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The purpose of this study was to develop an online collaborative 

project-based learning model focus on The APEC Edutainment Exchange 

Program to enhance communicative and collaborative skills of Thai and South 

Korean students; The principle of the formative research was applied to this 

study. Also applied were the principles of the APEC Edutainment Exchange 

Program by means of analyses, syntheses, in-depth interviews, an analyses of 

daily journals, self-evaluations, and an evaluation of communicative and 

collaborative skills. The results were as following: 

1. The instructional model which has been developed consists of 

4 elements: 1) principles, 2) objectives, 3) activities, and 4) evaluation. The 

activities include with 3 steps: 1) preparative activity, 2) experiential learning 

activity and 3) evaluative activity.  

2. The results of the preparative activity revealed that the 

participants showed a good level of communicative and collaborative skills. 

 The developed instructional model could enhance communicative and 

collaborative skills of Thai and South Korean students and was suitable to be 

implemented in Thai and Korean Exchange Program.  
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท าให้โลกปัจจุบันกา้วเข้าสู่ยุคแห่งสังคมสารสนเทศซ่ึง
ส่งผลต่อความเจริญกา้วหน้าในวิทยาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกจิ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และการศึกษา     อนัส่งผลต่อแนวคิดทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมให้มีความ
ต่ืนตัวในการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบสนองการด ารงชีวิตในทุกด้านให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ในส่วนของการศึกษานั้น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 ด้านนโยบาย
เทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติได้ให้ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการท่ีจะน าเข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงของการแกปั้ญหาการปรับปรุงประสิทธิภาพและพฒันาระบบการศึกษาให้เหมาะสม
กบัสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่ เน่ืองจากธรรมชาติของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีข้อจ ากดัในการน าไปใช้งาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะต้อง
วางแผนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบการศึกษาเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ี
อาจเกดิข้ึนและเพ่ือให้สงัคมไดป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าและอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 วิสัยทัศน์ของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเอ้ือประโยชน์ทางการศึกษานั้นคือ ความ
มุ่งมัน่ของสังคมท่ีจะน าพาประเทศชาติกา้วเข้าสู่ยุคสารสนเทศ ด้วยระบบการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท่ี์ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอย่างรูปธรรมเพ่ือให้การศึกษาของชาติมีความ
เท่าเทียมทัว่ถึง มีคุณภาพ และมีความต่อเน่ืองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งคุม้ค่า และมีประสิทธิภาพ ภายใตเ้ครือข่ายทางกายภาพและเครือข่ายความร่วมมือ
ของประชาคมศึกษาและทอ้งถ่ิน ตามกรอบนโยบายการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ท่ีกา้วหนา้ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัของระบบการศึกษาอยา่งมีพลวตั 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology)
หรือไอซีที (ICT)  เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร เกบ็ สร้าง แสดง ใช้ร่วมกนัหรือ
แลกเปล่ียนสารสนเทศดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนั้นในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใชใ้นการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษานั้นจะต้อง
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พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อนของเทคโนโลยีแต่ละประเภท ความ
เหมาะสมของเทคโนโลยี รวมทั้ งความพร้อมของสถาบันการศึกษาและผูเ้รียน เพ่ือให้การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมาใช้นั้น ต้องได้รับการพิจารณา วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นอย่างดี จึงจะเป็นประโยชน์  แต่การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพียงอย่างเดียวคงจะไม่กอ่ประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากว่า  เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์  การจะใช้ให้ได้ประโยชน์หรือโทษนั้นข้ึนอยู่กบัวิธีการ ดังนั้น
ควรจะมีการพิจารณาวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เช่น แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ มาประกอบกบัการใช้เคร่ือง มือทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นตวัสนบัสนุน 

นอกจากการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาแลว้ ผูเ้รียนในยุคแห่ง
ข่าวสารไร้พรมแดนตอ้งการการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆท่ีทันสมยัภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนาน   
ผูเ้รียนจึงจะสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความสุขและสามารถสร้างความหมายจากส่ิงท่ีเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีผู ้น าแนวคิด “ความบันเทิง” มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท่ี
เรียกว่า การศึกษาบันเทิง (Edutainment) มาจากค าว่า การศึกษา (Education) ผสมกบัค าว่า ความ
บนัเทิง (Entertainment) โดยลกัษณะของการศึกษาบนัเทิงนั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
การไดรั้บเน้ือหาสาระ ประสบการณ์ ภายใตบ้รรยากาศท่ีสนุกสนาน   

แนวคิดของการศึกษาบนัเทิงน้ีไม่ใช่แนวคิดใหม่ เพราะเป็นกจิกรรมต่างๆ ท่ีผูป้กครอง บิดา
มารดา ปฏิบติักนัมานานในการท ากจิกรรมพกัผ่อนหย่อนใจ หาความบันเทิงนอกบ้าน เช่น การพา
ไปเท่ียวสวนสตัว ์สวนสนุก พิพิธภณัฑ ์สวนพฤกษศาสตร์ สวนน ้ า ท้องฟ้าจ าลอง การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เป็นต้น ซ่ึงนอกจากจะได้ความสนุกสนานแลว้ เด็กๆ จะได้รับความรู้ สาระ และ
ประสบการณ์ตรงอีกด้วย   ในการน าการศึกษาบันเทิงมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นมีนักวิชาการ
หลายท่านไดแ้สดงทศันะไว ้ดงัเช่น  เรดิกส์ (Radick  2004:3-4) กล่าวว่า การน าความบันเทิงเข้ามา
ใชใ้นการจดัการศึกษาเร่ิมมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ีผ่านมาและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ว่าเป็น
เคร่ืองมือทางการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  การศึกษาบันเทิ งจัดได้หลายรูปแบบ อาทิ 
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ พิพิธภณัฑ์ เกมส์ เวบไซต์ เป็นต้น  ภาพยนตร์ แสง สี เสียง สามารถ
สะกดความรู้สึกและสร้างความสนใจเป็นอยา่งมากแกผู่เ้รียน นอกจากน้ี  เรดิกส์ (Radick 2004:3-4) 
ยงักล่าวว่า การเรียนยคุใหม่เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีประสบด้วยตนเอง
มากกว่า  
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จากรายงานผลการวิจยั โครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาเชิงหรรษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของครูในอุดมคติ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในปี 2548  (2548: 4-5) 
รายงานว่า  การน าแนวความคิดการศึกษาบันเทิงมาทดลองจัดการเรียนการสอน  พบว่า มีผลดีต่อ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ดังรายงานวิจัยของ  Edgens, Nickel, and Morey (1984: 1-2) ท่ีรายงานว่า 
กจิกรรมการศึกษาบนัเทิงจูงใจผูเ้รียนให้มีความคิดวิเคราะห์ทบทวนความเช่ือ ความรู้และการรับรู้
ของตนในเชิงการวิเคราะห์การวิจารณ์มากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ  Wood (2004:1) ผูผ้ลิต
รายการเทเลทบับ้ี (Teletubby) ของสถานีโทรทศัน์บีบีซี (BBC)  ว่าโทรทศัน์และวิดีทัศน์ เป็นส่ือท่ีมี
พลงัในการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยี มีความส าคัญในการพฒันาทักษะการคิดของเด็ กในยุค
ปัจจุบัน  นอกจากน้ีเคจอส (Kjos 2004:1) ซ่ึงอา้งถึงบทความ The Transformation of Distance 
Learning to Distributed Learning  ไว ้ว่า เยาวชนมีธรรมชาติของความอยากรู้อยากเห็นและมี
จินตนาการให้เด็กๆ เหล่าน้ีไดรั้บความบันเทิงท่ีจัดโดยมืออาชีพในรูปความสนุก และไวท์ (White 
2004:2-3)  ยงัไดส้นบัสนุนแนวคิดของการจัดการศึกษาบันเทิงโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม
พกัผ่อนหย่อนใจในยามว่างผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาหน่ึงท่ีสามารถจัดการเรียนรู้โดยผูเ้รียนยงัมี
ความรู้สึกว่าเป็นพักผ่อนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากน้ียงัมีบทความใน 
http://www.eslgames.com/edutainment/songs.html     ท่ีมีรายงานสนับสนุนการน าแนวคิด 
การศึกษาบนัเทิงมาใชจ้ดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึน  

ในต่างประเทศนั้นมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเก ีย่วกบัการศึกษา
บนัเทิงดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความส าคัญกบัการออกแบบการเรียนการสอน กจิกรรม และ
ส่ือการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน  (Kim H. Veltman 2003:2)  เช่น บริษทั นินเทนโด้, บริษทั โซน่ี 
และบริษทั เซกา้  ท่ีเป็นบริษทัท่ีถือตลาดส่วนใหญ่ของส่ือการศึกษาบนัเทิง โดยตั้ งแต่ปี 1996 บริษทั
ฟูจิสึและบริษทัเซกา้ ไดด้ าเนินการร่วมกนัในด้าน 1) การให้บริการเครือข่ายด้านการศึกษาบันเทิง 
รวมทั้งเกมส์บทบาทสมมุติ 2) ธุรกจิออนไลน์ และ 3) การให้บริการส่ือการศึกษาบันเทิงอ่ืนๆ   ส่วน
ของบริษทัเซกา้ นั้นเน้ือหาสาระของผลิตภณัฑ์จะส่งเสริมให้ผูใ้ช้งานได้พฒันาทักษะเฉพาะหรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยบริบทของการศึกษาบนัเทิง การพฒันาทักษะจะเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์
ดว้ยเสมอ คุณลกัษณะของส่ือการศึกษาบนัเทิงของญี่ปุ่นนั้นจะเป็นการผสมผสานวฒันธรรมไวใ้น
โลกแห่งการจินตนาการ เพ่ือท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาอยา่งจริงจงั  ส่วนประเทศสิงคโปร์ 
ได้มีการน าเอา หุ่นยนต์ เข้าไปเป็นหน่ึงในกจิกรรมการเรียนการสอน เพราะรัฐบาลเล็งเห็นว่า 
หุ่นยนต์ เป็นตัวส่งเสริมความเข้าใจเก ีย่วกบัวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกทั้ งส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความหมายในห้องเรียน (Mitchel 
Resnick 2007:5-6)  ส่วนประเทศเกาหลี ได้มีการสร้างอุทยานการศึกษา (Edutainment Park) เพ่ือ
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การเรียนอิเลก็ทรอนิกส์และสถานท่ีออกก  าลงักายซ่ึงผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ส่งเสริมการเล่น การเรียน ผ่านการส่ือสารและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง 
(YoungHwan Kim  2006: 77)  ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศได้ให้ความส าคัญของการจัด
การศึกษาหรือกจิกรรมท่ีมีเป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยบรรยากาศท่ีสนุกสนานทั้งส้ิน  

ในส่วนของประเทศไทยนั้น มีการด าเนินการเก ีย่วกบันโยบายในการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัการศึกษาบันเทิง เช่น โครงการการเรียนอย่างมีความสุข ซ่ึงน าไปสู่ “แนวทางของ
กระบวนการเรียนการสอน”  เพ่ือให้เด็กมีความสุขในการเรียนไดด้งัน้ี 1) บทเรียนเร่ิมจากง่ายไปยาก  
ค านึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการรับรู้ของเด็กแต่ละวยั   เน้ือหาวิชามีความต่อเน่ืองและ
ขยายไปสู่ความรู้แขนงอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจต่อชีวิตและโลก  2) วิธีการเรียนสนุก  ไม่น่า
เบ่ือ  และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน   การน าเสนอเป็นไปตามธรรมชาติ   ไม่ยดัเยียด
หรือกดดนั   เน้ือหาท่ีเรียนไม่มากเกนิไปจนเด็กเกดิความลา้  และไม่น้อยเกนิไปจนเด็กหมดความ
สนใจ  3) ส่งเสริมการคิด  ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้มุ่งพฒันาและส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็ก  
รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  คิดอยา่งมีระบบ  จากการประมวลขอ้มูลและเหตุผลต่าง  ๆ  
4) การเรียนรู้สัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ   เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผสัความงามและ
ความเป็นไปของสรรพส่ิงรอบตวั  บทเรียนไม่จ ากดัสถานท่ีหรือเวลา   ทุกคนมีสิทธ์ิเรียนรู้อย่างเท่า
เทียมกนั  5) มีกจิกรรมหลากหลาย  สนุก  ชวนให้นักเรียนเกดิความสนใจในบทเรียน   เปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกจิกรรม  ภาษาท่ีใช้จูงใจเด็ก  ให้ก  าลงัใจ  และเป็นไปในเชิง
สร้างสรรค์  6) ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอน  เร้าให้เกดิการเรียนรู้  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนรู้จริง   และ
ปฏิบติัได ้ 7) การประเมินผล  เปิดโอกาสให้เด็กได้ประเมินผลตนเองมุ่งเน้นพฒันาการในภาพรวม
ของเด็กมากกว่าผลการทดสอบทางวิชาการ   

เม่ือพิจารณาแนวทางข้างต้นแลว้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการข้างต้นเป็นรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน โดยยึดผู ้เรียนเป็นส าคัญ (Child 
Centered) โดยมีลกัษณะตามเป้าหมายคือ 1) ความมีส่วนร่วมในหลักของการเรียนรู้และการ
ตดัสินใจ การตอบสนองของตวัเองในการเรียนรู้หรือการประเมิน  2) แนวโน้มในการอยากรู้อยาก
เห็นความตอ้งการท่ีมากข้ึนในการเรียนรู้ตามธรรมชาติ  3) การช่วยผูเ้รียนให้ประสบผลส าเร็จให้
เกดิความเช่ือมัน่ในตนเองเกดิการตัดสินใจภายในอย่างมีความหมาย 4) เปิดส่ิงกระตุ้นการเรียนรู้
การค้นพบของผู้เรียน  ซ่ึงจะเป็นการน าผูเ้รียนให้เกดิไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและกอ่ให้เกดิ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นไปไดใ้นตวัผูเ้รียนแต่ละคน  5) ช่วยผูส้อนให้เกดิการพฒันาในการค้นหา
ความพึงพอใจในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน  และเป็นการเพ่ิมความสามารถส่วนตัวของผูส้อน      
6) เพ่ิมความสามารถในตวับุคคลท่ีจะมีประสบการณ์และการคน้พบกระบวนการของตวัเอง   
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รูปแบบจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นบรรยากาศการเรียนท่ี
สนุกสนานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ  เร่ิมต้นจากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ท่ีเป็นการจัดการเรียนรู้
ดว้ยการปฏิบติัเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรู้ วิธีการและผลของงาน ซ่ึงการท าโครงงานอาจะให้ปฏิบัติเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ใชเ้วลาในการปฏิบติัตามความยากง่ายซับซ้อนของกจิกรรมและเน้ือหา ผล
ของการเรียนรู้ดว้ยโครงงานกคื็อ ผลลพัธ์ ผลผลิต การน าเสนอผลงาน และการปฏิบติังาน  

แนวคิดเก ีย่วกบัการเรียนรู้ด้วยโครงงานนั้น  (ทิศนา แขมมณี 2548:138-139,  บุปผชาติ 
ทฬัหิกรณ์  2551: 66-67) มีดงัน้ี 1) การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ ผูเ้รียนมีบทบาทส าคัญในการเลือกเน้ือหาสาระและลกัษณะของโครงงานท่ีตนเองสนใจ      
2) ผูเ้รียนจะต้องรับรู้และเข้าใจว่าเขาก  าลงัท าอะไร มีความส าคัญอย่างไรและจะท าอย่างไรให้
ประสบผลส าเร็จนั่นคือครูต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น    
3) กระตุน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ให้มีการร่วมมือร่วมใจกนัเรียนรู้และปฏิบัติ  4) นักเรียนจะต้องได้
ช้ินงาน สามารถเสนอผลงานหรือการปฏิบัติโครงงานจึงเป็นท่ีการกระท า (Doing things) มากกว่า
เรียนรู้เก ีย่วกบับางส่ิงบางอย่าง 5)โครงงานต้องประกอบด้วยเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีเป็นจริงท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการศึกษา 6) โครงงานมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ท่ีผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้ ครูเป็นผูเ้รียนมากกว่าผูส้อน 7) การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยการท าโครงงานครูและ
ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลและประเมินผลตามสภาพจริงเช่น ใช้รูบริกซ์ (Rubrics) วิธีประเมินผลคือ 
ผูเ้รียนประเมินผลตนเอง เพ่ือนประเมิน ครูหรือผูรู้้จากภายนอก 8) จากมุมมองของการวิจัยการ
เรียนรู้ดว้ยการท าโครงงาน มีทฤษฎีต่างๆ เหล่าน้ี เป็นพ้ืนฐานและแนวทางการจัดการเรียนรู้  เช่น 
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การร่วมมือกนั การแกปั้ญหา การสอนโดยเพ่ือนช่วยสอน
และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นตน้  

รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เป็นอีกหน่ึงการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองการเรียน
แบบยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยท่ีการเรียนแบบร่วมมือ เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนอาจเป็นวยัและเพศ
เดียวกนั หรือต่างเพศต่างวยักนั มีสถานภาพเดียวกนั หรือต่างสถานภาพกนั และอาจจะอยู่ต่าง
สถานท่ีกนั มาเรียนรู้เร่ืองเดียวกนัด้วยกนั หรือเรียนรู้ทักษะบางอย่างจากกนัและกนั  หรือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั หรือร่วมกนัท างานท่ีรับผิดชอบด้วยกนัในบรรยากาศของความเป็น
เพ่ือนร่วมการเรียนรู้   โดยมีลักษณะการเรียนดังน้ี (ว ัชรา เล่าเรียนดี 2549: 103, ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545: 20-21, ทิศนา แขมมณี 2548:265) 1. สมาชิกจะรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มร่วมกนั ช่วยกนัปฏิบติังานท่ีไดร้ับมอบหมายจนส าเร็จ โดยมีเป้าหมายร่วมกนัหรือเป้าหมาย
เดียวกนั มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูลและส่ือ วสัดุ อุปกรณ์   2. สมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์กนั 
ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  3. สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน 
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แต่ละคนจะตอ้งร่วมกนัท างานเต็มความสามารถ และ 4. สมาชิกกลุ่มมีทักษะการท างานร่วมกนั มี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ครูต้องสอนและฝึกทักษะการท างานร่วมกนัแกน่ักเรียนและประเมินผล
การท างานร่วมกนัของนกัเรียนดว้ย 

อีกรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน คือ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ท่ีเป็นการเรียนการสอนท่ีผสมสานระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ โดยเลือกใช้เทคนิค วิธีการของการเรียนแต่ละรูปแบบให้
เหมาะสมกบักบักจิกรรมการเรียนรู้นั้นๆ  โดยในส่วนของการเรียนแบบออนไลน์นั้นอาศยัเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ ทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  (Coil and Moonen  
2001,  Driscoll 2002:1, Garnham and Kaleta 2002) 

จากหลกัการและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาได้
มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิมท่ีเนน้เน้ือหาสาระเป็นส าคญัมาเป็นการเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไร 
เพ่ือเป็นหัวใจส าคญัในการสร้างและเตรียมเยาวชนให้สอดคลอ้งกบัสงัคมในศตวรรษท่ี  21 ท่ีผูเ้รียน
จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทักษะท่ีผู ้เรียนจะต้องมีนั้ น
ประกอบดว้ย 1.ทกัษะการเรียนรู้และการพฒันานวตักรรม 2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  3. ทักษะการใช้ชีวิต โดยในแต่ละทักษะนั้นประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ ท่ีเป็น
องค์ประกอบในการส่งเสริมการด ารงชีวิตของผูเ้รียนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 1)ทักษะการเรียนรู้และการพฒันานวตักรรม  ประกอบด้วย ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม, ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา, ทักษะการส่ือสารและการ
ร่วมมือ 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ประกอบด้วย ทักษะการรู้ข้อมูล
สารสนเทศ, ทกัษะการรู้ส่ือประเภทต่างๆ, ทกัษะ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 3) ทักษะการใช้ชีวิต 
ประกอบดว้ย การยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้,  ความมุ่งมัน่และการควบคุมตนเอง, ทักษะสังคม
และการแลกเปล่ียนวฒันธรรม, การสร้างผลิตผลและการอธิบายความ , ความเป็นผูน้ าและความ
รับผิดชอบ  โดยทกัษะดงักล่าวท่ีกล่าวมานั้นลว้นเป็นทกัษะท่ีส าคญัอนัจะส่งผลต่อการด ารงชีวิตใน
สงัคมของศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะถึงน้ี 

จากทกัษะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 ดงักล่าวนั้น สามารถส่งเสริมและพฒันาได้ด้วยการ
จดัการศึกษา การจดัส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา และการปรับรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน  
ให้สอดคลอ้งกนัโดยพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริมการด าเนินการดังกล่าว หน่ึงในกจิกรรมท่ี
เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมดงักล่าว ไดแ้ก ่นโยบายของประเทศไทยเก ีย่วกบั เทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสารประเทศไทย (e-Thailand) และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  หมวดท่ี  9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   ได้ระบุเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพ่ือ
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สร้างความพร้อมของทรัพยากรมนุษยท์ั้งหมดของประเทศ โดยช่วยกนัพฒันาให้เกดิสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงน าประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเป็น
ส่ือในการเรียนรู้ท่ีไร้ขีดจ ากดัทั้งดา้นเวลา และสถานท่ี มาพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 – 
2549  ท่ีไดก้  าหนดวิสยัทศัน์ไวว้่า  ประเทศไทยจะเป็นศูนยก์ลางการพฒันาและการศึกษาในภูมิภาค
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือให้การศึกษาภายในประเทศเป็นอย่างเท่าเทียมและ
ทัว่ถึง  

โดยปัจจุบนัมีโครงการท่ีตอบสนองนโยบายดงักล่าว  ไดแ้ก ่โครงการความร่วมมือระหว่าง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ APEC Collaborative Education (IACE) ท่ีจัดโครงการ 
ALCoB INTERNET VOLUNTEERS 2008-2010  ข้ึนท่ีประเทศไทย โดยมีว ัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญระหว่างครู อาจารย ์นักศึกษาและนักเรียนระหว่างประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใตโ้ดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาในอนาคตระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นอกจากน้ียงัมีโครงการ The  
APEC Edutainment  Exchange  Program (AEEP)  ท่ีอยู่ภายใต้ข้อเสนอแนะของ APEC Future 
Education Forum ในปี 2005  ซ่ึงโครงการ AEEP เป็นโครงการท่ีเนน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้เรียนรู้
ร่วมกนัระหว่างสมาชิกในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศท่ีสนุกสนาน ซ่ึงภารกจิหลกัของโครงการ  AEEP  คือ
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการแลกเปล่ียนส าหรับนักเรียนและครู โดยการผสมสานทั้ งกจิกรรม
ออนไลน์และออฟไลน์  องค์ประกอบหลกัคือประกอบไปด้วยสมาชิกจากประเทศไทยและเกาหลี
ใต,้ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต้องได้รับการอบรมในรูปแบบออนไลน์  ในประเด็นท่ีเก ีย่วข้องกบัความรู้
เบ้ืองตน้เก ีย่วกบัภาษา วฒันธรรม ระบบการศึกษา ประวติัศาสตร์และจริยธรรมของแต่ละประเทศ  
จากนั้นผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนจะต้องเขียนโครงการร่วมกนัเพ่ือน าเสนอและเป็นโครงการท่ีจะ
สามารถท างานประสานกนัได้จริงระหว่างทั้ งสองประเทศทั้ งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
จากนั้นด าเนินการ สรุปผลและรายงานผลการท าโครงงาน   นับว่าเป็นโครงการใหม่ ท่ีเห็นเป็น
รูปธรรมมากยิ่งข้ึนในการจัดการศึกษาบันเทิงท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดยโครงการ 
AEEP  ไดมี้การจดัข้ึนเป็นคร้ังแรก ณ ประเทศเกาหลีใต ้เม่ือเดือนสิงหาคม ปี 2008 เม่ือพิจารณาจาก
ผลการด าเนินโครงการท่ีผ่านมาพบว่า โครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิง่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ให้ความสนใจและมีทศันคติท่ีดีต่อโครงการ มีความต้องการจะเข้าร่วมโครงการน้ีอีกเพราะได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดี แปลกใหม่ ได้แลกเปล่ียนวฒันธรรมและแนวคิดระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ดว้ยกนั ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงผลท่ีไดรั้บจากโครงการน้ีแลว้นั้น พบว่ามีปัจจยัท่ีน่าสนใจอนัจะส่งผลต่อ
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ความส าเร็จของโครงการและผลลพัธ์ท่ีไดผู้เ้ขา้ร่วมโครงการควรจะได้รับ นั่นคือ ทักษะการส่ือสาร
และทกัษะการท างานร่วมกนั เน่ืองจากองค์ประกอบและขั้นตอนของกจิกรรมภายในโครงการนั้น
ลว้นส่งเสริมและสนบัสนุนทกัษะดงักล่าว อีกทั้งในการด าเนินโครงการแลกเปล่ียนระดับนานาชาติ 
การส่ือสารถือว่าเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินการ และกจิกรรมท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้ด าเนินการ
นั้น ตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้ไดผ้ลงานตามท่ีได้ตั้ งเป้าหมายไว ้อีก
ทั้ งทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนันั้ น เป็นหน่ึงในทักษะท่ีส าคัญของทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อีกดว้ย ดงันั้นจึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีควรจะศึกษาและส่งเสริมให้เกดิข้ึนใน
โครงการแลกเปล่ียนระดบันานาชาติเป็นอยา่งยิง่ 

 จากปัญหาและความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมีบทบาทต่อการจดัการศึกษาเป็นอยา่งยิง่ในปัจจุบัน ซ่ึงส่งผลให้สถาบันการศึกษาจะต้องมี
การปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือในการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
รวดเร็ว นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวจะตอ้งเป็นรูปแบบท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข โดยเน้ือหาสาระนั้นตอ้งเกดิจากความตอ้งการ ความสนใจใคร่รู้ของผูเ้รียน และเป็นการ
เรียนภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน อนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกดิประสบการณ์ การเรียนรู้
อย่างมีความหมายโดยแท้จริง  ซ่ึงแนวทางในการจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จกบัความ
ต้องการท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ท่ีต้องการจะเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 นั้นจะต้อง
อาศยัหลกัการและทฤษฎีทางการศึกษาท่ีส าคญัและเก ีย่วขอ้ง รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอน 
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนให้เรียนอยา่งมีความสุข และเกดิการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ได้  อีกทั้ งปัจจุบันโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีนโยบายในการเป็นโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาระดบัชั้นน าของโลก (World Class) จึงท าให้มีโครงการท่ีส่งเสริมการด าเนินการ
ร่วมกบัโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาต่างประเทศมากข้ึน เช่น โครงการแลกเปล่ียนครูและนักเรียน
ในระดบันานาชาติ ทั้งน้ีจากการศึกษา การสอบถามไปตามโรงเรียนต่างๆ นั้น พบว่ายงัไม่มีรูปแบบ
การด าเนินการโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระดับนานาชาติท่ีผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยท่ีเป็น
รูปแบบ แต่ละโรงเรียนด าเนินการไปตามประสบการณ์ของครูผูส้อนทั้ งส้ิน ดังนั้นผูว้ิจัยได้เล็งเห็น
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการดังกล่าว 
เพ่ือพฒันาแนวทางในการจดัการศึกษาบนัเทิง และโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระดับนานาชาติอนั
จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาและส่งเสริมผูเ้รียนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบนัและอนาคตต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือพฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือ

แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพ่ือพฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือ

แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้

2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา

บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา

ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก  ่ ผู ้เช่ียวชาญด้านการศึกษาบันเทิง ,  

กจิกรรมโครงงานและทกัษะการท าโครงงาน, การเรียนแบบร่วมมือ, การเรียนแบบผสมผสาน และ 

ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละครูท่ีเป็นสมาชิกของ APEC Learning Community Builders (ALCoB) และ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีอยูใ่นโครงการ APEC Learning Community Builders (ALCoB) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังได้แก ่ผู ้เช่ียวชาญด้านการศึกษาบันเทิง ,  

กจิกรรมโครงงานและทกัษะการท าโครงงาน, การเรียนแบบร่วมมือและการเรียนแบบผสมผสาน  

และ ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละครูท่ีเป็นสมาชิกของ APEC Learning Community Builders (ALCoB) 

จ านวน 10  คน  และนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในโครงการ  APEC Learning Community 

Builders (ALCoB)  จากประเทศไทย จ านวน 15 คน และประเทศเกาหลีใต ้จ านวน   30  คน  
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2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

 2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก ่ รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ 

 2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
2.2.1  ทกัษะการส่ือสารของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ 
2.2.2  ทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ 

3. การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะนกัเรียนไทยและเกาหลีท่ีอยู่ในโครงการ APEC Learning 

Community Builders (ALCoB) เท่านั้น  

4. การวิจยัคร้ังน้ีท าการทดลองเกบ็ข้อมูลเฉพาะกจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative 

Activity) เน่ืองจากขอ้จ ากดัด้านเวลา งบประมาณและการประสานงาน โดยในส่วนของกจิกรรม

การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Activity)และกจิกรรมประเมินผล (Evaluative 

Activity) นั้นประเมินจากรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิ 

 

ค าถามการวิจัย 
1. ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อ รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับ

โครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบ

ร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน

เกาหลีใตเ้ป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียน

นกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะ

การท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้มีองค์ประกอบและขั้นตอนเป็นอยา่งไร  

3. นักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีท่ีเรียนโดยใช้ รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์

ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีกา รเรียน

แบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน

เกาหลีเป็นอยา่งไร  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. โครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  (The APEC 

Edutainment Exchange Program) หมายถึง โครงการท่ีให้การสนบัสนุนการแลกเปล่ียนนักเรียนใน

ระดับนานาชาติ โดยมีรูปแบบกจิกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  เป็นโครงการท่ีอยู่

ภายใตค้วามรับผิดชอบของ APEC Future Education Consortium 

2. APEC Learning Community Builders (ALCoB)  หมายถึง สมาชิกหลกัของ APEC 

Learning Community for Shared Prosperity  (ALCom) อนัประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหาร นักธุรกจิทาง

การศึกษา ครู อาจารย ์นกัเรียน นกัศึกษา และผูเ้ช่ียวชาญท่ีถูกเลือกมาจากแต่ละประเทศในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก โดยมีหนา้ท่ีในการจดัตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

3. การศึกษาบนัเทิง (Edutainment) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ผ่านส่ือ กจิกรรม แหล่ง

การเรียนรู้ท่ีให้ทั้งสาระความรู้และความบนัเทิง 

4. หลกัการการศึกษาบนัเทิง หมายถึง รูปแบบท่ีประกอบด้วย การเรียน การเล่น และการ

มีส่วนร่วม 

5. กจิกรรมโครงงาน หมายถึง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้เลือกและสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง  โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย  และสามารถน าผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได้ 

6. การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนใช้ความสามารถ

เฉพาะตัวร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ  โดยใช้โครงสร้างกจิกรรมรูปแบบ GI 

(Group Investigation) ท่ีอาศยัการเรียนทั้ งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีจะศึกษา (Topic selection) ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผน

ร่วมมือกนัในการท างาน (Cooperative planning) ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้

(Implementation) ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานท่ีท า (Analysis and synthesis) 

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation of final report) ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นการประเมินผล 

(Evaluation) 

7. ทกัษะการส่ือสาร หมายถึง การแสดงออกทางด้านความคิดด้วยการพูด การเขียนและ

ท่าทาง รวมทั้งความสามารถในการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารไดต้ามวตัถุประสงค์เช่น 
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การบอกเล่า การสอน การชักจูง และความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในกา รถ่ายทอด

ความคิด วดัโดยแบบประเมินทกัษะการส่ือสารทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

8. ทกัษะการท างานร่วมกนั หมายถึง  ความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การให้เกยีรติเพ่ือนในกลุ่ม และการแสดงออกซ่ึงความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน

กลุ่มเพ่ือให้งานส าเร็จ รวมทั้งการแบ่งความรับผิดชอบในการท างานร่วมกนั วดัโดยแบบประเมิน

ทกัษะการท างานร่วมกนัทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การศึกษาบันเทิง (Edutainment)  (Randy White: 2004, Mitchel Resnick: 
2007, YoungHwan Kim: 2007) เป็นกระบวนการเรียนรู้ผา่นส่ือ กิจกรรมและ
แหลง่การเรียนรู้ท่ีให้ทั้ งสาระความรู้และความบนัเทิงใชห้ลกัการ 
1) การเรียน : 1) เรียนอยา่งกระตือรือร้น 2) เรียนแบบชว่ยเหลือกนั  3) มุ่งเน้น
การควบคุมการเรียน  4) จัดหาสภาพการเรียนจริงและประสบการณ์จากชีวิต
จริง                                                                            
 2) การเลน่ : 1) กอ่ใหเ้กิดความพึงพอใจสูง 2) เนน้กระบวนการมากกวา่
เป้าหมาย 3) มีการก  ากบัตนเอง 4) สร้างจินตนาการ 5) ลงมือปฏิบัติ/มีส่วนร่วม 
6) เปิดกวา้ง                                                       
 3)  การมีส่วนร่วม (Participatory) 

 
 
 

การเรียนแบบโครงงาน (Project Based Learning) (วชัรา   เลา่เรียนดี: 2547, 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: 2549, บุปผชาติ ทัฬหิกรณ:์ 2551) 
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ดว้ยการสร้างช้ินงานเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ วิธีการและ
ผลของงาน ดงัน้ี                                                                     
1. การเลือกหัวขอ้โครงงาน (Selecting Project Topics) 
2. การศึกษาความรู้พืน้ฐาน (Training Students) 
3. การเกบ็รวบรวมสารสนเทศ (Collecting Information) 
4. กระบวนการนั่งร้านหรือโครงสร้างสู่ความรู้ (Scaffolding Process) 
5. การจัดระเบียบ (Organizing) 
6. การไตร่ตรอง (Reflection) 
7. การสังเคราะห ์(Synthesis) 
8. การประเมิน (Assessment) 
 

 

การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)                                   
(Sharon and others, 1984) หมายถึงการเรียนการสอนท่ีชว่ยใหผู้เ้รียนใช้
ความสามารถเฉพาะตวัร่วมมือกนัแกปั้ญหาตา่ง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยใช้
โครงสร้างกิจกรรมรูปแบบ GI (Group Investigation) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี                 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา (Topic selection) 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผนร่วมมือในการท างาน (Collaborative planning) 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการด  าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้(Implementation)                
ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานท่ีท า (Analysis and synthesis)     
ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation of final report)                
ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
 

การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)   (Craig Barnum, William 
Paarmann: 2002, Purnima Valiathan: 2002)  เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผสมผสาน
ระหวา่งการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face to Face) และการเรียนออนไลน์ (Online 
Learning) โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี                                     
1) การเขา้ถึงโดยใชเ้วบ็เป็นฐาน (Web based Delivery)                                                               
2) กระบวนการเผชิญหน้า (Face to Face Processing)                                                             
3) สร้างสรรคก์ารส่ง (Creating Deliverables)                                                                 
4) การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Extension of Learning)                                 
ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีขั้นตอนดงัน้ี                                                              
ขั้นตอนท่ี 1 การช้ีแจงแผนการเรียนรู้ (Announce the learning plan)                                                              
ขั้นตอนท่ี 2 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเรียน (Overview Session)                                  
ขั้นตอนท่ี 3 เรียนดว้ยความกา้วหน้าของตนเอง (Self-paced Learning)                     
ขั้นตอนท่ี 4 แกปั้ญหาตามความตอ้งการ  (Query Resolution)                                                
ขั้นตอนท่ี 5 การสาธิต  (Demonstration)                                                            
ขั้นตอนท่ี 6 การฝึกปฏิบัติและให้ขอ้มูลป้อนกลบั(Practice/Feedback)    ขั้นตอนท่ี 7  
การสรุป (Closure Session) 

รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ 

ทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกัน  
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จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ อธิบายความสมัพนัธ์ของหลกัการ และแนวคิดท่ีเป็นองค์ประกอบ
หลักของงานวิจัยได้ดังน้ี  การออกแบบรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลี ใต้นั้ น
ประกอบไปด้วย หลกัการและแนวคิด ทั้ งหมด 3 แนวคิดหลกั ได้แก ่การเรียนแบบโครงงาน การ
เรียนแบบร่วมมือและการเรียนแบบผสมผสาน โดยทั้ ง 3 แนวคิดหลกันั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลกัการ
การศึกษาบันเทิง ซ่ึงได้แก ่1. การเรียน ประกอบด้วยคุณลกัษณะดังน้ี  1) เรียนอย่างกระตือรือร้น     
2) เรียนแบบช่วยเหลือกนั 3) มุ่งเน้นการควบคุมการเรียน 4) จัดหาสภาพการเรียนจริงและ
ประสบการณ์จากชีวิตจริง 2. การเล่น ประกอบด้วยคุณลกัษณะดังน้ี 1) กอ่ให้เกดิความพึงพอใจสูง  
2) เนน้กระบวนการมากกว่าเป้าหมาย 3) มีการก  ากบัตนเอง 4) สร้างจินตนาการ 5) ลงมือปฏิบัติ/มี
ส่วนร่วม 6) เปิดกวา้ง และ 3.การมีส่วนร่วม (Participatory) ซ่ึงในการออกแบบรูปแบบโครงงาน
แบบผสมผสานตามหลกัการการศึกษาบันเทิงด้วยวิธีการเรียนแบบร่วม มือนั้นจะต้องวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัการการศึกษาบันเทิง เช่น เม่ือจะวิเคราะห์เร่ืองกจิกรรมโครงงาน จะต้อง
ออกแบบกจิกรรมโครงงานท่ีตอบสนองการเรียนท่ีมีความกระตือรือร้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ตอบสนองการเล่นท่ีกอ่ให้เกดิความพึงพอใจสูงสุด ส่งเสริมจินตนาการ และการมีส่วนร่วมในการท า
โครงงาน   และในส่วนของการวิเคราะห์การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบผสมผสาน ให้ยึดตาม
หลกัการเช่นเดียวกนั  ทั้ งน้ีแนวคิดทั้ งหมดดังกล่าวเม่ือผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์จนได้รูปแบบ
กจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของ
นกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเร่ือง การพฒันา รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา
บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา
ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ โดย ผูว้ิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งตามล าดบั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1. การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) 

2. การเรียนรู้ตามแนวการเช่ือมต่อ (Connectivism) 

 ตอนท่ี 2 หลกัการจดัการเรียนการสอน 
1. การออกแบบการเรียนการสอน 

2. การศึกษาบนัเทิง (Edutainment) 

3. แนวคิดของ APEC Edutainment Exchange Program 

ตอนท่ี 3 แนวคิดเก ีย่วกบัวิธีการเรียนรู้ 
1. การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning) 

2. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 

3. การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

ตอนท่ี 4 ทกัษะการเรียนรู้         
1. ทกัษะการส่ือสาร (Communicative Skills) 
2. ทกัษะการท างานร่วมกนั (Collaborative Skills) 
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ตอนที่ 1 ทฤษฎีการเรียนรู้ 

1. การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ (Constructivist) 
 ไพจิต ( 2543 อา้งถึงในสุมาลี ชยัเจริญ, 2551: 102) ไดก้ล่าวว่า คอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฏี
ท่ีว่าดว้ยการสร้างความรู้มีพฒันาการจากปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ท่ีน า โดย James และ
Dewey ในตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 และการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์เก ีย่วกบัวิธีการหาความรู้ใน
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ท่ีน าโดย Popper และ Feyerabend ในคร่ึงหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 จากการ
บุกเบิกของนักจิตวิทยาคนส าคัญๆ เช่น Piaget, Ausubel และKelly  ต่อมาโดยนักการศึกษากลุ่ม
คอนสตรัคติวิสต์ได้น ามาพฒันาต่อเป็น constructivists  เช่น Driver, Bell, Kamil, Noddings, Von  
Glasersfeld, Henderson และ Underhill เป็นตน้  
  สุมาลี ชยัเจริญ ( 2551: 102-103) กล่าวถึงเง่ือนไขการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค 
ติวิสต์ ว่าอาจสรุปไดด้งัน้ี  

1.1  การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือท า (Active Process) ท่ีเกดิข้ึนในแต่ละบุคคล 
1.2  ความรู้ต่างๆจะถูกสร้างข้ึนด้วยตัวของผูเ้รียนเอง โดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับมาใหม่

ร่วมกบัขอ้มูลหรือความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้
ของตนเอง ความรู้และความเช่ือท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล จะข้ึนอยู่กบัส่ิงแวดล้อมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และประสบการณ์ของผูเ้รียน จะถูกน ามาเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจจะมี
ผลโดยตรงต่อการสร้างความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ หรือการเรียนรู้ นัน่เอง 
 คอนสตรัคติวิสต์ เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้ ดังนั้ น 
เป้าหมายของการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น 
คอนสตรัคติวิสต์ จะมุ่งเนน้การสร้างความรู้ใหม่อยา่งเหมาะสมของแต่ละบุคคล และส่ิงแวดลอ้มมี
ความส าคญั ในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง (Duffy and Cunningham, 1996) เป็นวิธีการ
ท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีหลักการท่ีส าคัญว่า ในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนลงมือ
กระท าในการสร้างความรู้ ซ่ึงปรากฏแนวคิดท่ีแตกต่างกนัเก ีย่วกบัการสร้างความรู้ หรือการเรียนรู้ 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากแนวคิดท่ีเป็นรากฐานส าคัญ ซ่ึงปรากฏจากรายงานของนักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษา คือ Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Cognitive 
Constructivism และ Social Constructivism 
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1.1 ประเภทของคอนสตรัคตวิิสต์ (Constructivism) 

สุมาลี ชยัเจริญ (2551: 104-107) ไดแ้บ่งประเภทของคอนสตรัคติวิสต์เป็น 2 ประเภท
ดงัน้ี  

1.1.1 Cognitive Constructivism 
Cognitive Constructivism มีรากฐานทางปรัชญาของทฤษฎี มาจากความพยายามท่ี

จะเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ ด้วยกระบวนการท่ีพิสูจน์อย่างมีเหตุผลเป็น
ความรู้ท่ีเกดิจากการไตร่ตรอง ซ่ึงถือเป็นปรัชญาปฏิบติันิยม ประกอบกบัรากฐานทางจิตวิทยา การ
เรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อพ้ืนฐาน แนวคิดน้ี นักจิตวิทยาพฒันาชาวสวิส คือ Jean Piaget ทฤษฎีของ 
Piaget จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ Ages และ Stages ซ่ึงทั้ งสององค์ประกอบน้ีจะท านายว่าเด็กจะ
สามารถหรือไม่สามารถเขา้ใจส่ิงหน่ึงส่ิงใด เม่ือมีอายแุตกต่างกนัและทฤษฎีเก ีย่วกบัด้านพฒันาการ
ท่ีจะอธิบายว่า ผูเ้รียนจะพฒันาความสามารถทางการรู้คิด (Cognitive Abilities) ทฤษฎีพฒันาการท่ี
จะเนน้จุดดงักล่าว เพราะว่าเป็นพ้ืนฐานหลกัส าหรับวิธีการทาง Cognitive Constructivism ทางด้าน
การเรียนการสอนนั้ นมี แนวคิดว่ามนุษย์เราต้อง “สร้าง” ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทาง
ประสบการณ์ ซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ีจะกระตุ้นให้ผูเ้รียนสร้างโครงสร้างทางปัญญา หรือเรียกว่า 
สกมีา เมนทอลโมเดล ในสมอง สกมีาเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ ขยาย และซับซ้อนข้ึนได้โดย
ผ่านทางกระบวนการการดูดซึม และการปรับเปล่ียน  

