
ช่ืองานวิจัย    การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผา่นเวบ็บริการ Google Siteโดยใช้เทคนิค 
         การเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด 
         วิเคราะห์ วิชาประวติัศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 

ผู้วิจัย           นางชญาภา  บุญมีวิเศษ 

ปีการศึกษา   2563 

บทคัดย่อ 

        การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ 
Google Siteโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้  KWLH Plus  ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  3) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัจาก
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเวบ็บริการ Google Siteโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการ
เรียนแบบคู่คิด  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเวบ็บริการ Google Siteโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนโพธ์ิธาตุ
ประชาสรรค ์ จงัหวดัศรีสะเกษ    

       กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนโพธ์ิธาตุประชาสรรค์            
อ าเภอวงัหิน  จังหวดัศรีสะเกษ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 22 คน รูปแบบการวิจัยเป็นแบบท่ีมี               
การทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One group pretest posttest design) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย                 
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคKWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด วิชาประวติัศาสตร์4                
(ส32104) จ านวน 14 แผนการจดัการเรียนรู้  ประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ระบบฟิวดลัหรือระบบ
ศกัดินาสวามิภกัด์ิ  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง สงครามครูเสด แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การฟ้ืนฟูศิลป
วิทยากร แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การส ารวจทางทะเล  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การปฏิรูปศาสนา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง การปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 7 เร่ือง การปฏิวติั
อุตสาหกรรม  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง ยุคแห่งความสว่างไสวทางปัญญา   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ือง 
พฒันาการของรัฐชาติ  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 เร่ือง ยุคจกัรวรรดินิยม  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 เร่ือง 
สงครามโลกคร้ังท่ี 1  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12  เร่ือง สงครามโลกคร้ังท่ี 2  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 เร่ือง 
สงครามเยน็ และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 เร่ือง สถานการณ์ของโลกในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแต่ละแผนการ



จดัการเรียนรู้ทุกแผนมีการประเมินรูปแบบความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยรวมแผนการจดัการเรียน
รู้อยู่ในระดับคุณภาพความเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย( = 4.77, S.D. = 0.34) และน ามาใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์4 ( ส32104) ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 18 ชั่วโมง  2) แบบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าระหวา่ง 0.60 – 1.00  
และแบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่ 0.92 3) แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 5 ขอ้ และ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 21 ขอ้  ค่าดชันีความสอดคลอ้งความคิดเห็นกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้รายขอ้ (IOC) มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 ในการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติทดสอบที  
           ผลการวิจยัพบว่า  1. รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานผ่านเวบ็บริการ Google Site
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์            
วิชาประวติัศาสตร์4 (ส32104) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดบั
คุณภาพความเหมาะสม มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( = 4.77, S.D. = 0.34) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.48/83.64             
ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
           2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่าน
เวบ็บริการ Google Site โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทกัษะ
การคิดวิเคราะห์วิชาประวติัศาสตร์4(ส32104) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
           3. ผลทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ผ่านเว็บบริการ Google Site โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวติัศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนมีทกัษะการคิด
วิเคราะห์หลงัเรียนร้อยละ 86.00 อยูใ่นระดบัดี และมีทกัษะการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01  
         4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จดัการ

เรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียน

แบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวติัศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5        

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด           

มีค่าเฉล่ีย (= 4.76, S.D. = 0.45) 
 


