค่า/คุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ.มาตรฐานที่ 
3 ข้อ 3.3 ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการสร้างและการจัดการความรู้ในในทุกระดับและทุกมิติของ
สังคม สถาบัน การศึกษาและองค์กรทางการศึกษาจึงมีการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมในการน าการ
จัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น.องค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

จากความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาตะหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .6.ที่จะ 
ต่อยอดไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นในระดับมัธยมที่จ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยท าการพัฒนา
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน.ใน.3.ด้านคือ ด้านการประมวลผลค า ด้านการน าเสนอสื่อผสม และ
ด้านการสร้างตารางงาน ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง.ๆ.ที่จะสามารถ
ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์อย่างน้อยในระดับ.2.ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน.โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองและสามารถสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองได้ ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์   

1..เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2..เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3..เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย.ได้แก่.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.6.โรงเรียนเทศบาล
วัดธาราสถิตย์.ภาคเรียนที่.2.ปีการศึกษา.2562.จ านวน.25.คน  
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  2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.ได้แก่.แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การจัดการความรู้.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่.6.ผู้วิจัยได้ท าการสร้างโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ .จ านวน 
5 คน ตรวจสอบและประเมินหาความเหมาะสมพร้อมกับรูปแบบการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ท าการ
ตรวจสอบองค์ประกอบเชิงหลักการ โครงสร้างและกระบวนการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 
  แบบวัดสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยจัดท าเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ
จ านวน.4.ตัวเลือก.จ านวน.30.ข้อ.โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน.5.คน.ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า.IOC.ตั้งแต่.0.50.ขึ้นไป.จากนั้นน าไป
ทดลองใช้ (Try.out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน .30.คนเพ่ือหาค่าความยากงาย ค่าอ านาจ
จ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 -0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป.และมีค่าความเชื่อม่ัน.เท่ากับ.0.85 

แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที.่6.ผู้วิจัยสร้างขึ้น.โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน.5.ท่าน.ตรวจสอบและหาค่าความดัชนี
ความสอดคล้อง.(IOC).โดยเลือกข้อที่มีค่า.IOC.ตั้งแต.่0.50.ขึ้นไป 

3. การรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่.1.การวิจัย (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) : การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการ
ความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่.6.มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  ขั้นตอนที่ .2.การพัฒนา .(Development: .D1) .เป็นการออกแบบและพัฒนา .(Design.and 
Development: D&D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบและด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ส่งเสริม
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์.จ านวน.5.คน.ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนและ
เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แล้วน าไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้และประสิทธิภาพก่อนน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I): การทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 
  ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของแนวคิดการวิจัยและพัฒนา.(Research.and.Development) 
ในขั้นการวิจัย (Research: R2) ในขั้นนี้ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างใช้รูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการการทดลองแบบ
กลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน.(The.one.group.Pretest.-.PosttestDesign)  
  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E) การประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน 
  ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา .(Research.and.Development).ในขั้นของการพัฒนา 
(Development: D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ที่ด าเนินการล าดับขั้นตอน
ให้มีความเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันร่วมกับแนวคิดแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบของ.Dick.และ.Carey.(2005).รูปแบบกระบวนการ.การจัดการความรู้ของ.Demarest.(1997).rosbst 
et al. (2000)  และ Marquardt (2005) ซึ่งการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการน าผลการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่.3.โดยผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ .ได้แก่ 
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (CEDUM Model) มีวัตถุประสงค์.เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
สรุปผลการวิจัย   
  1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1).ขั้นสร้างความรู้ที่ต้องการ (Create) 2).ขั้นเก็บรวบรวมความรู้ (Knowledge.embodiment) 
3).ขั้นพัฒนาความรู้ใหม่ (Knowledge development).4).การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge.utilization)  
และ 5).การติดตามตรวจสอบ (Monitor) .เมื่อน าไปหาประสิทธิภาพพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 
90.82/87.32 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน.80/80.ที่ก าหนดไว้ 