1.1.2 Social Constructivist Theory 
นกัจิตวิทยาของกลุ่มพุทธิปัญญานิยมท่ีมีช่ือเสียงอีกท่านหน่ึง คือ Lev Vygotsky 

ไดมี้แนวคิดร่วมกบั Piaget ซ่ึงมีขอ้ตกลงเบ้ืองต้นเก ีย่วกบัวิธีการเรียนของผูเ้รียน แต่ Vygotsky ได้
เนน้เก ีย่วกบับริบทการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Context Learning) ทฤษฎีพุทธิปัญญาของ Piaget ท่ี
ใช้กนัมาเป็นพ้ืนฐาน ส าหรับการเรียนรู้แบบการค้นพบ (Discovery Learning) ซ่ึงผูส้อนจะมี
บทบาทค่อนขา้งจ ากดั ส่วนทฤษฎีของ  Vygotsky เปิดโอกาสให้ครูหรือผูเ้รียนท่ีอาวุโสกว่าแสดง
บทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ในทุกชั้นเรียน กลยุทธ์ทางการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั Social Constructivism 
ของ Vygotsky อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งจดักจิกรรมท่ีเหมือนกนัทุกอย่างกไ็ด้ กจิกรรมและรูปแบบอาจ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม แต่อย่างไรกต็าม จะมีหลกัการ 4 ประการท่ีสามารถน าไป
ประยกุต์ใชไ้ด ้ในชั้นเรียนท่ีเรียกว่า “Vygotskian” หรือตามแนว Social Constructivism  ดงัน้ี 
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1.1.2.1 การเรียนรู้และการพัฒนา คือ ด้านสังคม ได้แก ่กจิกรรมการ

ร่วมมือ (Collaborative Activity) 

1.1.2.2 Zone of Proximal Development ควรจะสนองต่อแนวทางการจัด

หลกัสูตร และการวางแผนบทเรียน 

1.1.2.3 การเรียนรู้ในโรงเรียนควรเกดิข้ึนในบริบทท่ีมีความหมาย และ

ไม่ควรแยกจากการเรียนรู้และความรู้ท่ีผูเ้รียนพฒันามาจากสภาพชีวิตจริง (Real World)  

1.1.2.4 ประสบการณ์นอกโรงเรียน ควรจะมีการเ ช่ือมโยงน ามา สู่

ประสบการณ์ในโรงเรียนของผูเ้รียน  

1.2 การออกแบบการสอนที่มพีืน้ฐานจากทฤษฏีคอนสตรัคตวิิสต์ (Constructivism) 

Bednar et.al  (1991 อา้งถึงในสุมาลี ชยัเจริญ, 2551:  234-235) ไดใ้ห้ขอ้ตกลงไวด้งัน้ี 
1.2.1 การสร้างการเรียนรู้ (Learning Constructed) ความรู้ท่ีจะสร้างข้ึนจาก

ประสบการณ์ “การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างส่ิงท่ีแทนความรู้ (Representation) ในสมองท่ี

ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างข้ึน” 

1.2.2 การแปลความหมายของแต่ละคน (Interpretation Personal) การเรียนรู้เป็น

การแปลความหมายตามสภาพจริง (Real World) ของแต่ละคน “การเรียนรู้เป็นจากการแปล

ความหมายตามประสบการณ์ของแต่ละคน” 

1.2.3 การเรียนรู้เกดิจาการลงมือกระท า (Learning Active) การเรียนรู้เป็นการท่ี

ผูเ้รียนได้ลงมือกระท า “การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีได้จากการลงมือกระท า ท่ีเป็นการสร้าง

ความหมายท่ีพฒันาโดยอาศยัพ้ืนฐานของประสบการณ์” 

1.2.4 การเรียนรู้ท่ีเกดิจากการร่วมมือ (Learning Collaborative) ความหมายใน

การเรียนรู้เป็นการต่อรองจากแนวคิดท่ีหลากหลาย “การพฒันาแนวคิดของตนเองได้มาจาก การ

ร่วมแบ่งปันแนวคิดท่ีหลากหลายภายในกลุ่ม และในขณะเดียวกนักป็รับเปล่ียนการสร้างส่ิงท่ีแทน

ความรู้ในสมอง (Knowledge Representation ) ท่ีสนองตอบต่อแนวคิดท่ีหลากหลายนั้นหรืออาจ

กล่าวไดว้่า ในขณะท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการอภิปราย โตแ้ยง้ และการน าเสนอ ความคิดเห็น

ท่ีหลากหลายของแต่ละคน ผูเ้รียนจะมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของตนด้วยและสร้าง

ความหมายของตนเองข้ึนมาใหม่ ซ่ึงตรงกบัแนวคิด Cunningham ท่ีกล่าวว่า “บทบาทของการศึกษา 
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คือ การส่งเสริมให้เกดิความร่วมมือกบัคนอ่ืน จากการร่วมแสดงแนวคิดท่ีหลากหลายท่ีจะท าให้เก ิด

ปัญหาเฉพาะ และน าไปสู่การเลือกจุด หรือสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะยอมรับในระหว่างกนั…” 

1.2.5 การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (Learning Situated)  การเรียนรู้ควรเกดิในสภาพท่ี

เป็นจริง (Situated or anchored) “การเรียนรู้ต้องเหมาะสมกบับริบทของสภาพจริง หรือสะท้อน

บริบทท่ีเป็นความจริง 

1.2.6 การทดสอบเชิงบูรณาการ (Testing Integrated) การทดสอบควรจะเป็น

การบูรณาการเข้ากบัภารกจิการเรียน (Task) ไม่ควรเป็นกจิกรรมท่ีแยกออกจากบริบทการเรียนรู้ 

“…การวดัผลการเรียนรู้ เป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนใชโ้ครงสร้างทางปัญญาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้

เกดิการคิดในเน้ือหาการเรียนรู้เร่ืองนั้นๆ…” 

1.3 แนวคิดพืน้ฐานในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคตวิิสต์ 

1.3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Cognitive Constructivism 
สุมาลี ชยัเจริญ (2551:  235-236)  ไดก้ล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนว  Cognitive 

Constructivism หรือเรียกว่า ห้องเรียนแบบ Piaget ผูเ้รียนจะมีโอกาสสร้างความรู้ผ่านประสบการณ์

ของตนเอง ท่ีไม่ใช่มาจากการบอกหรือการสอนจากครู จะมีการเน้นเก ีย่วกบัการสอนเฉพาะน้อยลง 

ในทางตรงกนัข้ามจะเพ่ิมการเน้นเก ีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ในบริบทท่ีมีความหมายโดยน า

เทคโนโลย ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือประสม เป็นส่ิงท่ีจะตอบสนองต่อกจิกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ด้วย

เทคโนโลยท่ีีมาสนบัสนุน ไดแ้ก ่ส่ือบนเครือข่าย และซีดีรอม ครูผูส้อนสามารถจัดหาส่ิงแวดลอ้ม

ทางการเรียนรู้ท่ีจะช่วยขยายพ้ืนฐานของความคิดและประสบการณ์ของผูท่ี้มาศึกษา ซอฟแวร์

ทางการศึกษาเหล่าน้ีจะต้องถูกผลิตข้ึนมาใช้ในทศวรรษท่ี 1970 และ 1980 อย่างไรกต็าม ความ

เจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสามารถท่ีจะตอบสนองเก ีย่วกบัสมรรถนะของเคร่ืองมือท่ีช่วยให้

สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามแนวทาง Constructivism 

1.3.2 เทคโนโลยทีี่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนว Social Constructivism 

  เทคโนโลย ีจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีจะช่วยให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของ

ห้องเรียนตามแนวทาง Social Constructivism ตัวอย่างข้างล่างน้ี จะแสดงเก ีย่วกบัวิธีการท่ี

เทคโนโลยสีามารถสนบัสนุนการเรียนการสอนตามแนวทาง Social Constructivism ต่อไปน้ี 
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1.3.2.1 เคร่ืองมือการส่ือสารทางไกล เช่น การใช้อีเมล์และอินเทอร์เนต 

ช่วยเป็นส่ือกลางส าหรับการสนทนาอภิปราย แกปั้ญหาท่ีมีปฏิสัมพันธ์  ท่ีน าไปสู่การสร้าง

ความหมายทางสงัคม ผูเ้รียนสามารถสนทนากบัผูเ้รียนอ่ืนๆ ครูและผูเ้ช่ียวชาญในวงวิชาชีพท่ีอาจ

อยูไ่กลจากชั้นเรียนเคร่ืองมือส่ือสารทางไกลยงัคงสามารถช่วยผูเ้รียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี

มีรูปแบบแตกต่างกนัจะช่วยท าให้ผูเ้รียนเกดิความเขา้ใจ วฒันธรรมของตนเอง และของผูอ่ื้น  

1.3.2.2 โปรแกรมการเรียนบนเครือข่าย ช่วยท าให้เกดิการร่วมมือในการ

เรียน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้กบัผูเ้ช่ียวชาญและชุมชนการเรียนรู้ในขณะท่ีร่วมเรียนจริง ซ่ึงสามารถท่ี

จะตอบสนองในทนัที สถานการณ์จ าลองสามารถท าให้การเรียนรู้มีความหมาย โดยท่ีสถานการณ์

การเรียนในสภาพบริบทของกจิกรรมในชีวิตจริง เช่น Running a Nuclear Power Plant การเขียน

เร่ืองในหนงัสือพิมพ ์การจดัการเก ีย่วกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 
2. การเรียนรู้ตามแนวการเช่ือมต่อ (Connectivism) 

2.1 การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเช่ือมต่อ  

 บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2551: 12-13) กล่าวว่า ทฤษฎีการเช่ือมต่อ เป็นทฤษฎีท่ีเกดิมาจาก
ความกา้วหนา้ของอินเทอร์เน็ตซ่ึงเนน้การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ช่วย
ตอบสนองและเสริมทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีอยู่กอ่นน้ีซ่ึงเกดิข้ึนในช่วงท่ีการเรียนรู้นั้นยงัไม่เกดิผล
กระทบจากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่า การเรียนรู้มีการเล่ือนไหลไม่หยุดน่ิง 
ความรู้ต่างๆ เกดิข้ึนทุกเวลานาที น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ อย่างรวดเร็วท่ีลว้นกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยูข่องคนเรา อีกทั้งยงัเปล่ียนแปลงทิศทางของการเรียนรู้ด้วย เช่น จากการเรียนรู้ว่า
อยา่งไร และรู้อะไรเป็นการเรียนรู้ว่าจะหาความรู้ได้ท่ีใด การเรียนรู้นอกระบบมีความส าคัญต่อ
ประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนรู้เกดิข้ึนจากวิธีการหลากหลาย เช่น จากชุมชน จากเครือข่าย
บุคคล และจากการท างานให้ส าเร็จ การเรียนรู้ยงัเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต อีกทั้ งการ
เรียนรู้และการท างานเป็นกจิกรรมท่ีสมัพนัธ์กนัแยกจากกนัไม่ได้และกล่าวถึงนิเวศวิทยาการเรียนรู้ 
ว่าประกอบด้วยเน้ือหาท่ีส าหรับผูท่ี้รู้มากกว่าและผูท่ี้เพ่ิงจะเร่ิมต้นได้มาเช่ือมโยงถึงกนั เน้ือหาท่ี
ส าหรับแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เน้ือท่ีส าหรับการโต้แยง้และแสดงความคิดเห็น เน้ือท่ี
ส าหรับการสืบคน้จากคลงัความรู้ เน้ือท่ีเพ่ือการติดต่อส่ือสารและรับทราบข่าวสารความเคล่ือนไหว
ของความรู้ในสาขานั้นๆ  
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Siemens ผูเ้สนอทฤษฎีการเช่ือมต่อ หรือท่ีเรียกว่า Connectivism มีความคิดเห็นว่าทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เป็นทฤษฎีท่ีเกดิข้ึนกอ่นยุคดิจิทัล ซ่ึงดิจิทัลยงัไม่มีบทบาทต่อชีวิต
มุนษยเ์ราเช่นทุกว ันน้ีทฤษฎีการเช่ือมต่อจึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการอธิบายการ
เรียนรู้ท่ีเกดิข้ึนยคุดิจิทลั  

2.2  แนวคิดพืน้ฐานการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการเช่ือมต่อ  

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2551: 13) กล่าวว่า Siemens อธิบายว่า Connectivism เป็นทฤษฎีท่ี
รองรับความรู้ท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงจากการคน้พบส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกดิข้ึนอยา่งรวดเร็วในทุกวนั ท า
ให้ความรู้ท่ีมีอยูน่ั้นมีอายกุารใชง้านท่ีสั้นลง ความรู้ท่ีทันสมยัในปัจจุบันกลายเป็นความรู้ท่ีลา้สมยั
ในเวลาอนัรวดเร็ว เน่ืองจากเทคโนโลยีการพฒันาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้คนเรามีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์ความรู้ท่ีมีวิวฒันาการอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารท่ีมี
จ านวนมากมหาศาล ท าให้ไม่สามารถจะมีการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนได้ตลอดไป มนุษยมี์ความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัในการด ารงชีวิตให้มีความสอดคลอ้งกบัสังคมท่ีเปล่ียนไป และมีความรู้ท่ี
ทนักบักาลเวลาและยคุสมยั 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลต่อวิธีเรียนรู้ แหล่งความรู้และวิธีเข้าถึง
แหล่งความรู้เกดิการหมุนเวียนแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกนัอย่างรวดเร็ว และกระแสหมุนเวียนท่ี
เกดิข้ึนมีลักษณะเป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีมีกลุ่มคนท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนั มารวมกลุ่มเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงพฒันาระบบนิเวศการเรียนรู้หน่ึงจะกระทบถึงระบบนิเวศการ
เรียนรู้อ่ืนๆ อยา่งรวดเร็วเช่นกนั 

แหล่งขอ้มูลความรู้ในปัจจุบนั ไดแ้ก ่อินเทอร์เน็ต ชุมชน และนิเวศวิทยาการเรียนรู้ การ
เกดินิเวศวิทยาการเรียนรู้ ท าให้เกดิการสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆ ท่ีเข้าถึงกนัได้อย่าง
รวดเร็วกว่าเดิม โดยท่ีศาสตร์ต่างๆ แต่เดิมนั้ นมักจะโดดเด่ียวแยกจากกนั แต่ในปัจจุบันที
อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในเช่ือมต่อศาสตร์ต่างๆ เหล่าน้ี 
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ตอนที่ 2  หลักการจัดการเรียนการสอน 

1. การออกแบบการเรียนการสอน 

1.1 ความหมายของรูปแบบ (Model)  

รูปแบบ เป็นแบบจ าลอง มาจากภาษาองักฤษค าว่า Model ตามพจนานุกรมทางการศึกษา
ของ Carter V. Good ในปี 1976 (อา้งถึงใน ประภาศรี   ศกัด์ิศรีชัยสกุล 2544:14) ได้ให้ความหมาย
ของรูปแบบไวห้ลากหลาย ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1.1.1 เป็นแบบ (Pattern) ของบางส่ิงบางอยา่งท่ีถูกท าหรือสร้างข้ึนมา 
1.1.2 เป็นตวัอยา่งเพ่ือการเลียนแบบ 
1.1.3 รูปภาพหรือ 3 มิติ ท่ีเป็นตวัแทนของวตัถุ กฎ หรือแนวความคิด 
1.1.4 เป็นเซตขององค์ประกอบห รือตัว แปร ท่ี มีคว ามสัมพันธ์ก นั ซ่ึ ง

องค์ประกอบหรือตวัแปรน้ีประกอบดว้ย สมาชิกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของระบบสงัคม 
ประภาศรี   ศกัด์ิศรีชยัสกุล (2544: 15) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงการสรุปองค์ประกอบ

ซ่ึงเป็นหลกัพ้ืนฐานของส่ิงต่างๆในลกัษณะของรูปภาพ 3 มิติ สัญลกัษณ์ค าพูดหรือสัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือเป็นแบบอยา่ง หรือแนวทางในการปฏิบัติตามหรือแสดงโครงสร้างล าดับขั้นตอน
ในการด าเนินงานหน่ึงๆ 

เยาวดี   วิบูลยศ์รี (2542) กล่าวว่า รูปแบบเป็นวิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้ถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ และจินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์หรือเร่ืองราวใด ๆ ให้ปรากฏ โดยใช้
หลกัการส่ือสาร เช่น ภาพวาด แผนภูมิ หรือแผนภาพ ให้สามารถเข้าใจได้ โดยสามารถน าเสนอ
เร่ืองราวหรือประเด็นต่าง ๆ อยา่งกระชบัภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ 

ดังนั้ น รูปแบบ หมายถึง การถ่ายทอดความคิด หลักการและส่ิงต่างๆ ออกมาอยู่ใน
ลกัษณะขององค์ประกอบต่างๆ โดยใชแ้ผนภูมิ แผนภาพ ส่ือความหมายอยา่งเป็นระบบ  

1.2   ประเภทของรูปแบบ  
รูปแบบแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะคือ (สุโขทัยธรรมาธิราช  2536, อา้งถึงใน

ประภาศรี   ศกัด์ิศรีชยัสกุล  2544: 15) 
1.2.1 รูปแบบไอโอนิค (Ionic Model) เป็นการจ าลองระบบด้วยภาพเหมือน 

ภาพถ่ายหรือลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ เช่น หุ่นจ าลองต่าง ๆ ซ่ึงต้องเทียบเหมือนกบั
องค์ประกอบโครงสร้างและกระสวนการเปล่ียนแปลงของระบบจริง 

1.2.2 รูปแบบอนาลอ็ค (Analogue Model) คือ ระบบเทียบเหมือนเป็นการท่ีใช้
ส่ิงแทนท่ีก  าหนดข้ึนแทนส่วนประกอบ องค์ประกอบ และกระสวนการเปล่ียนแปลงของระบบจริง 
สามารถลดความสลบัซบัซอ้นของระบบจริง และแสดงเฉพาะส่วนส าคญัของระบบ  
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1.2.3 รูปแบบสัญลกัษณ์ (Symbol Model) เป็นรูปแบบระบบท่ีเป็นนามธรรม
มากท่ีสุดในรูปแบบทั้ ง  3  รูปแบบ คือ รูปแบบสัญลักษณ์ท่ี เป็นเพียงสมการ หรือสูตรทาง
คณิตศาสตร์ 

ทิศนา   แขมมณี (2548: 221) กล่าวว่า รูปแบบท่ีใชก้นัอยูท่ัว่ไปมีอยู ่4 แบบคือ 
1.2.1   รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ได้แก ่ความคิดท่ีแสดงออก

ในลกัษณะของการเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ อย่างน้อย 2  ส่ิงข้ึนไป รูปแบบลักษณะน้ีใช้กนัมาก
ทางดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

1.2.2 รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model)  ได้แก ่ความคิดท่ีแสดงออกผ่าน
ทางการใชภ้าษา (พูดและเขียน) รูปแบบลกัษณะน้ีใชก้นัมากทางดา้นศึกษาศาสตร์ 

1.2.3 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  ได้แก ่ ความคิด ท่ี
แสดงออกผ่านทางสูตรคณิตศาสตร์ ซ่ึงส่วนมากจะเกดิข้ึนหลงัจากไดรู้ปแบบเชิงภาษาแลว้ 

1.2.4  รูปแบบเชิงแผนผงั (Schematic Model) ได้แกค่วามคิดท่ีแสดงออกผ่าน
ทางแผนผงัแผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นตน้ 

1.2.5 รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) ได้แกค่วามคิดท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ ของสภาพการณ์ /ปัญหาใดๆ รูปแบบด้าน
ศึกษาศาสตร์ มกัจะเป็นแบบน้ีส่วนใหญ่  

1.3  ความหมายของรูปแบบการสอน  
ทิศนา   แขมมณี (2545 : 221) ได้เสนอความหมายของรูปแบบการสอนไว้อย่าง

ครอบคลุมว่า หมายถึง สภาพหรือลกัษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนอย่างมีระบบ
ระเบียบ มีแผนตามปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้เป็นไปตาม
หลกัการท่ียดึถือ 

Saylor and others (1981: 271) ให้ค าจ ากดัความสรุปได้ว่า รูปแบบการสอน หมายถึง 
แบบ (Plan) หรือ แผน (Pattern) ของการสอนท่ีมีการจดักระท าพฤติกรรมข้ึน ซ่ึงมีความแตกต่างกนั 
เพ่ือจุดมุ่งหมายหรือจุดเนน้ท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

สรุป ความหมายของรูปแบบการสอน หมายถึง ลกัษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ี
จดัไวอ้ยา่งมีระบบระเบียบแบบแผน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายของรูปแบบ โดยอาศัยหลกัการทฤษฎี แนวคิดท่ีเก ีย่วข้องกบัการเรียนการสอนเป็น
หลกัการ 
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1.4    องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งมีองค์ประกอบส าคัญ ดังน้ี (ทิศนา แขมมณี 2545: 
222) 

1.4.1 ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพ้ืนฐานหรือหลัก
ของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น 

1.4.2 การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ 

1.4.3 การจัด ระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบหรือคว ามสัมพันธ์ ของ
องค์ประกอบของระบบ ให้สามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 

1.4.4 การอธิบายหรือให้ข้อมูลเก ีย่วกบัวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ 
อนัจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

Joyce and Weil (1996: 12-20) ไดจ้ดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน  เป็น 4 กลุ่มคือ 
1.4.1 กลุ่มท่ีเน้นการประมวลผลข้อมูล (The Information Processing Family) 

รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มน้ี เนน้การคน้หาและประมวลผลข้อมูล ให้รู้ปัญหาและหาค าตอบ
ของปัญหา มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดและสร้างมโนทัศน์ รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มน้ีอาจ
เนน้ให้ผูเ้รียนสร้างมโนทศัน์และทดสอบสมมุติฐาน มุ่งเน้นท่ีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ หรือ
มุ่งส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาโดยทั่วไป เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ 
(Concept Attainment Model) รูปแบบการเรียนการสอนแบบแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Inquiry Model) รูปแบบการเรียนการสอนกลยทุธ์การจ า (Memory Model) 

1.4.2 กลุ่มท่ีเนน้ตวับุคคล (The Personal Family) รูปแบบการเรียนการสอนใน
กลุ่มน้ีมุ่งพฒันาตวับุคคล ทศันคติ และค่านิยมท่ีดีงาม เพ่ือให้บุคคลมีความเข้าใจในตนเองดีข้ึน มี
ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง สามารถสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงข้ึน 
เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่สั่งการ (Non Directive Instructional Model) รูปแบบการ
เรียนการสอนฝึกความตระหนกัรู้ (Awareness Instructional Model) 

1.4.3 กลุ่มท่ีเน้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (The Social Family) รูปแบบการเรียน
การสอนในกลุ่มน้ีมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีความสัมพันธ์อันดีกบับุคคลอ่ืน ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเนน้การใชก้ระบวนการประนีประนอมในการแกปั้ญหา เน้นการมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น 
โดยใช้หลกัการประชาธิปไตย เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบแกปั้ญหาทางสังคมศาสตร์ 
(Social Science Inquiry Model) รูปแบบการเรียนการสอนแบบให้ค้นคว ้าเป็นกลุ่ม (Group 
Investigation Model) 
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1.4.4 กลุ่มท่ีเนน้การปรับพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family) รูปแบบ
การเรียนการสอนกลุ่มน้ีมุ่งเนน้พฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียน และทักษะในการปฏิบัติ ทฤษฎีพ้ืนฐาน
ท่ีรองรับรูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มน้ี ได้แก ่ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning 
Theory) หรือการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) การรักษาเยียวยาพฤติกรรม (Behavior 
Therapy) มีการก  าหนดงานและแจง้ผลความกา้วหนา้ให้ผูเ้รียนทราบอย่างชัดเจน เช่น รูปแบบการ
เรียนการสอนฝึกความกลา้แสดงออก (Assertive Training Model) รูปแบบการเรียนรู้ โดยมีเง่ือนไข 
(Contingency Management Model) 

1.5  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ในการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้เกดิการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้อง
ออกแบบอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกั 4 ประการคือ (กดิานนัท์ มลิทอง 2548: 86-87)  

1.5.1 ผูเ้รียน โดยการพิจารณาลกัษณะของผูเ้รียนเพ่ือการออกแบบโปรแกรม
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

1.5.2 วตัถุประสงค์ โดยการตั้งวตัถุประสงค์ว่า ตอ้งการจะให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ส่ิง
ใดบา้งในการสอนนั้น 

1.5.3 วิธีการและกจิกรรม โดยก  าหนดวิธีการและกจิกรรมในการเรียนรู้ว่าควรมี
อะไรบา้ง เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเกดิการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดได้ 

1.5.4 การประเมิน โดยก  าหนดวิธีการประเมินเพ่ือตัดสินว่าการเรียนรู้นั้ น
ประสบผลตามท่ีตั้งจุดมุ่งหมายไวห้รือไม่ 

Diana R. Carl (1976, อ้างถึงในกาญจนา คุณารักษ์  2545:104) ได้เปรียบเทียบ
แบบจ าลองการพฒันาการเรียนการสอนและพบว่ามีความแตกต่างมากในองค์ประกอบเหล่านั้น 
ขั้นตอนโดยทัว่ไปท่ีพบในแบบจ าลองหลายๆ แบบ คือ  

1.5.1 การประเมินความตอ้งการ 
1.5.2 การก  าหนดเป้าประสงค์ 
1.5.3 การวิเคราะห์ผูเ้รียนหรือผูฟั้ง 
1.5.4 การระบุเน้ือหา 
1.5.5 การระบุจุดประสงค์ 
1.5.6 กลยทุธ์เก ีย่วกบัส่ือและรูปแบบ 
1.5.7 การประเมินผลยอ่ยและการประเมินผลรวม 
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Andrews and Goodson (1980, อ้างถึงใน Rita Richey 1986:96) ได้วิ เคราะห์
องค์ประกอบหลกัของการออกแบบการเรียนการสอนไว ้6 องค์ประกอบหลกั ดงัน้ี 

1.5.1 การระบุความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน 
1.5.2 การระบุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ 
1.5.3 สร้างวิธีการประเมินผล 
1.5.4 ออกแบบและเลือกวิธีสอน 
1.5.5 ทดลองระบบการเรียนการสอน 
1.5.6 น าไปใชแ้ละบ ารุงรักษาระบบ 

จากการรวบรวมเอกสารต่างๆ พบว่ามีรูปแบบการเรียนการสอนของทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศอยูจ่  านวนมาก ดงัน้ี  

1.5.1 รูปแบบการเรียนการสอนของ สงดั อุทรานนัท์ (2526) 
1.5.2 รูปแบบการเรียนการสอนของ ทิศนา   แขมมณี (2543) 
1.5.3 รูปแบบการเรียนการสอนของ Klausmeier & Ripple (1971) 
1.5.4 รูปแบบการเรียนการสอนของ  IDI (1973) 
1.5.5 รูปแบบการเรียนการสอนของ  Briggs (1977) 
1.5.6 รูปแบบการเรียนการสอนของ  IPISD (1978) 
1.5.7 รูปแบบการเรียนการสอนของ  Gagne and Briggs (1979) 
1.5.8 รูปแบบการเรียนการสอนของ  Gerlach and Ely (1980) 
1.5.9 รูปแบบการเรียนการสอนของ  Brown et al.(1985) 
1.5.10 รูปแบบการเรียนการสอนของ  Maggs and others (1990) 
1.5.11 รูปแบบการเรียนการสอนของ  Seels and Glasgow (1998) 
1.5.12 รูปแบบการเรียนการสอนของ  Dick and Carey (2001) 
1.5.13 รูปแบบการเรียนการสอนของ  The Morrison, Ross & Kemp (2001) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27 

 

 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบ ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 13 รูปแบบ 
ผูอ้อกแบบ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 

สงดั   อุทรานันท์ (2526) 1. การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
2. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การก  าหนดเน้ือหา 
4. การเตรียมความพร้อม 
5. การด าเนินการสอน 
6. การเสริมทักษะ 
7. กจิกรรมสนบัสนุน 
8. การควบคุมและตรวจสอบ 
9. การประเมินผลการเรียน 
10. การปรับปรุงแกไ้ข 

ทิศนา   แขมมณี (2543) 1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
4. การวิเคราะห์ผูส้อน 
5. การออกแบบเน้ือหารายวิชา 
6. การก  าหนดเน้ือหา 
7. การเลือกเน้ือหา 
8. การก  าหนดเวลาเรียน 
9. การก  าหนดสถานท่ีเรียน 
10. การวิเคราะห์กจิกรรม 
11. การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
12. การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน 
13. การคดัเลือกส่ือการสอน 
14. การจดักจิกรรมสนบัสนุน/การเสริมทักษะ 
15. การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
16. การประเมินผลการเรียน 
17. การพฒันาแบบทดสอบ 
18. ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ผูอ้อกแบบ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 

IDI (1973) 1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
4. การก  าหนดเวลาเรียน 
5. การก  าหนดสถานท่ีเรียน 
6. การวิเคราะห์กจิกรรม 
7. การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
8. การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน  
9. การคดัเลือกส่ือการสอน 
10. การจดักจิกรรมสนบัสนุน/การเสริมทักษะ 
11. การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
12. การประเมินผลการเรียน 
13. การพฒันาแบบทดสอบ 
14. ขอ้มูลยอ้นกลบั 

Klausmeier & Ripple 
(1971) 

1. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
2. การก  าหนดเวลาเรียน 
3. การก  าหนดสถานท่ีเรียน 
4. การวิเคราะห์กจิกรรม 
5. การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
6. การจดักจิกรรมสนบัสนุน/การเสริมทักษะ 
7. การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
8. การประเมินผลการเรียน 
9. การพฒันาแบบทดสอบ 
10. ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ผูอ้อกแบบ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 

Briggs (1977) 1. การวิเคราะห์ 
2. การออกแบบ 
3. การพฒันา 
4. การทดลองภาคสนาม 
5. การน าไปใช้ 
6. การเผยแพร่ 

IPISD (1978) 1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
4. การวิเคราะห์เน้ือหา 
5. การก  าหนดเวลาเรียน 
6. การก  าหนดสถานท่ีเรียน 
7. การวิเคราะห์กจิกรรม 
8. การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
9. การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน  
10. การคดัเลือกส่ือการสอน 
11. การจดักจิกรรมสนบัสนุน/การเสริมทักษะ 
12. การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
13. การประเมินผลการเรียน 
14. การพฒันาแบบทดสอบ 
15. ขอ้มูลยอ้นกลบั 

Gagne and Briggs (1979) 1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การวิเคราะห์ผูส้อน 
4. การวิเคราะห์การสอน 
5. การวิเคราะห์เน้ือหา 
6. การออกแบบเน้ือหารายวิชา 
7. การก  าหนดเน้ือหา 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ผูอ้อกแบบ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 

 

8. การเลือกเน้ือหา 
9. การจดักจิกรรมสนบัสนุน/การเสริมทักษะ 
10. การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
11. การประเมินผลการเรียน 
12. การพฒันาแบบทดสอบขอ้มูลยอ้นกลบั 

Gerlach and Ely (1980) 1. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
2. การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
3. การวิเคราะห์เน้ือหา 
4. การออกแบบเน้ือหารายวิชา 
5. การก  าหนดเน้ือหา 
6. การเลือกเน้ือหา 
7. การก  าหนดเวลาเรียน 
8. การก  าหนดสถานท่ีเรียน 
9. การวิเคราะห์กจิกรรม 
10. การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
11. การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน  
12. การคดัเลือกส่ือการสอน 
13. การจดักจิกรรมสนบัสนุน/การเสริมทักษะ 
14. การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
15. การประเมินผลการเรียน 
16. การพฒันาแบบทดสอบ 
17. ขอ้มูลยอ้นกลบั 

Brown et al.(1985) 1. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
3. การออกแบบเน้ือหารายวิชา 
4. การก  าหนดเน้ือหา 
5. การเลือกเน้ือหา 
6. การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ผูอ้อกแบบ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 

 

8. การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน  
7. การคดัเลือกส่ือการสอน 
8. การจดักจิกรรมสนบัสนุน/การเสริมทักษะ 
9. การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
10. การประเมินผลการเรียน 
11. การพฒันาแบบทดสอบขอ้มูลยอ้นกลบั 

Maggs and others (1990) 1. การก  าหนดเน้ือหา 
2. การวิเคราะห์เน้ือหา 
3. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
4. การคดัเลือกส่ือการสอน 
5. การประเมินผลกอ่นเรียน 
6. การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน  
7. การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
8. การประเมินผลการเรียน 

Seels and Glasgow (1998) 1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การประเมินผลกอ่นเรียน 
4. การวิเคราะห์เน้ือหา 
5. การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
6. การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน  
7. การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
8. การประเมินผลการเรียน 
9. การพฒันาแบบทดสอบ 
10. ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ผูอ้อกแบบ รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 

Dick and Carey (2001) 1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
4. การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
5. การประเมินผลกอ่นเรียน 
6. การวิเคราะห์เน้ือหา 
7. การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
8. การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน  
9. การประเมินผลการเรียน 
10. การพฒันาแบบทดสอบ 
11. ขอ้มูลยอ้นกลบั 

The Morrison, Ross & 
Kemp (2001) 

1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2. การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
4. การวิเคราะห์เน้ือหา 
5. การออกแบบเน้ือหา 
6. การก  าหนดเน้ือหา 
7. การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
8. การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน  
9. การประเมินผลการเรียน 
10. ขอ้มูลยอ้นกลบั 

 

จากการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ ขั้ นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนทั้ ง 13 
รูปแบบนั้น สามารถสงัเคราะห์ออกมาไดด้งัน้ี  

1.5.1 การวิเคราะห์ปัญหา 
1.5.2 การก  าหนดจุดมุ่งหมาย 
1.5.3 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
1.5.4 การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
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1.5.5 การวิเคราะห์ผูส้อน 
1.5.6 การออกแบบเน้ือหา 
1.5.7 การก  าหนดเน้ือหา 
1.5.8 การเลือกเน้ือหา 
1.5.9 การประเมินผลกอ่นเรียน 
1.5.10 การก  าหนดเวลาเรียน 
1.5.11 การก  าหนดสถานท่ีเรียน 
1.5.12 การวิเคราะห์กจิกรรม 
1.5.13 การก  าหนดวิธีการเรียน/กจิกรรมการเรียน 
1.5.14 การพฒันาและเลือกวสัดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน  
1.5.15 การคดัเลือกส่ือการสอน 
1.5.16 การทดลองภาคสนาม 
1.5.17 การจดักจิกรรมสนบัสนุน/การเสริมทักษะ 
1.5.18 การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการเรียน 
1.5.19 การประเมินผลการเรียน 
1.5.20 การพฒันาแบบทดสอบ 
1.5.21 ขอ้มูลยอ้นกลบั 
1.5.22 การปรับปรุงแกไ้ข 
1.5.23 การเผยแพร่ 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาบนัเทิง (Edutainment) 

การศึกษาบนัเทิง (Edutainment) เป็นการผสมระหว่างค าสองค าคือ การศึกษา (Education) 
และความบนัเทิง (Entertainment) ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี  

2.1 ความหมายของการศึกษาบันเทิง 
Randy White (2003) ให้ความหมายของการศึกษาบนัเทิงไวว้่า เป็นการเรียนดว้ยความ

สนุกสนาน และความสนุกสนานน้ีเองท่ีใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการน าความโดดเด่นของทั้งเร่ือง
การศึกษาและความบนัเทิงมารวมเขา้ดว้ยกนั 

The American Heritage Dictionary (2003) ให้ความหมายของการศึกษาบนัเทิงไวว้่า 
เป็นการแสดงออกทางการเรียนรู้ผ่านส่ือท่ีให้ทั้งการศึกษาและความบนัเทิง โดยเนน้เร่ืองการเรียนรู้
เป็นหลกั 
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Mr. Rogers, The Electric Company, Sesame Street. ให้ความหมายของการศึกษา
บนัเทิงไวว้่า เป็นการผสมค าระหว่าง การศึกษา ความสนใจ ความคงทนและความบันเทิง เข้ามาสู่
การท างานหรือการน าเสนอ ไดแ้ก ่รายการโทรทศัน์หรือเวบ็ไซต์ 

Wikipedia (2008) ให้ความหมายของการศึกษาบันเทิงไวว้่า เป็นรูปแบบของความ
บนัเทิงท่ีออกแบบมาเพ่ือให้การศึกษาไดดี้เท่ากบัความสนุกสนาน  

Steve Yuen (2008) ให้ความหมายของการศึกษาบันเทิงไวว้่า เป็นการรวมค า 2 ค ามา
ผสมกนั คือ การศึกษาและความบนัเทิง เป็นการส่งเสริมการศึกษาโดยท าให้เกดิความบนัเทิงแก ่
ผูเ้รียนโดยใชส่ื้อการเรียนการสอน, เกมส์  

จากค านิยามท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด สรุปไดว้่า การศึกษาบนัเทิง หมายถึง  การจัดการเรียน
การสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน โดยใช้ส่ือ กจิกรรมต่างๆ เป็นเคร่ืองมือ
ในการสนบัสนุน  

2.2 ขอบข่ายของการศึกษาบันเทิง 

 Randy White (2003) ไดเ้สนอแนวคิดของการศึกษาบนัเทิงว่ามีขอบข่ายดงัน้ี 
2.2.1 การมีปฏิสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วม 

2.2.1.1 เปิดเสรี ไร้กฎเกณฑ ์เช่น การเล่น 
2.2.1.2 มีโครงสร้าง เช่น เกมแบบมีส่วนร่วม 
2.2.1.3 มีขอบเขต 

2.2.2    ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ 
2.2.2.1   มีท่ีนั่งและขอบเขต เช่น ภาพยนตร์ การแสดงละครและการ

แสดงทางวิทยาศาสตร์ 
2.2.2.2    การส ารวจ เช่น พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า สวนสตัว ์

2.3 รูปแบบของการศึกษาบนัเทิง  

Professor M Bird (2007) ไดเ้สนอขั้นตอนของการเป็นผูส้อนแบบการศึกษาบันเทิงไว ้8 
ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 น าเสนอวิดีโอเพ่ือเพ่ิมคุณค่าขณะให้ความบันเทิง ส่ือประเภทวิดีโอ
และดีวีดี  สามารถส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ได้โดยท่ีผูเ้รียนไม่เกดิความเบ่ือหน่าย โดย
หลกัการใชส่ื้อประเภทน้ีให้พิจารณาในด้านความยาวของภาพยนตร์ วิธีการน าเสนอและช่วงเวลา
ในการน าเสนอ 
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ขั้นตอนท่ี 2 ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ผูส้อนสามารถก  าหนดสถานการณ์ท่ีมีทั้ งการ
บรรยายและให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม โดยการท าให้ผูเ้รียนเข้าใจสถานการณ์ ผูส้อนให้ผูเ้รียนด าเนิน
ตามสถานการณ์ กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีการวิเคราะห์ เช่น การอภิปราย 

ขั้นตอนท่ี 3 น าสถานการณ์ท่ีน่าสนใจมาไว ้ในห้องเรียน ผูส้อนควรจะแสดง
สถานการณ์ท่ีน่าแปลกใจ น่าสนใจให้กบัผูเ้รียน โดยการยกเอาเร่ืองหรือส่วนหน่ึงของหน่วยการ
เรียนการสอนมาน าเสนอเพ่ือท าให้ผูเ้รียนเกดิความพึงพอใจ อนัจะส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีดีให้แกผู่เ้รียน 

ขั้นตอนท่ี 4 เสริมการสาธิตเข้าไปในสถานการณ์ ผูส้อนควรเพ่ิมการสาธิตเข้าไป
ในสถานการณ์โดยเป็นส่ิงท่ีเก ีย่วขอ้งกบัเน้ือหา เช่น การวิเคราะห์ การใชก้รณีศึกษา เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 5 เพ่ิมเติมเทคนิคการน าเสนอด้วย PowerPoint ในการน าเสนอด้วย 
PowerPoint นั้นควรจะใส่ลูกเล่นลงไปด้วย เช่น ภาพ เสียงภาพเคล่ือนไหวภาพการ์ตูนท่ีมีความ
เก ีย่วขอ้งกบัเน้ือหาสาระ เพ่ือให้ผูเ้รียนไม่เบ่ือหน่าย ดึงความสนใจของผูเ้รียนให้อยูก่บัเน้ือหา 

ขั้นตอนท่ี 6 สร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ  การปรับระดับเสียง การพูดเร่ืองตลก 
และการแสดงออกทางสีหนา้ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยดึงความสนใจของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี โดยการปรับ
ระดับเสียงเม่ือต้องการเน้น การใช้เร่ืองตลกท่ีมีความเก ีย่วข้องกบัเน้ือหาสาระมาเล่าให้ฟังสั้นๆ 
นอกจากน้ีควรมีการแสดงออกทางสีหนา้อีกดว้ย 

ขั้นตอนท่ี 7 ท าให้บรรยากาศน่าสนใจโดยการเพ่ิมตัวอย่างท่ีเก ีย่วข้องผูส้อนใช้
ประสบการณ์ชีวิตท่ีมีความเก ีย่วขอ้งกบัเน้ือหา จะท าให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจในเน้ือหาสาระได้มาก
ยิง่ข้ึน ผูส้อนดึงประสบการณ์จากห้องเรียนเขา้มาสู่บทเรียน จะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนได ้

ขั้นตอนท่ี 8 ท าบรรยากาศให้น่าสนใจดว้ยการส่งเสริมผูเ้รียนทั้ งหมด ให้ผูเ้รียนได้
พูดคุยและอภิปรายในประเด็นต่างๆ เพ่ือท่ีจะได้มั่นใจว่าผู ้เรียนสนใจเรียน ผู ้สอนอาจจะใช้วิธี
เรียกช่ือผูเ้รียนให้ตอบค าถาม ถา้นักเรียนตอบค าถามผิด ให้ผู ้สอนให้ก  าลังใจและบอกค าตอบท่ี
ถูกตอ้งแกผู่เ้รียน  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549) ไดร้ะบุ แนวทางของกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เด็กมีความสุขในการเรียนไดด้งัน้ี  

2.3.1 บทเรียนเร่ิมจากง่ายไปยาก  ค านึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการ
รับรู้ของเด็กแต่ละวยั  เน้ือหาวิชามีความต่อเน่ืองและขยายไปสู่ความรู้แขนงอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความเขา้ใจต่อชีวิตและโลก   
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2.3.2 วิธีการเรียนสนุก  ไม่น่าเบ่ือ  และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของ
นกัเรียน  การน าเสนอเป็นไปตามธรรมชาติ  ไม่ยดัเยยีดหรือกดดัน   เน้ือหาท่ีเรียนไม่มากเกนิไปจน
เด็กเกดิความลา้  และไม่นอ้ยเกนิไปจนเด็กหมดความสนใจ   

2.3.3 ส่งเสริมการคิด   ทุกขั้ นตอนของการเรียนรู้มุ่งพัฒนาและส่งเสริม
กระบวนการคิดของเด็ก  รวมทั้ งความคิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีระบบ  จากการ
ประมวลขอ้มูลและเหตุผลต่าง ๆ   

2.3.4 การเรียนรู้สมัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ   เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้
สมัผสัความงามและความเป็นไปของสรรพส่ิงรอบตวั  บทเรียนไม่จ ากดัสถานท่ีหรือเวลา   ทุกคนมี
สิทธ์ิเรียนรู้อยา่งเท่าเทียมกนั   

2.3.5 มีกจิกรรมหลากหลาย  สนุก  ชวนให้นักเรียนเกดิความสนใจในบทเรียน  
เปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกจิกรรม  ภาษาท่ีใช้จูงใจเด็ก  ให้ก  าลงัใจ  และเป็นไปใน
เชิงสร้างสรรค์   

2.3.6 ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  เร้าให้เกดิการเรียนรู้  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนรู้จริง  
และปฏิบติัได ้  

2.3.7 การประเมินผล  เปิดโอกาสให้เด็กไดป้ระเมินผลตนเองมุ่งเน้นพฒันาการ
ในภาพรวมของเด็กมากกว่าผลการทดสอบทางวิชาการ   

Young Hwan Kim (2008:6) ได้ให้หลกัการเก ีย่วกบัการศึกษาบันเทิงว่าประกอบด้วย
ประสบการณ์และการสะทอ้นความคิด  โดยประสบการณ์นั้นเกดิข้ึนจากคุณค่าภายในประกอบกบั
คุณค่าจากภายนอก โดยองค์ประกอบของประสบการณ์จะประกอบดว้ย 

2.3.1 ตน้แบบ (Imitation) 
2.3.2 จินตนาการ (Imagination) 
2.3.3 ความลึกลบั (Mysterious) 
2.3.4 การสืบเสาะ แสวงหา (Inquiry) 
2.3.5 ความทา้ทาย (Challenge) 
2.3.6 การผจญภยั (Adventure) 

และเม่ือเกดิประสบการณ์แลว้จะน าไปสู่ขั้นของการสะท้อนคิด เป็นการแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมต่อเน่ืองจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ท าให้เกดิการเรียนรู้อยา่งมีความหมายมากยิง่ข้ึน 
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Young Hwan Kim (2008:6) ไดเ้สนอหลกัการของการศึกษาบนัเทิงไวด้งัน้ี 
การเรียนรู้คุณค่า โดยมีองค์ประกอบเหล่าน้ี  

2.3.1 อาสาสมคัรเพ่ือการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
2.3.2 ใชก้ระบวนการทางจิตวิทยาท่ีหลากหลาย 
2.3.3 ส่งเสริมแรงขับภายในตนเองเพ่ือเลือกความรู้ท่ีมีความหมาย

ส าหรับตน 
2.3.4 แบ่งปันและดูแลความสุข 
2.3.5 การเรียนเพ่ือชีวิตท่ีมีความหมาย 

  วิธีในการจดัการเรียนการสอนแบบการศึกษาบนัเทิง 
2.3.1 การเรียนรู้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งกจิกรรม 
2.3.2 การใช้ประสบการณ์ เข่น การแสดงออก การสะท้อนความคิด

และประสบการณ์ 
2.3.3 ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้แบบรายบุคคล เช่น 

ระบบบริหารจดัการการเรียนการสอน 
2.3.4 ส่งเสริมการท างานเป็นทีมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

จากรายงานผลการวิจัยเร่ือง  การศึกษาเชิงหรรษาเพ่ือเสริมสร้างความแข็มแข็งทาง
วิชาการของครูในอุดมคติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์
งานวิจยัเพ่ือพฒันาศูนยก์ารศึกษาเชิงหรรษา โดยใช้แนวคิดของการผสมผสานระหว่างการพฒันา
บุคลิกภาพ (Personality) ความสามารถในการวิจัย (Research) ทักษะการใช้ภาษาองักฤษ (English) 
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และ เพ่ือจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงของ
ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา ส าหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเน้น
บุคลิกภาพ การวิจยั ภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  อนัจะน าไปสู่การเป็น
ครูในอุดมคติ โดยผลของการวิจยัพบว่า ศูนยก์ารศึกษาเชิงหรรษาซ่ึงจดักจิกรรมเสริมสร้างความเข็ม
แข็งด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต โดยเน้นบรรยากาศท่ีสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ใชแ้นวคิดการผสมผสานระหว่างการพฒันาบุคลิกภาพ (Personality) ความสามารถใน
การวิจัย (Research) ทักษะการใช้ภาษาองักฤษ (English) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เป็นศูนยท่ี์มีรูปแบบเหมาะสมท่ีจะน าไปขยายผลส าหรับนิสิต ส าหรับกจิกรรมของศูนย์
การศึกษาเชิงหรรษาพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษาและบุคลากร ส่วนใหญ่พึงพอใจในกจิกรรม
การร้องเพลงคาราโอเกะ (เพลงภาษาองักฤษ) มากท่ีสุด รองลงมาคือ วิดีทัศน์เก ีย่วกบัมารยาทและ
บุคลิกภาพ กจิกรรมการท า CAI และการชมภาพยนตร์บรรยายภาษาองักฤษ ตามล าดับ และพึง
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พอใจในกจิกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นล าดับสุดท้าย แต่นิสัตมีความพึงพอใจท่ีจะชมภาพยนตร์
มากท่ีสุด รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต การร้องเพลงคาราโอเกะ (เพลงภาษาองักฤษ) การชมวิดีทัศน์
เก ีย่วกบัมารยาทและบุคลิกภาพ และการท า CAI ตามล าดบั 

2.4  หลักการของการศึกษาบนัเทิง 

การจัดการศึกษาบันเทิงนั้นตั้ งอยู่บนหลกัการ การเรียนและการเรียน โดยทั้ งสอง
หลกัการน้ีจะตอ้งมีองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมอยู่ด้วยทั้ งการเรียนและการเล่น ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี  

(Young Hwan Kim 2007) กล่าวถึงหลกัการและคุณลกัษณะของการเรียน ไวด้งัน้ี  
2.4.1   การเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
2.4.2   การเรียนรู้ควรจะส่งเสริม สนบัสนุนการท างานร่วมกนั ไม่ใช่การ

แข่งขนั 
2.4.3   มุ่งเนน้การควบคุมระดบัของผูเ้รียน 
2.4.4   จดัหาสภาพจริงและประสบการณ์จากโลกแห่งความเป็นจริง 

 (Randy white 2007) กล่าวว่าหลกัการของการเล่นจะตอ้งประกอบด้วยคุณลกัษณะ
ดงัน้ี  

2.4.1   มีความพึงพอใจสูง 
2.4.2   ด าเนินตามกระบวนการ, ไม่ยึดจุดมุ่งหมาย เน้นกระบวนการ

ท างานมากกว่าผลลพัธ์ 
2.4.3   ก  ากบัตนเอง 
2.4.4   เป็นกจิกรรมท่ีเกดิจากใจ และจินตนาการ 
2.4.5   อิสระจากการภาระงานหรือการการก  ากบัของครู 
2.4.6   ลงมือปฏิบติั 
2.4.7  เปิดกวา้ง 

  จากการศึกษาวิเคราะห์หลกัการการศึกษาบนัเทิงนั้น สามารถสังเคราะห์ออกมาได้
ดงัน้ี  

2.4.1 การเรียน  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัน้ี 
2.4.1.2 การเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
2.4.1.3   การเรียนรู้ควรจะส่งเสริม สนับสนุนการท างานร่วมกนั 

ไม่ใช่การแข่งขนั 
2.4.1.4   มุ่งเนน้การควบคุมระดบัของผูเ้รียน 
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2.4.1.5   จัดหาสภาพจริงและประสบการณ์จากโลกแห่งความ
เป็นจริง 

2.4.2   การเล่น ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัน้ี  
2.4.2.1  มีความพึงพอใจสูง 
2.4.2.2   ด า เนินตามกระบวนการ , ไม่ยึด จุด มุ่งหมาย  เน้น

กระบวนการท างานมากกว่าผลลพัธ์ 
2.4.2.3   ก  ากบัตนเอง 
2.4.2.4   เป็นกจิกรรมท่ีเกดิจากใจ และจินตนาการ 
2.4.2.5   อิสระจากการภาระงานหรือการการก  ากบัของครู 
2.4.2.6   ลงมือปฏิบติั 
2.4.2.7   เปิดกวา้ง 

2.4.3   การมีส่วนร่วม 
 

3. แนวคิดและหลักการของ APEC Edutainment Exchange Program 

3.1 แนวคิดของ APEC Edutainment Exchange Program 

APEC Edutainment Exchange Program (AEEP)เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาโครงการ
แลกเปล่ียนนกัเรียนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดยตั้ งอยู่บนหลกัการประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใชเ้วบ็เป็นฐาน   

3.1.1 หลักการประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน  (Web-based 
Experiential Learning) 

ประสบการณ์เกดิจากการไตร่ตรองส่ิงท่ีเกดิข้ึนระหว่างผลจากคุณค่าภายใน
ระหว่างตวับุคคล  ซ่ึงเช่ือมโยงกบัคุณค่าภายนอกอนัเกดิจากการพบปะกนัภายนอกระหว่างบุคคล  
Andreson, Boud, and Cohen (1995) กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัของประสบการณ์การเรียนรู้ คือ
ผูเ้รียนวิเคราะห์ประสบการณ์ของตนเองโดยการสะท้อนคิด การประเมินผลและการสร้างองค์
ความรู้ เพ่ือท่ีจะสร้างความหมายหรือคุณค่าจากประสบการณ์ดั้ งเดิม   จากค ากล่าวน้ี แมว้่า
องค์ประกอบหลกัของประสบการณ์การเรียนรู้นั้นคือ กจิกรรมกต็ามแต่   กระบวนการภายในกย็งั
เป็นอีกองค์ประกอบส าคัญของประสบการณ์ในแง่ของการเรียนรู้   Dewey (1938) กล่าวว่า
ประสบการณ์คือกระบวนการรับรู้และใชค้วามรู้ในขณะท่ีมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มมีปฏิสมัพนัธ์กนั 
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เวบ็เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะเพ่ือกระตุ้นแรงจูงใจใน
การเรียนรู้เท่านั้น แต่ยงัสามารถเช่ือมโยงแต่ละบุคคลให้น าพาแหล่งการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของ
ตนเองอย่างไม่จ ากดัสถานท่ีและเวลา  ผลท่ีตามมาคือการเรียนรู้จึงเกดิข้ึนโดยการผสมผสาน
ประสบการณ์ดั้งเดิมของแต่ละคนเขา้กบัเวบ็ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกดิเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนและช่วยให้เกดิความเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล 

3.1.2  หลกัการของกจิกรรมโครงการแลกเปล่ียนระดบันานาชาติ 
ในการศึกษาเก ีย่วกบัโครงการแลกเปล่ียนระดบันานาชาตินั้น ยงัไม่มีงานวิจัยใดได้

ท าการศึกษา อย่างไรกต็าม มีกรณีตัวอย่าง 2 กรณีคือ “ALCoB Project” และ”APEC ICT Model 
School Network Project” โดยทั้งสองโครงการน้ีมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนัเพียงแต่ไม่ได้เฉาะเจาะจง
ไปท่ีกจิกรรมของผูเ้รียน  

ALCoB ย่อมาจาก APEC Learning Community Builders เป็นหน่ึงในเครือข่าย
ของมนุษยใ์นโครงการอย่างเป็นทางการของ APEC โดยกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประเทศเกาหลีใต้  มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดช่องว่างของการแบ่งแยกทางดิจิตอลและ
ก  าหนดวิสัยทัศน์เก ีย่วกบัการจัดการศึกษาในอนาคตภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค   ALCoB
ประกอบด้วยครู ผู ้เ รียน และผู้สนับสนุนจากสมาชิกในประเทศเอเชียแปซิฟิค ในส่วนของ
ผูส้นบัสนุนไดแ้ก ่ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา ผูส้นับสนุนเงินทุนและนักธุรกจิท่ีสนใจในการสร้าง
สงัคมการเรียนรู้ ALCoB 

ALCoB ก  าเนิดข้ึนในปี 2002 โดยปัจจุบันมีสมาชิกจ านวนกว่า  4,000 คนจาก 18 
ประเทศ  กจิกรรมหลักของ ALCoB  คือ 1. การดูแลซ่ึงกนัและกนั เช่นกจิกรรมอาสาสมัคร
อินเทอร์เน็ต  2. การแบ่งปันความรู้ในสงัคมออนไลน์ 3.การเรียนรู้ร่วมกนั 4. การน า/การสร้างสรรค์
โครงการ 5.การสร้างมิตรภาพ โดยกจิกรรมแลกเปล่ียนระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการเหล่าน้ีสามารถ
ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

APEC ICT Model School Network เป็นโครงการแลกเปล่ียนระดบัโรงเรียน โดยมี
จ านวนกว่า 118 โรงเรียนในทุกระดบัชั้นจาก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค วตัถุประสงค์หลกั
ของโครงการน้ีเพ่ือ 1.วิเคราะห์สภาพและเง่ือนไขการใช้งาน ICT ในโรงเรียน 2. ด าเนินการจัดท า
โครงงานกลุ่มบนระบบเครือข่าย (การเรียนการสอนออนไลน์,การแข่งขันออนไลน์, โครงการ
ร่วมมือ, การแลกเปล่ียน) 3.การแบ่งปันผลการวิจยั การศึกษา 

โดยทั้ ง 2 โครงการท่ีกล่าวมานั้นมีความเก ีย่วข้องคือ 1) กจิกรรมผสมผสานใน
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 2) กจิกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 3) สังคมการเรียนรู้ในระดับ
นานาชาติส าหรับแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างครู นกัวิจยั นกัเรียน ผูบ้ริหาร และผูส้นบัสนุนอ่ืนๆ  
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3.1.3  ขอ้แนะน าจากนกัวิจยัและผูบ้ริหารดา้นการศึกษาเก ีย่วกบัโครงการ APEC 
Edutainment Exchange Program 

APEC Future Education Forum ตั้ งข้ึนในปี 2005 ประกอบด้วย นักวิชาการและ
ผูบ้ริหารการศึกษากว่า 20 คน จาก13 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยนักวิชาการและนักวิจัย
ระดับปริญญาเอกในสายการศึกษา โดยแนวคิดท่ีเกดิจากท่ีประชุมคร้ังน้ีคือ APEC Edutainment 
Park 

The Edutainment Park คือสถานท่ีส าหรับการเรียนแบบอิเลิร์นนิงและกจิกรรม
ทางกายภาพซ่ึงกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยสีมยัใหม่และส่ิงแวดลอ้ม, การสร้างประสบการณ์ผ่าน
กจิกรรมท่ีต่ืนเตน้และการเรียนรู้ผ่านการส่ือสาร และการมีส่วนร่วมในขณะท่ียงัเป็นชุมชนทางการ
เรียนรู้ของทั้งผูเ้รียน ผูป้กครองและครู เช่นเดิม 

แนวคิดของ The Edutainment Park มีดงัน้ี  

3.1.3.1 เป็นระบบแลกเปล่ียนระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน 
3.1.3.2 เป็นสถานท่ีส าหรับการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นมิตรกบั

ธรรมชาติ 
3.1.3.3 เป็นเครือข่ายส าหรับโรงเรียนต่างๆ  ท่ี เมืองต่างๆ สามารถ

เช่ือมต่อถึงกนัได ้
3.1.3.4 เป็นแห ล่งผสมผสาน ท่ีกลมกลืนระหว่ างธรรมชา ติและ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
3.1.3.5 เป็นระบบการเรียนรู้แบบประสบการณ์ในระดับประเทศท่ี

เช่ือมโยงการเรียนรู้ระดบันานาชาติ ทั้งในโลกไซเบอร์และโลกทางกายภาพ 
3.1.3.6 เป็นส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีน าผู ้คนไปสู่การ

สะทอ้นประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ การเล่นและการผจญภยั 
โดยหลกัการส าคญัของ Edutainment Park ว่าจะสอนอะไรมีดงัน้ี  

3.1.3.1 การเป็นอาสาสมคัรเพ่ือชีวิตท่ีดีและมีความหมาย 
3.1.3.2 ให้มีมุมมองทางปรัชญาท่ีหลากหลายในการเอาชนะโครงสร้าง

เศรษฐกจิเป็นส าคญั 
3.1.3.3 เข้ า ใจคว ามแตกต่ า งด้านว ัฒนธรรมและการ ส่ือสารกบั

ชาวต่างชาติ 
3.1.3.4 ให้เติมพลังด้วยการนับถือตนเองในการเลือกส่ิงส าคัญและ

ความรู้ท่ีเหมาะสม 
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3.1.3.5 ปกป้อง สร้างและช่วยเหลือส่ิงแวดลอ้ม 
3.1.3.6 รู้จกัการแบ่งปันและการดูแลซ่ึงกนัและกนัให้มีความสุข 
3.1.3.7 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเรียนและเพ่ือสร้างความหมายท่ีแท้จริงของ

ชีวิต 
และหลกัการว่าจะท าการเรียนการสอนอยา่งไร มีดงัน้ี  

3.1.3.1 การเรียนแบบออนไลน์ ออฟไลน์และลงมือปฏิบติั 
3.1.3.2 ประสบการณ์ท่ีดี, การสะทอ้นตัวเองผ่านประสบการณ์เป็นส่ิงท่ี

ดีกว่าและการแบ่งปันประสบการณ์นั้นๆ  
3.1.3.3 ใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัการเรียน

รายบุคคล 
3.1.3.4 ใชร้ะบบป้องกนัและช่วยเหลือจากหลายๆแหล่ง 
3.1.3.5 ส่งเสริมการท างานเป็นทีมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
3.1.3.6 ใช้ความแตกต่างด้านภาษา ว ัฒนธรรม สถานท่ีและภูมิหลัง

ส าหรับการมีส่วนร่วมในแต่ละประเทศ 
3.2  หลักการโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาต ิ: ALCoB Edutainment 

Exchange Program 

โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระดับนานาชาติน้ี พฒันามาจากการศึกษาของโครงการ 
ALCoB  โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการหลกัจะเป็นสมาชิกของ  ALCoB  และยงัเป็นโครงการน าร่องของ 
Edupark อีกดว้ย 

โครงการน้ีด าเนินการตามหลกัของการจัดกจิกรรม จากการศึกษาค้นควา้จากเอกสาร 
กรณีศึกษาและการสนทนากลุ่มจากผูเ้ช่ียวชาญอนัประกอบดว้ยหลกัการดงัต่อไปน้ี 

ระบบการสนับสนุนการแลกเปล่ียนนักเรียน  : เป็นระบบของการแลกเปล่ียนนักเรียน
ดา้นวฒันธรรม ภาษาและความเช่ือ เพ่ือจะลดช่องว่างหรือลดความแตกต่างในดา้นต่างๆเหล่าน้ี โดย
ใชร้ะบบการส่ือสารท่ีหลากหลายและมีการให้ความรู้เก ีย่วกบัวฒันธรรมและความเช่ือต่างๆ  

กจิกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน : โครงการแลกเปล่ียนน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้
โดยใชก้จิกรรม ในการศึกษาจากกรณีตวัอยา่งท่ีใกลเ้คียงกนันั้นพบว่า ความส าเร็จของโครงการนั้น 
เกดิจาก กจิกรรมท่ีผูเ้รียนด าเนินการ  การเรียนรู้ดว้ยโครงงานจึงเป็นวิธีการท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และง่ายต่อส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม  

การสืบเสาะหาความรู้ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ : เพ่ือท่ีจะท าให้กจิกรรมของ
ผูเ้รียนต่อเน่ืองได้นั้ นจึงต้องแบ่งกจิกรรมออกเป็น 1) กจิกรรมเตรียมความพร้อมในรูปแบบ
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ออนไลน์ 2) กจิกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบออฟไลน์ 3) กจิกรรมติดตามผลในรูปแบบ
ออนไลน์  โดยทุกกจิกรรมนั้นผูเ้รียนจะต้องเข้าร่วมกจิกรรมทั้ งหมด ทั้ งแบบออนไลน์และแบบ
เผชิญหนา้เพ่ือให้ได้ข้อมูลมีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม และการได้รับข้อมูลป้อนกลบัจากกลุ่มเพ่ือน
และผูเ้ช่ียวชาญ  

กจิกรรมและความร่วมมือแบบอาสาสมคัร :  โครงการน้ีตั้ งอยู่บนฐานของกจิกรรมกลุ่ม
ตามความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงันั้นสมาชิกจึงมีความเต็มใจท่ีจะท ากจิกรรมและสามารถ
ท างานร่วมกนัได ้ 

ตอ้งเป็นโครงการท่ีลงทุนต ่าแต่ไดคุ้ณภาพสูง : ค่าใช้ข่ายในการเข้าร่วมโครงการไม่สูง
นกั แต่ตอ้งให้คุณภาพทางการศึกษาสูงท่ีทุกคนสามารถเขา้ร่วมได้ และผูเ้รียนจะได้รับการส่งเสริม
ให้ใชแ้หล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีหาไดร้อบตวั  

คาดหวงัว่าโครงการน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรใน APEC : วตัถุประสงค์ของการ
พฒันาโครงการน้ีนั้น เพ่ือจะเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรใน APEC เพราะฉะนั้นโครงการน้ีจึง
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งง่ายต่อการเขา้ถึงและสามารถใชง้านไดจ้ริง 

ขั้นตอนของโครงการ APEC Edutainment Exchange Program ประกอบด้วยขั้นตอน
หลัก 3 ประการด้วยกนัคือ กจิกรรมเตรียมความพร้อม, กจิกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และ
กจิกรรมติดตามผล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
กจิกรรมเตรียมความพร้อม เป็นกจิกรรมท่ีน ามาใช้เพ่ือให้เกดิความเข้าใจในโครงการ  

AEEP, ถ่ายทอดความรู้หลกัและลดช่องว่างของผูเ้ข้าร่วมโครงการท่ีมาจากประเทศท่ีหลากหลาย  
และใชเ้พ่ือก  าหนดแผนการท างานของแต่ละกลุ่ม รวมทั้ งเพ่ือการวางแผนการเตรียมการกจิกรรม
ประสบการณ์ต่อไป ส่วนของกลุ่มนั้นเกดิจากความสนใจของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมแต่ละคน ช่วยกนั
ก  าหนดแผนงานและผลการเรียนรู้เอง โดยกจิกรรมทั้งหมดน้ีด าเนินการในรูปแบบออนไลน์  

การรับสมคัรออนไลน์ : กระบวนการรับขอ้มูลเบ้ืองตน้ การแนะน าตนเอง เพ่ือการเลือก
โครงงาน 

การอบรมออนไลน์ :  กระบวนการให้การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในเร่ือง 1) ข้อมูล
เบ้ืองตน้เก ีย่วกบั APEC  วตัถุประสงค์และภาพรวมของโครงการ 2)  ส่งเสริมความเข้าใจด้านภาษา 
วฒันธรรมและขอ้ท่ีพึงระวงัของแต่ละประเทศ  

การประเมินผลการอบรมออนไลน์ : เป็นการประเมินผลออนไลน์ในส่วนท่ีอบรมแลว้
โดยผูอ้บรมจะตอ้งผ่านขั้นตอนน้ีกอ่นจะเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 
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การเสนอโครงร่างโครงงาน : การรวมเป็นทีมของสมาชิกจากแต่ละประเทศรวมทั้ งมีพ่ี
เล้ียงจากนานาประเทศเช่นเดียวกนั โดยแต่ละทีมจะไดรั้บมอบหมายให้ท าโครงงาน ซ่ึงโครงการน้ี
จะด าเนินไปดว้ยกจิกรรมโครงงานเป็นหลกั 

การวางแผนโครงงาน : การวางแผนโครงงานโดยสมาชิกนักเรียนระดับมธัยมศึกษา 
ภายใตก้ารดูแลของพ่ีเล้ียงในระดบัอุดมศึกษา โดยจะตอ้งวางแผนโครงงานท่ีประกอบด้วย แผนการ
ท างาน, วิธีการด าเนินการ ทุกกลุ่มจะตอ้งอพัโหลดแผนงานของกลุ่มตนเองไวท่ี้เวบ็ไซต์  

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 

กจิกรรมในส่วนน้ีต่อจากกจิกรรมส่วนแรกท่ีเสนอโครงร่างของโครงงาน ระยะเวลา
ของกจิกรรมน้ีจะด าเนินการประมาณ 5 วนั โดยกจิกรรมในแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องหาความรู้และ
ขอ้มูลพ้ืนฐานของโครงงานของกลุ่มตนเองมากอ่น  ทุกกจิกรรมจะต้องบันทึกด้วยภาพเคล่ือนไหว
และภาพน่ิง มีการสะท้อนคิดทุกวนัผ่านทางออนไลน์เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขและประเมินผล โดย
ระหว่างการท ากจิกรรมจะมีการรายงานความคืบหนา้ระหว่างด าเนินการ 

การน าเสนอโครงร่างโครงงาน : โครงร่างโครงงานของแต่ละกลุ่มจะต้องถูกน าเสนอ
และไดร้ับการประเมินโครงงานว่าสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้หรือไม่ แต่ละกลุ่มจะ
ไดร้ับขอ้เสนอแนะ ผลป้อนกลบัจากผูส้อน ผูส้นบัสนุนและผูเ้ช่ียวชาญ  

กจิกรรมกลุ่ม : กจิกรรมภาคสนามด าเนินการโดยแต่ละกลุ่ม และจะต้องมีการสะท้อน
คิดผ่านเวบ็ไซต์ทุกวนัเพ่ือการประเมินผลโครงการ 

การรายงานระหว่างโครงการ : ทุกกลุ่มจะต้องท ารายงานระหว่างโครงการ เพ่ือ
กระบวนการในการปรับปรุงโครงงานให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมตดิตามผล 

กระบวนการสุดท้ายของโครงการ โดยแต่ละทีมจะต้องรายงานผลของโครงการ การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ พร้อมทั้ งแสดงผลงาน โครงงานจะได้รับการประเมินโดยนักวิจัย 
ผูบ้ริหารการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

กจิกรรมติดตามผล : ผลส าเร็จของโครงการ AEEP จะได้รับการเผยแพร่ พร้อมทั้ ง
สนบัสนุนกจิกรรมกลุ่มอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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ตอนที่ 3  แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบโครงงาน 
1.1 ความหมายของการเรียนแบบโครงงาน  

วชัรา เล่าเรียนดี (2549:100) กล่าวถึง การเรียนแบบโครงงานว่า หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้ดว้ยการให้ปฏิบติัเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ วิธีการและผลของงาน ซ่ึงการท าโครงงานอาจให้
ปฏิบติัเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ใชเ้วลาในการปฏิบติัตามความยากง่ายซับซ้อนของกจิกรรมและ
เน้ือหา ผลของการเรียนรู้ดว้ยโครงงานคือ ผลลพัธ์ผลผลิต การน าเสนอผลงานและการปฏิบติังาน  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550:1) กล่าวว่า การเรียน
แบบโครงงาน เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการคน้ควา้หาค าตอบในส่ิงท่ีผูเ้รียนอยากรู้หรือ
สงสยัด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของ
กลุ่ม เป็นการตดัสินใจร่วมกนั จนไดช้ิ้นงานท่ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง  

ลดัดา  ภู่เกยีรติ. (2544:27) กล่าวว่าการเรียนแบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกดิจาก
ความสนใจใคร่รู้ของผูเ้รียนท่ีอยากจะศึกษาค้นควา้เก ีย่วกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายๆ ส่ิงท่ีสงสัยและ
อยากรู้ค าตอบให้ลึกซ้ึงชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ ให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยใช้ทักษะ
กระบวนการและปัญญาหลายๆ ด้าน มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเน่ือง มีการ
วางแผนในการศึกษาอยา่งละเอียด   แลว้ลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว ้  จนได้ข้อสรุปหรือผล
การศึกษาหรือค าตอบเก ีย่วกบัเร่ืองนั้นๆ   

ทิศนา  แขมมณี (2548:139) ให้นิยามของการเรียนแบบโครงงานว่า เป็นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผูเ้รียนได้ร่วมกนัเลือกท าโครงการท่ีตนสนใจ โดย
ร่วมกนัส ารวจ สังเกต และก  าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผนท าโครงการร่วมกนั ศึกษาหาข้อมูล
ความรู้ท่ีจ าเป็น และลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไวจ้นไดข้อ้คน้พบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่แลว้
จึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เกบ็ข้อมูลแลว้น าผลงานและประสบการณ์ทั้ งมามา
อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดคน้และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ทั้งหมด 

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์. (2551: 60 ) กล่าวถึงการเรียนแบบโครงงานว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ี
เนน้การพฒันาหรือสร้างช้ินงาน 

จากการศึกษาของผูว้ิจยัพบว่า นกัวิชาการทั้งหลายท่ีไดใ้ห้ความหมายของการเรียนแบบ
โครงงานนั้น สามารถแบ่งความหมายไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ 1) โครงงานท่ีเนน้การแกปั้ญหา และ 2) 
โครงงานท่ีเนน้การสร้างช้ินงาน  ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีนั้น ผูว้ิจยัมุ่งเนน้เฉพาะการเรียนแบบโครงงานท่ี
เนน้การผลิตช้ินงานเป็นหลกั ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเรียนแบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติัดว้ยตวัผูเ้รียนเอง โดยเร่ิมตน้จากกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร่วมกนัวางแผน และปฏิบัติตาม
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ขั้นตอนและส่วนประกอบของแผนงานท่ีไดว้างแผนไว ้ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ในรูปแบบของ
ช้ินงาน  

1.2 ประเภทของโครงงาน 

ลดัดา  ภู่เกยีรติ. (2544:28) ได้กล่าวถึงลกัษณะของโครงงาน ว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ลกัษณะ คือ  

1.2.1 โครงงานตามสาระการเรียนรู้  เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนเลือกหัวข้อท่ีจะ
ศึกษาจากหน่วยเน้ือหาท่ีเรียนในชั้นเรียนมาก  าหนดเป็นหัวข้อของโครงงาน  โดยบูรณาการความรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปคน้ควา้ในสาระการเรียนรู้ท่ีสนใจและจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เช่น 
ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองการใช้ค าราชาศพัท์ แลว้สนใจท่ีจะศึกษาค าราชาศพัท์จากเร่ือง “พระมหาชนก” 
แลว้ลงมือปฏิบติั  เม่ือไดค้ าศพัท์และไดค้วามหมายของค าศพัท์แลว้สามารถน าค าศพัท์มาแต่งนิทาน
หรือเร่ืองราวใหม่ได ้จึงจะถือว่าจบโครงงาน 

1.2.2 โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนสนใจจะศึกษาในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ  อาจเป็นเร่ืองในชีวิตประจ าวนั  สภาพสังคม หรือประสบการณ์ท่ียงัต้องการ
ค าตอบข้อสรุปซ่ึงอาจอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน  แต่ใช้ประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ไปแสวงหาค าตอบในเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ เช่น ผูเ้รียนสนใจว่า “มดแดงท ารังบนต้นไมช้นิดใด
มากท่ีสุด” ผูเ้รียนวางแผนการส ารวจจนคน้หาค าตอบได้ด้วยตนเอง และสนใจจะศึกษาวิธีเล้ียงมด
แดงบนตน้ไมช้นิดนั้นต่อไปกไ็ด ้

ประเภทของโครงงาน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
1.2.1 โครงงานประเภทส ารวจ  เป็นกจิกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรวบรวมข้อมูล

ต่าง ๆ แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาจดักระท าเป็นหมวดหมู่  แลว้น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็น
ลกัษณะหรือความสมัพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษา 

1.2.2 โครงงานประเภททดลอง  เป็นการศึกษาหาค าตอบของปัญหาโดยการ
ออกแบบการทดลอง และด าเนินการทดลอง เพ่ือหาค าตอบของปัญหาท่ีต้องการทราบ หรือเพ่ือ
ตรวจสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

1.2.3 โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  เป็นการพัฒนาหรือ
ประดิษฐ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์ อาจเป็นการประดิษฐ์ส่ิง
ใหม่หรือยงัไม่เคยมีมากอ่นหรือการปรับปรุงของเดิมให้ดีข้ึน หรืออาจเป็นการสร้างแบบจ าลองทาง
ความคิดเพ่ือแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึง 

1.2.4 โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี การอธิบาย การทบทวนวรรณคดี การ
คน้หาองค์ความรู้ เป็นโครงงานท่ีศึกษาเก ีย่วกบัสาเหตุ ความเป็นมา ผลกระทบ ตลอดจนเร่ืองราว
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ต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล แลว้น าหลกัการหรือทฤษฎีมาสนับสนุน อาจเสนอในรูปแบบของค าอธิบาย 
บทความ ความเรียง บทสนทนา สูตรหรือสมการ 

1.3 หลักการและแนวคิดของการเรียนแบบโครงงาน 

การเรียนแบบโครงงานมีหลกัการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีตั้ งอยู่บน
พ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมี
ผูส้อนเป็นผูค้อยช้ีแนะ ให้ค าปรึกษา   

Guzdial, M. (1998: 47-71, อา้งถึงในทิศนา แขมมณี 2548:138-139) ได้ให้แนวคิดและ
หลกัการในการจดัการเรียนแบบโครงงานว่า 

1.3.1 โครงงานเป็นกจิกรรมท่ีมีบริบทจริงเช่ือมโยงอยู่ ดังนั้ นการเรียนรู้ท่ี
เกดิข้ึนจึงสมัพนัธ์กบัความเป็นจริงสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ในชีวิตจริง จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

1.3.2 การให้ ผู ้เ รียนท าโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ ผู ้เ รียนได้เข้า สู่
กระบวนการสืบสอบ (Process of inquiry) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนต้องใช้การคิดขั้นสูงท่ี
ซบัซอ้นข้ึน ดงันั้นจึงเป็นช่องทางท่ีดีในการพฒันากระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้รียน 

1.3.3 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นหลกั ช่วยให้ผูเ้รียนได้ผลิต
งานท่ีเป็นรูปธรรมออกมา ผลผลิตท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความคิดของผู้ เรียนน้ีสามารถน ามา
อภิปรายแลกเปล่ียนและวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างชัดเจน ซ่ึงผลการวิจัยทางด้านสติปัญญาและการ
เรียนรู้ไดช้ี้ชดัว่า การเรียนรู้จะพฒันาข้ึนหากความรู้และทักษะต่างๆสามารถแสดงออกให้เห็นได้
อยา่งชดัเจน 

1.3.4 การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และ
การท างานให้แกผู่เ้รียนได ้ซ่ึงแรงจูงใจจะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทน ใน
การแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้และการใชค้วามรู้ 

1.3.5 การให้ผู ้เรียนท าโครงงาน นอกจากจะช่วยให้ ผู ้เ รียนพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการสืบสอบและการแกปั้ญหาแลว้ ยงัสามารถช่วยดึงศกัยภาพต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตัว
ของผูเ้รียนออกมาใชป้ระโยชน์ดว้ย 

โดยสรุปหลกัการและแนวคิดของการเรียนแบบโครงงานมีดงัน้ี 
1.3.1 การเรียนแบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเลือกเน้ือหาสาระท่ีตนเองสนใจ 
1.3.2 มีลกัษณะเป็นการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์จากกนัและกนัภายในกลุ่ม 
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1.3.3 ผูเ้รียนจะตอ้งไดช้ิ้นงาน เสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติโครงงาน ซ่ึงเป็น
ผลจากการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองหรือร่วมกนัของกลุ่ม 

1.3.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะใช้การประเมินจากสภาพจริง (Authentic 
Assessment) โดยท่ีผูเ้รียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมิน และผูส้อนประเมิน  

1.3.5 เป็นการเช่ือมโยงการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาการความคิดของบลูมคือ  
ความรู้ความจ า (knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การน าไปใช้ (Application)  การ
วิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis)  และการประเมินค่า (Evaluation) มาใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ 

1.3.6 กระบวนการของการเรียนรู้แบบโครงงานน าไปสู่การบูรณาการท่ีแท้จริง
ทั้งดา้นทกัษะและกระบวนการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ท่ีเปรียบเสมือนภาระงานใน
ชีวิตจริง 

1.4 กระบวนการเรียนแบบโครงงาน 

วจันา พิพฒัน์ทศพล (2546: 30) ไดร้ะบุขั้นตอนของการเรียนแบบโครงงานไวด้งัน้ี  
1.4.1 การวางแผนในห้องเรียน (Classroom Planning) ครูผูส้อนและผู้เรียน

อภิปรายร่วมกนักบัเน้ือหาและขอบข่ายของโครงงานท่ีจะท า แนวคิดในการด าเนินการ วิธีการ
รวบรวมขอ้มูล ฯลฯ 

1.4.2 การด าเนินการท าโครงงาน (Carrying Out the Project) ผูเ้รียนด าเนินงาน
ตามขั้นตอนในแผนท่ีวางไว ้

1.4.3 การทบทวนและติดตามงาน (Reviewing and Monitoring the Work) 
อภิปรายและประเมินผลยอ้นกลบั  ทั้ งระหว่างและหลงัการท าโครงงาน ผูส้อนคอยให้ค าวิพากษ์ 
วิจารณ์ และเสนอแนะ กลุ่มช่วยกนั วิเคราะห์งาน และร่วมกนัติดตามผลการท างาน 

วชัรา เล่าเรียนดี (2549:101) เสนอกระบวนการในการจัดการเรียนแบบโครงงาน ไว ้
ดงัน้ี 

1.4.1 ครูให้ความรู้ทั่วๆไปเก ีย่วกบัสาระใดสาระหน่ึงท่ีเหมาะสมท่ีจะให้
นกัเรียนศึกษา คน้ควา้และท าโครงงาน 

1.4.2 ให้นกัเรียนเลือกเร่ืองท่ีสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมจัดนักเรียนท่ีสนใจ
เร่ืองเดียวกนัเขา้กลุ่มเดียวกนั 

1.4.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด มอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ร่วมกนัวางแผน ก  าหนดดว้ยการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล ด าเนินการศึกษาคน้ควา้  

1.4.4 แต่ละกลุ่มเกบ็รวบรวมขอ้มูล สรุป เตรียมเสนอทั้งชั้นเรียน 
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1.4.5 ร่วมกนัอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มทั้งชั้น 
1.4.6 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการประเมินช้ินงานหรือโครงงานและ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การร่วมมือกนัปฏิบติัและการน าเสนอรายงาน  
วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2544: 20) ได้สรุปขั้นตอนการเรียนแบบโครงงาน 5 ขั้นตอน

ดงัน้ี 
1.4.1 การเลือกและคิดหัวขอ้ท่ีจะท าโครงงาน   
1.4.2 การวางแผนในการท าโครงงาน   
1.4.3 ลงมือท าโครงงาน   
1.4.4 การเขียนรายงาน   
1.4.5 การแสดงผลงาน 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550:4) ระบุขั้นตอนการจัด
กระบวนการเรียนแบบโครงงาน ดงัน้ี  

1.4.1 ขั้นน าเสนอ เป็นขั้นท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาใบความรู้ ก  าหนดสถานการณ์
หรือตั้งค าถามเก ีย่วกบัสาระการเรียนรู้ 

1.4.2 ขั้นวางแผน เป็นขั้ นท่ีผู ้เรียนร่วมกนัวางแผน โดยการระดมความคิด 
อภิปราย หารือขอ้สรุปของกลุ่ม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 

1.4.3 ขั้นปฏิบติั เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนปฏิบัติกจิกรรม เขียนสรุปรายงานผลท่ีเกดิข้ึน
จากการวางแผนร่วมกนั 

1.4.4 ขั้นประเมินผล เป็นขั้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก  าหนดไว ้โดยมีผูส้อน ผูเ้รียนและเพ่ือนร่วมกนัประเมิน 

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2551: 61) ไดร้ะบุ โมเดลของการเรียนแบบโครงงานไวด้งัน้ี 
ประการแรก นักเรียนก  าหนดเป้าหมายในการสร้างช้ินงานและระบุกลุ่มเป้าหมาย 

ท าการศึกษาค้นควา้หัวข้อท่ีเลือก ออกแบบช้ินงาน และสร้างแผนการจัดการโครงงาน จากนั้น
นกัเรียนจึงจะเร่ิมการท าโครงงานแกไ้ขปัญหาและประเด็นต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนระหว่างการผลิตช้ินงาน 
และท าโครงงานให้แลว้เสร็จ  นักเรียนอาจใช้หรือน าเสนอผลิตผลท่ีสร้างข้ึน โดยหลกัการแล้ว
นกัเรียนควรมีเวลาในการไตร่ตรองและประเมินงานท่ีท ากระบวนการทั้ งหมดสะท้อนภาพกจิกรรม
การผลิตท่ีเป็นอยู่จริง และใช้ประโยชน์จากความคิดและวิธีการของนักเรียนเองในการท าให้งาน
แลว้เสร็จ ถึงแมว้่าผลิตผลท่ีไดม้านั้นเป็นตวัขบัเคล่ือนในการเรียนรู้ด้วยโครงงาน แต่ในระหว่างท า
โครงงานนั้ นต้องมีการน าความรู้ในเน้ือหาสาระและทักษะมาใช้ในกระบวนการผลิตซ่ึงมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จของวิธีการเรียนรู้น้ี 
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นอกจากน้ี  บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2551: 66-67) ได้ระบุขั้นตอนของการเรียนแบบ
โครงงานตามแนว Constructionism ว่ามีดงัน้ี  

1.4.1 การเลือกหัวขอ้โครงงาน (Selecting Project Topics) 

1.4.2 การศึกษาความรู้พ้ืนฐาน (Training Students) 

1.4.3 การเกบ็รวบรวมสารสนเทศ (Collecting Information) 

1.4.4 กระบวนการนัง่ร้านหรือโครงสร้างสู่ความรู้ (Scaffolding Process) 

1.4.5 การจดัระเบียบ (Organizing) 

1.4.6 การไตร่ตรอง (Reflection) 

1.4.7 การสงัเคราะห์ (Synthesis) 

1.4.8 การประเมิน (Assessment) 

ขั้นท่ี 1 การเลือกหัวขอ้โครงงาน 
เป็นขั้ นท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนเลือกหัวข้อ เช่นให้ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของ

ประวติัศาสตร์ ให้นกัเรียนสร้างเว็บไซต์ โดยครูอาจให้นักเรียนออกแบบเองหรือครูสร้างแม่แบบ
ช้ินงานเพ่ือให้นักเรียนใส่สารสนเทศท่ีสนใจนักเรียนและครูระดมสมองหัวข้อท่ีจะพัฒนาเป็น
ช้ินงาน ครูให้นกัเรียนท าโครงงานท่ีเก ีย่วขอ้งกบัรายวิชาท่ีเรียนแทนการสอบปลายเทอม 

ขั้นท่ี 2  การศึกษาความรู้พ้ืนฐาน 
นกัเรียนควรไดรั้บความรู้พ้ืนฐานกอ่นการท าโครงงาน การมีแม่แบบเป็นการช่วยทาง

หน่ึง แมอ้าจจะเป็นการจ ากดัความคิดสร้างสรรค์ 
ขั้นท่ี 3  การเกบ็รวบรวมสารสนเทศ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นขั้นท่ีจ าเป็นกอ่นการท าโครงงาน นักเรียนรวบรวมและ

เร่ิมต้นจัดข้อมูลท่ีสัมพนัธ์กบัหัวข้อจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น แผนท่ี หนังสือ เว็บไซต์ 
ซีดีรอม วีดิโอ อาจจัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ไวใ้ห้นักเรียน  หรืออาจให้นักเรียนเป็นผูสื้บ
คน้หาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เอง 

ขั้นท่ี 4  โครงสร้างสู่ความรู้หรือกระบวนการนัง่ร้าน 
เน่ืองจากการคน้หาและจดัโครงสร้างสารสนเทศเป็นกุญแจส าคัญของการจัดการเรียนรู้

ตามแนว Constructionism จึงไม่ควรมีการจดัเตรียมสารสนเทศไวใ้ห้นกัเรียน อยา่งไรกดี็การแนะน า
ช่วยเหลือของครูหรือความช่วยเหลือของเพ่ือนรวมอยู่ในขั้นตอนน้ีด้วย แต่เป็นไปเม่ือนักเรียน
ตอ้งการความช่วยเหลือ เช่น ช่วยแนะวิธีท่ีจะไดผ้ล ความคิดรวบยอดท่ีต้องศึกษา  ค าแนะน าวิธีการ 
เป็นตน้ 
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ขั้นท่ี 5  การจดัระเบียบ 
เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางเค้าโครงของโครงงานกอ่นการผลิตช้ินงาน 

ท าแผนท่ีความคิดหรือน าเสนอเป็นผงังาน  หรือน าเสนอกรอบเร่ืองราว  หรือก  าหนดแผนล าดับ
กจิกรรมในการท าโครงงาน 

ขั้นท่ี 6  การไตร่ตรอง 
การไตร่ตรองพินิจพิจารณาความคิดเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลในสภาพแวดลอ้มของ