2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ (CEDUM Model) 
นักเรียนมีสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ (CEDUM Model) 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ผลและอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง.“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ .เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(CEDUM Model)”.อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่.6 (CEDUM) Model).ประกอบด้วย
องค์ประกอบ.3.องค์ประกอบ.คือ.องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  หลักการ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ น าไปสู่การสร้างความรู้ของตนเองด้วยกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาและการร่วมมือกันเรียนรู้ 
 วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ประกอบด้วยการด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1..ขั้นสร้างความรู้ที่ต้องการ.(Create).ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจภายใน 
(Self- Motivation) แจ้งจุดประสงค์ในการเรียน ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติ ในการ
เรียนรู้ ชี้แนะแนวพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งทบทวนความรู้เดิมท่ีต้องใช้เชื่อมโยงในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่
มีหน้าที่น าเสนอประสบการณ์และจุดประกายและอ านวยความสะดวกสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม การร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
และบุคคลอ่ืน ๆ 
 2..ขั้นเก็บรวบรวมความรู้ .(Knowledge.embodiment).ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
กระบวนการคิดการน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการจัดระบบ
ความคิดเพ่ือรวบรวมความรู้ที่มีอยู่เดิมและความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ให้เป้นระบบเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความรู้ 
 3..ขั้นพัฒนาความรู้ใหม่.(Knowledge.development).ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่จะน าความคิดที่เป็นระบบจากการจัดเก็บรวบรวมความรู้มาพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง เกิดเป็น
ความรู้ใหม่เพ่ือจะน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน 
 4..การน าความรู้ไปใช้.(Knowledge.utilization).ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้น าเอาความรู้
ที่สร้างขึ้นมาปฏิบัติ โดยสร้างเป็นผลของตนเองและสามารถที่จะน าเสนอขั้นตอนการสร้างผลงานของ
ตนเองต่อเพ่ือนนักเรียนและครูผู้สอน 
 5..การติดตามตรวจสอบ.(Monitor).ครูผู้สอนประเมินผลงานและถามซ้ าให้ผู้เรียนได้น าเสนอ               
แนวทางการสร้างผลงาน และน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสังเคราะห์ขึ้นจากความ
เข้าใจของตนเองเพ่ือเป็นการประเมินผลความสามารถของผู้เรียน และเพ่ือประเมินสมรรถนะทาง
คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่  
  องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ : บรรยากาศการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในการเรียน 
สมาธิในการเรียนอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
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อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ .6.(CEDUM.Model).ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ส าหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ (Prerequisite Knowledge) 
  ปัจจัยสนับสนุน : การเตรียมความพร้อมก่อนน ารูปแบบไปใช้ 
 1. ผู้สอนต้องศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการ
ต่าง ๆ ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนและกระบวนการต่าง ๆ ทุกข้ันตอน 
 2. ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิควิธีสอนที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน 
มีทักษะการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนและสามารถประเมินตามสภาพจริง 
 3. ผู้สอนต้องมีทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการน าไปใช้ กระบวนการคิด
แก้ปัญหาและกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการใช้ค าถามและสามารถถ่ายทอดทักษะเหล่านี้สู่ผู้เรียน 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (CEDUM Model) ที่พัฒนาขึ้นนี้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม /สอดคล้อง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (CEDUM 
Model) ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบโดยน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างความรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การคิด ยุทธวิธีการส่งเสริมความสามารถในการคิด แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนโดยการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนจากการ
สัมภาษณ์ครู ผู้เชี่ยวชาญการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือเติมเต็มความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการ
เรียนรู้เรื่องใหม่ ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยหลักการและ
แนวปฏิบัติของรูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เน้นการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ น าไปสู่การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของธอร์นไดส์ (Thorndike’s Classical connectionism) (Hergenhahn และ Olsen, 
1993) ที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และหลักการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัด
หรือการกระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน รวมทั้งแนวคิดการสร้างความรู้ของ 
Vygotsky (1978) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ มุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการ
สร้างความรู้ (Process.of.Knowledge Construction) เป็นการเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติจริง (Authentic 
Tasks).ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน.จัดสถานการณ์.บรรยากาศ.สื่อการเรียนการสอน.สิ่งอ านวย
ความสะดวก.รวมทั้งชี้แนะการให้แนวคิดแนวทางและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยสรุปหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพของโบรฟ่ี (อ้างถึงใน .วัชรา 
เล่าเรียนดี,.2554).ที่ว่าควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยตลอดโดยครูเป็นผู้ด าเนินการด้วย
กิจกรรมและเทคนิควิธีการต่าง.ๆ.ที่เหมาะสมกับวัย.ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ.ฝึกปฏิบัติตลอดเวลาในการสอนโดยใช้ค าถาม.ค าสั่ง.การแนะน าที่ชัดเจน.ง่ายต่อการเข้าใจ
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และปฏิบัติ เพ่ือการตอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น.คือ.ครูต้องเตรียมค าถาม กิจกรรมต่าง.ๆ.ล่วงหน้าเป็น
อย่างดี ให้โอกาสนักเรียนในการอ่าน ฝึกปฏิบัติและตอบค าถามั่วถึงกันทั้งชั้นและตามด้วยการให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่ชัดเจนและเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขค าตอบที่ผิดของนักเรียน .พัฒนาทักษะต่าง.ๆ.ของนักเรียนให้
เกิดความช านาญคล่องแคล่วที่สุด .ติดตามความเจริญก้าวหน้า พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและให้ค าแนะน าเมื่อจ าเป็น .จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
สลาวิน (Slavin, 1980) ที่ว่าการที่ผู้เรียนได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันช่วยให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น ภูมิใจในตัวเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี มีการยอมรับผู้อ่ืนมากขึ้น สร้างความมั่นใจในตนเองและรู้ถึงคุณค่าของ
ตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับ Joyce และคณะ (1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วย
พัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาโดยเพ่ือนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะน ากัน เนื่องจากผู้เรียนในวัยเดียวกัน
สามารถสื่อสารสื่อความหมายแก่กันได้ง่ายและท าให้เข้าใจง่ายกว่าที่ครูสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการกระตุ้นเตรียมความพร้อม การน าเสนอเนื้อหา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และกระบวนการคิดขั้นสูงด้านการคิดแก้ปัญหาและการแก้ปัญหา .ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีการ ฝึกทักษะการคิด เน้นการฝึกทักษะให้เกิดความช านาญ มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและ
คงทน สร้างสังคมของการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้.ช่วยให้เกิดมโนทัศน์ แนวคิด มุมมองที่หลากหลาย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Joyce และคณะ 
(1996) ที่ว่าการเรียนการสอนที่เป็นระบบหรือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นหนทางหนึ่งที่จะ
สร้างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะการสอนที่เป็นระบบ คือ การสอนที่พัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพแบบองค์รวม ซึ่งด าเนินตามหลักการ .แนวคิด.ทฤษฎีการเรียนที่เป็นที่ยอมรับและมี
ผลการวิจัยรองรับ หัวใจส าคัญคือ สอนให้นักเรียนเรียนรู้เป็น ไม่ใช่สอนให้นักเรียนรู้แค่เพียงเนื้อหา สอน
ให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนและมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกาญจนา 
คุณารักษ์ (2552) ที่กล่าวว่าการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
โดยการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเง่ือนไข การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดหมาย โดยอาศัยความรู้จากหลาย ๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการ
ติดต่อสื่อสาร และสอดคล้องกับที่วัชรา เล่าเรียนดี (2554) ที่ให้แนวคิดว่ารูปแบบการสอนและวิธีจัดการ
เรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้  
 2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(CEDUM Model) พบว่า นักเรียนมีสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก และสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (CEDUM Model) มีการทบทวนความรู้ ทักษะส าคัญ
ที่เก่ียวข้องจนเข้าใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติ การวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาที่มุ่งเน้นกระบวนการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน น าไปสู่การคิดที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงและให้ความส าคัญกับ
การตรวจสอบย้อนกลับ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างพลังในการเรียน ได้แนวคิด
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มุมมองที่หลากหลาย และได้ฝึกทักษะโดยการชี้แนะของครูผู้สอน ฝึกทักษะอย่างอิสระเป็นกลุ่ม ร่วมมือกัน
เรียนรู้กับเพ่ือน รวมทั้งการฝึกทักษะด้วยตนเอง เนื่องจากในการแก้ปัญหานั้น สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงก็คื อ
การแยกแยะ และวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่จะช่วยในการแก้ปัญหาได้บ้าง ซึ่งในขั้นนี้
ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านสติปัญญาทั่วไปเท่านั้น แต่ต้องอาศัยประสบการณ์เดิมและ
ความรู้พื้นฐานไปสู่สถานการณ์ใหม่อีก 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ สมรรถนะอ่ืน.ๆ.ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี.ในระดับชั้นอื่น.ๆ  

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการเนื้อหาสาระในรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน.ๆ.เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในด้านอื่น.ๆ  

3. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะต่าง .ๆ.ในศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างของผู้เรียน 
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