นักคอนสตรัคชันนิสต์ (Constructionist) นักเรียนน าเสนอช้ินงาน และรับฟังข้อคิดเห็นจากเพ่ือน 
จากครู และคนอ่ืนๆ ข้อวิจารณ์ จากหลายมุมมองท าให้เกดิการไตร่ตรองครุ่นคิด  ท าให้น าสู่การ
ปรับปรุงช้ินงาน ไดผ้ลิตผลท่ีดีข้ึน และมีความเขา้ใจในความคิดรวบยอดมากข้ึน 

ขั้นท่ี 7  การสงัเคราะห์ 
ขั้นการสงัเคราะห์ในท่ีน้ี เป็นขั้นท่ีครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าช้ินงานท่ีสร้างเสร็จแลว้

มาเช่ือมโยงกนัเพ่ือมุ่งเนน้การศึกษามุมมองท่ีทั้งคลา้ยและแตกต่างกนั เป็นขั้นท่ีอาจมีหรือไม่มีกไ็ด ้
ขั้นท่ี 8  การประเมิน 
เป็นการประเมินท่ีมุ่งเนน้ว่านักเรียนสามารถน าสารสนเทศไปใช้งานได้ดีเพียงใด  มิใช่

การเรียนเน้ือหาไดม้ากนอ้ยเท่าใด การประเมินนิยมใช้รูบริกส์ ซ่ึงควรแจ้งให้นักเรียนได้ทราบกอ่น
การท าโครงงานถึงรูบริกส์และเกณฑ์ท่ีใช้ในการคาดหวงัความสามารถในการปฏิบัติ  เพ่ือเป็น
แนวทางให้นกัเรียนทราบว่าจะมีการประเมินอยา่งไร 

สรุปขั้นตอนและกระบวนการการเรียนแบบโครงงานไดด้งัน้ี 
1.4.1 การคิดและเลือกหัวข้อเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา  เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อน

น าเสนอเน้ือหาสาระสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาให้แกผู่เ้รียน จากนั้นผูเ้รียนท าการแบ่งกลุ่มตาม

ประเด็นท่ีตนเองสนใจ 

1.4.2 การวางแผนการท าโครงงาน   เป็นกระบวนการท่ีผู ้เรียนก  าหนด

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบและภาระงาน รวมถึงแผน ขั้นตอนและรายละเอียดในการท างาน

ร่วมกนัโดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ระดมความคิดและอภิปราย 

1.4.3 การลงมือท าโครงงาน เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนแต่ละคนลงมือร่วมกนัปฏิบัติ

หนา้ท่ีตามความรับผิดชอบตามแผน 

1.4.4 การเขียนรายงานโครงงาน เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนร่วมกนัเขียนรายงานผล 

ขั้นตอนการปฏิบติัของโครงงานอยา่งละเอียดและเตรียมส าหรับน าเสนอ  
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1.4.5 การน าเสนอผลงานโครงงาน   ขั้ นตอนน้ีผู ้เรียนจะน าเสนอผลการ

ด าเนินงาน ช้ินงานหรือโครงงานแกเ่พ่ือนและผูส้อน  

1.4.6 การประเมินโครงงาน เป็นขั้นตอนการประเมินโครงงาน ประเมินช้ินงาน 

ประเมินการปฏิบติังาน โดยผูเ้รียนดว้ยกนัเองและผูส้อน เป็นการประเมินตามสภาพจริง  

1.5 การประเมนิโครงงาน 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุขและราเชน มีศรี (2549: 97-99)  กล่าวว่าในการ
ตัดสินคุณค่าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  การว ัดและประเมินส่ิงนั้ นอย่างรอบคอบเป็นส่ิงจ าเป็น การ
ประเมินผลเป็นบทบาทส าคญัของครู ครูควรมีความรู้ความเขา้ใจเก ีย่วกบัการเรียนรู้ (Learning) การ
เรียนการสอน (Instruction) การประเมินผลการเรียน รู้ (Assessment) และการประเมินผล 
(Evaluation) อยา่งชดัเจน ซ่ึงค าดงักล่าวขา้งตน้ มีความสมัพนัธ์กนั ครูมีบทบาทส าคญัในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้นกัเรียนเกดิการเรียนรู้ในขณะเดียวกนัการประเมินผลกใ็ช้เป็นการตัดสินการ
เรียนรู้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือการตดัสินให้ระดับคะแนน ดังนั้นค าส าคัญดังต่อไปน้ีคือ 
การเรียนการสอน การเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ และการประเมินผล จึงมีความสัมพนัธ์กนัท่ี
ยากต่อการแยกจากกนัอยา่งเด็ดขาด ค าส าคญัทั้ง 4 ปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment) ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจไม่จ าเป็นต้องตัดสินคุณค่า
หรือการประเมินผล (Evaluation) แต่การประเมินผลหรือการตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจ าเป็นต้องมี
การประเมินการเรียนรู้มีคุณภาพกท็ าให้การประเมินผลมีคุณภาพ ถา้การประเมินการเรียนรู้ผิดพลาด 
การตดัสินกผิ็ดพลาดหรืออาจกล่าวว่า การตดัสินผลท่ีมีความเท่ียงตรงนั้นได้มาจากการประเมินการ
เรียนรู้ท่ีมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

ในการวางแผน ด าเนินการ และการจัดการประเมินการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู ้
ประเมินตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในประเด็นต่อไปน้ี 

1.5.1 พฤติกรรมหรือการปฏิบติัของนกัเรียนท่ีตอ้งประเมินมีอะไรบา้ง 
1.5.2 กระบวนการหรือวิธีการประเมินมีอะไรบา้ง 
1.5.3 เป้าหมายของการประเมินการเรียนรู้คืออะไร 
1.5.4 จุดเนน้ท่ีตอ้งประเมินการเรียนรู้คืออะไร 
1.5.5 ผูมี้หนา้ท่ีประเมินการเรียนรู้มีใครบา้ง 

ในการประเมินการเรียนรู้ เป็นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic 
assessment) มีการประเมินอะไรบา้ง การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้นเป็นการประเมินเร่ือง
ต่อไปน้ี  
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1.5.1 ผลการเรียนดา้นวิชาการ คือ ความรู้ ความเขา้ใจในสาระ 
1.5.2 การใช้เหตุผลคือการใช้กระบวนการแกปั้ญหา การใช้วิ ธีการทาง

วิทยาศาสตร์การใชก้ระบวนการสร้างความรู้ 
1.5.3 ทกัษะและสมรรถนะ เช่น ทกัษะการน าเสนอ ทักษะการเขียน ทักษะการ

ท างานเป็นทีม ทักษะการวิจัย ทักษะการจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการใช้เทคโนโลย ี
ทกัษะการท างานดว้ยความอดทนและฝ่าฟันอุปสรรค ทกัษะการแกปั้ญหาความขดัแยง้  

1.5.4 เจตคติ เช่น การพฒันาเจตคติต่อการเรียน การรักเรียน ความเป็นพลเมืองดี 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นนกัอ่าน อตัมโนทศัน์ความรักธรรมชาติ 

1.5.5 นิสยัการท างาน เช่น การท างานได้ส าเร็จตรงตามเวลา ใช้เวลาอย่างมีค่า
ความรับผิดชอบความอดทนเพ่ือให้ไดง้านมีคุณภาพ การท างานอยา่งต่อเน่ือง  

ในการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ต้องพิจารณาว่าประเมินอะไร แลว้จึงเลือก
วตัถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคลอ้งกบัการประเมินการเรียนรู้ ซ่ึงมีจุดเน้นดังน้ี พิมพนัธ์ 
เดชะคุปต์, พเยาว ์ยนิดีสุข และราเชน มีศรี (2549:100-101)   

1.5.1 การประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยขอ้บกพร่อง (Diagnostic Assessment) 
1.5.2 การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน (Formative Assessment) 
1.5.3 การประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน (Summative Assessment) 

ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หรืออาจกล่าวว่า คือ การจัดการเรียนรู้
ตามสภาพจริง เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ การท างาน ปฏิบัติงานและผลผลิต ดังนั้น
การวดัและการประเมินผลจึงต้องเป็นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง คือ เป็นการรวบรวม
ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกระบวนการเรียนรู้ การท างาน การปฏิบัติงานและผลผลิตท่ี
ไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้ในสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง โดยใช้เร่ืองราว เหตุการณ์ สภาพจริง 
หรือคลา้ยจริง เป็นส่ิงเร้าให้นักเรียนตอบสนองแลว้น าข้อมูลมาสู่การตีค่า ประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงเป็นกระบวนการควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือ
การเรียนรู้สภาพจริง นกัเรียนตอ้งใชก้ระบวนการ (Process) การปฏิบัติกจิกรรม (Performance) เพ่ือ
ค้นหาผลผลิตใหม่ (Product) ดังนั้นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง จึงเป็นการประเมิน
กระบวนการการปฏิบติั รวมทั้งผลผลิตท่ีอาจเป็นความรู้ และส่ิงประดิษฐ์หรือช้ินงานใหม่ดว้ย 
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1.6 การประเมนิกระบวนการและผลผลิต 

การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียน การ
สอนการปฏิบติัหรือการท างาน รวมทั้งประเมินผลการผลิต ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.6.1 การประเมินกระบวนการเรียนรู้ (Process of learning) 
การประเมินกระบวนการเรียนรู้ท่ีนักเรียนใช้ เป็นวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

ดว้ยการใชก้ระบวนการเรียนเป็นระยะๆจึงตอ้งมีการประมวลขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
นกัเรียนในการใชก้ระบวนการเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่น ตอ้งประเมินการท างานของกลุ่มนักเรียน เป็นต้น 
ซ่ึงนักเรียนแต่ละกลุ่มต้องสามารถท างานกลุ่มได้อย่างมีคุณภา จึงต้องประเมิน 1) บทบาทของ
หัวหนา้ 2) บทบาทของสมาชิกกลุ่มในการท างานเป็นทีม 3) ประเมินกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
คือการวางแผนและปฏิบัติตามแผนประเมินผลเป็นระยะๆ การวิเคราะห์รวมทั้ งการสรุปผลงาน 
จากนั้นจึงน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

1.6.2 การประเมินกระบวนการเรียนการสอน (Process of Instruction) 
เป็นกระบวนการประเมินการจดัการเรียนการสอนของครู โดยต้องด าเนินกจิกรรม

ต่อไปน้ี 
1.6.2.1 ให้ค านิยามของกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
1.6.2.2 ประมวลขอ้มูลจากครูท่ีเก ีย่วขอ้ง 
1.6.2.3 สรุปผล 
1.6.2.4 วางแผนเพ่ือปรับปรุง 

1.6.3 การประเมินการปฏิบติั/การท างาน (Performance) 
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน ครูสามารถประเมินประเด็น

ต่อไปน้ี 
1.6.3.1 การให้เหตุผล เช่น กระบวนการแกปั้ญหา การใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์แกปั้ญหาหรือทดลองเพ่ือหาค าตอบ 
1.6.3.2 ทักษะและสมรรถนะ เช่น ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการ

เขียน ทกัษะการทดลองทกัษะการท าโครงงาน 
1.6.3.3 เจตคติของนกัเรียน ความพอใจ ความสนใจ  
1.6.3.4 นิสยัการท างาน 
1.6.3.5 ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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1.6.4 การประเมินผลผลิต (Product) 
สามารถประเมินในส่ิงต่อไปน้ี 

1.6.4.1 ผลการเรียนรู้ คือ ความรู้เชิงวิชาการ 
1.6.4.2 ผลผลิต คือผลงานต่างๆท่ีสามารถนบัเป็นช้ินได ้ เช่นรายงาน

ส่ิงประดิษฐ์และช้ินงานลกัษณะต่างๆ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
ผูว้ิเคราะห์ รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน 

วจันา พิพฒัน์ทศพล (2546: 30) 1. การวางแผนในห้องเรียน (Classroom Planning)  
2. การด าเนินการท าโครงงาน (Carrying Out the Project)  
3. การทบทวนและติดตามงาน (Reviewing and Monitoring 
the Work) 

วชัรา เล่าเรียนดี (2549:101) 1. ครูให้ความรู้ทัว่ๆไปเก ีย่วกบัสาระใดสาระหน่ึงท่ีเหมาะสม
ท่ีจะให้นกัเรียนศึกษา คน้ควา้และท าโครงงาน 
2. ให้นกัเรียนเลือกเร่ืองท่ีสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมจดั
นกัเรียนท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนัเขา้กลุ่มเดียวกนั 
3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดมอบหมาย
หนา้ท่ีความรับผิดชอบร่วมกนัวางแผนก  าหนดดว้ยการศึกษา
คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 
4. แต่ละกลุ่มเกบ็รวบรวมข้อมูลสรุป เตรียมเสนอทั้งชั้นเรียน 
5. ร่วมกนัอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มทั้งชั้น 
6. วดัและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยการประเมินช้ินงานหรือ
โครงงานและประเมินผลการปฏิบติังานการร่วมมือกนัปฏิบติั
และการน าเสนอรายงาน 

วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. (2544: 
20) 

1. การเลือกและคิดหัวขอ้ท่ีจะท าโครงงาน   
2. การวางแผนในการท าโครงงาน   
3. ลงมือท าโครงงาน   
4. การเขียนรายงาน  
5. การแสดงผลงาน 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ผูว้ิเคราะห์ รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน 

ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550:4) 

1. ขั้นน าเสนอ เป็นขั้นท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาใบความรู้ 
ก  าหนดสถานการณ์หรือตั้งค าถามเก ีย่วกบัสาระการเรียนรู้ 
2. ขั้นวางแผน เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวางแผน โดยการระดม
ความคิด อภิปราย หารือขอ้สรุปของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบติั 
3. ขั้นปฏิบติั เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนปฏิบติักจิกรรม เขียนสรุป
รายงานผลท่ีเกดิข้ึนจากการวางแผนร่วมกนั 
4. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นการวดัและประเมินผลตามสภาพ
จริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก  าหนดไว ้โดยมี
ผูส้อน ผูเ้รียนและเพ่ือนร่วมกนัประเมิน 

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์. (2551: 66-
67) 

1. การเลือกหัวขอ้โครงงาน (Selecting Project Topics) 

2. การศึกษาความรู้พ้ืนฐาน (Training Students) 

3. การเกบ็รวบรวมสารสนเทศ (Collecting Information) 

4. กระบวนการนัง่ร้านหรือโครงสร้างสู่ความรู้ (Scaffolding 

Process) 

5. การจดัระเบียบ (Organizing) 

6. การไตร่ตรอง (Reflection) 

7. การสงัเคราะห์ (Synthesis) 

8. การประเมิน (Assessment) 

 
จากการสงัเคราะห์ขั้นตอนการเรียนแบบโครงงานนั้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
ขั้นตอนของการเรียนแบบโครงงานตามแนว Constructionism ว่ามีดงัน้ี  

1.6.1 การเลือกหัวขอ้โครงงาน (Selecting Project Topics) 

1.6.2 การศึกษาความรู้พ้ืนฐาน (Training Students) 

1.6.3 การเกบ็รวบรวมสารสนเทศ (Collecting Information) 

1.6.4 กระบวนการนัง่ร้านหรือโครงสร้างสู่ความรู้ (Scaffolding Process) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57 

 

 

 

1.6.5 การจดัระเบียบ (Organizing) 

1.6.6 การไตร่ตรอง (Reflection) 

1.6.7 การสงัเคราะห์ (Synthesis) 

1.6.8 การประเมิน (Assessment) 

เม่ือศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก ีย่วข้องกบัการเรียนแบบโครงงานแล้วจะ
พบว่า รูปแบบและขั้นตอนของการเรียนแบบโครงงานจะมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ การท างานเป็น
ทีม การท างานร่วมกนั เพราะโดยปกติแลว้โครงงานมกัจะไม่ด าเนินการเพียงล าพงั มกัจะด าเนินการ
กบัผูเ้รียนหลายคน ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท าจนผลิตผลงานออกมา ดังนั้นจึงต้องศึกษาเพ่ิมเติมเก ีย่วกบั
การจดัการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเพ่ือให้การด าเนินกจิกรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมอื 

2.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมอื 

Hiltz (1999, อา้งถึงใน อุดม รัตนอมัพรโสภณ 2551) ได้นิยามการเรียนแบบร่วมมือ 
(Collaborative) ว่าหมายถึงกระบวนการเรียนท่ีเนน้กลุ่มหรือการมีส่วนร่วมระหว่างคณะและเพ่ือน
เนน้การมีส่วนร่วมท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าและมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัทั้ งในส่วนผูเ้รียนและผูส้อน โดย
ผ่านกระบวนการศึกษาท่ีมีความสะดวกในการปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มของสังคมมีความ
สะดวกในการปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน 

วชัรา เล่าเรียนดี (2549:102) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นแนวคิดในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนไดร่้วมกนัเรียนรู้และปฏิบติักจิกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้น
การรวมกนัเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และพฒันาทักษะสังคม เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

กาญจนา คุณารักษ ์(2545:407) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือว่า เป็นการ
เรียนท่ีเนน้การร่วมมือกนัของสมาชิกภายในทีมและระหว่างทีม กล่าวคือนักเ รียนในแต่ละทีมต้อง
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกนัภายในทีมของตนเอง ขณะเดียวกนัแต่ละทีมกต็้องให้ความ
ร่วมมือและสนบัสนุนในแต่ละทีมของชั้นเรียนดว้ย 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 18-19) ได้ให้ความหมายของการ
เรียนแบบร่วมมือว่าหมายถึงกจิกรรมการเรียนเป็นกลุ่มซ่ึงไดร้ับการจดัเพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ระหว่าง
ผูเ้รียนในกลุ่ม  โดยอาศยัการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีจดัเป็นโครงสร้างทางสังคม ผูเ้รียนรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองพอๆ กบัรับผิดชอบการเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่ม ท่ีนักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์
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ร่วมกนัในการท างานช่วยเหลือเก ือ้กูลสนบัสนุนความส าเร็จของกนัและกนั โดยท่ีนักเรียนแต่ละคน
ในกลุ่มจะมีความรับผิดชอบงานของตน การท างานท่ีได้รับมอบหมายของแต่ละคนจะได้รับการ
ตรวจสอบ และน าผลการท างานเสนอในกลุ่ม กลุ่มจะท าหน้าท่ีช่วยเหลือว่า ใครอ่อนด้านใด คนท่ี
เกง่จะช่วยเหลือดา้นนั้น ซ่ึงจะท าให้การท างานร่วมกนัเข็มแข็งข้ึน 

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. (2551: 77)  ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า
หมายถึงการเรียนท่ีผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนโดดเด่ียวคนเดียว  หรือต่างคนต่างเรียน เป็นการเรียนรู้ท่ีมีคน
ตั้งแต่สองคนข้ึนไป อาจเป็นวยัและเพศเดียวกนั หรือต่างเพศต่างวยักนั มีสถานภาพเดียวกนั หรือ
ต่างสถานภาพกนั และอาจจะอยู่ต่างสถานท่ีกนั มาเรียนรู้เร่ืองเดียวกนัด้วยกนั หรือเรียนรู้ทักษะ
บางอยา่งจากกนัและกนั หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั หรือร่วมกนัท างานท่ีรับผิดชอบด้วยกนั
ในบรรยากาศของความเป็นเพ่ือนร่วมการเรียนรู้ 

สรุปการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึงการเรียนท่ีเน้นความร่วมมือระหว่างผูเ้รียนด้วย
กนัเอง โดยผู้เรียนแต่ละคนมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนั มีความรับผิดชอบทั้ งส่วน
บุคคลและรับผิดชอบร่วมกนั เพ่ือการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

2.2 หลักการและแนวคิดของการเรียนแบบร่วมมอื  

ทิศนา  แขมมณี (2548:265) ไดก้ล่าวถึงหลกัการและแนวคิดของการเรียนแบบร่วมมือ
ดงัน้ี 

2.2.1 การเรียนรู้ตอ้งอาศยัหลกัการพ่ึงพากนั (Positive interdependence) โดยถือ
ว่าทุกคนมีความส าคญัเท่าเทียมกนัและจะตอ้งพ่ึงพากนัเพ่ือความส าเร็จร่วมกนั 

2.2.2 การเรียนรู้ท่ีดีต้องอาศยัการหันหน้าเข้าหากนัมีปฏิสัมพนัธ์กนั (Face to 
face interaction) เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูลและการเรียนรู้ต่างๆ  

2.2.3 การเรียนรู้ร่วมกนัต้องอาศยัทักษะทางสังคม (Social skills) โดยเฉพาะ
ทกัษะในการท างานร่วมกนั 

2.2.4 การ เรียนรู้ ร่วมกนัควร มีการวิ เคราะ ห์กระบวนการกลุ่ม  (Group 
processing) ท่ีใชใ้นการท างาน 

2.2.5 การเรียนรู้ร่วมกนัจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทั้ งรายบุคคลและราย
กลุ่มท่ีสามารถตรวจสอบและวดัประเมินได้ (Individual accountability) หากผูเ้รียนมีโอกาสได้
เรียนรู้แบบร่วมมือกนั นอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ทางด้านเน้ือหาสาระต่างๆ ได้กวา้ง
ข้ึนและลึกซ้ึงข้ึนแลว้ ยงัสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนทางด้านสังคมและอารมณ์มากข้ึนด้วยรวมทั้ งมี
โอกาสไดฝึ้กฝนพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอีกมาก 
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 20-21) ได้ให้หลกัการเก ีย่วกบัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือไว ้6 หลกัการดงัน้ี  

2.2.1 ทีม (Team) การเรียนแบบร่วมมือต้องการทีม อาจเป็นทีมผสมตาม
ความสามารถทางการเรียน กลุ่มแบบสุ่มหรือกลุ่มสนใจ 

2.2.2 ความมุ่งมัน่ (Will) ความมุ่งมัน่และอุดมการณ์ของนักเรียนท่ีจะรวมพลงั
กนัภายในกลุ่ม นักเรียนต้องมีความตั้ งใจท่ีจะเรียนรู้และท ากจิกรรมร่วมกนั  มีการเสริมแรงทีมท่ี
ประสบความส าเร็จเป็น  Super Team Great Team และ  Good Team 

2.2.3 การจัดการ (Management)  การจัดการเพ่ือให้กลุ่มท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้ งการจัดการของครูด้วย  กล่าวคือ ครูต้องมีการจัดการท่ีดี เพ่ือให้กลุ่มของ
นกัเรียนเกดิการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2.4 ทกัษะทางสงัคม (Social skill) ทักษะทางสังคมคือ การพฒันาทักษะของ
การอยูร่่วมกนั มารยาททางสงัคมให้เกดิในตวันักเรียน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ โดยมี
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

2.2.5 หลกัพ้ืนฐาน (Principles) หลกัพ้ืนฐานของการเรียนแบบร่วมมือมี 4  ข้อ 
จะขาดขอ้ใดขอ้หน่ึงไม่ไดคื้อ 

2.2.5.1 การช่วยเหลือเก ือ้กูลกนั (Positive interdependence) 
2.2.5.2 ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual accountability)  

จะน ามาซ่ึงความรับผิดชอบของกลุ่ม 
2.2.5.3 การมีส่วนร่วมท่ีเท่าเทียมกนั (Equal Participation) 
2.2.5.4 การมีปฏิสมัพนัธ์ (Simultaneous interaction) การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี

เกดิข้ึนพร้อมๆกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม 
2.2.6 โครงสร้างและการจดัการโครงสร้าง (Structure and structuring) โครงสร้าง

ของกจิกรรมและการจดัโครงสร้างการเรียนแบบร่วมมือ  ผูส้อนจะตอ้งเลือกโครงสร้างท่ีสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์และเน้ือหา  

Johnson, Johnson & Holubec (1987, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2549: 103) ได้เสนอ
ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือไวด้งัน้ี 

2.2.1 สมาชิกจะรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกนั ช่วยกนัปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จ โดยมีเป้าหมายร่วมกนัหรือเป้าหมายเดียวกนั มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูลและส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ 

2.2.2 สมาชิกกลุ่มมีปฏิสมัพนัธ์กนั ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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2.2.3 สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน แต่ละคนจะต้อง
ร่วมกนัท างานเต็มความสามารถ 

2.2.4 สมาชิกกลุ่มมีทกัษะการท างานร่วมกนั มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ครูต้อง
สอนและฝึกทกัษะการท างานร่วมกนัแกน่กัเรียนและประเมินผลการท างานร่วมกนัของนกัเรียนดว้ย 

ลกัษณะและองค์ประกอบท่ีส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือกนัตามท่ี วชัรา เล่าเรียนดี 
(2545:104-105) ไดศึ้กษาไวมี้องค์ประกอบทั้งหมด 5 ส่วน ดงัน้ี 

2.2.1  การพ่ึงพาอาศยักนัทางบวก   (Positive interdependence)  
2.2.1.1 ครูต้องอธิบายวิธีการเรียนรู้และงานท่ีให้นักเรียนปฏิบัติอย่าง

ชดัเจน 
2.2.1.2 ครูตอ้งแจง้วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของกลุ่ม 
2.2.1.3 ครูตอ้งพยายามท าให้นกัเรียนเข้าใจและยอมรับว่าความพยายาม

ของตนให้ผลดีต่อตนเองและต่อสมาชิกกลุ่มทุกคน การยอมรับและพ่ึงพาอาศยัทางบวกจะช่วยสร้าง
ความผูกพนัในภาระหนา้ท่ีต่อความส าเร็จของกลุ่มเช่นเดียวกบัความส าเร็จของตนเอง ซ่ึงเป็นหัวใจ
ของการเรียนแบบร่วมมือ 

2.2.2 การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม  (Individual and group 
accountability) 

2.2.2.1 สมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของกลุ่ม มี
การร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังาน โดยไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 

2.2.2.2 สมาชิกกลุ่มต้องเข้าใจตรงกนัเก ี่ยวกบั เป้าหมายการท างาน
ร่วมกนัรวมถึงความกา้วหนา้และความพยายามในการปฏิบติังานซ่ึงวดัผลได ้เพ่ือให้ทราบว่าสมาชิก
คนใดต้องการความช่วยเหลือ การสนับสนุน การกระตุ้นเสริมแรงเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบติังานไดป้ระสบความส าเร็จ โดยท่ีทุกคนตอ้งเขม้แข็งและพฒันาข้ึน  

2.2.3 การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างบุคคล
และระหว่างสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เน่ืองจากนกัเรียนต้องปฏิบัติงานร่วมกนัอย่างจริงจัง  ทุกคนต้อง
ยอมรับกนัและกนั สนับสนุนช่วยเหลือกนั เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในเป้าหมายเดียวกนั โดย
แบ่งปันวสัดุอุปกรณ์ ช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุ้นและชมเชยในความพยายามของกนัและกนั การ
เรียนแบบร่วมมือเป็นระบบการให้การสนับสนุน ทั้ งด้านวิชาการและด้านตัวบุคคล จะเห็นได้ว่า 
กจิกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั การช่วยเหลือกนั การสนับสนุนพ่ึงพาอาศยักนัจะปรากฏกต่็อเม่ือ
นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนั มีการยอมรับวิธีการแกปั้ญหา วิธีปฏิบติัร่วมอภิปราย การระดมความรู้ท่ีได้
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เรียนมา มีการสอนหรืออภิปรายเพ่ือเสริมความรู้และความเข้าใจให้แกเ่พ่ือนด้วย หรื อเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม เป็นตน้ 

2.2.4 การสอนทกัษะทางสงัคม (Social skill) ทกัษะในการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศยั
กนัและทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น และเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เน่ืองจากการเรียนแบบร่วมมือเป็นกจิกรรมท่ีซบัซ้อนละเอียดมากกว่าการเรียนแบบแข่งขัน
หรือเรียนด้วยตนเอง เพราะนักเรียนจะต้องเรียนทั้ งสาระความรู้ด้านวิชาการ (Task work) 
เช่นเดียวกบัทกัษะทางดา้นสงัคม การปฏิบติังานร่วมกนัภายในกลุ่ม (Team work)  ดังนั้นสมาชิกแต่
ละคนในกลุ่มจะต้องรู้ เข้าใจและมีความสามารถในการใช้ภาวะผูน้ าอย่างมีประสิทธิผล  การ
ตดัสินใจ การสร้างความน่าเช่ือถือ การส่ือความหมาย การจัดการ แกไ้ขข้อขัดแยง้และการจูงใจให้
ปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ ดังนั้นครูผูส้อนจึงต้องสอนทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนเข้าใจและ
ปฏิบติัไดถู้กตอ้งเช่นเดียวกบัการให้ความรู้และทักษะทางวิชาการต่างๆ เพราะการร่วมมือกบัความ
ขดัแยง้ มีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  

2.2.5 กระบวนการกลุ่ม (Group processing) การปฏิบัติงานกลุ่มหรือ
กระบวนการกลุ่มเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญองค์ประกอบหน่ึงของการเรียนแบบร่วมมือ 
กระบวนการจะปรากฏเม่ือสมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปราย จนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยท่ี
สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ดังนั้นกลุ่มจะต้องอภิปรายให้สมาชิกทุกคนได้เข้าใจ
การปฏิบัติงานอย่างไร ท่ีช่วยและไม่ช่วยให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และช่วย
ตัดสินใจ พฤติกรรมใดในกลุ่มท่ีควรปฏิบัติต่อไป พฤติกรรมใดควรเปล่ียนแปลง กระบวนการ
เรียนรู้จะเกดิอย่างต่อเน่ืองเป็นผลจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่า สมาชิกปฏิบัติงานร่วมกนั
อยา่งไร และประสิทธิภาพกลุ่มจะพฒันายิง่ข้ึนอยา่งไร 

ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือนั้นผูส้อนสามารถน าหลกัการทั้ ง 5 ข้อ 
ร่วมกบัการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จนั้น 
ผูส้อนจะต้องวางแผนบทเรียนและจัดการเรียนการสอนโดยมีประเด็นส าคัญ ดังน้ี (Johnson, 
Johnson and Holubec 1994, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 2545: 200-201) 

2.2.1 ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
2.2.1.1 ก  าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งทางดา้นความรู้และทักษะ

กระบวนการต่างๆ 
2.2.1.2 ก  าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเลก็ ประมาณ 3-6  คน 

กลุ่มขนาด 4 คนจะเป็นขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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2.2.1.3 ก  าหนดองค์ประกอบของกลุ่ม หมายถึงการจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มซ่ึง
อาจท าโดยการสุ่มหรือการเลือกให้เหมาะกบัวตัถุประสงค์ โดยทัว่ไปกลุ่มจะตอ้งประกอบดว้ย
สมาชิกท่ีคละกนัในดา้นต่างๆ เช่น เพศ ความสามารถ ความถนดั เป็นต้น  

2.2.1.4 ก  าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดและมีส่วนในการท างานอยา่งทัว่ถึง ครูควรมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีใน
การท างานให้ทุกคน และบทบาทหนา้ท่ีนั้นๆ จะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของงานอนัเป็นจุดมุ่งหมายของ
กลุ่ม ครูควรจดับทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกให้อยู่ในลกัษณะท่ีจะตอ้งพ่ึงพาอาศยัและเก ือ้กูลกนั 
บทบาทหนา้ท่ีในการท างานเพ่ือการเรียนรู้มีจ านวนมาก เช่น บทบาทผูน้ ากลุ่ม ผูส้งัเกตการณ์ 
เลขานุการ ผูเ้สนอผลงาน ผูต้รวจสอบผลงาน เป็นตน้  

2.2.1.5 จัดสถานท่ีให้เหมาะสมในการท างานและการมีปฏิสัมพนัธ์กนั  
ครูจ าเป็นตอ้งคิดออกแบบการจดัห้องเรียนหรือสถานท่ีท่ีจะใช้ในการเรียนรู้ให้เอ้ือและสะดวกต่อ
การท างานของกลุ่ม 

2.2.1.6 จัดสาระ/เอกสาร/วสัดุ การเรียนรู้หรืองานท่ีจะให้ผู ้เรียนท าครู
ควรวิเคราะห์สาระ/งาน/หรือเอกสารและวสัดุการเรียนรู้ท่ีจะให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และจัดแบ่งสาระ
หรืองานนั้นในลกัษณะท่ีให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีส่วนในการช่วยกลุ่มและพ่ึงพากนัในการเรียนรู้ 

2.2.2 ดา้นการสอน 
ครูควรมีการเตรียมกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนั ดงัน้ี 

2.2.2.1 อธิบายช้ีแจงเก ีย่วกบังานของกลุ่มครูควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย
ของบทเรียน เหตุผลในการด าเนินการต่างๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการท างาน 

2.2.2.2 อธิบายเกณฑ์การประเมินผลงาน ผูเ้รียนจะต้องมีความเข้าใจ
ตรงกนัว่า ความส าเร็จของงานอยูต่รงไหน งานท่ีคาดหวงัจะมีลกัษณะอย่างไร เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการ
วดัความส าเร็จของงานคืออะไร   

2.2.2.3 อธิบายถึงความส าคญัและวิธีการของการพ่ึงพาและเก ือ้กูลกนั ครู
ควรอธิบายกฎเกณฑ ์ระเบียบ กติกา บทบาทหนา้ท่ี และระบบการให้รางวลัหรือประโยชน์ท่ีกลุ่มจะ
ไดร้ับในการร่วมมือกนัเรียนรู้ 

2.2.2.4 อธิบายวิธีการช่วยเหลือกนัระหว่างกลุ่ม 
2.2.2.5 อธิบายถึงความส าคัญและวิ ธีการในการตรวจสอบความ

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีแต่ละคนไดร้ับมอบหมาย เช่น การสุ่มเรียกช่ือผูเ้สนอผลงาน การทดสอบ การ
ตรวจสอบผลงาน เป็นตน้ 
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2.2.2.6 ช้ีแจงพฤติกรรมท่ีคาดหวัง หากครูช้ีแจงให้ผูเ้รียนได้รู้อย่าง
ชดัเจนว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมอะไรบา้ง จะช่วยให้ผูเ้รียนรู้ความคาดหวงัท่ีมีต่อตนและ
พยายามจะแสดงพฤติกรรมนั้น 

2.2.3 ดา้นการควบคุมก  ากบัและการช่วยเหลือกลุ่ม 
2.2.3.1 ดูแลให้สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด 
2.2.3.2 สังเกตการณ์การท างานร่วมกนัของกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิก

กลุ่มมีความเขา้ใจในงานหรือบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดร้ับมอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
สมาชิก ให้ขอ้มูลป้อนกลบั ให้แรงเสริม และบนัทึกขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 

2.2.3.3 เขา้ไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานและการท างาน เม่ือพบว่ากลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือ ครูสามารถเข้าไปช้ีแจง สอนซ ้ าหรือ
ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ 

2.2.3.4 สรุปการเรียนรู้ ครูควรให้กลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้ท่ีได้จาก
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้มีความชดัเจนข้ึน 

2.2.4 ดา้นการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
2.2.4.1 ประเมินผลการเรียนรู้ ครูประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้ ง

ทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน 

2.2.4.2 วิเคราะห์กระบวนการท างานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ครู
ควรจดัให้ผูเ้รียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้
กลุ่มมีโอกาสเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม 

2.3 กระบวนการเรียนแบบร่วมมอื 
จากการศึกษากระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักการศึกษาหลายท่านได้แก ่ทิศนา 

แขมมณี (2548:), วชัรา  เล่าเรียนดี (2445), บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2551), กาญจนา คุณารักษ์ (2545) 
ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ว่ากระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือนั้นมีอยูด่ว้ยกนั  8 รูปแบบดงัน้ี  

2.3.1  (L.T.)  Learning Together เนน้การเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้ (สมาชิกกลุ่ม
ทุกคน) เทคนิค LT ประกอบดว้ยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ   

2.3.1.1 การ พ่ึงพาอาศัยกนัและกนั  คือนักเ รียนจะเ ช่ือว่ า เข าต้อง
รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองและของเพ่ือนร่วมทีมดว้ย  

2.3.1.2 การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกนัและกนั คือนักเรียนจะอธิบายให้เพ่ือน
และช่วยเพ่ือนท าแบบฝึกหัด 
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2.3.1.3 รับผิดชอบต่อตนเองมีผลงานชัดเจนแสดงให้เห็นคือนักเรียน
สามารถแสดงออกให้เห็นว่าตนเองรู้และเขา้ใจ 

2.3.1.4 ทกัษะสงัคม คือ นักเรียนสามารถส่ือความหมายได้ชัดเจนสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้มีต่อกนัและแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ 

2.3.1.5 กระบวนการกลุ่ม กลุ่มจะมีการประเมินผลความกา้วหน้าของ
ตนเอง รวมทั้งประสิทธิภาพของงานดว้ย ขนาดกลุ่ม 4-5 คน คละความสามารถ 

2.3.2 STAD (Student Team Achievement Divisions) วิธี น้ีแบ่งนักเรียน
ออกเป็นทีมละ 4 คนประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีระดบัความสามารถ เพศ และเช้ือชาติคละกนั ครูสอน
เน้ือหาให้กบันกัเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งห้อง แลว้ให้นกัเรียนพบทีมของตนเพ่ือให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่
ละคนเขา้ใจในเน้ือหาท่ีครูสอนนั้น ขั้นต่อไปให้นกัเรียนในทีมแต่ละคนสอบย่อย คะแนนสอบของ
นกัเรียนแต่ละคนจะน ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉล่ียของตนเองท่ีท าได้จากการสอบในคร้ังกอ่นๆ 
แตม้คะแนนท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัผลการสอบว่าดีกว่าเดิมเพียงใด แต้มคะแนนน้ีจะน ามารวมกนัเป็นของ
ทีม ทีมใดท่ีท าได้ถึงเกณฑ์จะได้รับใบประกาศหรือรางว ัล  วิธีน้ีเหมาะกบัวิชาท่ีมีการก  าหนด
จุดประสงค์ชดัเจนและมีค าตอบถูกค าตอบเดียว เช่นในวิชาท่ีมีการค านวณ  การใช้ภาษา ภูมิศาสตร์ 
แผนท่ี มโนมติและขอ้เท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดหลกัเบ้ืองหลงัของวิธีน้ี คือการจูงใจนักเรียน
ให้รู้จกัให้ก  าลงัใจและช่วยเหลือเพ่ือนในการเรียนรู้เน้ือหาท่ีครูถ่ายทอด ถา้นักเรียนต้องการให้ทีม
ตนได้รับรางวลั กต็้องช่วยสมาชิกในทีมเรียนรู้เน้ือหานั้น หลงัจากครูสอนบทเรียนนั้นจบ โดย
นกัเรียนอาจท างานกนัเป็นคู่และเปรียบเทียบค าตอบกนั  ไถ่ถามในส่ิงท่ีสงสัย และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั นอกจากน้ีนักเรียนในทีมสอนเพ่ือนร่วมทีมและประเมินว่าทีมตนมีจุดแข็งจุดอ่อนใดเพ่ือ
ช่วยให้ทีมท าขอ้สอบได ้วิธีน้ี แมว้่านกัเรียนจะเรียนดว้ยกนั แต่เม่ือสอบต่างคนต่างสอบไม่สามารถ
ช่วยกนัได ้นกัเรียนทุกคนจึงต้องมีความรู้ในเร่ืองท่ีเรียน  การท่ีแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบใน
ตนเองเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนพยายามท าให้ดีท่ีสุด  พยายามสอนกนัและอธิบายให้กนัและกนั 
เพราะการท่ีทีมจะประสบความส าเร็จข้ึนกบัว่าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจหรือมีทักษะในเร่ืองท่ี
เรียนเพียงใด 

2.3.3 TGT (Teams Games Tournament) ใช้วิธีการเช่นเดียวกบั STAD ต่างกนั
ตรงใชก้ารแข่งขนัประจ าสปัดาห์ระหว่างสมาชิกทีมหน่ึงกบัอีกทีมหน่ึงแทนการสอบย่อย  เพ่ือเกบ็
แตม้คะแนนให้กบัทีมของตนนกัเรียนจะแข่งขันกนัทีละ  3 คน จาก 3 ทีม ซ่ึงมีระดับความสามารถ
แตกต่างกนัตามตารางแข่งระหว่างคนท่ีมีผลการเรียนท่ีผ่านมาอยู่ในระดับเดียวกนั ผูช้นะในแต่ละ
รอบจะได ้6 แตม้ ให้กบัทีมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งระหว่างคนเกง่หรือคนอ่อนในทีมกบั
ทีมอ่ืน ผูช้นะหรือผูแ้พใ้นสปัดาห์นั้นกจ็ะไดเ้ล่ือนอนัดบัข้ึนหรือลงส าหรับการแข่งในสัปดาห์ต่อไป 
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วิธี TGT เป็นวิธีท่ีเพ่ิมการเล่นเกมเขา้ไปท าให้เกดิความต่ืนเต้นข้ึน ผูร่้วมทีมช่วยกนัและกนัส าหรับ
การเขา้แข่งในเกม โดยช่วยกนัศึกษาจากใบงานและอธิบายโจทยปั์ญหาให้แกก่นั  แต่ในขณะท่ีท า
การแข่งขนัจะไม่สามารถช่วยกนัได  ้

2.3.4 TAI (Team Assisted Individualization) วิธีน้ี น าเอาวิธี STAD และ TGT 
มาผสมผสานกนัและใชส้มาชิกกลุ่มละ 4 คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั ในขณะท่ีวิธี STAD และ 
TGT ใช้การสอนจากครูแต่วิธี  TAI ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือกบัการเรียนเป็น
รายบุคคล และในขณะท่ีวิธี STAD และ TGTน าไปใช้กบัวิชาต่างๆ แทบทุกวิชาและทุกระดับชั้น 
วิธี TAI น าไปใชส้อนคณิตศาสตร์ในระดบัประถม และในระดับมธัยมต้น   วิธี TAI นั้นนักเรียนไม่
จ าเป็นตอ้งเรียนเน้ือหาในหน่วยเดียวกนั อาจใช้วิธีเรียนจากส่ือคอมพิวเตอร์  ในขณะเรียนนักเรียน
จะช่วยกนัเรียน ช่วยกนัอธิบาย เม่ือมีการสอบต่างคนต่างสอบ  ในแต่ละสัปดาห์ ครูจะตรวจว่า
นกัเรียนทีมใดศึกษาหน่วยใดไปแลว้ และให้ใบประกาศหรือรางวลัแกที่มท่ีท าได้บรรลุเกณฑ์ผ่าน
การสอบในแต่ละหน่วย  และให้คะแนนพิเศษแกก่ลุ่มท่ีสมาชิกท างานเรียบร้อยและท าการบ้าน
ครบถว้นวิธีน้ีท าให้ครูมีเวลาในการช่วยเหลือนกัเรียนเป็นกลุ่มเลก็ท่ีต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
และตอ้งมีส่ือการสอนท่ีเป็นบทเรียนส าเร็จรูป 

2.3.5 CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) วิธี CIRC น้ี
ออกแบบส าหรับการสอนอ่านและการสอนเขียน ในขณะท่ีครูสอนกลุ่มหน่ึง นักเรียนในกลุ่มอ่ืนจะ
จบัคู่ และเรียนดว้ยกนั ท าแบบฝึกหัดดว้ยกนั เพ่ือนคู่ทีมจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นว่าเพ่ือนคู่ทีมของตน
พร้อมจะท าแบบทดสอบยอ่ยจึงจะมีการสอบยอ่ย คะแนนของทีมข้ึนอยูก่บัคู่ทีม 

2.3.6 Jigsaw วิธีน้ี Aronson และคณะ (1978) ไดอ้อกแบบจดันกัเรียนเป็นทีมละ 
6 คน เพ่ือศึกษาเน้ือหาท่ีแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ สมาชิกแต่ละคนของทีมจะศึกษาในส่วนของตน 
ต่อจากนั้นสมาชิกจากแต่ละทีมท่ีได้รับส่วนของเน้ือหาเหมือนกนัจะรวมกนั และเรียกกลุ่มท่ีมา
รวมกนัน้ีว่า “กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ” ซ่ึงจะศึกษาเน้ือหาส่วนน้ีด้วยกนั ต่อจากนั้นนักเรียนจะกลบัไปยงั
กลุ่มของตนและผลดักนัสอนเพ่ือนร่วมทีมของตนในเน้ือหาแต่ละส่วนนั้น 

2.3.7 Jigsaw II ได้มีการพฒันา Jigsaw II ข้ึนท่ีมหาวิทยาลยัจอห์นฮอปกนิส์ 
(Slavin, 1986a) วิธีน้ี นกัเรียนจะท างานเป็นทีมๆ ละ 4-5 คน เหมือนใน TGT และ STAD แต่แทนท่ี
จะมอบหมายนกัเรียนแต่ละคนในแต่ละส่วนของเน้ือหา กใ็ห้นกัเรียนทุกคนอ่านหนังสือมาล่วงหน้า
ตามท่ีครูก  าหนด และให้นักเรียนแต่ละคนรับหัวข้อท่ีตนจะต้องเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  นักเรียนท่ีได้รับ
หัวขอ้เดียวกนัพบกนัในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพ่ืออภิปรายกนั  แลว้จึงกลบัมายงัทีมของตนเพ่ือถ่ายทอด
ให้แกส่มาชิกในทีม ต่อจากนั้นนกัเรียนแต่ละคนต่างคนต่างสอบยอ่ย คะแนนในทีมข้ึนกบัคะแนนท่ี
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แต่ละคนพฒันาจากคะแนนเดิมท่ีได  ้ซ่ึงเหมือนกบัวิธี STAD ทีมใดท่ีท าได้ถึงเกณฑ์มาตรฐานกจ็ะ
ไดร้ับรางวลั 

2.3.8 Group Investigation วิธีน้ีพฒันาโดย Shlomo Sharan มหาวิทยาลยั Tel-
Aviv ประเทศอิสราเอล นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็กใช้วิธีเรียนรูปแบบอินไควรีโดยร่วมในการ
อภิปรายกลุ่ม วางแผนและท าโครงงานร่วมกนั (Sharan และ Sharan, 1976) นักเรียนจัดกลุ่มของ
ตนเอง ประกอบด้วยสมาชิก 2-6 คน แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อจากท่ีเรียนในชั้นเรียน แบ่งหัวข้อให้
สมาชิกแต่ละคนไปท าเพ่ือน ามาเขียนรายงานร่วมกนั แต่ละกลุ่มน าเสนอผลต่อเพ่ือนในชั้นเรียน  
 

ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห์ ขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

ผูว้ิเคราะห์ รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน 
ทิศนา  แขมมณี (2548) 1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอร์ (JIGSAW) 

2. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบเอส. ที. เอ. ดี. (STAD) 
3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที.เอ.ไอ. (TAI) 
4. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที.จี.ที. (TGT) 
5. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบแอล.ที. (L.T.) 
6. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจี.ไอ. (G.I.) 
7. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซี.ไป.อาร์.ซี (CIRC) 
8. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex 
Instruction) 

วชัรา  เล่าเรียนดี 
(2445) 

1. เทคนิคแบบจ๊ิกซอร์ Jigsaw  
2. เทคนิคแบบจ๊ิกซอร์ Jigsaw II 
3. เทคนิคกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ Student Teams-Achievement Division 

(STAD)  
4. Team  Assisted Individualized Instruction (TAI) 
5. เทคนิคทีมเกมแข่งขนั Teams-Games-Tournament (TGT) 
6. Learning together (LT)   
7. เทคนิคกลุ่มร่วมมือการเรียนรู้ Group Investigation (GI)  
8. เทคนิคการบูรณาการการอ่านและการเขียนเรียงความ Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC)  
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ผูว้ิเคราะห์ รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน 

กาญจนา คุณารักษ ์
(2545) 

1. แบบรวมหัวกนัคิด (Number heads together) 
2. แบบร่วมมือกนั (co-op-co-op)  
3. แบบประสานความรู้ (jigsaw) 
4. แบบประชุมโต๊ะกลม (Roundtable) 
5. แบบสนทนาโต๊ะกลม (Round robin) 
6. แบบอาศัยผลสัมฤทธ์ิของทีม (Student Teams Achievement 
Divisions =STAD) 
7. แบบจดัเกมแข่งขนั (Teams-Game Tournament = TGT)  

แบบทีมช่วยเหลือปัจเจกบุคคล (Team Assisted Individualization = 
TAI) 

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ 
(2551) 

1. STAD 
2. TGT 
3. TAI 
4. CIRC 
5. Jigsaw 
6. Jigsaw II 
7. Group Investigation 

 
ตารางท่ี 4  แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบ ขั้นตอนของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มร่วมมือ

การเรียนรู้ Group Investigation (GI) 

ผูว้ิเคราะห์ รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน 
ทิศนา  แขมมณี (2548) 1. จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ  

2. กลุ่มย่อยศึกษาเน้ือหาสาระร่วมกนั 
3. สมาชิกแต่ละคน ไปศึกษาหาขอ้มูล/ค าตอบมาให้กลุ่ม กลุ่มอภิปราย
ร่วมกนัและสรุปผลการศึกษา 
4. กลุ่มเสนอผลงานของกลุ่ม 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
ผูว้ิเคราะห์ รูปแบบการเรียนแบบโครงงาน 

วชัรา  เล่าเรียนดี 
(2445) 

1. การเลือกเร่ืองท่ีสนใจ 
2. การจดัทีมเพ่ือท าการศึกษาแบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้  
3. การด าเนินการศึกษาส ารวจเร่ืองท่ีไดเ้ลือกแลว้  
4. การเตรียมเสนอผลงาน 
5. การน าเสนอผลงาน 
6. การประเมินผลงาน 

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์  
(2551) 

1. นกัเรียนจดักลุ่มของตนเอง ประกอบดว้ยสมาชิก 2-6 คน  
2. แต่ละกลุ่มเลือกหัวขอ้จากท่ีเรียนในชั้นเรียน แบ่งหัวขอ้ให้สมาชิก
แต่ละคนไปท า 
3. น ามาเขียนรายงานร่วมกนั  
แต่ละกลุ่มน าเสนอผลต่อเพ่ือนในชั้นเรียน 

 

จากการสงัเคราะห์ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
โครงสร้างกจิกรรมรูปแบบ GI (Group Investigation) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี        

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา (Topic selection) 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผนร่วมมือในการท างาน (Collaborative planning)  
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้(Implementation)             
ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานท่ีท า (Analysis and synthesis)    
ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการน าเสนอผลงาน (Presentation of final report)                 
ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

จากการศึกษากระบวนการของการท างานร่วมกนัและการเรียนแบบร่วมมือนั้น ส่ิงท่ี
ส าคัญคือ การส่ือสารระหว่างผูเ้รียนด้วยกนัเอง ตั้ งแต่เร่ิมต้นกระบวนการจนเสร็จส้ิน เพราะถ้า
ส่ือสารกนัไม่เขา้ใจ ผิดพลาดแลว้จะส่งผลต่อการด าเนินกจิกรรมอย่างแน่นอน จึงต้องท าการศึกษา
รายละเอียดเก ีย่วกบักระบวนการ และทกัษะการส่ือสารให้เกดิความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)        

3.1 ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 
Driscoll (2002: 1) ได้แบ่งแนวคิดของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว ้4 แนวคิด 

ดงัน้ี 
3.1.1 แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-based 

technology)  กบัการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา 
3.1.2 แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ี

ดีท่ีสุดจากการจดักจิกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนก ็
ได ้

3.1.3 แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกบัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเผชิญหนา้ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน  

3.1.4 แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกบัการท างานจริง  
ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดท่ี 3 คือ แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียน

การสอนทุกรูปแบบกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเผชิญหน้าระหว่างผูเ้รียนกบั
ผูส้อนเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั  

นอกจากแนวคิดเก ีย่วกบัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ยงัมีนักวิชาการและนักการ
ศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

Smith (2001) ไดใ้ห้นิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็นการจัดการเรียน
การสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ข้อความเสียงและการ
ประชุมทางโทรศพัท์ ผสมผสานกบัการจดัการศึกษาแบบดั้งเดิม 

Coil and Moonen (2001) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบเผชิญหนา้กบัการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกนั ซ่ึงมีทั้ งส่วนประกอบท่ีเป็น
การเรียนในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้องค์ประกอบของการเรียนแบบออนไลน์
เติมเต็มในช่องว่างของการเรียนในห้องเรียน 

Driscoll (2002:1) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสาน
เทคโนโลยกีารสอนในทุกรูปแบบ เช่น วิดีโอเทป ซีดีรอม การเรียนการสอนผ่านเว็บ ภาพยนตร์ เข้า
กบัการเรียนแบบเผชิญหนา้ ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 

Garnham and Kaleta (2002) ให้นิยามการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็นการเรียน
ท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากเป็นการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุด
ของการสอนในห้องเรียนและคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของการสอนออนไลน์เข้าด้วยกนั เพ่ือให้ผูเ้รียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70 

 

 

 

สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระ ท าให้เกดิการเรียนท่ีกระฉับกระเฉง และสามารถลดเวลาในการเข้าชั้น
เรียนได ้

Voos (2003) ให้นิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ว่าเป็นการผสมผสานการ
เรียนแบบเผชิญหนา้กบัการเรียนโดยใชส่ื้อออนไลน์เข้าด้วยกนั ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ช่วยให้ประหยดัเวลาและลดการใชท้รัพยากรได้ 

Thorne (2003) ให้ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็นขอ้แนะน าใน
การปรับปรุงการเรียนรู้ท่ีท้าทายและพฒันาความต้องการส่วนบุคคล การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานน้ีเป็นการรวมนวตักรรมและความกา้วหน้าหน้าทางเทคโนโลยีเข้าด้วยกนั ด้วยการมี
ปฏิสมัพนัธ์บนการเรียนแบบออนไลน์และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้ งเดิม การเรียนการสอน
แบบผสมผสานน้ีมีส่วนสนบัสนุนและช่วยให้การเรียนรู้ดีข้ึน โดยการติดต่อแบบส่วนตวักบัผูส้อน 

Harriman (2004) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็นการผสมระหว่างการ
เรียนการสอนออนไลน์ กบัการเรียนแบบเผชิญหน้าเข้าด้วยกนั โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผูเ้รียน เรียน
ไดอ้ยา่งเต็มตามศกัยภาพ และบรรลุเป้าหมายของการเรียน 

สรุปความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็นการเรียนการสอนท่ีผสม
สานระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ โดยเลือกใช้เทคนิค 
วิธีการของการเรียนแต่ละรูปแบบให้เหมาะสมกบักบักจิกรรมการเรียนรู้นั้นๆ 

3.2 องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน 
Rovai and Jordan (2004) ระบุองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานว่า มี 4 องค์ประกอบ ดงัน้ี  
3.2.1   การผสมผสาน ส่ือผสมและทรัพยากร เสมือนในระบบเค รือ ข่า ย

อินเทอร์เน็ต (blended multimedia and virtual internet resources) โดยประกอบไปดว้ย 
3.2.1.1 Video/DVD 
3.2.1.2 Virtual Field Trips 
3.2.1.3 Interactive Websites 
3.2.1.4 Software Packages 
3.2.1.5 Broadcasting 

3.2.2   การผสมผสานโดยใช้  Classroom Websites ในการสร้างสภาพแวดลอ้ม
ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ส าหรับประกาศข่าวสาร งานท่ีมอบหมาย รับส่ง
การบา้น การประเมินผล การประกาศผลการเรียน เป็นต้น โดยผูส้อนอาจจะสร้างเว็บไซต์เพ่ือการ
เรียนการสอนดว้ยตนเอง หรืออาจจะท าการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ท่ีเก ีย่วขอ้ง 
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3.2.3   การผสมผสานโดยใชร้ะบบบริการจดัการหลกัสูตร (Course Management 
Systems) ในการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานผูส้อนใช้ระบบบริหารจัดการหลกัสูตร เพ่ือ
ช่วยในการติดต่อส่ือสารและการบริหารจดัการกจิกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  

3.2.4   การผสมผสานโดยการใช้การสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา 
(Synchronous and Asynchronous Discussions) โดยการเรียนการสอนน้ีเป็นการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมกบัการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกนั โดยการใช้เทคโนโลยี
ของการเรียนแบบออนไลน์เพ่ือเข้ามาเติมในส่วนของส่ิงแวดลอ้มในการเรียนแบบเผชิญหน้าคือ 
การประยกุต์ใชก้ารติดต่อส่ือสารผ่านการสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา โดยผูส้อนเป็นผู้
ก  าหนดหัวข้อในการสนทนา อ านวยความสะดวกในการสนทนา จัดบรรยากาศในการเรียนให้
เหมือนกบัการสนทนาระหว่างผู ้เรียนในห้องเรียน  โดย Donaldson and Conrad (2002) ได้ให้
ขอ้เสนอแนะในการเลือกการจดัการสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา ว่า ควรค านึงถึงจุดเดิน
และจุดดอ้ยของการสนทนาแต่ละแบบ คือ การสนทนาแบบต่างเวลา (Asynchronous Discussions) 
เหมาะส าหรับการส่ือสารเป็นรายบุคคลโดยรูปแบบการสนทนาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีช่วงเวลาใน
กาสะทอ้นความคิดของตนเองในแบบท่ียืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียน  ในขณะท่ีการสนทนาแบบประสานเวลา (Synchronous Discussions) เหมาะส าหรับการท า
กจิกรรมกลุ่มท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งการไดข้อ้สรุปหรือการตอบสนองจากสมาชิกภายในกลุ่ม  และควร
จดัเป็นกลุ่มเลก็  

Donald Clark (2003: 12-22) แบ่งองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
เป็น 12 กลุ่ม โดยจัดเป็น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านออนไลน์ (Online) 6 กลุ่มและ
องค์ประกอบดา้นออฟไลน์ (Offline) 6 กลุ่ม ดงัน้ี  

3.2.1 ดา้นออนไลน์ (Online)  6 กลุ่มไดแ้ก ่
3.2.1.1 เน้ือหาการเรียนแบบออนไลน์ (Online Learning Content)  

ประกอบดว้ย 
3.2.1.1.1 แหล่งทรัพยากรการเรียนพ้ืนฐาน 
3.2.1.1.2   การปฏิสมัพนัธ์ดา้นเน้ือหาทัว่ไป 
3.2.1.1.3   การปฏิสมัพนัธ์ดา้นเน้ือหาเฉพาะดา้น 
3.2.1.1.4   การสนบัสนุนดา้นการปฏิบติัการ 
3.2.1.1.5   สถานการณ์จ าลอง 
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3.2.1.2 ผู ้สอนอิเล็กทรอนิกส์, ผู ้ช้ีแนะอิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีปรึกษา
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-tutoring, e-coaching or e-mentoring) ประกอบดว้ย 

3.2.1.2.1   ผูส้อนอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.2.1.2.2   ผูช้ี้แนะอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.2.1.2.3  ผูป้ระสานงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.2.1.2.4   การให้ผลยอ้นกลบั 

3.2.1.3  การเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์     (Online Collaborative 
Learning) ประกอบดว้ย 

3.2.1.3.1   การร่วมมือแบบต่างเวลา ไดแ้ก ่ อีเมล ์กระดานข่าว 
3.2.1.3.2   การร่วมมือแบบประสานเวลา ได้แก ่การสนทนา 

การใชข้อ้มูลร่วม การประชุมโดยใชเ้สียง การประชุมผ่านวิดีทศัน์ และห้องเรียนเสมือน 
3.2.1.4  การจัดการความรู้แบบออนไลน์      (Online Knowledge 

Management) ประกอบดว้ย  
3.2.1.4.1   การสืบคน้ฐานความรู้ 
3.2.1.4.2   แหล่งขอ้มูล 
3.2.1.4.3   เอกสารและการเรียนคน้ขอ้มูล 
3.2.1.4.4   การซกัถามผูเ้ช่ียวชาญ 

3.2.1.5   เวบ็ (The Web) ประกอบดว้ย 
3.2.1.5.1   เคร่ืองมือการสืบคน้ 
3.2.1.5.2   เวบ็ไซต์ 
3.2.1.5.3   กลุ่มผูใ้ชง้าน 
3.2.1.5.4   เวบ็ไซต์ดา้นธุรกจิ 

3.2.1.6   การเรียนแบบเคล่ือนท่ี (Mobile Learning) 
3.2.1.6.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแลปทอป 
3.2.1.6.2   เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
3.2.1.6.3   โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  
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3.2.2   ดา้นออฟไลน์ (Offline) 6 กลุ่ม ไดแ้ก ่
3.2.2.1  การเรียนในท่ีท างาน   (Workplace Learning) ประกอบดว้ย 

 3.2.2.1.1  ผูจ้ดัการเรียนการสอน เป็นผูพ้ฒันาการเรียนการสอน 
 3.2.2.1.2   การเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน 
 3.2.2.1.3   การเรียนแบบโครงการ 
 3.2.2.1.4   การฝึกงาน 
 3.2.2.1.5   การติดตามผล 
 3.2.2.1.6   การมอบหมายงาน 
 3.2.2.1.7   การเยีย่มชมนอกสถานท่ี 

3.2.2.2   ผูส้อน ผูช้ี้แนะหรือท่ีปรึกษาในชั้นเรียน (Face-to-Face tutoring, 
Coaching or Mentoring) ประกอบดว้ย 

 3.2.2.2.1   ผูส้อน 
 3.2.2.2.2   ผูช้ี้แนะ 
 3.2.2.2.3   ท่ีปรึกษา 
 3.2.2.2.4   ขอ้มูลป้อนกลบั 

3.2.2.3   ห้องเรียนแบบดั้งเดิม (Classroom) ประกอบดว้ย 
 3.2.2.3.1   การสอนแบบบรรยายหรือการน าเสนองาน 
 3.2.2.3.2   การสอน 
 3.2.2.3.3   การฝึกปฏิบติั 
 3.2.2.3.4   การสัมมนา 
 3.2.2.3.5   บทบาทสมมติ 
 3.2.2.3.6   สถานการณ์จ าลอง 
 3.2.2.3.7   การประชุม 

3.2.2.4   ส่ือส่ิงพิมพ์ (Distributable print media)  ประกอบดว้ย 
 3.2.2.4.1   หนงัสือ 
 3.2.2.4.2   นิตยสาร 
 3.2.2.4.3   หนงัสือพิมพ์ 
 3.2.2.4.4   แบบฝึกหัด 
 3.2.2.4.5   วารสาร 
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3.2.2.5   ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Distributable electronic media) ประกอบดว้ย 
 3.2.2.5.1   เทปคาสเซทท์ 
 3.2.2.5.2   ซีดี 
 3.2.2.5.3   วิดีโอเทป 
 3.2.2.5.4   ซีดีรอม 
 3.2.2.5.5   ดีวีดี 

3.2.2.6   ส่ือส าหรับเผยแพร่ (Broadcast media)  ประกอบดว้ย 
 3.2.2.6.1   โทรทศัน์ 
 3.2.2.6.2   วิทย ุ
 3.2.2.6.3   โทรทศัน์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงองค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน 
องค์ประกอบออฟไลน์ องค์ประกอบออนไลน์ 

การเรียนในท่ีท างาน 
(Workplace Learning)   

 ผูจ้ดัการเรียนการ
สอนเป็นผูพ้ฒันาการ
เรียนการสอน 
 การเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบติังาน 
 การเรียนแบบ
โครงการ 
 การฝึกงาน 
 การติดตามผล 
 การมอบหมาย
งาน 
 การเยีย่มชมนอก
สถานท่ี 

เน้ือหาการเรียนแบบ
ออนไลน์ (Online 
Learning Content)   

 แหล่งทรัพยากรการ 
เรียนพ้ืนฐาน 
 การปฏิสัมพนัธ์ดา้น 
เน้ือหาทัว่ไป 
 การปฏิสัมพนัธ์ดา้น 
เน้ือหาเฉพาะดา้น 
 การสนบัสนุนดา้น 
การปฏิบติัการ 
 สถานการณ์จ าลอง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
ผูส้อน ผูช้ี้แนะหรือท่ี
ปรึกษาในชั้นเรียน 
(Face-to-Face 
tutoring, Coaching or 
Mentoring) 

 ผูส้อน 
 ผูช้ี้แนะ 
 ท่ีปรึกษา 
 ขอ้มูลป้อนกลบั 
 

ผูส้อนอิเล็กทรอนิกส์, 
ผูช้ี้แนะ
อิเลก็ทรอนิกส์หรือท่ี
ปรึกษาอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-tutoring, e-
coaching or e-
mentoring) 

 ผูส้อน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ผูช้ี้แนะ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ผูป้ระสานงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 การให้ผลยอ้นกลบั 
ห้องเรียนแบบดั้งเดิม 
(Classroom) 

 การสอนแบบ
บรรยายหรือการ
น าเสนองาน 

 การสอน 
 การฝึกปฏิบติั 
 การสัมมนา 
 บทบาทสมมติ 
 สถานการณ์

จ าลอง 
 การประชุม 

การเรียนรู้ร่วมกนั
แบบออนไลน์ 
(Online 
Collaborative 
Learning) 

 การร่วมมือแบบต่าง
เวลา ไดแ้ก ่อีเมล ์
กระดานข่าว 

 การร่วมมือแบบ
ประสานเวลา ไดแ้ก ่
การสนทนา  

 การใชข้อ้มูลร่วม,  
การประชุมโดยใช้
เสียง,การประชุม
ผ่านวีดิทศัน์และ
ห้องเรียนเสมือน 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(Distributable 
electronic media)   

 เทปคาสเซทท์ 
 ซีดี 
 วิดีโอเทป 
 ซีดีรอม 
 ดีวีดี 

เวบ็ (The Web)  เครืองมือสืบคน้ 
 เวบ็ไซต์ 
 กลุ่มผูใ้ชง้าน 
 เวบ็ไซต์ดา้นธุรกจิ 

ส่ือส าหรับเผยแพร่ 
(Broadcast media)   

 โทรทศัน์ 
 วิทย ุ
 โทรทศัน์ท่ีมี

ปฏิสมัพนัธ์ 
 

การเรียนแบบ
เคล่ือนท่ี (Mobile 
Learning) 
 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบแลปทอป 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

 โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
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Carman (2003: 2) ไดใ้ห้แนวคิดเก ีย่วกบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่ามี
องค์ประกอบทั้งหมด 5 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี  

3.2.1 เหตุการณ์สด (Live Events)   เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนแบบ
ประสานเวลาท่ีผู ้สอนกบัผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนในเวลาเดียวกนั  เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก ่
ห้องเรียนเสมือน 

3.2.2 การเรียนตามอัตราการเรียนรู้ของผู้เรียน (Self-Paced Learning) เป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เ รียนท่ี เรียนในแต่ละคน โดยผู้เ รียนใช้ระยะเวลาเรียนตาม
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนเอง   เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก ่เคร่ืองมือปฏิสัมพนัธ์ บทเรียนผ่านเว็บ 
หรือซีดีรอมเพ่ือการเรียนการสอน 

3.2.3 การเรียนแบบร่วมมือ (Collaboration) เป็นการจัดส่ิงแวดลอ้มทางการ
เรียนให้ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้ โดยใช้เคร่ืองมือ ได้แก ่ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ , 
การอภิปราย, การสนทนาออนไลน์ 

3.2.4 การประเมินผล (Assessment) เป็นการวดัและประเมินความรู้ของผูเ้รียน 
โดยใช้การประเมินผลกอ่นเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผูเ้รียนกอ่นท่ีจะเรียน วดัและ
ประเมินผลหลงัเรียนเพ่ือวดัและประเมินความรู้ ความสามารถว่ามีความกา้วหนา้เพียงใด  

3.2.5 อุปกรณ์สนบัสนุน (Performance Support Materials) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ท างานสามารถส่งเสริมความคงทนในการจ าและการส่งผ่านความรู้ได้เป็นอย่างดี โดยใช้เคร่ืองมือ 
ไดแ้ก ่มือถือแบบพกพา, เอกสารแหล่งอา้งอิง, การให้ความช่วยเหลือในงาน 

3.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
Nick Van Dam (2003) กล่าวถึงลกัษณะการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่ามี  3 

ลกัษณะคือ 
3.3.1   การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า เป็นการเรียนการสอนท่ีผู ้สอนและ

ผูเ้รียนอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั เวลาเดียวกนั 
3.3.2   การเรียนด้วยตนเองบนเว็บ การเรียนการสอนชนิดน้ีเป็นการเรียนการ

สอนแบบต่างเวลา หรือการเรียนแบบร่วมมือโดยท่ีผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน แต่
ไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัผูเ้รียนคนอ่ืน หรือผูส้อนในเวลาเดียวกนั 

3.3.3   การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เป็นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน โดยท่ีผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ในเวลาเดียวกนั แต่ต่างสถานท่ีกนั เ ป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบประสานเวลา  
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Singh and Reed (2001) เสนอรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3 รูปแบบ
ดงัน้ี 

3.3.1   รูปแบบการประสานเวลาทางกายภาพ  รูปแบบน้ีเป็นการสอนใน
ห้องเรียนโดยผูส้อน ใชก้ารฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ และการศึกษานอกสถานท่ี  

3.3.2   รูปแบบการประสานเวลาทางออนไลน์    รูปแบบน้ีใช้การประชุมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์, ห้องเรียนเสมือน, การสมัมนาทางเวบ็และการกระจายเสียงทางเครือข่าย รวมทั้ งการ
ให้ค าปรึกษาและการสนทนาออนไลน์ 

3.3.3   รูปแบบต่างเวลา, เรียนด้วยความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเอง 
รูปแบบน้ี ใชเ้อกสารและเวบ็เพจ การอบรมโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐาน การประเมินผล การส ารวจ 
สถานการณ์จ าลอง  ระบบติดตามพฤติกรรมผู้เรียน  ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และกระดาน
สนทนา 

Purnima Valiathan (2002) ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็น  3 
รูปแบบดงัน้ี 

3.3.1   การพัฒนาการเรียนด้านทักษะ (Skill-driven learning) เป็นการเรียนท่ี
ผสมผสานระหว่างการเรียนตามอตัราความเร็วในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน กบัการสอนโดย
ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนในการเรียนเพ่ือพฒันาความรู้และทักษะใน
การเรียน 

3.3.2   การพัฒนาการเรียนด้านเจตคติ  (Attitude-driven learning)  โดยการ
ผสมผสานส่ือท่ีหลากหลายส าหรับแต่ละสถานการณ์เพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการส่งผ่านความรู้เพ่ือ
พฒันาพฤติกรรมเฉพาะดา้นของผูเ้รียน 

3.3.3   การพัฒนาการเรียนด้านความสามารถ (Competency-driven learning) 
เป็นการผสมผสานเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการสร้าง การจัดการองค์ความรู้ โดยมีผูส้อนเป็น
ผูใ้ห้ค าแนะน าในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 6 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการพฒันาการ
เรียนดา้นทกัษะ (Skill-driven learning) 
รายการ ใชเ้ทคโนโลยี ไม่ใชเ้ทคโนโลยี 

การประกาศ  ระบบบ ริห ารจั ดกา ร
เ รี ย น ก า รส อน ผ่ า น
เครือข่าย (LMS) 

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 จดหมาย 
 โทรศพัท์ 

ส่วนการอธิบายภาพรวม  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสมัมนาทางเวบ็ 

 การเรียนในห้องเรียน 

การเรียนตามอตัราเร็วในการ
เรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

 เวบ็เพ่ือการสอน 
 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 EPSS 
 สถานการณ์จ าลอง 

 บทความ 
 หนงัสือ 
 การสอนงาน 
 การฝึกอบรมระหว่าง

ปฏิบติังาน 
การตอบขอ้ซกัถาม  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 ค าถามท่ีพบบ่อย 
 ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ บ บ

เผชิญหนา้ 

การสาธิต  การประชุมผ่านเวบ็ 
 สถานการณ์จ าลอง 

 การเรียนในห้องเรียน 

การปฏิบติั  สถานการณ์จ าลอง  การให้ท าแบบฝึกหัดใน
สมุดแบบฝึกหัด 

การแจง้ผลป้อนกลบั  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  การประชุมแบบ
เผชิญหนา้ 

 ใบรายงานผลการเรียน 
ความใกลชิ้ดระหว่างเรียน  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 การสมัมนาทางเวบ็ 
 การเรียนในห้องเรียน 

การทดสอบ  การทดสอบผ่านเวบ็  การทดสอบใน 
ห้องเรียน 
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ตารางท่ี 7 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการพฒันาการ
เรียนดา้นเจตคติ (Attitude-driven learning) 
รายการ ใชเ้ทคโนโลยี ไม่ใชเ้ทคโนโลยี 

การประกาศ  ระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนผ่านเค รื อข่ า ย 
(LMS) 

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 จดหมาย 
 

ส่วนการอธิบายภาพรวม  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสมัมนาทางเวบ็ 

 การเรียนในห้องเรียน 

การเรียนตามอตัราเร็วในการ
เรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

 เวบ็เพ่ือการสอน 
 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 EPSS 
 สถานการณ์พลอง 

 บทความ 
 หนงัสือ 
 สมุดแบบฝึกหัด 

การตอบขอ้ซกัถาม  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 ค าถามท่ีพบบ่อย 
 การสนทนาออนไลน์ 

 การประชุมแบบ
เผชิญหนา้กบัผูเ้ช่ียวชาญ 

การประเมินผล  สถานการณ์จ าลอง  การทดสอบ 
การเรียนรู้ร่วมกนั  การสมัมนาทางเวบ็ 

 การสนทนา 
 บทบาทสมมติกบัเพ่ือน 

การปฏิบติั  สถานการณ์จ าลอง  บทบาทสมมติกบัเพ่ือน 
ผลป้อนกลบัและความใกลชิ้ด
ระหว่างเรียน  

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสมัมนาทางเวบ็ 

 การเรียนในห้องเรียน 
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ตารางท่ี 8 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการพฒันาการ
เรียนดา้นความสามารถ (Competency-driven learning) 
รายการ ใชเ้ทคโนโลยี ไม่ใชเ้ทคโนโลยี 

การแนะแนวทางในการเรียน  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  โทรศพัท์ 
 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้  พ้ืนท่ีบนอินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ต 

 การเรียนเป็นกลุ่ม 

การปฏิบติั  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การอภิปรายเป็นคณะ 
 สถานการณ์จ าลอง 

 การประชุมแบบ 
เผชิญหนา้ 

 การฝึกปฏิบติัการ 
 โทรศพัท์ 

การอภิปราย  การอภิปรายเป็นคณะ 
 การสนทนาออนไลน์ 

 การประชุมแบบ
เผชิญหนา้ 

 ฝึกปฏิบติัการ 
 โทรศพัท์ 

การลงขอ้สรุปเก ีย่วกบัปัญหา  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสนทนาออนไลน์ 

 การประชุมแบบ
เผชิญหนา้ 

 
รูปแบบการเรียน  การเกบ็ข้อมูลในการเรียน

โดยใช้ระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่าย  

 เอกสาร 
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Donald Clark (2003: 34-40) ไดแ้บ่งรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว ้4 
แบบ ดงัน้ี 

3.3.1 รูปแบบองค์ประกอบ (Component) 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 2  รูปแบบองค์ประกอบ (Component) 
 

 เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือการเรียนการสอนและวิธีการเรียนการ
สอนแยกออกจากกนัในแต่ละประเภท โดยท่ีส่ือและวิธีการแต่ละวิธีการจะมีบทบาทและหน้าท่ีเป็น
ของตนเอง โดยรูปแบบน้ีจะเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีง่ายท่ีสุดท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ มีการก  ากบัตนเอง ท่ี รู้ว่าตนเองจะเรียนอย่างไรและรู้วิธีการเรียนรู้ของ
ตนเองว่าควรจะใชแ้หล่งการเรียนรู้ชนิดใด 
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3.3.2 รูปแบบผสมผสาน (Integrated)  
 
 

 

 
แผนภาพท่ี 3  รูปแบบผสมผสาน (Integrated) 
 

รูปแบบผสมผสานถูกออกแบบมาเพ่ือท่ีจะผสมผสานองค์ประกอบทั้ งหลายให้อยู่
ในโครงสร้างเดียว โดยแต่ละองค์ประกอบถูกออกแบบให้เช่ือมโยงกนัทั้ งหมด โดยมีองค์ประกอบ
ดงัน้ี  

3.3.2.1 การออกแบบตวัหนงัสือ โลโก ้แม่แบบ ให้เป็นแบบแผนเดียวกนั
ทั้งหมด 

3.3.2.2 การเช่ือมโยงจากจุดหน่ึงไปยงัจุดอ่ืนๆ  เช่นจากการเรียนแบบ e-
learning  ไปสู่การเรียนแบบร่วมมือ, จากเอกสารไปยงัเวบ็ไซต์  

3.3.2.3 ความเป็นอิสระในการฝึกปฏิบติั 
3.3.2.4 การประเมินผล โดยเลือกรูปแบบการประเมินผลท่ีเหมาะสม ไม่

ว่าจะเป็นการประเมินทางออนไลน์ท่ีท าไดท้ั้งการประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลหลงั
เรียน 
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3.3.3 รูปแบบความร่วมมือ (Collaborative) 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 4  รูปแบบความร่วมมือ (Collaborative) 
 

รูปแบบความร่วมมือจะเป็นการรวมองค์ประกอบต่างๆและผูเ้รียนเข้าด้วยกนัโดย
ให้ความช่วยเหลือ, การอ านวยความสะดวก, การทบทวนทั้งทางเผชิญหนา้หรือแบบผ่านเคร่ืองมือ 
อิเลก็ทรอกนิกส์  โดยมีรูปแบบของความร่วมมือเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

3.3.3.1 หน่ึงต่อหน่ึง โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารคือ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์
, ระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (LMS) 

3.3.3.2 หน่ึงต่อหลายคน  โดยใช้ความสัมพันธ์ทางไซเบอร์ในการ
ติดต่อส่ือสาร  

3.3.3.3 กลุ่ม เป็นการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารการเรียนรู้  การช่วยเหลือกนั 
การดูแลซ่ึงกนัและกนั 
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3.3.4 รูปแบบแผ่ขยาย (Expansive) 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 5 รูปแบบแผ่ขยาย (Expansive) 
 
  รูปแบบน้ีจะเป็นแบบไร้พรมแดน โดยใชอ้งค์ประกอบต่างๆ จากการเรียนไปสู่การ
ท างาน การใชเ้อกสารเป็นแหล่งทรัพยากร การใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ การใช้เว็บรวมทั้ งการเรียนแบบ
เคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นการใช้ส่ือและทรัพยากร รวมทั้ งวิธีการเรียนท่ีหลากหลายผสมผสานกนัในการ
เรียนรู้ 

3.4  การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

The Training Place (2004) ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า
ประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.4.1 การวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning) 
3.4.2 การออกแบบ (Design Solutions) 
3.4.3 การพฒันา (Development) 
3.4.4 การน าไปใช้ (Implementation) 
3.4.5 การประเมินผล (Evaluation) 

โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
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3.4.1 การวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning)  
3.4.1.1 วิเคราะห์ผูเ้รียน คุณสมบติั องค์กรการเรียนรู้ ความตอ้งการของ

ระบบ 
3.4.1.2 วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน  
3.4.1.3 วิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน การวางแผน การน าไปใช ้ การ

ทดสอบและประเมินผล 
3.4.1.4 วิเคราะห์แผนงาน กระบวนการท างาน การน าไปใช้เพ่ือการ

พฒันาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท างาน 
3.4.1.5 วิเคราะห์ความตอ้งการพ้ืนฐาน 

3.4.2 การออกแบบ (Design Solutions) ประกอบดว้ย 
3.4.2.1 ก  าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.4.2.2 ออกแบบให้เหมาะสมกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.4.2.3 ออกแบบให้เหมาะสมกบัประเภทของการเรียนรู้  
3.4.2.4 ออกแบบบริบทท่ีเก ีย่วขอ้ง เช่น บา้น ท่ีท างาน ห้องเรียน การฝึก

ปฏิบติั และการเรียนแบบร่วมมือ 
3.4.2.5 ออกแบบคุณลกัษณะผูเ้รียน เช่น การก  ากบัตนเอง เพ่ือนช่วย

เพ่ือน ผูฝึ้กสอนและผูเ้รียน ผูแ้นะน าและผูเ้รียน ผูจ้ดัการและผูเ้รียน 
3.4.3 การพฒันา (Development) แบ่งเป็น 3  องค์ประกอบดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 9 แสดงองค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในส่วนของการ

พฒันา 
แบบต่างเวลา 

(Asynchronous) 
แบบประสานเวลา 

(Synchronous) 
แบบเผชิญหนา้ 
(Face-to-Face) 

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 กระดานข่าว 
 การสนทนา 
 ฐานความรู้ 
 เคร่ืองมือการเรียน 
 ระบบบริหารจดัการเน้ือหา 

 

 การประชุมทางเสียง 
 การประชุมทางวิดีโอ 
 การประชุมผ่านดาวเทียม 
 ห้องปฏิบติัการออนไลน์ 
 ห้องเรียนเสมือน 
 การประชุมออนไลน์ 
 การอภิปรายออนไลน์ 

 ห้องเรียน 
 ห้องปฏิบติัการ 
 การพบปะพูดคุย 
 การประชุม 
 มหาวิทยาลยั 
 การฝึกปฏิบติังานนอก

สถานท่ี 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
แบบต่างเวลา 

(Asynchronous) 
แบบประสานเวลา 

(Synchronous) 
แบบเผชิญหนา้ 
(Face-to-Face) 

 ระบบบริหารจดัการเรียน
การสอน 

 เคร่ืองมือการเรียนรู้ทาง
เวบ็ 

 เวบ็ไซต์ 
 ระบบการคา้

อิเลก็ทรอนิกส์ 
 ระบบติดตามพฤติกรรม

การเรียน 
 บทความ 
 หนงัสือ 
 ค าถามท่ีถูกพบบ่อย 
 สถานการณ์จ าลอง 
 การอบรมดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ 
 ซีดีรอม 
 วิดีโอ 
 การติดตามการส่งการบา้น 
 การทดสอบและ

ประเมินผล 
 แบบสอบถาม 

การประชุมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

  ท่ีปรึกษา 
 เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 กลุ่มสนบัสนุน 
 การปฐมนิเทศ 
 การอภิปราย 
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3.4.4 การน าไปใช้ (Implementation) 
โดยพิจารณาบุคคลท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการเรียนการสอนไดแ้ก ่ผูเ้รียน ผูจ้ัดการ เพ่ือน ผู ้

ฝึกสอนแหล่งทรัพยากรและองค์กร  นอกจากน้ียงัให้พิจารณาถึงประเด็นท่ีเก ีย่วข้องกบัองค์กร
แผนการน าไปใช,้ แผนการใชเ้ทคโนโลย ีและความตอ้งการอ่ืนๆ ท่ีเก ีย่วขอ้ง 

3.4.5 การประเมินผล (Evaluation) 
เป็นการประเมินว่าจะวดัอะไรและใชอ้ะไรเป็นเกณฑม์าตรฐานในการวดั  

Singh (2003) ไดเ้สนอรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมสานไวด้งัน้ี 
3.4.1 การผสมผสานการเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์ 
เป็นรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุด โดยการเรียนแบบออนไลน์หมายถึงการเรียนผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ส่วนการเรียนแบบออฟไลน์นั้นหมายถึงการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
ผูส้อนจะใชช่้องทางทั้งสองอยา่งน้ีร่วมกนัในการจดัการเรียนการสอน 

3.4.2 การผสมผสานการเรียนดว้ยตนเองและการเรียนแบบร่วมมือ 
การเรียนดว้ยตนเอง จะเป็นการเรียนดว้ยความตอ้งการและความพร้อมของผูเ้รียน

เอง ส่วนการเรียนแบบร่วมมือนั้นจะอาศยัการส่ือสารระหว่างผูเ้รียนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
3.4.3 การผสมผสานระหว่างการเรียนแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง  
การเรียนแบบมีโครงสร้างจะพบในการจัดเน้ือหาสาระในหนังสือ ต ารา ส่วนการ

เรียนแบบไม่มีโครงสร้างนั้นพบได้ในท่ีท างาน ซ่ึงอาจจะได้จากการติดต่อส่ือสาร การพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

3.4.4 การผสมผสานเน้ือหาทัว่ไปและเน้ือหาเฉพาะ 
เน้ือหาแบบทัว่ไปนั้นสามารถน ามาเป็นเน้ือหาเฉพาะไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ทั้ งใน

ห้องเรียนและออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบันเน้ือหาทั้ งหลายจะท าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน SCROM ท่ี
สามารถน าเน้ือหานั้นไปใชร่้วมกนัได ้

3.4.5 การผสมผสานการเรียนแบบฝึกปฏิบติัและการลงมือท า 
ความพอดีของการเรียนแบบผสมผสานคือการเติมเต็มการเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนฝึก

ปฏิบติัและการช่วยเหลือ สนบัสนุนผูเ้รียน รวมทั้ งการสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีเหมาะสม
แกผู่เ้รียน 

จากงานวิจัยของ Rovai and Jordan (2004)  ได้ศึกษาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนปกติ การเรียนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน์ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ านวน 68 และอาสาสมคัร จ านวน 86 คน โดยแบ่งเป็นการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติประกอบดว้ยนกัศึกษาจ านวน 26 คนและอาสาสมคัรจ านวน 24 คน รูปแบบการเรียน
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แบบผสมสาน ประกอบดว้ยนกัศึกษาจ านวน 28 คนและอาสาสมคัรจ านวน 23 คน  และการเรียน
แบบออนไลน์ ประกอบด้วยนักศึกษาจ านวน 25 คนและอาสาสมคัรจ านวน 21 คน จากการวิจัย
พบว่า การเรียนแบบผสมผสานสามารถสร้างความรู้สึกการเรียนรู้แบบเป็นชุมชนได้ดีกว่ารูปแบบ
อ่ืน โดยท าให้เกดิบรรยากาศการเรียนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เน้นการเรียนแบบกระตือรือร้น
ท่ีใชก้ระบวนการเรียนแบบร่วมมือและสร้างสงัคมแห่งความรู้ ความเขา้ใจ  

 

ตารางท่ี 10 แสดงการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
ผูว้ิเคราะห์ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 

Rovai and Jordan (2004) 1. การผสมผสานส่ือผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (blended multimedia and virtual internet resources) 
2. การผสมผสานโดยใช ้ Classroom Websites ในการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
3. การผสมผสานโดยใชร้ะบบบริการจดัการหลกัสูตร (Course 
Management Systems) ในการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานผูส้อนใชร้ะบบบริหารจดัการหลกัสูตร  
4. การผสมผสานโดยการใช้การสนทนาแบบประสานเวลาและ
ต่างเวลา (Synchronous and Asynchronous Discussions) 

Nick Van Dam (2003) 1. การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า เป็นการเรียนการสอนท่ี
ผูส้อนและผูเ้รียนอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั เวลาเดียวกนั 
2. การเรียนด้วยตนเองบนเว็บ การเรียนการสอนชนิดน้ีเป็นการ
เรียนการสอนแบบต่างเวลา หรือการเรียนแบบร่วมมือโดยท่ี
ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน แต่ไม่ได้เช่ือมต่อกบั
ผูเ้รียนคนอ่ืน หรือผูส้อนในเวลาเดียวกนั 
3. การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เป็นการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน โดยท่ีผู ้เรียนและผูส้อนอยู่ในเวลาเดียวกนั 
แต่ต่างสถานท่ีกนั เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบประสาน
เวลา 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
ผูว้ิเคราะห์ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 

Singh and Reed (2001) 1. รูปแบบการประสานเวลาทางกายภาพ 
2. รูปแบบการประสานเวลาทางออนไลน์ 
3. รูปแบบต่างเวลา, เรียนด้วยความสามารถทางการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

Purnima Valiathan (2002) 1. การพฒันาการเรียนดา้นทักษะ (Skill-driven learning) 
2. การพฒันาการเรียนดา้นเจตคติ (Attitude-driven learning) 
3. การพฒันาการเรียนดา้นความสามารถ (Competency-driven 
learning) 

Singh (2003) 1. การผสมผสานการเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์ 
2. การผสมผสานการเรียนดว้ยตนเองและการเรียนแบบร่วมมือ  
3. การผสมผสานระหว่างการเรียนแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มี
โครงสร้าง 
4. การผสมผสานเน้ือหาทัว่ไปและเน้ือหาเฉพาะ 
การผสมผสานการเรียนแบบฝึกปฏิบติัและการลงมือท า 

 
จากการสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน สรุปไดด้งัน้ี  

 
ตารางท่ี 11 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการ

พฒันาการเรียนดา้นทกัษะ (Skill-driven learning) 
รายการ ใชเ้ทคโนโลยี ไม่ใชเ้ทคโนโลยี 

การประกาศ  ระบบบ ริห ารจั ดกา ร
เ รี ย น ก า รส อน ผ่ า น
เครือข่าย (LMS) 

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 จดหมาย 
 โทรศพัท์ 

ส่วนการอธิบายภาพรวม  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสมัมนาทางเวบ็ 

 การเรียนในห้องเรียน 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
รายการ ใชเ้ทคโนโลยี ไม่ใชเ้ทคโนโลยี 

การเรียนตามอตัราเร็วในการ
เรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

 เวบ็เพ่ือการสอน 
 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 EPSS 
 สถานการณ์จ าลอง 

 บทความ 
 หนงัสือ 
 การสอนงาน 
 การฝึกอบรมระหว่าง

ปฏิบติังาน 
การสาธิต  การประชุมผ่านเวบ็ 

 สถานการณ์จ าลอง 
 การเรียนในห้องเรียน 

การปฏิบติั  สถานการณ์จ าลอง  การให้ท าแบบฝึกหัดใน
สมุดแบบฝึกหัด 

การแจง้ผลป้อนกลบั  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  การประชุมแบบ
เผชิญหนา้ 

 ใบรายงานผลการเรียน 
ความใกลชิ้ดระหว่างเรียน  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 การสมัมนาทางเวบ็ 
 การเรียนในห้องเรียน 

การทดสอบ  การทดสอบผ่านเวบ็  ก า ร ท ด ส อ บ ใ น
ห้องเรียน 

 

จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก ีย่วข้องกบัการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานนั้น พบว่ามีหลากหลายองค์ประกอบและรูปแบบ ผูว้ิจัยต้องท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้เหมาะสมกบับริบทของนกัเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ ว่าควรจะผสมผสานเคร่ืองมือ และ
รูปแบบการเรียนการสอนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เหมาะสมอยา่งไร นอกจากน้ียงัต้องวิเคราะห์
ให้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนแบบโครงงานท่ีผูว้ิจัยใช้เป็นหลกัในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนอีกดว้ย ว่าเคร่ืองมือ วิธีการอะไรบา้งท่ีส่งเสริมการเรียนในรูปแบบโครงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
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ตอนที่ 4  ทักษะการเรียนรู้         

1. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการส่ือสาร   
1.1   ความหมายของทักษะการส่ือสาร 

กดิานนัท์ มลิทอง (2548: 41-42) ได้ให้ความหมายของทักษะการส่ือสาร ว่า หมายถึง
ทกัษะซ่ึงทั้งผูส่้งและผูรั้บ ควรจะมีความช านาญในการส่งและการรับสารเพ่ือให้เกดิความเข้าใจกนั
ไดอ้ยา่งถูกต้อง เช่น ผูส่้งต้องมีความสามารถในการเข้ารหัสสาร  มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดท่ี
ถูกตอ้ง ใชค้ าพูดท่ีชดัเจน ฟังง่าย มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางท่ีเข้ากบัการพูด ท่วงท านองลีลาใน
การพูดเป็นจงัหวะน่าฟัง หรือการเขียนดว้ยถอ้ยค าส านวนท่ีถูกตอ้งสละสลวยน่าอ่าน เหล่าน้ีเป็นต้น  
ส่วนผูร้ับตอ้งมีความสามารถในการถอดรหัสและมีทักษะท่ีเหมือนกบัผูส่้ง โดยมีทักษะการฟังท่ีดี 
ฟังภาษาท่ีผูส่้งพูดมารู้เร่ือง หรือสามารถอ่านขอ้ความท่ีส่งมานั้นได ้เป็นตน้ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  (2551:6) ได้ระบุไวว้่า ทักษะการ
ส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีว ัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร และประสบการณ์
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับและไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

1.2 ลักษณะของการส่ือสาร 

กดิานนัท์ มลิทอง (2548: 34) ไดแ้บ่งลกัษณะของการส่ือสารออกเป็น 3 วิธีดว้ยกนัคือ  
1.2.1 การส่ือสารดว้ยวาจา หรือ วจนภาษา (Oral Communication) เช่น การพูด 

การร้องเพลง เป็นตน้  
1.2.2 การส่ือสารท่ีไม่ใช่วาจา หรือ อวจนภาษา (Nonverbal Communication) 

และการส่ือสารดว้ยภาษาเขียน (Written Communication) เช่น การส่ือสารด้วยท่าทางภาษษมือและ
ตวัอกัษร เป็นตน้  

1.2.3 การส่ือสารด้วยจักษุสัมผสัหรือ การเห็น (Visual Communication) เช่น 
การส่ือสารด้วยภาพ โปสเตอร์ สไลด์ เป็นต้น หรือโดยการใช้สัญลักษณ์ เช่น ฟักทอง เป็น
สญัลกัษณ์ของวนัฮาโลวีน และเคร่ืองหมายต่างๆ เช่น ลูกศรช้ีทางเดิน เคร่ืองหมายห้ามจอดรถ เป็น
ตน้  
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1.3 รูปแบบของการส่ือสาร 

กดิานนัท์ มลิทอง (2548: 35) ไดแ้บ่งรูปแบบของการส่ือสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ  
1.3.1 การส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือ

การส่ือสารไปยงัผูร้ับแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยท่ีผู ้รับไม่สามารถมีการตอบสนองทันที (immediate 
response) กบัผูส่้ง แต่อาจจะมีผลป้อนกลบัไปยงัผูส่้งในภายหลงัได้ เช่น การเขียนจดหมายไปยงัผู ้
ส่งภายหลงัจากรับขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ การส่ือสารรูปแบบน้ีจึงเป็นการท่ีผูส่้งและผูร้ับไม่สามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัทันที จึงมักเป็นการส่ือสารโดยใช้ส่ือสารโดยใช้ส่ือมวลชน เช่น ฟังวิทยุ ชม
โทรทศัน์ อ่านหนงัสือพิมพ ์รวมถึงการติดต่อส่ือสารดว้ยการส่งอีเมลห์รือส่ง SMS เหล่าน้ี เป็นตน้ 

อยา่งไรกดี็ ถึงแมจ้ะเป็นการใชส่ื้อมวลชนซ่ึงเป็นการส่ือสารทางเดียวกต็าม แต่ใน
ปัจจุบนัมีบางรายการท่ีจดัทางสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ มีการให้ผูฟั้งผูช้มโทรศพัท์เขา้ไปแสดงความ
คิดเห็นหรือถาม-ตอบปัญหาไดท้นัทีกบัผูจ้ดัรายการ ลกัษณะน้ีจะเป็นการส่ือสารสองทาง เน่ืองจาก
มีการตอบสนองและให้ผลป้อนกลบัทนัทีจากผูฟั้งผูช้มทางบา้น 

1.3.2 การส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผูร้ับมี
การตอบสนองและส่งผลป้อนกลบัทันที (immediate feedback) ส่งกลบัมายงัผูส่้ง โดยท่ีผูส่้งและ
ผูร้ับอาจจะอยู่ต่อหน้ากนัหรืออาจอยู่กนัคนละสถานท่ีกไ็ด้ แต่ทั้ งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจา
หรือการโตต้อบกนัไปมา โดยท่ีต่างฝ่ายต่างผลดักนัท าหน้าท่ีเป็นทั้ งผูส่้งและผูร้ับในเวลาเดียวกนั 
เช่น การพูดโทรศพัท์ การประชุมทางไกลดว้ยวีดิทศัน์ การสนทนาสดบนอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

1.4 ประเภทของการส่ือสาร  

กดิานนัท์ มลิทอง (2548: 35) แบ่งประเภทของการส่ือสารไว4้ ประเภท ดงัน้ี 
1.4.1 การส่ือสารในตนเอง (Intrapersonal orself-communication)  เป็นการ

ส่ือสารภายในตนเอง หมายถึง บุคคลผูน้ั้นเป็นทั้ งผูส่้งและผูรั้บในขณะเดียวกนั เช่น การเขียนและ
อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

1.4.2 การส่ือสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal communication)  เป็นการ
ส่ือสารระหว่างคน 2 คน เช่น การสนทนา หรือการโตต้อบจดหมายระหว่างกนั เป็นตน้ 

1.4.3 การส่ือสารแบบกลุ่มชน (Group communication) เป็นการส่ือสารระหว่าง
บุคคลกบักลุ่มชนซ่ึงประกอบด้วยคนจ านวนมากเช่น การสอนในห้องเรียนระหว่างครูเพียง คน
เดียวกบันักเรียนทั้ งห้อง หรือระหว่างกลุ่มชนกบับุคคล เช่น กลุ่มชนมาร่วมกนัฟังค าปราศรัยหา
เสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เป็นตน้ 

1.4.4 การส่ือสารมวลชน (Mass communication)  เป็นการส่ือสารโดยใช้
ส่ือมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมถึงส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ ์
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แผ่นพบั ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ เพ่ือการติดต่อไปยงัผูร้ับสารจ านวนมากซ่ึงเป็นมวลชนหรือกลุ่ม
คนให้ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารเดียวกนัในเวลาพร้อมๆ หรือไล่เล่ียกนั 

นอกจากน้ี การส่ือสารยงัมีเร่ืองของระยะทางเข้ามาเก ีย่วข้อง ดังท่ี กดิานันท์ มลิทอง 
(2548: 36) กล่าวว่า ระยะทางของการส่ือสารแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ 

1.4.1  การส่ือสารระยะใกล ้เป็นการท่ีผู ้ส่งและผูร้ับอยู่ต่อหน้ากนัและมีการ
ส่ือสารระหว่างกนั ดงัเช่น การพูดคุยกนัขณะรับประทานอาหาร หรืออาจใช้ส่ือเป็นผูส่้ง โดยส่ือนั้น
จะเป็นส่ือท่ี ส่งจากว ัสดุอุปกรณ์ท่ีอยู่บริ เวณเดียวกนั เช่น ดูภาพถ่ายในอัลบั้ มภาพหรือจาก
จอคอมพิวเตอร์ ฟังเพลงจากแผ่นซีดีดว้ยเคร่ืองเสียง ฯลฯ 

1.4.2 การส่ือสารระยะไกล เป็นการส่งขอ้มูลสารสนเทศจากผูส่้งหรือแหล่งส่งท่ี
อยูไ่กลออกไปจากผูรั้บ โดยผูรั้บจะต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณเพ่ือรับข้อมูลท่ีส่งมานั้น เช่น การส่ง
รายการข่าวจากสถานีวิทยโุทรทศัน์ การรับอีเมลด์ว้ยคอมพิวเตอร์ การพูดคุยโทรศพัท์กบัเพ่ือน ฯลฯ  

1.5  องค์ประกอบของการส่ือสาร  

กดิานนัท์ มลิทอง (2548: 36) อธิบายว่าการส่ือสารจะตอ้งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 
6 ดา้นดงัน้ี   

1.5.1 ผูส่้ง ผู ้ส่ือสาร หรือต้นแหล่งของการส่ง (sender, communicator, or 
source) เป็นแหล่งหรือผูท่ี้น าข่าวสารหรือเร่ืองราว แนวความคิด ความรู้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ 
เพ่ือส่งไปยงัผูรั้บซ่ึงอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มชนกไ็ด้ ผูส่้งน้ีจะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว เป็นกลุ่ม
บุคคลหรือสถาบนั โดยอยูใ่นลกัษณะต่างๆ ได้หลายอย่าง อาทิเช่น ผูอ่้านข่าว ครู นักร้อง นักเขียน 
จิตรกร กลุ่มผูอ้ภิปราย สถาบันการศึกษา ฯลฯ เป็นผูน้ าเน้ือหา เร่ืองราวของข่าว บทเรียน เพลง 
บทความ ภาพ ฯลฯ มาเสนอแกผู่ร้ับโดยการใช้ภาษาหรือใช้วิธีการอ่ืนๆ กไ็ด้เพ่ือให้ผูร้ับเข้าใจการ
กระท าดังกล่าวเรียกว่า “การเข้ารหัส” (encode)  เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษามือ รูปภาพ 
สญัลกัษณ์ เหล่าน้ี เป็นตน้ 

1.5.2 เน้ือหา เร่ืองราว (message) ได้แก ่เน้ือหาของสารหรือเร่ืองราวท่ีส่งออก
มาเช่น ความรู้ ความคิด ข่าวสาร บทเพลง ขอ้เขียน ภาพ ฯลฯ เพ่ือให้ผูร้ับ รับขอ้มูลเหล่านั้น 

1.5.3 ส่ือหรือช่องทางในการน าสาร (media, or channel) หมายถึง ตัวกลางท่ี
ช่วยถ่ายทอดแนวความคิด เหตุการณ์  เร่ืองราวต่างๆท่ีผูส่้งต้องการให้ไปถึงผูร้ับ ส่ือท่ีใช้มากท่ีสุด 
คือ ภาษาพูด ซ่ึงใชเ้สียงเป็นส่ือ หากเขียนหรืออ่านหนังสือ ส่ือท่ีใช้คือ ภาษาเขียน หรือถา้มีการส่ือ
ความหมายกบัคนใบ้จะใช้ส่ือ ภาษามือกริิยา ท่าทาง หรือการแสดงออกทางท่าทางหน้าตา 
นอกจากน้ี อาจมีการใชส่ื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์หรือใช้ส่ือส่ิงพิมพ์
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ต่างๆ เช่น หนงัสือ แผนท่ี รูปภาพ การจัดนิทรรศการ เป็นส่ือหรือช่องทางเพ่ือการส่ือความหมาย
เร่ืองราวได ้

1.5.4 ผูร้ับหรือกลุ่มเป้าหมาย (receiver, or target audience) ได้แก ่ผูรั้บเน้ือหา
เร่ืองราวจากแหล่งหรือท่ีผูส่้งส่งมา ผูรั้บน้ีอาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มชน หรือสถาบันกไ็ด้ เม่ือ
รับเร่ืองราวแลว้ผูร้ับตอ้งมี “การถอดรหัส” (decode) คือการแปลข่าวสารนั้นให้เขา้ใจ 

ในบทบาทของผูร้ับและผูส่้งตามท่ีกล่าวมาแลว้ หากเป็นการส่ือสารสองทางท่ีผูส่้ง
และผูร้ับมีปฏิสมัพนัธ์โตต้อบกนั เช่น การสนทนาท่ีเห็นหนา้กนั การพูดโทรศพัท์ การพิมพ์โต้ตอบ
กนับนอินเทอร์เน็ต ผูส่้งและผู้รับจึงมีการเปล่ียนบทบาทและหน้าท่ีซ่ึงกนัและกนัตลอดเวลาท่ี
ส่ือสารกนั  

1.5.5 ผล (effect) หมายถึง ส่ิงท่ีเกดิจากการท่ีผูส่้งส่งเร่ืองราวไปยงัผูรั้บ ผลท่ี
เกดิข้ึนคือ การท่ีผูรั้บอาจมีความเข้าใจหรือไม่รู้เร่ือง ยอมรับหรือปฏิเสธ พอใจหรือโกรธ ฯลฯ ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นผลของการส่ือสาร และจะเป็นผลสืบเน่ืองต่อไปว่าการส่ือสารนั้นจะสามารถบรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัทศันคติของผูรั้บ ส่ือท่ีใช้ และสถานการณ์ในการส่ือสาร
เป็นส าคญัดว้ย  

1.5.6 ผลป้อนกลบั (feedback) เป็นส่ิงท่ีเก ีย่วเน่ืองจากผลซ่ึงผูรั้บส่งกลบัมายงัผู ้
ส่ง โดยผูรั้บอาจมีการตอบสนองโดยการแสดงอาการให้เห็น เช่น ง่วงนอน ปรบมือ ยิ้ม พยกัหน้า 
ส่ายหนา้ การพูดโตต้อบ หรือการแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีท าให้ผูส่้งทราบว่าผูร้ับมีความ
พอใจหรือมีความเข้าใจในข้อมูลท่ีส่งไปหรือไม่ ผลป้อนกลบัน้ีเกดิจากการตอบสนองของผูรั้บท่ี
ส่งกลบัไปยงัผูส่้งนั้นเอง 

นอกจากทักษะส่ือสารเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของการเรียนแบบโครงงาน การเรียนแบบ
ร่วมมือกนัแลว้นั้น ผูว้ิจยัพบว่า มีอีกปัจจยัอนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนดงักล่าว นัน่คือ ทกัษะการท างานร่วมกนั เพราะการท าโครงงานนั้นจะต้องประกอบด้วย
ทีมงานสมาชิกท่ีช่วยกนัคิด สร้างสรรค์ ออกแบบและผลิตช้ินงานข้ึนมา  ดังนั้นผูว้ิจัยจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งศึกษาเร่ือง ทกัษะการท างานร่วมกนั เพ่ือการออกแบบกจิกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการท างานร่วมกัน   

2.1  ความหมายของทักษะการท างานร่วมกัน 
The Partnership for 21st Century Skill (2009) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทักษะการ

ท างานร่วมกนัไว ้ว่า ทักษะการท างานร่วมกนั หมายถึงความสามารถในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การให้เกยีรติเพ่ือนในกลุ่ม และการแสดงออกซ่ึงความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในกลุ่มเพ่ือให้งานส าเร็จ รวมทั้งการแบ่งความรับผิดชอบในการท างานร่วมกนั 

2.2 องค์ประกอบของทักษะการท างานร่วมกัน 

ทิศนา แขมมณี (2545:13) ได้ระบุองค์ประกอบส าคัญของการท างานร่วมกนัว่ามี 3 
องค์ประกอบหลกั ดงัน้ี  

2.2.1 องค์ประกอบด้านผู้น ากลุ่ม  ผู ้น านับเป็นบุคคลท่ีส าคัญมากในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม กลุ่มใดขาดผูน้ ากย็ากท่ีจะท างานให้เป็นผลส าเร็จ เพราะขาดแกนกลางท่ีส าคัญ
ท่ีจะเป็นฟันเฟืองในการช่วยให้กลุ่มด าเนินงาน หากกลุ่มใดมีผูน้ าท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี รู้และเข้าใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตน และมีทักษะในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีนั้นแลว้ กน็ับได้ว่ากลุ่มนั้นมี
แนมโนม้ท่ีจะประสบผลส าเร็จสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากผูน้ านั้นมีลกัษณะผูน้ าท่ีดี และสามารถใช้
ภาวะผูน้ าไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์แลว้ กลุ่มนั้นกย็อ่มบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว 

2.2.2 องค์ประกอบด้านบทบาทสมาชิกกลุ่ม ในการท างานเป็นกลุ่มใดๆกต็าม 
หากกลุ่มมีผูน้ าท่ีถึงแมว้่าจะดีเพียงใดกต็าม แต่ถา้สมาชิกกลุ่มขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ตน และไม่ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่มท่ีดี กลุ่มนั้นจะท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้ยาก 
เพราะการท างานเป็นกลุ่มต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากผูร่้วมงานทุกคนเป็นส าคัญ ดังนั้ น
สมาชิกกลุ่มจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้การท างานเป็นกลุ่มบรรลุ
เป้าหมาย หากสมาชิกกลุ่มทุกคนตระหนักในความส าคัญของตน และพยายามปฏิบัติตนในการ
ท างานในฐานะสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม การด าเนินงานของกลุ่มกจ็ะสามารถประสบผลส าเร็จได้อย่าง
รวดเร็ว 

2.2.3 องค์ประกอบด้านกระบวนการท างาน  กลุ่มใดกต็าม หากมีผูน้ าท่ีดี มี
สมาชิกกลุ่มท่ีเขา้ใจและช่วยกลุ่มตามบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งเต็มใจแลว้ กลุ่มนั้นจะมีแนวโน้มท่ี
จะด าเนินไปไดดี้ อย่างไรกต็ามถึงแมค้นจะดีสักเพียงใด แต่กระบวนการด าเนินงานไม่เหมาะสม 
ผลงานของกลุ่มกอ็าจไม่ดีเท่าท่ีควร  
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Johnson & Johnson (1990 อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2549: 131) ไดส้รุปทกัษะการ
ท างานร่วมกนัไวด้งัน้ี  

2.2.1 ความคุน้เคยและไวว้างใจยอมรับกนัและกนั 
2.2.2 การพูดจาส่ือสาร ส่ือความหมายต่อกนัชดัเจน ถูกตอ้ง ยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
2.2.3 การช่วยเหลือพ่ึงพาสนบัสนุนให้ก  าลงัใจกนัดว้ยการยกยอ่งชมเชยให้

ก  าลงัใจ 
2.2.4 การใชค้วามสามารถในการหาขอ้ยติุเขา้ใจขอ้โตแ้ยง้ระหว่างสมาชิกกลุ่ม  

จากการศึกษาทฤษฎี หลกัการและงานวิจัย สรุปได้ว่า ทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน
ร่วมกนัมีหลากหลายและมีความสอดคลอ้งกบั (ทิศนา แขมมณี 2545: 55-76) ท่ีได้แสดงรายละเอียด
ของแต่ละทกัษะท่ีจ าเป็นในกระบวนการท างานร่วมกนัไวด้งัน้ี  

2.2.1 การอภิปราย 
2.2.2 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
2.2.3 การปฏิบติัต่อสมาชิกกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการท างาน

ร่วมกนั 
2.2.4 ทกัษะการช่วยเหลือกลุ่มดา้นกระบวนการของกลุ่ม  (The Facilitator) 
2.2.1 การอภิปราย 
การอภิปรายเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือ

แสวงหาขอ้ตกลงซ่ึงจะส่งผลดีต่อกลุ่ม ดงันั้นในการท างานร่วมกนั สมาชิกทุกคนควรมีความเข้าใจ
ในลกัษณะของการอภิปรายท่ีดี เพ่ือท่ีจะไดรู้้ว่าตนเองควรจะปฏิบติัอยา่งไร  โดยทักษะท่ีจะส่งเสริม
ให้การอภิปรายนั้นเป็นการอภิปรายท่ีดี มีดงัน้ี   

2.2.1.1  ทกัษะในการสร้างบรรยากาศ 
2.2.1.2 ทกัษะในการเร้าความสนใจและกระตุน้ให้สมาชิกใชค้วามคิด

และแสดงความคิดเห็น 
2.2.1.3 ทกัษะในการใชค้วามคิดและเช่ือมโยงความคิดของสมาชิก  
2.2.1.4 ทกัษะในการปฏิบติัต่อสมาชิกกลุ่มท่ีมีลกัษณะต่างๆ กนั  
2.2.1.5 ทกัษะในการสรุปผลการอภิปราย 

2.2.2   การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
ความขดัแยง้เกดิข้ึนจากสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึงท่ีท าให้คู่กรณีเกดิความ

ขดัแยง้ข้ึนมา ความขดัแยง้แบ่งออกได้เป็น 2  ประเภท ประเภทหน่ึงเป็นความขัดแยง้ส่วนตัวของ
บุคคลท่ีมีต่อคู่กรณีซ่ึงอีกฝ่ายหน่ึงอาจจะรู้หรือไม่รู้กไ็ด้ อีกประเภทหน่ึงเป็นความขัดแยง้ของกลุ่ม 
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ซ่ึงกลุ่มรับรู้ความขดัแยง้ ทั้ง 2 ประเภทน้ีมีผลต่อกนัและกนักล่าวคือ ความรู้สึกขัดแยง้ส่วนตัวอาจมี
ส่วนท าให้เกดิความรู้สึกขัดแยง้ต่อกลุ่ม หรือมีส่วนท าให้ความรู้สึกขัดแยง้นั้นรุนแรงข้ึนหรือเบา
บางลงได้  ความขัดแยง้ท่ีเกดิข้ึนน้ีไม่ว่าจะเกดิข้ึนกบักลุ่มหรือเกดิข้ึนเป็นการส่วนตัวกต็ามมีผล
ผลกัดนัให้คนในกลุ่มแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงออกมาซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกมา
น้ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหาความขดัแยง้ของทั้งสองฝ่ายในล าดับต่อมา และการแกปั้ญหาจะน าไปสู่
ขอ้ยติุอนัจะส่งผลตามมาในภายหลงั 

ยทุธวิธีในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
2.2.2.1 ยทุธวิธีแบบแพ-้ชนะ เป็นการท่ีแต่ละฝ่ายต่างจะเอาชนะกนัและ

กนัการแกปั้ญหาแบบน้ีจะยุติตรงท่ีว่า ฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายชนะและอีกฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายแพ้ การ
แกปั้ญหาแบบน้ีทีส่วนดีตรงฝ่ายชนะจะได้รับผลประโยชน์เต็มท่ีตามท่ีตนมุ่งหวงัเอาไวแ้ละการ
ตดัสินเป็นไปอยา่งเด็ดขาด ไม่ยดืเยื้อ แต่การแกปั้ญหาแบบน้ีอาจกอ่ให้เกดิความรู้สึกไม่พอใจชิงชัง 
ซ่ึงนบัว่าเป็นขอ้เสียของการแกปั้ญหาวิธีน้ี 

2.2.2.2 ยุทธวิธีแบบแพ-้แพ ้ เป็นการท่ีทั้ งสองฝ่ายต่างกไ็ม่ได้ตามท่ีตน
ตอ้งการ หรือแต่ละฝ่ายไดส่้วนท่ีตนเองตอ้งการกนัข้างละนิด  การแกปั้ญหาแบบน้ีมนัจะใช้วิธีการ
ออมชอมกนั 

2.2.2.3 ยุทธวิ ธีแบบชนะ-ชนะ  เ ป็นการท่ีทั้ งสองฝ่ายต่างกไ็ด้ตาม
จุดประสงค์ท่ีตนเองตอ้งการ โดยวิธีการร่วมมือแกปั้ญหาและพยายามหาวิธีการท่ีจะสามารถช่วยให้
ทั้งสองฝ่ายไดบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีตนตอ้งการ  

2.2.3   การปฏิบติัต่อสมาชิกกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการท างาน
ร่วมกนั 

สมาชิกแต่ละคนล้วนมีพฤติกรรมท่ีหลากหลาย ส าหรับสมาชิกท่ีมีพฤติกรรมท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการท างานร่วมกนัมีดงัน้ี 

2.2.3.1 สมาชิกท่ีไม่มีความมัน่ใจในตนเอง ข้ีอาย ไม่พูดสงบเสง่ียมเจียมตวั 
2.2.3.1.1 ป้อนค าถามง่ายๆ หรือถามค าถามท่ีเขาตอบได้ 
2.2.3.1.2 ช่วยตอบน าบา้ง 
2.2.3.1.3 เรียกช่ือ ขอให้เขาแสดงความคิดเห็น 
2.2.3.1.4 ใชเ้ทคนิคเวียนรอบวง 
2.2.3.1.5 ให้ก  าลงัใจ ให้ค าชมเชย 
2.2.3.1.6 มอบหมายงานท่ีเขาสามารถท าได  ้
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2.2.3.2 สมาชิกท่ีเงียบไม่แสดงความคิดเห็น 
2.2.3.2.1 ใชว้าทศิลป์จูงใจ 
2.2.3.2.2 ให้เกยีรติ ขอความคิดเห็น 
2.2.3.2.3 ขอให้ช่วยแกปั้ญหา 
2.2.3.2.4 ถามค าถามเชิงปรึกษาหารือ 
2.2.3.2.5 ให้ก  าลงัใจให้เกยีรติ ให้ความเคารพ 
2.2.3.2.6 ช้ีให้เห็นประโยชน์ของการแลกเปล่ียนความคิด 
2.2.3.2.7 ให้แรงจูงใจ เช่น การแสดงการยอมรับการมอบ

ต าแหน่งหนา้ท่ีบทบาทท่ีส าคญัให้ 
2.2.3.2.8 ยกยอ่งความสามารถให้กลุ่มรับทราบ 

2.2.3.3 สมาชิกท่ีพูดมาก ผูกขาดการพูด 
2.2.3.3.1 ตดับทอยา่งมีศิลปะ 
2.2.3.3.2 ก  าหนดระยะเวลาให้พูด 
2.2.3.3.3 ขอความคิดเห็นจากผูอ่ื้นบา้ง 
2.2.3.3.4 มอบหมายงานอ่ืนให้ท า 
2.2.3.3.5 ทบทวนวตัถุประสงค์ของกลุ่ม 
2.2.3.3.6 ทบทวนประเด็นท่ีพูด 
2.2.3.3.7 ช้ีให้เห็นขอ้จ ากดัต่างๆ 

2.2.3.4 สมาชิกท่ีไม่ให้ความสนใจผูอ่ื้น 
2.2.3.4.1 พิจารณาปรับเปล่ียนการด าเนินงานของผูอ่ื้น 
2.2.3.4.2 ซกัถามบ่อยๆ ขอความคิดเห็นบ่อยๆ 
2.2.3.4.3 แสดงความคาดหวงัในความร่วมมือของเขา 
2.2.3.4.4 ขอร้องให้ช่วยท าหนา้ท่ีต่างๆ ให้กลุ่ม 
2.2.3.4.5 ยกยอ่งให้เกยีรติทางวาจา/ท่าทางหรือทางการกระท า 
2.2.3.4.6 ให้ค าชมเชย ให้แรงเสริมต่างๆ 
2.2.3.4.7 ตั้งกติกา 
2.2.3.4.8 เปิดโอกาสให้เขาวิเคราะห์กระบวนการร่วมกนัและ

ช่วยแกปั้ญหาร่วมกนั 
2.2.3.4.9 ช้ีให้เขาเห็นความส าคญัของตนเองและช้ีให้กลุ่มเห็น

ความส าคญัของเขา 
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2.2.3.4.10 ช้ีให้เห็นประโยชน์ของการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
2.2.3.5 สมาชิกท่ีสงวนท่าที รู้แต่ไม่พูด 

2.2.3.5.1 ยกยอ่งให้เกยีรติ 
2.2.3.5.2 ขอขอ้มูลหรือเชิญให้แสดงความคิดเห็น 
2.2.3.5.3 ขอให้ช่วยท าหนา้ท่ีต่างๆ  

2.2.3.6 สมาชิกท่ีชอบพูดตลกเกนิขอบเขต 
2.2.3.6.1 จ ากดัเวลาให้พูด 
2.2.3.6.2 วิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นสาระจากผูพู้ด 
2.2.3.6.3 ขอร้องให้เขา้เร่ือง ตรงประเด็น 
2.2.3.6.4 แสดงความรู้สึกต่อส่ิงท่ีเขาพูด 

2.2.3.7 สมาชิกท่ีอวดรู้ 
2.2.3.7.1 ระมัด ระว ังในการใช้ข้อ มูลซ่ึงมาจากเข าควร

ตรวจสอบขอ้มูลกอ่นน าขอ้มูลมาใช ้
2.2.3.7.2 ให้กลุ่มช่วยกนัพิจารณาตดัสินใจในขอ้เสนอของเขา 
2.2.3.7.3 พยายามซักถามในรายละเอียดเก ีย่วกบัเร่ืองท่ีเขา

น าเสนอ 
2.2.3.7.4 จ ากดัเวลาให้พูด 
2.2.3.7.5 จ ากดัประเด็นให้พูด 

2.2.3.8 สมาชิกท่ีชอบขัดแย ้งโดยยึดความเห็นของตน ไม่ยอมรับ
ความเห็นของผูอ่ื้น 

2.2.3.8.1 การประนีประนอม ช่วยให้เร่ืองท่ีขัดแยง้ลดความ
รุนแรงลง 

2.2.3.8.2 แสดงการยอมรับในความรู้และประสบการณ์ของเขา 
2.2.3.8.3 ยอมรับ/สนับสนุนความคิดของเขา ในส่วนท่ีไม่

กระทบต่องาน/เป้าหมายของกลุ่ม 
2.2.3.8.4 ให้กลุ่มช่วยกนัพิจารณาความคิดเห็นเขาและให้เขา

พิจารณาความคิดเห็นของกลุ่ม 
2.2.3.8.5 ให้เขาเสนอว่า จะให้กลุ่มท าอย่างไร จึงจะเป็นไป

ตามความคิดของเขา 
2.2.3.8.6 ให้เป็นผูเ้สนอแนะเป็นคนแรก 
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2.2.3.8.7 ป้องกนัหรือไม่เปิดโอกาสให้เขากอ่ความขดัแยง้ในกลุ่ม 
2.2.3.8.8 ช้ีให้เห็นโทษของการแพ-้ชนะ ในขอ้โตแ้ยง้นั้น 

2.2.4 ทกัษะการช่วยเหลือกลุ่มดา้นกระบวนการร่วมกนั  (The Facilitator) 
ในการท างานร่วมกนั สมาชิกมีพ้ืนฐานความเข้าใจในเร่ืองการท างานร่วมกนั

แตกต่างกนั ประกอบกบัความรู้ ความสามารถ ดังนั้นในการท างานร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพ จึง
ควรมี กลไกท่ีจะช่วยให้กลุ่มรู้ตวัว่า กลุ่มก  าลงัจะไปในทิศทางใด ก  าลงัมีปัญหาหรือข้อขัดข้องอะไร 
กลไกดงักล่าวคือ การวิเคราะห์กระบวนการท างานร่วมกนั  ซ่ึงผูท่ี้ท าหน้าท่ีช่วยวิเคราะห์กลุ่มคือ
ผูใ้ดผูห้น่ึงหรือทุกคนในกลุ่ม โดยผูช่้วยวิเคราะห์กลุ่มควรจะแสดงพฤติกรรมท่ีส าคญัดงัน้ี 

2.2.4.1 การตระหนักรู้ (Awareness) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการรับรู้ความรู้สึกเช่น  

2.2.4.1.1 การแสดงกริิยาหรือการกระท าท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความเขา้ใจในความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีเกดิข้ึนภายในกลุ่ม 

2.2.4.1.2 การแสดงความเขา้ใจในพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
2.2.4.1.3 การตอบสนองต่อความรู้สึกท่ีเกดิข้ึน 
2.2.4.1.4 การอธิบายหรือเปิดเผยความรู้สึกของตน 

2.2.4.2 การยอมรับตนเอง (Self-Accepting) หมายถึงพฤติกรรมการ
ยอมรับความรู้สึกของตวัเองโดยไม่ปฏิเสธหรือหาทางแกต้วัให้ตวัเอง 

2.2.4.3 การยอมรับผูอ่ื้น (Accepting of Others) หมายถึงพฤติกรรมการ
ยอมรับผูอ่ื้นท่ีควรแสดงออก เช่น 

2.2.4.3.1 การรับฟังความรู้สึกและความคิดเห็นของผูอ่ื้นโดย
ไม่พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงให้เป็นอยา่งอ่ืน 

2.2.4.3.2 การยอมให้คนอ่ืนเป็นตัวของตัว เองทั้ งๆ  ท่ี เขา
แตกต่างไปจากเรา 

2.2.4.3.3 การพยายามท่ีจะรับฟัง เพ่ือให้เกดิความเข้าใจอย่าง
แทจ้ริง 

2.2.4.3.4 การฟังโดยไม่มีการพยายามท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นว่า
ผูอ่ื้นผิด หรืออภิปรายถกเถียงให้ประเด็นเขาตกไป หรือวิเคราะห์ประเมินค่า ตดัสินผูอ่ื้น 
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2.2.4.4 การสนบัสนุนผูอ่ื้น (Supporting of Others) หมายถึงพฤติกรรมท่ี
ช่วยสร้างความรู้สึกท่ีดีให้เกดิข้ึน คือ 

2.2.4.4.1 การหาทางช่วยให้ ผู ้อ่ืนบรรลุจุ ด มุ่งหมายท่ี เข า
ตอ้งการหรือเห็นว่าส าคญั 

2.2.4.4.2 การพยายามท่ีจะเข้าใจว่าผู ้อ่ืนต้องการจะท าอะไร
ทั้งๆ ท่ีตนเองอาจไม่เห็นดว้ย 

2.2.4.4.3 การสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นได้ลองแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ 
ท่ีเขาไม่เคยท ามากอ่น 

2.2.4.4.4 การใชค้ าพูดท่ีสนบัสนุนในลกัษณะต่างๆ  
2.2.4.5 การเส่ียง (Risk Taking) หมายถึง พฤติกรรมท่ีกระตุ้นให้เกดิ

ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมใหม่ๆ เช่น 
2.2.4.5.1 การทดลองแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ หรือกระท าใหม่ๆ 
2.2.4.5.2 การแสดงอารมณ์ต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นการท าให้

ตวัเองถูกมองว่าโง่ หรือไม่น่าดูในสายตาของคนอ่ืน 
2.2.4.5.3 การขอข้อติชมต่างๆ จากผู้อ่ืน หรือขอให้ ผู ้อ่ืน

วิพากษว์ิจารณ์ตนเอง 
2.2.4.6 การมุ่งเน้นท่ี ปัญหากลุ่ม (Problem - Centering)  หมายถึง

พฤติกรรมการยดึปัญหาเป็นศูนยก์ลาง เช่น  
2.2.4.6.1 การมุ่งไปท่ีปัญหาท่ีกลุ่มเผชิญมากกว่าการหลีกเล่ียง

ปัญหา หรือ ปฏิเสธปัญหา 
2.2.4.6.2 การพยายามท่ีจะเรียนรู้จากการแกปั้ญหามากกว่าการ

มุ่งเพียงให้ไดข้อ้มูลหรือค าตอบจากผูใ้ดผูห้น่ึง 
2.2.4.6.3 การพยายามค้นหาสาเหตุต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

กลุ่ม พยายามท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ลึกซ้ึงมากข้ึนมิใช่เป็นการมองแต่เพียงผิว
เผิน 

2.2.4.7 การแสดงออกอย่างจริงใจ (Leveling)  พฤติกรรมท่ีสามารถ
แสดงออกได ้มีดงัน้ี 

2.2.4.7.1 การเปิดเผยความรู้สึกและความคิดของตน 
2.2.4.7.2 การแสดงออกอยา่งสอดคลอ้งกบัความรู้สึกท่ีเกดิข้ึน

ภายใน 
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2.3   การประเมนิผลทักษะการท างานร่วมกัน 

ในการวดัและการประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการท างานร่วมกนันั้น มีความ
เก ีย่วขอ้งสมัพนัธ์กนักบัประเภทของวตัถุประสงค์ 3 ประการของบลูม คือ 1. ความรู้ ความเข้าใจ
เก ีย่วกบักระบวนการท างานร่วมกนั  2. เจตคติของผูเ้รียนเก ีย่วกบักระบวนการท างานร่วมกนั  และ 
3. ทักษะในการด าเนินการกระบวนการท างานร่วมกนั  โดยสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2545: 
223-224) ท่ีได้แสดงทัศนะเก ีย่วกบัการประเมินทักษะการท างานร่วมกนัไว ้ว่า  การพัฒนา
ความสามารถในการท างานร่วมกนัมีความเก ีย่วขอ้งกบัเจตคติ ความรู้ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติ 
โดยในการวดัและการประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการท างานร่วมกนั จึงมีความเก ีย่วข้องกบั
การวดัและประเมินผลใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

2.3.1   การวดัและประเมินความรู้ ความเข้าใจด้านมโนทัศน์และสาระเก ีย่วกบั
กระบวนการท างานร่วมกนั 

วิธีการวดัผลทางดา้นน้ี สามารถใช้แบบสอบท่ีสร้างข้ึนให้ตรงตามวตัถุประสงค์
ของการวดั กล่าวคือ หากครูสอนมโนทัศน์หรือสาระใด กค็วรสร้างแบบสอบให้สามารถวดัมโน
ทศัน์หรือสาระท่ีสอน เพ่ือดูว่า ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจถูกต้องหรือไม่ แบบสอบท่ีใช้อาจเป็น
แบบปรนยั หรืออตันยักไ็ด  ้

2.3.2   การวดัและประเมินเจตคติของผูเ้รียนเก ีย่วกบักระบวนการท างานร่วมกนั 
วิธีการว ัดและประเมินเจตคติของผูเ้รียนเก ีย่วกบักระบวนการท างานร่วมกนั 

สามารถท าไดโ้ดยการพฒันาแบบวดัเจตคติในการท างานร่วมกนัหรือเป็นทีม ซ่ึงอาจเป็นแบบวดัใน
ลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือแบบสอบซ่ึงมีลกัษณะเป็นการตัดสินจาก
สถานการณ์ท่ีให้ หรือแบบอ่ืนๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใด แบบวดัเจตคติท่ีดีกค็วรจะต้องได้รับการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพตามหลกัการ วิธีการท่ีจะช่วยให้ได้ข้อมูลเก ีย่วกบัความรู้สึกและความ
คิดเห็นของผูเ้รียนอีกวิธีหน่ึงซ่ึงสามารถท าได้ง่ายกว่าการสร้างแบบวดัหรือแบบสอบ กคื็อ การใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงครูสามารถตั้งค าถามสอบถามความรู้สึกและความคิดเห็นของผูเ้รียนในประเด็นท่ี
ตอ้งการ และเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลไดไ้ม่ยากนกั 

2.3.3   การวดัและประเมินทกัษะดา้นกระบวนการการท างานร่วมกนัของผูเ้รียน 
การวดัและประเมินดา้นทกัษะหรือพฤติกรรมการท างานร่วมกนันับเป็นด้านท่ีวดั

ไดย้าก เน่ืองจากมีกระบวนการค่อนขา้งซบัซอ้นและใชเ้วลามาก และการวดัผลต้องอาศยัการสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียนรวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรม ซ่ึงผูป้ระเมินจ าเป็นต้องมีความรู้
ความเขา้ใจเก ีย่วกบัพฤติกรรมการท างานร่วมกนัของผูเ้รียน  
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2.3.3.1 วิธีการวดัและประเมินทักษะหรือพฤติกรรมการท างานร่วมกนั
วิธีการหน่ึงซ่ึงครูสามารถด าเนินการได ้มีดงัน้ี 

2.3.3.1.1 ก  าหนดสถานการณ์การท างานร่วมกนัให้ผู ้เรียน
ร่วมกนัท างาน สถานการณ์นั้นควรเป็นสถานการณ์ท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

2.3.3.1.2 ให้ผูเ้รียนด าเนินการร่วมกนั โดยก  าหนดให้สมาชิก
แต่ละคนติดหมายเลขประจ าตัวไวเ้พ่ือความสะดวกในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมท่ีผูเ้รียน
แสดงออกตามล าดบัและตามความเป็นจริง ทั้งน้ีควรมีการอดัเทปการพูดส่ือสารของกลุ่มไว ้เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบขอ้มูล 

2.3.3.1.3 ก  าหนดหรือระบุรายการพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกนัท่ีตอ้งการวดั พร้อมทั้งก  าหนดน ้ าหนกัคะแนนของแต่ละพฤติกรรม 

2.3.3.1.4 น าบัน ทึกพฤติกรรมของ ผู้เ รียนท่ีบัน ทึกได้มา
วิเคราะห์ว่า พฤติกรรมนั้นๆ ตรงกบัรายการพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัอะไรบา้งและได้น ้ าหนักคะแนน
เท่าไร ต่อไปจึงประเมินคุณภาพของพฤติกรรมหรือทักษะนั้นๆ แลว้น าน ้ าหนักคะแนน x คะแนน
คุณภาพ ได้เป็นคะแนนรวมของแต่ละพฤติกรรม เม่ือน าคะแนนทั้ งหมดมารวมกนั กจ็ะได้เป็น
คะแนนรวมของกลุ่ม 

การประเมินในลกัษณะดงักล่าวเป็นการประเมินทักษะการท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม คะแนนท่ีได้จะเป็นคะแนนของกลุ่มในภาพรวม หากต้องการว ัดและประเมินเป็น
รายบุคคลอาจจ าเป็นตอ้งมีผูส้งัเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

2.3.3.2 เคร่ืองมือวดัและประเมินทกัษะหรือพฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ในการวดัและประเมินทักษะการท างานร่วมกนั ครูจะต้องจัดท ารายการ

พฤติกรรมท่ีต้องการประเมินและจัดท าแบบสังเกตการณ์หรือแบบบันทึกพฤติกรรมและก  าหนด
เกณฑก์ารประเมิน  

วชัรา เล่าเรียนดี (2545: 131)ไดใ้ห้รายละเอียดเก ีย่วกบัการประเมินผลทักษะการท างาน
ร่วมกนัไวด้งัน้ี 

2.3.1 การสังเกตพฤติกรรม การท างานร่วมกนั ทั้ งนอกเวลาและในเวลา
ปฏิบติังานกลุ่ม สงัเกตพฤติกรรมในการปฏิบติังาน บทบาทสมาชิก วิธีการท างานร่วมกนัการจัดการ
ตั้งสมาชิกกลุ่ม เป็นตน้ 

2.3.2 การสอบถาม ซักถาม ครูผูส้อนอ่ืนๆ ท่ีเก ีย่วข้องจะช่วยให้รู้ข้อมูลของ
นกัเรียนมากข้ึน 
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2.3.3 การให้ผูเ้รียนประเมินผลตนเองและประเมินผลการท างานของกลุ่ม ซ่ึง
ควรจะเป็นการประเมินทั้งดา้นเน้ือหาและการร่วมมือกนั การแสดงบทบาทมีส่วนร่วมของแต่ละคน 
เป็นตน้ ซ่ึงการประเมินผลดงักล่าวควรท าให้ถูกต้องในขณะท่ีมีการปฏิบัติงานกลุ่มตามแบบฟอร์ม
การประเมินผลงานกลุ่ม 

2.3.4 การประเมินผลด้านผลงาน ในการตรวจผลงานของแต่ละคน จากการ
ปฏิบติังานกลุ่ม ผลงานท่ีควรตรวจให้คะแนน เช่น สมุดจดงาน การรายงานกลุ่ม และช้ินงานจาก
การปฏิบติัจริง 

จะเห็นไดว้่า การพฒันาทักษะการท างานร่วมกนัซ่ึงพ้ืนฐานการท างานร่วมกนัจะต้อง
อาศยัความร่วมมือร่วมใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละการยอมรับซ่ึงกนัและกนัของสมาชิก
ภายในกลุ่มเป็นส าคญั ครูจึงควรฝึกให้เกดิข้ึนกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

จากหลกัการ แนวคิด ดงักล่าว สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นร่าง รูปแบบกจิกรรม
โครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทย
และนกัเรียนเกาหลีใตไ้ดด้งัน้ี  

 
ตารางท่ี 12 วิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นร่างรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ

การศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและ
นกัเรียนเกาหลีใต ้

ขั้นตอน เทคโนโลยี/วิธีการ 
1.     ปฐมนิเทศ 1. ห้องเรียน  

2. เวบ็ 
2.    ประเมินผลกอ่นเรียน 1. เวบ็ 
3.    สร้างทีม 1. เวบ็ 

2. เวบ็บอร์ด 
3. ห้องสนทนา 

4.    เลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา 1. เวบ็ 
2. เวบ็บอร์ด 
3. ห้องสนทนา 

5.     ขั้นการวางแผนร่วมมือในการท างาน ห้องเรียน 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
ขั้นตอน เทคโนโลยี/วิธีการ 

6.    การศึกษาความรู้พ้ืนฐาน เวบ็ 
7.    การเกบ็รวบรวมสารสนเทศ เวบ็ 
8.    กระบวนการนัง่ร้านหรือโครงสร้างสู่ความรู้ 1. ห้องเรียน 

2. เวบ็บอร์ด 
9.    การจดัระเบียบ ห้องเรียน 
10.  การไตร่ตรอง ห้องเรียน 
11.  การสงัเคราะห์ ห้องเรียน 
12.  การน าเสนอผลงาน 1. ห้องเรียน 

2. เวบ็บอร์ด 
3. เวบ็บล๊อค 

13.  การประเมินผล เวบ็และห้องเรียน 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การพฒันา รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา
บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา
ทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน เกาหลีใต้ ผูว้ิจัยได้
ด าเนินการวิจยัตามหลกัการ  Formative Research (YoungHwan Kim,1999) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
พฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการ
ท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ ผู ้วิจัยขอเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นเก ีย่วกบั
Formative Research และระเบียบวิธีวิจยัต่อไป 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับ Formative Research 
 วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี เพ่ือประเมินและปรับปรุงทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจยัแบบ Formative Research ซ่ึงกระบวนการวิจยัน้ีนั้น เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมุ่งเน้น
การปรับปรุงทฤษฎีการเรียนการสอน (Reigeluth, 1989) ซ่ึง Reigeluth และ Frick (1999) กล่าวว่า 
Formative Research นั้ นมี 2 ประเภท คือ 1. การออกแบบกรณีศึกษา และ  2. การศึกษาจาก
เหตุการณ์ท่ีเกดิข้ึนอยูแ่ลว้ ในประเภทแรกนั้น ผูว้ิจัยจะต้องออกแบบและพฒันากรณีตัวอย่างตาม
หลักการทฤษฎีการเรียนการสอนท่ีเลือกมาแล้วน ามาใช้รวมทั้ งประเมินผลด้วย  Formative 
Evaluation ส่วนประเภทท่ีสองนั้นผูว้ิจยัจะท าการศึกษากรณีท่ีมีอยู่แลว้ แลว้น ามาวิเคราะห์ว่ากรณี
นั้นเก ีย่วขอ้งกบัทฤษฎีการเรียนการสอนอยา่งไร  
 โดยการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้การออกแบบกรณีศึกษาตามทฤษฎีการเรียนการสอนของ
โครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ( APEC Edutainment 
Exchange Program) 
 Kim (1999, 207) ได้กล่าวว่า กระบวนการ Formative Research นั้นประกอบไปด้วย 2 
ระยะกล่าวคือ ระยะแรก เป็นการออกแบบตามกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
ตรวจสอบขอ้บกพร่องของกระบวนการ  ส่วนระยะท่ีสอง เป็นการทดลองใช้ในการเรียนการสอน  
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ผูใ้ช้ Formative Research ต้องระมดัระวงัเร่ืองของ ความตรงของการศึกษา เน่ืองจาก Formative 
Research เป็นการศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีท าตามหลกัการทฤษฎีการเรียนการสอน จึงมกัเกดิค าถามว่า 
กรณีศึกษานั้ นสามารถเป็นตัวแทนท่ีดีของทฤษฎีการเรียนการสอนนั้ นหรือไม่ ถ้าผู ้ออกแบบ 
กรณีศึกษานั้นไม่เขา้ใจหลกัการ หรือว่าไม่ออกแบบตามหลกัการทฤษฎีการเรียนการสอนนั้นๆ  
 ดงันั้นผูว้ิจัยจึงด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิจัยของ Formative Research ของ Kim (1999, 
204) ดงัแสดงดว้ยแผนภาพท่ี 6 
 
ขั้นตอนท่ี 1:   
 

 
ขั้นตอนท่ี 2:   
 

 

 
 

ขั้นตอนท่ี 3:  
 
 

ขั้นตอนท่ี 4:  
 
 

 

ขั้นตอนท่ี 5: 
 
 

แผนภาพท่ี 6 ระเบียบวิธีวิจยั 
 
 
 
 

ศึกษาทฤษฎกีารเรียนการสอน 

ศึกษาแนวคิดและหลกัการของโครงการ APEC Edutainment Exchange Program  

 

 
 

ออกแบบและพฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 
ข้ันที่ 1 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไทยและเกาหลีใตเ้พ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  

ข้ันที่ 2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ เพ่ือร่างรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  

ข้ันที่ 3 สัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไทยและเกาหลีใตเ้พ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 

ข้ันที่ 4 ปรับแก้ไข (ร่าง) รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  

ข้ันที่ 5 พฒันากิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ตาม (ร่าง) รูปแบบท่ีไดจ้ากสัมภาษณ์  

ทดลองใช้ (ร่าง) รูปแบบฯ ทีไ่ด้ออกแบบตามหลกัทฤษฎกีารเรียนการสอน 
ทดลองใชกิ้จกรรมโครงงานออนไลน์ฯ กบัครูและนกัเรียนมธัยมศึกษาทั้งไทยและเกาหลีใต้ 

 รวบรวมผลป้อนกลบัจากผู้เรียนและครูทีไ่ด้ทดลองใช้(ร่าง)รูปแบบ 

ข้ันที่ 1  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากผูเ้รียนและผูส้อน  

ข้ันที่ 2  ประเมินผลรูปแบบและรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ กบัผูเ้รียนและ
ผูส้อน โดยการสัมภาษณ์ผูเ้รียนและผูส้อน  
 

ปรับ(ร่าง) รูปแบบฯ  
ข้ันที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ตามผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4 

ข้ันที่ 2 ประเมินและรับรองรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวุฒิ 
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โดยวิธีด าเนินการทั้ง 5 ขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาทฤษฎีการเรียนการสอน  
วัตถุประสงค์  ของการวิจัยขั้นท่ี 1 คือศึกษาแนวคิดและหลกัการของการเรียนการสอนท่ี

เก ีย่วขอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาวิจยัโดยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์จากกรอบแนวคิดวิจัย โดยผูว้ิจัยได้
เลือกศึกษาแนวคิดและหลกัการของการเรียนการสอนท่ีเก ีย่วข้องกบัโครงการ APEC Edutainment 
Exchange Program อนัไดแ้ก ่การศึกษาบนัเทิง การเรียนรู้ด้วยโครงงาน และการเรียนแบบร่วมมือ
กนั  
 กลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัย คือ เอกสาร แนวคิดและหลกัการของโครงการ APEC 
Edutainment Exchange Program และหลกัการของเก ีย่วกบัการศึกษาบันเทิง การเรียนรู้ด้วย
โครงงาน และการเรียนแบบร่วมมือกนั  

การด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และหลกัการของโครงการ APEC Edutainment Exchange 

Program  การศึกษาบนัเทิง, การเรียนรู้ดว้ยโครงงานและการเรียนแบบร่วมมือกนั   โดยจ าแนกเป็น
ประเด็นเก ีย่วกบัหลกัการ องค์ประกอบ และขั้ นตอน ของทฤษฎีนั้นๆ โดยในแต่ละแนวคิดและ
หลกัการนั้น ผูว้ิจัยด าเนินการศึกษาค้นควา้ วิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารต่างๆ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ (ดงัแสดงผลการศึกษาวิเคราะห์ในบทท่ี 4)  

2.  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิดและหลกัการโดยใช้ตารางวิเคราะห์
เน้ือหา โดยผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ออกมาได้เป็นหลกัการ องค์ประกอบ ขั้นตอนท่ีจะใช้เป็น
แนวคิดและหลกัการในการออกแบบรูปแบบโครงงานออนไลน์ฯ ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109 

 

 

 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ แนวคิด และหลกัการของโครงการ APEC Edutainment Exchange 
Program, การศึกษาบนัเทิง, การเรียนรู้ดว้ยโครงงานและการเรียนแบบร่วมมือกนั 

ALCoB Edutainment 
Exchange Program 

การศึกษาบันเทิง การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การเรียนแบบ 
ร่วมมือกนั 

หลกัการ 
เป็นโครงการแลกเปล่ียน
ส าหรับนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิคโดยตั้งอยูบ่นหลกัการ
ประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใชเ้ว็บเป็นฐาน   

การจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ดว้ยความสนุกสนาน โดยใช้
ส่ือ กิจกรรมต่างๆ เป็น
เคร่ืองมือในการสนบัสนุน  

การเรียนรู้โดยการปฏิบติัดว้ย
ตวัผูเ้รียนเอง โดยเร่ิมต้นจาก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ร่วมกนัวางแผน เพ่ือสร้างองค์
ความรู้หรือแกปั้ญหา ทดลอง
และปฏิบติัตามขั้นตอนและ
ส่วนประกอบของโครงงานท่ี
ไดว้างแผนไว ้ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
องค์ความรู้ในรูปแบบของ
ช้ินงาน  

การเรียนท่ีเนน้ความร่วมมือ
ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกันเอง 
โดยผูเ้รียนแต่ละคนมี
ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
ช่วยเหลือกัน มีความ
รับผิดชอบทั้งส่วนบุคคลและ
รับผิดชอบร่วมกนั เพ่ือการ
ด าเนินงานใหส้ าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 

องค์ประกอบ 
1. ระบบการสนบัสนุนการ
แลกเปล่ียนนกัเรียน 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
โครงงาน 
3. การสืบเสาะหาความรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
4. กิจกรรมและความร่วมมือ
แบบอาสาสมคัร 
5. ตอ้งเป็นโครงการท่ีลงทุน
ต ่าแต่ไดคุ้ณภาพสูง 

1. การเรียน :  
  1)เรียนอยา่งกระตือรือร้น  
  2) เรียนแบบช่วยเหลือกนั                                                            
  3) มุ่งเนน้การควบคุมการเรียน  
  4) จดัหาสภาพการเรียนจริง
และประสบการณ์จากชีวิตจริง                                                                         
2. การเล่น :  
  1) ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูง  
  2) เนน้กระบวนการมากกว่า
เป้าหมาย  
  3) มีการก ากบัตนเอง 
  4) สร้างจินตนาการ 
  5) ลงมือปฏิบติั/มีส่วนร่วม  
  6) เปิดกวา้ง                                                       
3.  การมีส่วนร่วม 
(Participatory) 

1. การจัดการเ รียนรู้ ท่ี เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
2. มีลกัษณะเป็นการร่วมมือ
มากกว่าการแข่งขนั  
3. ผูเ้รียนจะตอ้งไดช้ิ้นงาน  
4. ใช้การประเมินจากสภาพ
จริง (Authentic Assessment) 
โดยท่ีผูเ้ รียนประเ มินตนเอง 
เ พ่ือนประเ มิน  และผู ้ส อน
ประเมิน  
5. เ ป็ นก าร เ ช่ื อม โย งก า ร
เรียนรู้ตามหลักการพฒันาการ
ความคิดของ บลูม 
6.  กระ บว นก ารข องกา ร
เรียนรู้แบบโครงงานน าไปสู่
การบูรณาการท่ีแท้จริงทั้งด้าน
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก ร ะ บ ว นก า ร
แส วงหาข้อ มู ล จ า กแหล่ ง
ความรู้ต่าง ๆ  

1. การพ่ึงพาอาศยักัน
ทางบวก   (Positive 
interdependence)  
2. การมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อกลุ่ม (Individual 
and group accountability)   
3. การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีและ
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนัระหว่างบุคคลและระหว่าง
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
4. การสอนทกัษะทางสังคม 
(Social skill) ทกัษะในการ
ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศยักันและ
ทกัษะการปฏิบติังานกลุ่มเป็น
ส่ิงท่ีจ าเป็น 
5. กระบวนการกลุ่ม (Group 
processing) 
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ตารางท่ี  13 (ต่อ) 
ALCoB Edutainment 
Exchange Program 

การศึกษาบันเทิง การเรียนรู้ดว้ยโครงงาน การเรียนแบบ 
ร่วมมือกนั 

ขั้นตอน/แนวทางการจดัการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อม 
2. กิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
3. กิจกรรมติดตามผล 

1. บทเรียนเร่ิมจากงา่ยไป
ยาก   

2. วิธีการเรียนสนุก  ไม่น่า
เบ่ือ  และตอบสนองความ
สนใจใคร่รู้ของนักเรียน   

3. ส่งเสริมการคิด   

4. การเรียนรู้สัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ   

5. มีกิจกรรมหลากหลาย  
สนุก   

6. ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการ
สอน  เร้าใหเ้กิดการเรียนรู้   

7. การประเมินผล  เปิด
โอกาสใหเ้ด็กไดป้ระเมินผล
ตนเองมุ่งเน้นพฒันาการใน
ภาพรวม 

1. การเลือกหวัขอ้โครงงาน 
(Selecting Project Topics) 
2. การศึกษาความรู้พ้ืนฐาน 
(Training Students) 
3. การเก็บรวบรวมสารสนเทศ 
(Collecting Information) 
4. กระบวนการนั่งร้านหรือ
โครงสร้างสู่ความรู้ 
(Scaffolding Process) 
5. การจดัระเบียบ 
(Organizing) 
6. การไตร่ตรอง (Reflection) 
7. การสังเคราะห์ (Synthesis) 
8.การประเมิน (Assessment) 

1. การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะ
ศึกษา (Topic selection) 
2. การวางแผนร่วมมือในการ
ท างาน (Collaborative 
planning) 
3. การด าเนินงานตามแผนท่ี
วางไว้ (Implementation)                
4. การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานท่ีท า (Analysis 
and synthesis)     
5. การน าเสนอผลงาน 
(Presentation of final report)                 
6. การประเมินผล 
(Evaluation) 

 
 

ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบและสร้างรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา
บนัเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนา

ทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ 
วัตถุประสงค์ ของการวิจยัขั้นน้ีคือ 
เพ่ือออกแบบและสร้างรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา

บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา
ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้โดยออกแบบ
ตามแนวคิดและหลกัการท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 
 กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ  
1. ผูท่ี้เคยเขา้ร่วมโครงการ APEC Edutainment Exchange Program คร้ังท่ี 1 เม่ือ

ปี ค.ศ. 2008 ณ ประเทศเกาหลีใต ้จ านวน 52 คนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  
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2. ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการจดัโครงการแลกเปล่ียนระหว่างไทยและ
เกาหลีใต ้จากประเทศไทย และเกาหลีใต ้ประเทศละ 5 คน (รายช่ือดงัภาคผนวก) รวมเป็น 10 คน 

เคร่ืองมอืและวิธีการสร้างเคร่ืองมอื 

1. แบบสอบถามเก ีย่วกบัโครงการ  APEC Edutainment Exchange Program  ส าหรับ
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ  APEC Edutainment Exchange Program  คร้ังท่ี 1  ประเทศเกาหลีใต้ โดย
สอบถามช่วงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2552 โดยมีประเด็นเก ีย่วกบัการจัดการโครงการ การกจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการโดยผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.1 ศึกษาโครงการ APEC Edutainment  Exchange Program 
1.2 ร่างแบบสอบถามตามประเด็นท่ีสังเคราะห์จากขั้นตอนวิจัยแรก โดยสามารถ

จ าแนกประเด็นได ้4 ดา้นดงัน้ี  
1.2.1 ความเหมาะสมของรูปแบบกจิกรรม 
1.2.2 รูปแบบการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร 
1.2.3 รูปแบบของการท างานร่วมกนั 
1.2.4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก ีย่วกบัการจดักจิกรรม 

1.3 น าประเด็นของแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ เพ่ือขอค าแนะน า 
1.4 แกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดแ้กข่้อค าถามเก ีย่วกบั

รายละเอียดกจิกรรมของโครงการ APEC Edutainment  Exchange Program และข้อค าถามเก ีย่วกบั
ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนั 

1.5 น าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านประเมินค่าความตรงและความ
สอดคลอ้งของเน้ือหา (IOC)  โดยผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยให้ลงความเห็นว่าสอดคลอ้ง ได้ 1 คะแนน ไม่
แน่ใจ ได้ 0 คะแนน ไม่เห็นด้วยกบัข้อความได้ –1 คะแนน เม่ือประเมินความสอดคล้องโดย
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้พบว่าแบบสอบถามโดย มีค่าความสอดคลอ้งในทุกข้อมากกว่า 0.5 ข้ึนไป ดังนั้น
ผูว้ิจยัจึงน ามาใชเ้ป็นแบบสอบถามไดต่้อไป 

2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เร่ือง รูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทย
และนกัเรียนเกาหลีใต ้โดยผูว้ิจยัสร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึกตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

2.1 ศึกษา เอกสาร  แนวคิดทฤษฎี  หลักกา รท่ี เก ี่ยวข้องกบัโครงการ APEC 
Edutainment  Exchange Program 
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2.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีก  าหนดไว้ โดยมีประเด็นค าถาม 2  ประเด็น
หลกั คือ 1)  องค์ประกอบและรูปแบบของกจิกรรม 2) เคร่ืองมือและการประเมินผล  และ 3) เน้ือหา
ท่ีเหมาะสม 

2.3 น าประเด็นการสัมภาษณ์ทั้ ง 3 ด้านได้แก ่1)  องค์ประกอบและรูปแบบของ
กจิกรรม 2) เคร่ืองมือและการประเมินผล  และ 3) เน้ือหาท่ีเหมาะสม ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจเพ่ือขอค าแนะน า 

2.4 ปรับแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา  โดยแนวทาง
ค าตอบเพ่ือการตอบแบบสอบถามของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  APEC Edutainment Exchange Program  
คร้ังท่ี 1 เพ่ือประกอบการสมัภาษณ์เชิงลึกให้ไดข้อ้มูลมากยิง่ข้ึน 

2.5 น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3  ท่านประเมินค่าความตรงและ
ความสอดคลอ้งของเน้ือหา (IOC)  โดยผูเ้ช่ียวชาญเห็นด้วยให้ลงความเห็นว่าสอดคลอ้ง ได้ 1 
คะแนน ไม่แน่ใจ ได ้0 คะแนน ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความได ้–1 คะแนน เม่ือประเมินความสอดคลอ้ง
โดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้พบว่าแบบสอบถามมีค่าความสอดคลอ้งในทุกข้อมากกว่า 0.5 ข้ึนไป ดังนั้น
ผูว้ิจยัจึงน ามาใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึกต่อไป 

3. แบบประเมินคุณภาพ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้

3.1 ศึกษาหลกัการออกแบบแบบประเมินคุณภาพในรูปแบบ  มาตรวดั 5 ระดบั 
3.2 ออกแบบแบบประเมินคุณภาพ (ร่าง)   รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  
3.3 น าแบบประเมินคุณภาพ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ไปปรึกษา

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  เพ่ือขอค าแนะน า โดยอาจารยไ์ม่ได้มีข้อแนะน าให้ปรับแกแ้ต่อย่างใด 
เพียงแต่ให้สอบถามเพ่ิมเติมในแต่ละขอ้ของกจิกรรมเพ่ือให้ไดร้ายละเอียดมากข้ึน 

3.4 น าแบบประเมินคุณภาพ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านประเมินค่าความตรงและความสอดคลอ้งของเน้ือหา (IOC)   โดย
ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยให้ลงความเห็นว่าสอดคลอ้ง ได้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจ ได้ 0 คะแนน ไม่เห็นด้วย
กบัข้อความได้ –1 คะแนน เม่ือประเมินความสอดคลอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้พบว่าแบบประเมิน
คุณภาพของรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ มีค่าความสอดคลอ้งในทุกข้อมากกว่า 0.5 ข้ึนไป
และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทั้งฉบบัเท่ากบั 0.81  
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ขั้นตอนการวิจัย 

1. ส่งแบบสอบถามไปย ังผู ้ท่ี เคยเข้าร่วมโครงการ  APEC Edutainment Exchange 
Program ผ่านทางแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ท่ีเคยเข้าร่วม
โครงการท่ีแจง้ไว ้ โดยเข้าไปค้นหาท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากhttp://www.apec-aeep.org ใน
ส่วนของฐานข้อมูลผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวน  42 คนจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้ งหมด  52 คน 
เน่ืองจากว่าระบบฐานขอ้มูลท่ีแจง้ท่ีอยูจ่ดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความผิดพลาดท าให้มีจดหมาย
กลบัมาจ านวน10 ฉบบั จึงท าให้ส่งไดเ้พียง 42 คน และมีผูเ้ข้าร่วมโครงการส่งแบบสอบถาม ตอบ
กลบัมาจ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งไปไม่ถึง
ผูร้ับ, ผูรั้บไม่ไดใ้ชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์นั้นแลว้ โดยเป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการจากประเทศเกาหลีใต ้
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เปรูและไทย  ผลของการสอบถามดงัแสดงไวใ้นบทท่ี 4 

2. สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการจัดกจิกรรมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างไทยและ
เกาหลีใต ้โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย จ านวน 5 ท่าน (รายช่ือดงัภาคผนวก) และผูเ้ช่ียวชาญ
จากประเทศเกาหลีใต ้จ านวน 5 ท่าน (รายช่ือดงัภาคผนวก) โดยมีขั้นตอนการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

2.1 การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย  
2.1.1 ติดต่อประสานงานผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือนัดวนัสัมภาษณ์ผ่านโทรศพัท์  และ

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
2.1.2 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือสัมภาษณ์ไปยงัผู ้เช่ียวชาญ  พร้อม

แบบสมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้างเพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญไดศึ้กษาค าถามกอ่นการสมัภาษณ์   
2.1.3 สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญตามวนัเวลาท่ีนัดหมาย พร้อมบันทึกเสียงระหว่าง

การสมัภาษณ์ 
2.2 การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลีใต ้ 

2.2.1 ติดต่อประสานงานผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือนัดวนัสัมภาษณ์ผ่านทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ และรอการนดัหมายจากผูเ้ช่ียวชาญ  

2.2.2 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือสัมภาษณ์ไปยงัผู ้เช่ียวชาญ  พร้อม
แบบสมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้างเพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญไดศึ้กษาค าถามกอ่นการสมัภาษณ์  

2.2.3 ผูว้ิจัยเดินทางไปยงัประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้วย
ตนเอง ตามวนัเวลาท่ีนดัหมายพร้อมบนัทึกเสียงระหว่างการสมัภาษณ์ 

3. น าข้อมูลท่ีได้จากผูท่ี้เคยร่วมโครงการ  APEC Edutainment Exchange Program และ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ งไทยและเกาหลีใต้ มาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็น (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ ฯ โดยผูว้ิจยัยดึหลกัการออกแบบของ  ADDIE  ซ่ึงมีขั้นตอนและรายละเอียด ดงัน้ี  
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3.1 การวิเคราะห์  ผูว้ิจยัน าผลการสมัภาษณ์และข้อมูลท่ีได้จากหลกัการของ APEC 
Edutainment Exchange Program  มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ ดงัน้ี 

3.1.1 วิเคราะห์ความจ าเป็น : ในการด าเนินการโครงการแลกเปล่ียนระดับ
นานาชาติ ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้นั้ น ผู ้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า โครงการแลกเปล่ียนระหว่างไทยและเกาหลี ใต้ มีโรงเรียนหลาย
โรงเรียนไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ เพียงแต่ว่ายงัไม่มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานและผ่านกระบวนการศึกษา
คน้ควา้อยา่งจริงจงั ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาค้นควา้ ออกแบบรูปแบบโครงการ
แลกเปล่ียนในระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กบัโรงเรียนต่างๆ ในกา รด าเนินโครงการ
แลกเปล่ียนนกัเรียนต่อไป 

3.1.2 วิเคราะห์เน้ือหา:  ในการด าเนินกจิกรรมโครงการแลกเปล่ียนนั้น ส่ิง
ส าคญัส่ิงหน่ึงคือ เน้ือหาสาระ ท่ีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจะได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั โดยผลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้งจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ พบว่าเน้ือหา
สาระท่ีเหมาะสมกบัโครงการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้นั้น ควรเป็น
เน้ือหาท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน เป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนทั้ งสองประเทศสามารถพูดคุย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัได ้โดยไม่ใช่เน้ือหาท่ีอยูใ่นหลกัสูตรการเรียนการสอน ในรายวิชาท่ีเป็นเชิงวิชาการ
มากเกนิไป เน่ืองมาจากว่า หลกัสูตรและเน้ือหาสาระของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั อีกทั้ ง
การให้ผู ้เรียนได้พูดคุยกนัในเร่ืองของเน้ือหาสาระเชิงวิชาการมากเกนิไป จะท าให้ผูเ้รียนเกดิ
ความรู้สึกเหน่ือยลา้ เพราะผูเ้รียนแต่ละคนต้องศึกษาเร่ืองเหล่านั้นจากในรายวิชาในหลกัสูตรและ
จากห้องเรียนในโรงเรียนของตนเองอยูแ่ลว้ การท่ีผูเ้รียนจะต้องมาศึกษาในโครงการเหล่าน้ีอีก จะ
ท าให้ผูเ้รียนเกดิความเบ่ือหน่าย เหน่ือยลา้ จนหมดความสนใจในการด าเนินการโครงการให้เสร็จ
ส้ินได ้ดงันั้นเม่ือวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดก้ารสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญแลว้นั้น ผูว้ิจยัสรุปว่า เน้ือหาสาระ
ท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการน้ี ควรจะเป็นเน้ือหาท่ีอยู่ในความสนใจของผูเ้รียน เป็นเร่ืองเก ีย่วกบั
ศิลปวฒันธรรม ดนตรี อาหาร ภาพยนตร์ การท่องเท่ียว ซ่ึงเน้ือหาสาระเหล่าน้ี ลว้นอยู่ในความ
สนใจของวยัของผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาทั้ งส้ิน อีกทั้ งสามารถประยุกต์เข้ากบัรายวิชาในสาระ
การเรียนรู้ต่างๆตามหลกัสูตรการเรียนการสอนได ้ 

3.1.3 วิเคราะห์ผูเ้รียน: ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะห์คุณลกัษณะ ความสามารถ 
ความรู้ และความสนใจของผูเ้รียน เพ่ือท่ีจะไดอ้อกแบบกจิกรรมได้เหมาะสมกบัผู ้เข้าร่วมกจิกรรม 
ให้สามารถด าเนินกจิกรรมไดอ้ยา่งราบร่ืน สนุกสนาน ได้ความรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบั
ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนได้ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการแลกเปล่ียนน้ี เป็นนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยคุณลักษณะท่ีคาดหวังของผู้เรียนในโ รงเรียน
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มาตรฐานสากล จะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 1. เป็นเลิศวิชาการ 2. ส่ือสารได้อย่างน้อย  2 ภาษา  3. ล ้ า
หน้าทางความคิด  4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ดังนั้นนับว่าเป็นผูเ้รียนท่ีเหมาะสมกบัโครงการ
แลกเปล่ียนน้ีเป็นอยา่งยิง่ เพราะในโครงการผูเ้รียนจะต้องส่ือสารกนัด้วยภาษาองักฤษ และท างาน
ร่วมกบัผูเ้รียนต่างชาติ และต้องสร้างสรรค์ช้ินงานร่วมกนั ซ่ึงเม่ือผูว้ิจัยวิเคราะห์คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนในระดับมธัยมศึกษาแลว้พบว่า อยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนต้น มีความกระตือรือร้น ความต่ืนตัว 
ต่ืนเตน้ ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใช้
ส าหรับการส่ือสารเป็นอยา่งดี แต่ยงัตอ้งการ การดูแล เอาใจใส่และค าช้ีแนะจากครูผูส้อน ดังนั้นใน
ทุกขั้ นตอนของกจิกรรมในโครงการจะต้องมีครูคอยให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือผู้เรียนอยู่
ตลอดเวลา  ส่วนกจิกรรมในโครงการนั้น จะตอ้งทา้ทายความสามารถ เป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ และ
ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถอยา่งเต็มท่ี  

3.1.4 วิเคราะห์บริบทส าหรับการจัดโครงการ : จากผลการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าในการด าเนินกจิกรรมโครงการแลกเปล่ียนนั้น จะมีการด าเนินโครงการสอง
รูปแบบดว้ยกนัคือ ออนไลน์และออฟไลน์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์บริบทท่ีเหมาะสมกบักจิกรรมท่ี
จะด าเนินการในโครงการ โดยในส่วนของกจิกรรมท่ีอยูใ่นรูปแบบออนไลน์นั้น จะต้องเตรียมความ
พร้อมเร่ือง เทคโนโลยีการส่ือสาร เคร่ืองมือส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้ งอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ต่างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สญัญาณการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต กลอ้งเวบ็แคม ไมโครโฟน เป็นตน้  
 นอกจากน้ี โรงเรียนอาจเตรียมห้องประชุมส าหรับการติดต่อส่ือสารผ่านทางการ
ประชุมทางไกล ส าหรับครูและนกัเรียนได้ประชุมหรือปรึกษาเก ีย่วกบังานในลกัษณะออนไลน์ได ้ 
ในส่วนของกจิกรรมออฟไลน์นั้น จะตอ้งเตรียมสถานท่ีส าหรับการค้างคืน และการท ากจิกรรมของ
ครูและนกัเรียนต่างชาติ โดยผูจ้ดัการโครงการจะต้องค านึงถึงความปลอดภยั ความสะดวกในการ
เดินทางและการท ากจิกรรมเป็นหลกั สถานท่ีส าหรับท ากจิกรรมออฟไลน์นั้น จะต้องเป็นท่ีกวา้ง ท่ี
สามารถให้ผูเ้รียนท ากจิกรรมเป็นกลุ่มได้ โดยไม่รบกวนกนัจนเกนิไป และจะต้องเตรียมอุปกรณ์
ส่ือสาร ให้กบัผู ้เรียนในการท ากจิกรรมด้วย เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เอกสาร  กลอ้ง
ถ่ายรูป สญัญาณอินเทอร์เน็ต  
 นอกจากเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศแลว้ อีกบริบทท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ด าเนินโครงการคือ ครูหรือผูจ้ดัการโครงการ ซ่ึงจะตอ้งท าหน้าท่ีในการจัดการโครงการให้ราบร่ืน 
ไปเป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซ่ึงผู ้วิจัยได้ด าเนินการวิเครา ะห์คุณลักษณะของครูผู ้
ประสานงานโครงการและด าเนินการ พบว่า จะต้องเป็นผูท่ี้มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ระดบัดี มีมนุษยสมัพนัธ์และทศันคติท่ีดี มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ส่ือสารในระดับดี  และมีความ
เขา้ใจในรายละเอียดของโครงการเป็นอยา่งดี  
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3.2 การออกแบบ ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มาออกแบบเป็น 
(ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ไดด้งัน้ี  

3.2.1 วตัถุประสงค์ของโครงการ เน่ืองดว้ยผูเ้รียนในปัจจุบันอยู่ในศตวรรษท่ี 
21 ท่ีตอ้งจะตอ้งพฒันาทักษะต่างๆ มากกว่าการมุ่งส่งเสริมเฉพาะความรู้ ความจ า ความเข้า ใจใน
เน้ือหาสาระเพียงอย่างเดียว การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนจะต้องมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีความหมาย มีทักษะและความสามารถท่ีจะ
ด าเนินชีวิตในโลกแห่งสงัคมสารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นวตัถุประสงค์หลกัของโครงการน้ี คือ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั อนัเป็นทักษะท่ีจ าเป็นของการ
ด าเนินกจิกรรมโครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนระดบันานาชาติ  

3.2.2 เน้ือหาส าหรับโครงการ เป็นเร่ืองของ ศิลปวฒันธรรม การท่องเท่ียว 
นวตักรรมและส่ิงใหม่ๆ อาหาร และดนตรี ภาพยนตร์ ซ่ึงเน้ือหาสาระเหล่าน้ีอยู่ในความสนใจของ
ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษา และระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้ 

3.2.3 กจิกรรมส าหรับโครงการ รูปแบบของกจิกรรมส าหรับโครงการ
แลกเปล่ียน จะเป็นกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยใช้โครงงานเป็นฐาน  โดยเน้นการท างานร่วมกนัของ
นกัเรียนทั้งสองประเทศ และใชว้ิธีการท างานร่วมกนัทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  

3.2.4 การประเมินผล การประเมินผลทั้ งทักษะการส่ือสารและการท างาน
ร่วมกนั และการประเมินผลโครงการ นั้น จะอยูใ่นรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงโดยมีรูปแบบ
การประเมินท่ีหลากหลาย ทั้ งจากผูเ้รียนด้วยกนัเอง เพ่ือนในกลุ่ม ครูท่ีเข้าร่วมโครงการ และการ
ประเมินผลจะเกบ็ขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

3.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือการเรียนรู้  กจิกรรมท่ีด าเนินใน
ส่วนของกจิกรรมออนไลน์นั้น จะตอ้งสร้างเวบ็ไซต์เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนเข้ามาส่ือสาร
และท ากจิกรรมร่วมกนั โดยจะตอ้งเป็นเคร่ืองมือและระบบท่ีสามารถใช้งานได้ง่าย มีเคร่ืองมือใน
การท างานครบถว้นตามกจิกรรม ส่วนเคร่ืองมือส่ือสารสามารถใช้ได้ทั้ งท่ีมีอยู่ในระบบ หรือว่าใช้
เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของผูเ้รียนเป็นหลกั 

4. ขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนของการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจัยได้พฒันา (ร่าง) รูปแบบ
ตามท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบไว ้โดย น า (ร่าง)รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ท่ีสร้างข้ึนไป
ตรวจสอบกบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ งไทยและเกาหลีใต้ (กลุ่มเดิม) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ(ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ โดย 
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4.1 การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย  
4.1.1 ติดต่อประสานงานผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือขอความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์

ผ่านโทรศพัท์เพ่ือนดัหมายวนัเวลา และสถานท่ีในการสมัภาษณ์ 
4.1.2 ส่ง (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯไปให้ผูเ้ช่ียวชาญกอ่น

การสมัภาษณ์ ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  
4.1.3 สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญตามวนัเวลาท่ีนัดหมาย พร้อมบันทึกเสียงระหว่าง

การสัมภาษณ์ ทั้ งน้ีผลการสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 5 ท่านส่วนใหญ่ให้ข้อมูลไปในทิศทาง
เดียวกนักบัการสัมภาษณ์ในรอบแรก (แสดงผลในบทท่ี 4) และผลการประเมินคุณภาพ (ร่าง) 
รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯของผู้เช่ียวชาญจากประเทศไทยอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.73 

4.2 การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลีใต ้
4.2.1 ติดต่อประสานงานผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือขอความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ 

ผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
4.2.2 ส่ง (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯและแบบประเมิน

คุณภาพ (ร่าง)รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  
4.2.3 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้ งประเมินคุณภาพ ( ร่าง) 

รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ กลบัมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยคร้ังน้ีผูว้ิจัยไม่ได้
ด าเนินการไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง แต่ใช้การให้สัมภาษณ์โดยผู้เช่ียวชาญจากประเทศเกาหลี ใต้
กรอกข้อมูลผ่านทางแบบสัมภาษณ์   โดยผลการให้ข้อมูลสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศ
เกาหลีใต้ทั้ ง 5 ท่านให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการสัมภาษณ์ในรอบแรก และผลการ
ประเมิน (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ อยูใ่นระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.73 ได้ผลดัง
ตารางท่ี 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



118 

 

 

 

ตารางท่ี  14 ผลการประเมินคุณภาพ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 

การประเมินคุณภาพ  ค่าเฉล่ียของการประเมิน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

กจิกรรมเตรียมความพร้อม 
1) การสมคัร 5.0 0.00 ดีมาก 
2) คดัเลือกผูส้มคัร 4.4 0.52 ดี 
3) ปฐมนิเทศออนไลน์ 4.8 0.63 ดีมาก 
4) เรียนออนไลน์ 4.4 0.52 ดี 
5) ประเมินผลออนไลน์ 5.0 0.00 ดีมาก 
6) เลือกหัวขอ้โครงงาน 4.7 0.48 ดีมาก 
7) การสร้างทีม 4.9 0.32 ดีมาก 
8) วางแผนโครงงาน 5.0 0.00 ดีมาก 
9) ประเมินแผน

โครงงาน 
4.9 0.32 ดีมาก 

10)  ปรับปรุงและส่งแผน
โครงงาน 

5.0 0.00 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.81 0.26 ดีมาก 
กจิกรรมประสบการณ์เรียนรู้ 

11)  ปฐมนิเทศ 4.6 0.52 ดีมาก 
12)  กจิกรรมกลุ่ม 4.5 0.71 ดีมาก 
13)  ประเมิน

ความกา้วหนา้ของ
โครงงาน  

4.6 0.52 ดีมาก 

14)  กจิกรรมกลุ่ม (ตอ่) 5.0 0.00 ดีมาก 
15)  เตรียมน าเสนอ

โครงงาน 
4.5 0.53 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.64 0.27 ดีมาก 
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ตารางท่ี  14 (ต่อ) 
การประเมินคุณภาพ  ค่าเฉล่ียของการประเมิน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญ 
กจิกรรมเสริม (กจิกรรมประเมินผล) 

16)  น าเสนอและ
เสนอแนะผลงาน 

5.0 0.00 ดีมาก 

17)  ประเมินผล 4.3 0.95 ดี 
18)  ติดตามโครงการ 4.6 0.52 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.63 0.47 ดีมาก 
สรุป 4.73 0.30 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 14 แสดงให้เห็นว่า (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยเฉล่ีย 4.73 ตามเกณฑน้ี์  

4.50 – 5.00 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ดีมาก 
3.50 – 4.49 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ดี  
2.50 – 3.49 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ค่อนขา้งดี 
1.50 – 2.49 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  พอใช้ 
1.00 – 1.49  ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ต้องปรับปรุง  

 
5. น าผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์รอบท่ีสองและผลจากการประเมินคุณภาพ (ร่าง) รูปแบบฯ

ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้งไทยและเกาหลีใตม้าปรับปรุงแกไ้ข (ร่าง)รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์
ฯ โดย (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  ประกอบด้วยขั้ นตอน 3 ขั้ นตอนได้แก ่
Preparative Activity, Experiential learning Activity และ Evaluative Activity  ส่วนรูปแบบของ
กจิกรรมจะประกอบดว้ยกจิกรรมแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (ดังรายละเอียดในบทท่ี 
4)   

6. พฒันาต้นแบบ(ร่าง)รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา
บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา
ทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน เกาหลีใต้ โดยยึด
หลกัการจาก  (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ท่ีออกแบบจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งจากประเทศไทยและเกาหลีใต้  โดยด าเนินการพฒันาต้นแบบไวท่ี้  http://www.th-kr-eep.com 
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ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชร้ะบบบริหารการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเป็นระบบเปิด คือ Moodle ในการ
ด าเนินการ จากนั้นจดทะเบียนเพ่ือขอ Domain Name  เป็นของตนเองเพ่ือความสะดวกในการ
บริหารจดัการ และน าเอกสาร กจิกรรม และเคร่ืองมือในการประเมินเข้าสู่ระบบ ผูว้ิจัยด าเนินการ
ทดลองใชค้วามถูกตอ้งของการใชง้านระบบกอ่นน าไปใชจ้ริง 

7. น าตน้แบบ(ร่าง)รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  ท่ีพฒันาข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

8. ปรับปรุงแกไ้ขตน้แบบ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ตามค าแนะน าของ
ท่ีอาจารยป์รึกษา โดยอาจารยใ์ห้เพ่ิมความสนใจของระบบ มีลูกเล่น มีความเคล่ือนไหว เพ่ือดึงดูด
ความน่าสนใจของผูเ้รียนมากข้ึน 

9. น าต้นแบบ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3 
ท่าน (รายช่ือดังภาคผนวก)ประเมินคุณภาพต้นแบบ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 
โดยผลการประเมินคุณภาพรูปแบบอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  (ดังแสดงผลการ
วิเคราะห์ในบทท่ี 4) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิ เค ราะ ห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ ท่ี เคยเข้า ร่วมโครงการ APEC 
Edutainment Exchange Program โดยสร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหา (ดงัแสดงผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 
4)  

2. วิเคราะห์ผลการสมัภาษณ์จากแบบบนัทึกการสมัภาษณ์และไฟล์เสียงท่ีบันทึกไว ้  โดย
น าแบบบนัทึกการสมัภาษณ์พร้อมไฟลเ์สียงมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการสร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหา 
(ดงัแสดงผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 4) 

3. วิเคราะห์ผลจากการประเมินคุณภาพ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ โดย
จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ งไทยและเกาหลีใต้พบว่า (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ฯ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก โดยเฉล่ีย 4.73 ซ่ึงวิเคราะห์ตามเกณฑด์งัน้ี 

วิเคราะห์โดยค านวณหาค่าเฉล่ีย ( x ) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของความเห็นในแต่ละ
ขอ้ค าถาม โดยมีเกณฑใ์นการแปลผลดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัน้อยท่ีสุด 
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โดยถา้ค านวณค่าเฉล่ียไดต้ั้งแต่ 3.50 คะแนนข้ึนไปถือว่าใช้ได้ ข้อใดท่ีได้คะแนนต ่ากว่าน้ี
จะพิจารณาเป็นรายขอ้ตามเหตุผลของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านเพ่ือน ามาปรับปรุงรูปแบบต่อไปและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1 ถือว่ารูปแบบมีความเหมาะสม  

4. วิเคราะห์ผลการประเมิน ต้นแบบ(ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3 ท่านพบว่า ตน้แบบ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ มีคุณภาพอยู่
ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ซ่ึงวิเคราะห์ตามเกณฑด์งัน้ี 

4.1. วิเคราะห์โดยค านวณหาค่าเฉล่ีย ( x ) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของ
ความเห็นในแต่ละขอ้ค าถาม โดยมีเกณฑใ์นการแปลผลดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดบัน้อยท่ีสุด 

 
โดยถา้ค านวณค่าเฉล่ียได้ตั้ งแต่ 3.50 คะแนนข้ึนไปถือว่าใช้ได้ ข้อใดท่ีได้คะแนนต ่า

กว่าน้ีจะพิจารณาเป็นรายขอ้ตามเหตุผลของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านเพ่ือน ามาปรับปรุงรูปแบบต่อไป
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกนิ 1 ถือว่ารูปแบบมีความเหมาะสม 
 
ขั้นตอนที่ 3: ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อ

แลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมอืเพื่อพัฒนาทักษะการ

ส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการวิเคราะห์ การออกแบบและการพฒันา ตาม

ขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอน มาสู่ขั้นของการทดลองใช้ โดยผูว้ิจัยด าเนินการทดลอง
ใชรู้ปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะการท างาน
ร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ ในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2553 โดยท าการประสานงานร่วมกนัโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย
จ านวน 3 โรง และโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 1 โรง เพ่ือตกลงเร่ือง
รายละเอียดของการด าเนินการทดลองทั้ งหมด จากนั้นเร่ิมด าเนินการทดลองตามแผนการทดลอง 
โดยระหว่างการด าเนินการทดลองนั้น นอกเหนือจากผูเ้รียนแลว้ยงัมีผูส้อนและผูว้ิจัยคอยอ านวย
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ความสะดวกระหว่างการด าเนินการด้วย โดยผูว้ิจัยมีหน้าท่ีในการอพัโหลดเอกสารและกจิกรรม
ต่างๆ และดูแลความเรียบร้อยของระบบให้สามารถใชง้านไดดี้ เช่น ติดตั้งห้องสนทนาให้เร่ิมต้นทุก
วนัเวลา 21.00น. (เวลาไทย) เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้มาท ากจิกรรมร่วมกนั และเม่ือเสร็จส้ินการทดลอง
ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ต่อไป 

วัตถุประสงค์  ของการวิจยัขั้นน้ีคือ 
เพ่ือทดลองใช้รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือ

แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้

แบบแผนการทดลอง 
การทดลองท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพฒันา (Research & Development) โดยมี

กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม (One Group Pretest-Posttest Design) ให้กลุ่มทดลองเรียนด้วยรูปแบบกจิกรรม
โครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ
คดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียน
ไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้โดยมีแบบแผนการทดลองดงัน้ี 

 
ทดสอบกอ่นเรียน      ด าเนินการทดลอง      ทดสอบหลงัเรียน 

O1     X     O2 
 
 O1 = การประเมินกอ่นการทดลอง 
 O2 = การประเมินหลงัการทดลอง 
 X = การทดลองโดยรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนความร่วมมือของโครงการ  ALCoB จาก

ประเทศไทยและเกาหลีใตจ้ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นนกัเรียนจากประเทศไทย 15 คน จากโรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัย, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีและโรงเรียนไผทอุดมศึกษา , และนักเรียนจาก
ประเทศเกาหลีใต ้15 คน จาก Sangok Middle School 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ 

1. กจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการ
ท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใตท่ี้พฒันาตาม (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ฯ  

2. แบบประเมินทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนั ผูว้ิจัยสร้างข้ึนโดยใช้
หลกัการประเมินการท างานร่วมกนัและการส่ือสารของทิศนา แขมณี (2532)  ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1 แบบวดัทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั ในรูปแบบของสถานการณ์
ตวัอยา่ง เพ่ือท าการวดัผลกอ่นและหลงัท ากจิกรรม มีค่าความสอดคลอ้งในทุกข้อมากกว่า 0.5 ข้ึนไป 
โดยแบบวดัทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทั้ งฉบับเท่ากบั 
0.61 

2.2 แบบประเมินตนเองดา้นทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั โดยให้ผูเ้รียน
ประเมินตนเองหลงัท ากจิกรรมเสร็จเรียบร้อย มีค่าความสอดคลอ้งในทุกข้อมากกว่า 0.5 ข้ึนไป โดย
แบบประเมินตนเองดา้นทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน
ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.81 

2.3 แบบบนัทึกการท ากจิกรรมประจ าวนั เพ่ือวดัพฤติกรรมทักษะการส่ือสารและ
การท างานร่วมกนั โดยให้ผูเ้รียนบนัทึกประจ าวนั มีค่าความสอดคลอ้งในทุกข้อมากกว่า 0.5 ข้ึนไป 
โดยแบบบนัทึกการท ากจิกรรมประจ าวนัมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทั้งฉบบัเท่ากบั 0.83 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี  
1. ศึกษาเน้ือหา ขอ้มูลดา้นทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั จากหนงัสือ 

วารสาร และงานวิจยั เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะของผูท่ี้มีทักษะการส่ือสารและ
การท างานร่วมกนั 

2. สร้างแบบวดัทกัษะ แบบประเมินตนเองและแบบบนัทึกกจิกรรมประจ าวนั ตาม
แนวคิดทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั  

3. น าแบบประเมินทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัไปตรวจสอบค่าความ
เท่ียงตรงใชด้ชันีความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาของประเทศไทยและ
เกาหลีใต ้ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 การด าเนินการติดต่อโรงเรียนในประเทศไทย  
1.1.1 ผูว้ิจยัประสานงานกบัอาจารยท่ี์อยูใ่นโรงเรียนในระดับมธัยมศึกษา  เพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการด าเนินการวิจัย โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน
ดงัน้ี  

1.1.1.1 เป็นโรงเรียนอยูใ่นโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World 
Class Standard School)    

1.1.1.2 มีค ว ามพร้ อมท า ง ด้ าน เท คโนโลยีส า รสนเทศและ
ประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน 

1.1.1.3 มีครู อาจารยท่ี์เป็นสมาชิกของโครงการ APEC Learning 
Community Builders (ALCoB) 

1.1.1.4 มีนักเรียนท่ีมีความพร้อมทางด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1.1.2 ท าหนงัสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปยงัโรงเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการเขา้ร่วมกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  โดยผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบั โรงเรียนสตรีศรีสุริโย
ทยั, โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

1.2 การด าเนินการติดต่อโรงเรียนในประเทศเกาหลีใต ้ 
1.2.1 ผูว้ิจัยด าเนินการประสานงานติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กบั

ผูจ้ดัการของ Institute of APEC Collaborative Education ประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือขอความร่วมมือใน
การจัดหาโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการด าเนินการวิจยั โดยผูว้ิจยัด าเนินการส่งรายละเอียดของการวิจยั แบบแผนการทดลอง 
ระยะเวลาการทดลอง และ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
คดัเลือกโรงเรียนของทางสถาบนั  

1.2.2 ผูว้ิจัยด าเนินการประสานงานกบัโรงเรียนท่ีทาง Institute of APEC 
Collaborative Education คดัเลือกมาให้ คือ โรงเรียน Sangkok Middle School 

2. ผูว้ิจัยติดต่อประสานงานเร่ืองรายละเอียดการด าเนินการกจิกรรมโครงงานแบบ
ผสมผสานฯ  กบัอาจารย์ท่ีดูแลโครงการน้ีของโรงเรียนไทยโดยใช้โทรศัพท์และจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์และประสานกบัอาจารยท่ี์ดูแลโครงการของโรงเรียนเกาหลีใต้ โดยใช้จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์และการสนทนาออนไลน์  

3. ด าเนินการท ากจิกรรมตาม (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้

4. เกบ็รวบรวมขอ้มูลและสรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกจิกรรมตาม (ร่าง) รูปแบบกจิกรรม
โครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิ  
ฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของ
นกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ผลการด าเนินการท ากจิกรรมตาม(ร่าง)รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์
ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธี การเรียน
แบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน
เกาหลีใตโ้ดย 

1.1 วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั กอ่นและ
หลงัท ากจิกรรม โดยเปรียบเทียบทกัษะกอ่นและหลงัการท ากจิกรรมดว้ย Paired T-test dependent 

1.2 วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินตนเองทักษะการส่ือสารและทักษะการท างาน
ร่วมกนั โดยค านวณหาค่าร้อยละในแต่ละขอ้ค าถามโดยมีเกณฑใ์นการแปลผลดงัน้ี 

ค่าร้อยละ  81-100   หมายถึง  มีทกัษะระดบัมากท่ีสุด 
ค่าร้อยละ  61-80   หมายถึง มีทกัษะระดบัมาก 
ค่าร้อยละ  41-60   หมายถึง  มีทกัษะระดบัปานกลาง 
ค่าร้อยละ  21-40   หมายถึง  มีทกัษะระดบัน้อย 
ค่าร้อยละ   0-20   หมายถึง  มีทกัษะระดบัน้อยท่ีสุด 
 

1.3 วิเคราะห์ผลจากบันทึกประจ าวนัของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  โดยใช้การวิเคราะห์
พฤติกรรมการส่ือสารและการท างานร่วมกนัซ่ึงเป็นการประเมินในเชิงคุณภาพแลว้แปลผลเป็น
มาตรวดั 4 ระดบัคะแนน โดยมีเกณฑใ์นการแปลผลดงัน้ี 

การแปลผลคะแนนรายขอ้และโดยรวม  ใชค่้าเฉล่ียท่ีมีค่าตั้งแต่  1.00 – 4.00 โดย
พิจารณาตามเกณฑข์องเบสท์ (Best, 1977:  14) ดงัน้ี 
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 Maximum – Minimum =     คะแนนสูงสุด – ต ่าสุด 
  Interval      จ านวนชั้น 
    =     4 – 1          = 1                                    
                                                           3 

 คะแนนเฉล่ีย  3.00 - 4.00 หมายถึงทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยูใ่น
ระดบัดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  2.00 - 2.99  หมายถึงทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยูใ่น
ระดบัดีปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.99   หมายถึงทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยูใ่น
ระดบัไม่ดี  
 
ขั้นตอนที่ 4: ประเมนิผลการใช้รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  

ขั้นน้ี เป็นขั้นประเมินผล โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการประเมินผลระหว่างทางและปลายทางของ
กจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ โดยใชก้ารประเมินตามสภาพจริง  และน าผลท่ีได้จากการประเมินมา
ปรับปรุง รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินกจิกรรมแลกเปล่ียนนกัเรียนมธัยมศึกษาระดบันานาชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ ของการวิจยัขั้นน้ีคือ 

เพ่ือศึกษาผลการใชรู้ปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิง
เพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้
  กลุ่มตวัอย่าง 

1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาจากประเทศไทย 15 คนและประเทศเกาหลีใต ้15 คน รวม 30 คน  
2. อาจารยท่ี์เขา้ร่วมดูแลโครงการของทั้ งสองประเทศ  จากประเทศไทยจ านวน 1   คน 

และจากประเทศเกาหลีใต ้จ านวน 1  คน  
 เคร่ืองมอืและวิธีสร้างเคร่ืองมอื 

1. เอกสาร (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิง
เพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใตป้ระกอบดว้ย 

1.1 ค าช้ีแจงเก ีย่วกบัการใชง้านรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  
1.2 องค์ประกอบและขั้นตอนของกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 
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1.3 กจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  
2. แบบสัมภาษณ์ ส าหรับประเมินผลกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ โดยแบ่งออกเป็น

ประเด็นหลกั ดงัน้ี 
2.1 กจิกรรมและการด าเนินการ  
2.2 ทกัษะการส่ือสาร  
2.3 ทกัษะการท างานร่วมกนั 
2.4 ปัญหาและอุปสรรค 
2.5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการ 

 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี  
แบบสมัภาษณ์  

1.1 ศึกษา (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
คิดประเด็นค าถาม  

1.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีก  าหนดไว้ โดยมีประเด็นค าถาม 5  
ประเด็นหลกั ดงัน้ี  

1.2.1 กจิกรรมและการด าเนินการ  
1.2.2 ทกัษะการส่ือสาร  
1.2.3 ทกัษะการท างานร่วมกนั 
1.2.4 ปัญหาและอุปสรรค 
1.2.5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการ 

1.3 น าประเด็นการสมัภาษณ์ ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจเพ่ือขอค าแนะน า 
1.4 แกไ้ขแบบสมัภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยแกไ้ขในส่วน

ของการใชภ้าษาให้เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
1.5 น าแบบสมัภาษณ์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านประเมินค่าความตรงและ

ความสอดคลอ้งของข้อค าถาม (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญเห็นด้วยให้ลงความเห็นว่าสอดคลอ้ง ได้ 1 
คะแนน ไม่แน่ใจ ได ้0 คะแนน ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความได ้–1 คะแนน เม่ือประเมินความสอดคลอ้ง
โดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้พบว่าทุกขอ้ค าถามของแบบสมัภาษณ์มีความสอดคลอ้ง 0.5 ข้ึนไป  ดังนั้นผูว้ิจัย
จึงน ามาใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์ต่อไป (แบบสมัภาษณ์สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. สมัภาษณ์ผูเ้รียนและผูส้อน เพ่ือประเมินผลกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ กบันักเรียน
และอาจารยท่ี์เขา้ร่วมกจิกรรม โดย 

1.1 ติดต่อประสานงานนักเรียนและอาจารยท่ี์เข้าร่วมกจิกรรมเพ่ือนัดหมายการ
สมัภาษณ์ผ่านโทรศพัท์ และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  โดยนกัเรียนและอาจารยจ์ากประเทศไทยและ
เกาหลีใตใ้ชก้ารสมัภาษณ์ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต คือ Instant Messenger โดยผูว้ิจัยใช ้
MSN ในการติดต่อส่ือสาร 

1.2 ผูว้ิจัยเตรียมระบบเครือข่าย เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ออนไลน์  
และขอบญัชีรายช่ือของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกจิกรรม เพ่ือบันทึกเข้าสู่ระบบ  MSN พร้อมทั้ งทดลองใช้
เคร่ืองมือกอ่นการสมัภาษณ์จริง 

1.3 จัดการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามว ันเวลาท่ีนัดหมาย  โดยสัมภาษณ์ทีละ
รายบุคคล คนละประมาณ 30 นาทีตามประเด็นสัมภาษณ์ท่ีเตรียมไวโ้ดยใช้การสัมภาษณ์ด้วยเสียง
และด้วยตัวหนังสือข้ึนอยู่กบัความสามารถและความสะดวกของการใช้ภาษาอังกฤษของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ 

2. วิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการประเมินกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ จากการสมัภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ ผลการประเมินกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ จากการสัมภาษณ์ผูเ้รียนและผูส้อน
โดยท าตารางสงัเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 
ขั้นตอนที่ 5: การปรับรูปแบบและรับรองรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ ของการวิจยัขั้นน้ีคือ 

1. เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข (ร่าง)  รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้

2. เพ่ือให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาและรับรองรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับ
โครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน
เกาหลีใต ้
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กลุ่มตวัอย่าง 

ผูท้รงคุณวุฒิด้านการศึกษาบันเทิงหรือด้านการจัดโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนต่างชาติ  
จ านวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.  เป็นผูบ้ริหารหรือผูเ้ช่ียวชาญในโครงการท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการศึกษาบนัเทิง 
2.  ปฏิบัติงานในโครงการท่ีเก ีย่วข้องกบัการศึกษาบันเทิง  และโครงการแลกเปล่ียน

นกัเรียนในระดบันานาชาติ 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
1. เอกสาร (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิง

เพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใตป้ระกอบดว้ย 

1.1 ค าช้ีแจงเก ีย่วกบัการใชง้านรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  
1.2 องค์ประกอบและขั้นตอนของกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 
1.3 กจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  
1.4 ขั้นตอนการประเมินผลกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 

2. แบบประเมิน(ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์และเอกสาร(ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์

ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียน
แบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน
เกาหลีใต้ให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ พิจารณาและรับรองไปยงัผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 5 คน  (รายช่ือดัง
ภาคผนวก)  

2.  ขอสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิแบบเจาะลึกตาม เอกสาร (ร่าง)รูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ฯ ตามขั้นตอน เพ่ือตรวจสอบ พิจารณาและรับรอง 

3.  ปรับ(ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ
กอ่นน าเสนอ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแป ซิฟิคด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทย
และนกัเรียนเกาหลี โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตามหลกัการ Formative Research  

ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ APEC Edutainment 

Exchange Program คร้ังท่ี 1 และผลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 รอบ  
ตอนท่ี 2  ผลการทดลองใชก้จิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา

บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา
ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนักเรียนเกาหลี เฉพาะกจิกรรม 
กจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activities) 

ตอนท่ี 3  ผลการประเมินและรับรองการพัฒนา รูปแบบกิจกรรมโครงงาน
ออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทย
และนกัเรียนเกาหลี โดยผูท้รงคุณวุฒิ 
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ตอนที่ 1 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 

1. จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ  APEC Edutainment 
Exchange Program ท่ีประเทศเกาหลีใต ้จ านวน 21 คน จากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ณ ประเทศเกาหลีใต้
ทั้งหมด 52 คน สรุปไดด้งัน้ี  

1.1 ผูว้ิจยัด าเนินการส่งแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัผูเ้ข้าร่วมโครงการ  APEC 
Edutainment Exchange Program  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
ตารางท่ี  15 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 8 38.10 

หญิง 13 61.90 

รวม 21 100 
 
 จากตารางท่ี  15 สามารถจ าแนกผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.10 เพศหญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 
 
ตารางท่ี  16 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 18  ปี 8 38.10 

18-20 6 28.57 

21-24 6 28.57 

25  ปีข้ึนไป 1 4.76 

รวม 21 100 
 

จากตารางท่ี 16 สามารถจ าแนกอายผูุต้อบแบบสอบถามท่ีช่วงอายุต ่ากว่า 18 ปี จ านวน  
8  คน คิดเป็นร้อยละ 38.10  อายชุ่วง 18-20 ปี จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 อายุช่วง 21-
24 ปี จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ อาย ุ25 ปีข้ึนไป จ านวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 
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ตารางท่ี 17 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียนระดบันานาชาติ 

ประสบการณ์การเขา้ร่วม
โครงการระดบันานาชาติ 

จ านวน ร้อยละ 

เคย 17 80.95 

ไม่เคย 4 19.05 

รวม 21 100 
 

จากตารางท่ี  17 สามารถจ าแนกประสบการณ์ในการเขา้ร่วมโครงการระดับนานาชาติ
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีผูต้อบแบบสอบถามเคยเขา้ร่วมโครงการระดับนานาชาติ จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 และไม่เคยเขา้ร่วมโครงการระดับนานาชาติจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.05 

1.3 ความคิดเห็นเก ี่ยวกบัโครงการ APEC Edutainment Exchange Program  
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 
ตารางท่ี 18 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเข้าร่วม

โครงการฯ 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเขา้ร่วม

โครงการฯ 
จ านวน ร้อยละ 

น่าสนใจและเป็นประโยชน์ 21 100 

ไม่น่าสนใจและไม่เป็นประโยชน์ - - 

รวม 21 100 
 

 จากตารางท่ี 18 สามารถจ าแนกความคิดเห็นท่ีมีต่อการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเห็นว่า
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 19 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความช่ืนชอบท่ีมีต่อกจิกรรมใน
โครงการฯ 

กจิกรรมในโครงการฯ  จ านวน ร้อยละ 
Online Application    - - 

Online lecture and Evaluation - - 

Team-building  3 12.26 

Submission of Project Proposals and Preparations  
for Experiential Learning 

1 4.76 

Opening Ceremony and Orientation 2 9.52 

Ice Braking 3 12.26 

Experiential learning activity 9 42.86 

Interim report and Feedback - - 

Prepare for presentation on outcomes of the project 1 4.76 

Presentation of the Outcomes of the Team Projects 2 9.52 

รวม 21 100 
 

จากตารางท่ี 19 ความช่ืนชอบท่ีมีต่อกจิกรรมในโครงการฯสามารถเรียงล าดับจากความ
ช่ืนชอบมากท่ีสุดได้ดังน้ี  กจิกรรม Experiential learning activity จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 กจิกรรมIce Braking และกจิกรรม Team-building จ านวนกจิกรรมละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.26 กจิกรรม Opening Ceremony and Orientation และ Presentation of the Outcomes of the 
Team Projects จ านวนกจิกรรมละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 กจิกรรม Submission of Project 
Proposals and Preparations for Experiential Learning และกจิกรรม Prepare for presentation 
on outcomes of the project จ านวนกจิกรรมละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76  
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ตารางท่ี  20 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นเก ีย่วกบักจิกรรม
ในโครงการฯ ท่ีควรไดร้ับการปรับปรุง 

กจิกรรมในโครงการฯ  จ านวน ร้อยละ 
Online Application    9 42.86 

Online lecture and Evaluation 2 9.52 

Team-building  2 9.52 

Submission of Project Proposals and Preparations  
for Experiential Learning 

2 9.52 

Opening Ceremony and Orientation - - 

Ice Braking 1 4.76 

Experiential learning activity - - 

Interim report and Feedback 1 4.76 

Prepare for presentation on outcomes of the project 3 12.26 

Presentation of the Outcomes of the Team Projects 1 4.76 

รวม 21 100 
 

จากตารางท่ี  20 กจิกรรมในโครงการฯ ท่ีควรได้รับการปรับปรุง สามารถเรียงล าดับ
จากท่ีควรปรับปรุงมากท่ีสุดไปยงันอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี  กจิกรรม Online Application   จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.86  กจิกรรม Prepare for presentation on outcomes of the project  จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ  12.26  กจิกรรม Online lecture and Evaluation, Team-building, และ Submission of 
Project Proposals and Preparations for Experiential Learning เท่ากนักจิกรรมละ จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ  9.52  และกจิกรรม Ice Braking, Interim report and Feedback และ Presentation of the 
Outcomes of the Team Projects กจิกรรมละ จ านวน1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 
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ตารางท่ี  21 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นเก ีย่วกบัอุปสรรค
ดา้นภาษาท่ีมีต่อการเขา้ร่วมโครงการฯ  

ภาษาเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ร่วม
โครงการฯ 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่เป็น 19 90.48 

เป็น 2 9.52 

รวม 21 100 
 
 จากตารางท่ี 21 สามารถจ าแนกความคิดเห็นว่า ภาษาไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 และภาษาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52      
 
ตารางท่ี 22 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นเก ีย่วกบัโครงการฯ

ช่วยส่งเสริมทกัษะดา้นการส่ือสาร 
โครงการฯช่วยส่งเสริมทกัษะดา้น

การส่ือสาร 
จ านวน ร้อยละ 

ส่งเสริม 20 95.24 

ไม่ส่งเสริม 1 4.76 

รวม 21 100 
  
 จากตารางท่ี  22 สามารถจ าแนกความคิดเห็นว่า โครงการฯช่วยส่งเสริมทักษะด้านการ
ส่ือสารจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 และโครงการฯไม่ส่งเสริมทักษะจ านวน  1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.76  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



136 

 

 

 

136 

ตารางท่ี  23 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นเก ีย่วกบัโครงการฯ 
ช่วยส่งเสริมทกัษะดา้นการท างานร่วมกนั 

โครงการฯช่วยส่งเสริมทกัษะดา้น
การท างานร่วมกนั 

จ านวน ร้อยละ 

ส่งเสริม 21 100 

ไม่ส่งเสริม - - 

รวม 21 100 
 
 จากตารางท่ี 23 สามารถจ าแนกความคิดเห็นว่า โครงการฯช่วยส่งเสริมทักษะด้านการ
ท างานร่วมกนัจ านวน  21   คน คิดเป็นร้อยละ 100     
 

ตารางท่ี  24  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นเก ีย่วกบัเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการติดต่อประสานงาน และท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม  

เคร่ืองมือท่ีใชป้ระสานงาน จ านวน ร้อยละ 
Web board  4 19.05 

Chat room  1 4.76 

e-Mail 11 52.38 

Instant Message 5 23.81 

รวม 21 100 
 

 จากตารางท่ี 24 สามารถจ าแนกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประสาน โดยใช้ Web board 
จ านวน  4   คน คิดเป็นร้อยละ 19.05  Chat room จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ    4.76  e-Mail 
จ านวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 52.38   Instant Message จ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 23.81  
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ตารางท่ี 25 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นเก ีย่วกบัการเรียน
เน้ือหาเร่ืองภาษาและวฒันธรรม ช่วยส่งเสริมการส่ือสาร 

การเรียนภาษาและวฒันธรรมช่วย
ส่งเสริมการส่ือสาร 

จ านวน ร้อยละ 

ส่งเสริม 20 95.24 

ไม่ส่งเสริม 1 4.76 

รวม 21 100 
 
 จากตารางท่ี 25 สามารถจ าแนกความคิดเห็นว่าการเรียนเน้ือหาเร่ืองภาษาและวฒันธรรม
ช่วยส่งเสริมการส่ือสารจ านวน  20   คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 เห็นว่าการเรียนเน้ือหาเร่ืองภาษาและ
วฒันธรรมไม่ส่งเสริมการส่ือสาร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 
 
ตารางท่ี 26 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นเก ีย่วกบัปัญหาท่ี

เป็นอุปสรรคต่อการเขา้ร่วมโครงการฯ  ในกจิกรรมออนไลน์ 
ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 

Time Zone  8 38.10 

ระยะเวลาในการท ากจิกรรมแต่ละ
กจิกรรมน้อยเกนิไป 

11 53.38 

ภาษา 1 4.76 

ความแตกต่างดา้นวฒันธรรม 1 4,76 

รวม 21 100 
 
 จากตารางท่ี 26 สามารถจ าแนกความคิดเห็นว่า ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม
โครงการฯ ในกจิกรรมออนไลน์ ไดแ้ก ่ Time Zone จ านวน   8 คน คิดเป็นร้อยละ38.10    ระยะเวลา
ในการท ากจิกรรมแต่ละกจิกรรมน้อยเกนิไป  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 53.38 ภาษาจ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.76   และความแตกต่างดา้นวฒันธรรม จ านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 4.76   
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ตารางท่ี  27  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นเก ีย่วกบัปัจจยั
หลกัท่ีท าให้ท่านด าเนินกจิกรรมภายใตโ้ครงการฯ จนประสบความส าเร็จ  

ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จ จ านวน ร้อยละ 
ความสนุกสนานของกจิกรรมต่างๆ 9 42.86 

การท างานเป็นทีมและความส าเร็จของทีม 6 28.57 

ความน่าสนใจของโครงงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 4 19.05 

การส่ือสารและการประสานงานภายในทีม 2 9.52 

รวม 21 100 
 
 จากตารางท่ี 27 สามารถจ าแนกความคิดเห็นว่า ปัจจยัหลกัท่ีท าให้ท่านด าเนินกจิกรรม
ภายใตโ้ครงการฯ จนประสบความส าเร็จ  ได้แก ่ความสนุกสนานของกจิกรรมต่างๆ  จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.86   การท างานเป็นทีมและความส าเร็จของทีมจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
ความน่าสนใจของโครงงานท่ีไดร้ับมอบหมายจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และการส่ือสาร
และการประสานงานภายในทีมจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ   9.52  

1.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก ีย่วกบัโครงการ APEC Edutainment 
Exchange Program สรุปไดด้งัน้ี  

1.3.1 กจิกรรมในโครงการฯ มีความน่าสนใจและสนุกสนาน ได้รับทั้ งความรู้
และความบันเทิง แต่ระยะเวลาในการท ากจิกรรมแต่ละกจิกรรมนั้ นสั้นเกนิไป ท าให้ผู ้เข้าร่วม
โครงการรู้สึกเหน่ือยและลา้ ควรจะเพ่ิมระยะเวลาให้มากกว่าน้ี 

1.3.2 การขาดการส่ือสารในรูปแบบออนไลน์อย่างเพียงพอระหว่างผูเ้ข้าร่วม
กจิกรรมในแต่ละประเทศ กอ่นท่ีจะท ากจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้นั้น ส่งผลต่อการด าเนินงาน
และคุณภาพของโครงงาน ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว  ้

1.3.3 กจิกรรมส่วนของประสบการณ์การเรียนรู้นั้ นส่วนใหญ่อยู่แ ต่ใน
โรงแรมอาคาร ควรจะให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้มีโอกาสท ากจิกรรมนอกสถานท่ีบ้าง เพ่ือท่ีจะได้มี
โอกาสเรียนรู้ เห็นทศันียภาพของประเทศท่ีไปท ากจิกรรม 

1.3.4 การท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเลือกโครงงานท่ีสนใจด้วยตนเอง เป็นส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการท างานเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเกดิจากความสนใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ท าให้
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เกดิความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่รวมทั้ งร่วมแรงร่วมใจกนัในกลุ่ม ในการท่ีจะท าให้โครงงาน
ส าเร็จ  

1.3.5 เจ้าบ้านควรจะดูแลเพ่ือนท่ีมาจากต่างบ้านอย่างใกล้ชิดในการให้
ค าแนะน าและการดูแล เพ่ือท่ีจะไม่ให้เกดิผลกระทบต่อจิตใจ เช่น ความเหงา คิดถึงบ้าน อนัจะ
ส่งผลต่อการด าเนินกจิกรรมในโครงการฯ 

2. ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้งจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ รอบท่ี 1 จ านวน 
10 ท่านท่ีให้รายละเอียดเก ีย่วกบัองค์ประกอบและรูปแบบของกจิกรรม และเคร่ืองมือและการ
ประเมินผล สรุปไดด้งัน้ี   

2.1 ดา้นองค์ประกอบและรูปแบบของกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ สรุปไดด้งัน้ี  
2.1.1 องค์ประกอบหลกัของการด าเนินโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระหว่าง

ชาติ คือ 1) นโยบายและผูบ้ริหารของสถาบันการศึกษา   2) นักเรียน  3) ผูป้กครอง  โดยทั้ งสาม
องค์ประกอบน้ีจะตอ้งเข้าใจจุดประสงค์ของโครงการและให้การสนับสนุนโครงการเต็มท่ี จึงจะ
ส่งผลส าเร็จต่อโครงการ  

2.1.2 องค์ประกอบของกจิกรรมในโครงการนั้ นจะต้องประกอบด้วย 
วตัถุประสงค์ของการเรียน ผูเ้รียน กจิกรรมการเรียน ผูส้นบัสนุนการเรียนและการประเมินผล 

2.1.3 รูปแบบของกจิกรรมควรประกอบด้วยกจิกรรมออนไลน์และออฟไลน์ 
ส่วนส าคญัอยูท่ี่ออนไลน์ เพราะเป็นส่วนท่ีช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และท างานร่วมกนั
กอ่นจะไดล้งมือปฏิบติัจริง 

2.1.4 ในการด าเนินกจิกรรมแบบออฟไลน์นั้น สามารถด าเนินการได้ทั้ งใน
เวลาเปิดภาคเรียนหรือปิดภาคเรียน ส่วนกจิกรรมออนไลน์ควรจะผนวกเขา้กบักจิกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง หรือว่าจะจดัเป็นกจิกรรมเสริมนอกเวลาเรียนกไ็ด ้ 

2.2 ดา้นเน้ือหาความรู้ท่ีเหมาะสมกบัการท าโครงงานภายใตโ้ครงการน้ี สรุปไดด้งัน้ี 
2.2.1 เน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการน้ีควรจะเป็นเน้ือหาท่ีนักเรียนทั้ ง

สองประเทศสามารถพูดคุยกนัได้ต่อเน่ือง มีความสนใจร่วมกนั และไม่เป็นเร่ืองวิชาการมาก
จนเกนิไป เช่น เทคโนโลยสีมยัใหม่ สงัคม ศิลปวฒันธรรม  ดนตรี และภาพยนตร์ 

2.2.2 หลกัเกณฑ์ในการเลือกเน้ือหานั้น ประกอบด้วย 1) ระมดัระวงัเน้ือหา
สาระท่ีกอ่ให้เกดิความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนั เช่น ความเช่ือหรือศาสนา  และ 2) เลือกเน้ือหาให้มีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของทั้งสองประเทศ เพ่ือผลลพัธ์ท่ีได้จะตอบสนองความต้องการของระบบ
การศึกษาได ้
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2.3 ดา้นกจิกรรมท่ีจะส่งเสริมให้เกดิทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนั 
2.3.1 กจิกรรมการแกปั้ญหาร่วมกนั การค้นควา้ร่วมกนั การสืบเสาะ การ

แสวงหาขอ้เท็จจริง  เนน้การลงมือปฏิบติัและเรียนรู้จากการปฏิบติั  
2.3.2 กจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและการเรียนแบบร่วมมือกนั 

2.4 ดา้นระยะเวลาในการจดักจิกรรมของโครงการ สรุปไดด้งัน้ี  
ปัจจัยท่ีจะส่งเสริมให้ผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถท างานร่วมกนัได้คือ กจิกรรม

ออนไลน์ ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานประมาณ 1-2 เดือน เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท าความรู้จัก
สมาชิกในกลุ่ม เรียนรู้วฒันธรรมและประเพณี มีเวลาในการวางแผนงาน และท างานร่วมกนัได้  
รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการท ากจิกรรมออฟไลน์  ส่วนกจิกรรมออฟไลน์นั้น ระยะเวลา
ประมาณ 7-10 วนั 

2.5 ด้านเคร่ืองมือออนไลน์และออฟไลน์ท่ีจะส่งเสริมทักษะการส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนัของผูเ้รียน 

2.5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกจิกรรม ทั้ งออนไลน์และออฟไลน์นั้น ควรจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีนกัเรียนมีความคุน้เคย ใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เช่น เคร่ืองมือส่ือสารต่างๆบนเว็บเช่น  กระดาน
สนทนา ห้องสนทนา เว็บบล็อก  รวมทั้ ง Social Network ต่างๆ อนัจะส่งผลให้การส่ือสารเกดิข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง 

2.5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ ไม่จ าเป็นต้องสร้างหรือเขียนข้ึนมาใหม่ เพียงแต่ให้
ผสมผสาน ประยกุต์ใชต้ามจุดประสงค์ เน่ืองจากผูเ้รียนในยคุน้ีจะมีความสามารถในการเรียนรู้เร่ือง
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ 

2.6 ดา้นการประเมินผลทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั สรุปไดด้งัน้ี 
2.6.1 ประเมินผลจากโครงร่างโครงการ ผลงาน การน าเสนองาน  โดย

ประเมินจากผูเ้รียน กลุ่มของผูเ้รียนและผูส้อน 
2.6.2 ประเมินผลในส่วนของกระบวนการท างาน การส่ือสารและการท างาน

ร่วมกนั โดยอา้งอิงจากผลงาน และบนัทึกประจ าวนั และแบบวดัทักษะการส่ือสารและการท างาน
ร่วมกนั รวมทั้งร่องรอยต่างๆท่ีใชใ้นการส่ือสารในระบบ  

3. ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้งจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ รอบท่ี  2จ านวน
10 ท่าน (ท่านเดิมกบัท่ีให้สมัภาษณ์ในรอบท่ี 1) ไดใ้ห้รายละเอียดเก ีย่วกบัองค์ประกอบและรูปแบบ
ของกจิกรรม และเคร่ืองมือและการประเมินผล สรุปไดด้งัน้ี    
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ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านทั้งจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ได้ให้ความเห็นท่ีไม่แตกต่าง
จากความเห็นท่ีได้ให้ไว ้ในการสัมภาษณ์คร้ังแรก แต่มีการให้ความเห็นเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ปลีกยอ่ยดงัน้ี  

3.1 ด้านองค์ประกอบและรูปแบบของกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ควรจะมี
ผูจ้ัดการ ผูป้ระสานงานของโครงการ ท่ีมีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือและให้
ค าแนะน า ดูแลโครงการตลอดระยะเวลาด าเนินกจิกรรม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้กบัผูเ้ข้าร่วม
โครงการทั้งสองประเทศ โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในกจิกรรมทั้งหมดเป็นอยา่งดี  

3.2 ดา้นเน้ือหาความรู้ท่ีเหมาะสมกบัการท าโครงงานภายใต้โครงการน้ี อาจจะเร่ิม
โดยการส ารวจความคิดเห็น ความสนใจของผูท่ี้เข้าร่วมโครงการ กอ่นจะก  าหนดเป็นแนวทางของ
โครงการให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้ลือกอีกคร้ัง  

3.3 ดา้นการประเมินผลทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั ควรจะประเมินทั้ ง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยสงัเกตและประเมินจากจ านวนคร้ังท่ีเข้ามาการส่ือสาร แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และพิจารณาจากเน้ือหาสาระท่ีส่ือสารกนั 

3.4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินโครงการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศนั้น ส่ิง
ส าคัญส่ิงหน่ึงท่ีจะมองข้ามไปไม่ได้คือ การจัดการเร่ืองงบประมาณ จะต้องมีการตกลงกนัเป็น
ทางการระหว่างโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการในเร่ืองของการเงินให้เป็นท่ีเรียบร้อยกอ่นด าเนินกา ร
โครงการ   

4. ผลการประเมินคุณภาพ (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง
ไทยและเกาหลี จ านวน 10 คน สรุปไดว้่า (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ มีคุณภาพอยู่
ในระดบัดีมาก โดยเฉล่ีย 4.73 (ดงัแสดงรายละเอียดในบทท่ี 3) 

5. ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ งไทย 
จ านวน 3 คน สรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางท่ี 28 ผลการประเมินคุณภาพตน้รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 

การประเมินคุณภาพ  ค่าเฉล่ียของการประเมิน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

หลกัการและวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 
วตัถุประสงคข์อง
กจิกรรมมีความเหมาะสม 

5.00 0.00 ดีมาก 

ลกัษณะของเน้ือหา 
การล าดบัเน้ือหา
เหมาะสมต่อเน่ืองง่ายแก่
การเรียน 

5.00 0.00 ดีมาก 

การด าเนินเน้ือหามีความ
กระชบัเหมาะสม 

4.00 0.00 ดี 

เน้ือหาการเรียนในเวบ็มี
ความยดืหยุน่ 

4.00 0.00 ดี 

วิธีการเรียน ส่ือและกจิกรรม 
ส่ือที่ใชใ้นการเรียนรู้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและ
กจิกรรมการเรียนรู้ 

4.00 0.00 ดี 

กจิกรรมในการเรียนรู้
ออกแบบไดน่้าสนใจ 

4.00 0.00 ดี 

สร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียน 
การด าเนินกจิกรรมการ
เรียนรู้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

4.00 0.00 ดี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



143 

 

 

 

143 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

การประเมินคุณภาพ  ค่าเฉล่ียของการประเมิน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

ลกัษณะของกจิกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การออกแบบหนา้เวบ็เพจ 4.67 0.58 ดีมาก 
ความเหมาะสมของกราฟิก 4.67 0.58 ดีมาก 
ความเหมาะสมของตวัอกัษร 4.67 0.58 ดีมาก 
ความเหมาะสมของภาพประกอบ 5.00 0.00 ดีมาก 
กจิกรรมการเรียนการสอนส่งเสริม
การท างานร่วมกนั 

5.00 0.00 ดีมาก 

ความเหมาะสมของการล าดบั
กจิกรรมการเรียนการสอน 

4.00 0.00 ดี 

เคร่ืองมือส่ือสารมีการใชง้านที่ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

4.33 0.58 ดี 

ความสะดวกในการปรึกษา
ระหว่างสมาชิกกลุ่มไดต้ลอดเวลา
บนเวบ็ 

4.00 0.00 ดี 

ความพร้อมดา้นสภาพแวดลอ้ม
ระบบสนบัสนุนทางการเรียน 

4.33 0.58 ดี 

มีโครงสร้างที่ใชง้านง่าย สะดวก 5.00 0.00 ดีมาก 
การประเมินผล 

ลกัษณะการประเมินผลกบั
กจิกรรมมีความสอดคลอ้ง 

4.00 0.00 ดี 

ลกัษณะของการประเมินผลการ
เรียนเหมาะสม 

3.00 0.00 ค่อนขา้งดี 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 
ระยะเวลาในการเรียนรู้เหมาะสม 4.00 0.00 ดี 

เฉล่ีย 4.33 0.57 ดี 
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จากตารางท่ี 28 แสดงให้เห็นว่า ต้นแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัดี โดยเฉล่ีย 4.33 ตามเกณฑน้ี์  

4.50 – 5.00 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ดีมาก 
3.50 – 4.49 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ดี  
2.50 – 3.49 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ค่อนขา้งดี 
1.50 – 2.49 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  พอใช้ 
1.00 – 1.49  ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ต้องปรับปรุง  
 

รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียน
นกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะ
การท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีท่ีไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและผลจาก
การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ งจากประเทศไทยและเกาหลี พร้อมทั้ งได้รับการประเมินคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้นั้น ประกอบดว้ย กจิกรรมหลกั 3 กจิกรรม ดงัน้ี 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity)  

เป็นกจิกรรมเตรียมความพร้อมให้แกผู่เ้ขา้ร่วมโครงการ โดยการให้ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็น
แกก่ารเข้าร่วมโครงการ สร้างความคุ้นเคยโดยการท าความรู้จักเพ่ือนใหม่จากต่างสถาบัน ต่าง
วฒันธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานต่อการท างานร่วมกนัต่อไปโดยอาศยัการติดต่อส่ือสารผ่านเคร่ืองมือท่ีมี
อยูใ่นระบบออนไลน์ รวมทั้งร่วมการเขียนและน าเสนอร่างโครงงานท่ีสนใจร่วมกนั  

กจิกรรมในขั้นน้ีประกอบด้วย การสมคัร การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การเรียนออนไลน์ 
การทดสอบกอ่นเข้าร่วมโครงการ การท าความรู้จักกนัระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการ การเลือก
โครงงานท่ีสนใจ การเร่ิมต้นท างานร่วมกนัในกลุ่ม และการเสนอร่างโครงงาน  โดยกจิกรรม
ทั้งหมดเหล่าน้ีอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ทั้งส้ิน 

2. กิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Activity) 

เป็นกจิกรรมท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการท างานร่วมกนั

เป็นกลุ่ม  เรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ฝึกการแกปั้ญหา และส่งเสริมการส่ือสารและการ

ท างานร่วมกนั  

กจิกรรมในขั้นน้ี ประกอบดว้ย การท าโครงงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขียนรายงาน 

โดยด าเนินกจิกรรมในรูปแบบออฟไลน์  
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3. กิจกรรมการประเมินผล (Evaluative Activity)  

เป็นกจิกรรมท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้ าเสนอผลงาน พร้อมทั้งประเมินผลการท ากจิกรรม

ทั้งหมด โดยการประเมินตนเอง การประเมินตามสภาพจริง ทั้งจากตนเอง สมาชิกในกลุ่มและ

ผูส้อน โดยด าเนินกจิกรรมในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์  

  
ตอนที่  2 ผลการทดลองใช้กิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อ

แลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลี ใต้เฉพาะ กิจกรรมเตรียม

ความพร้อม (Preparative Activities) 
1. ผลการประเมินทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของนกัเรียนจากแบบวดัทักษะ

กอ่นท ากจิกรรมและหลงัท ากจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activities) สรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 29 ตารางเปรียบเทียบคะแนนกอ่นและหลงัท ากจิกรรมเตรียมความพร้อม  

 Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

99% Confidence 
Interval of the 

Defference 
Lower Upper 

Pair 1 PRETEST - POSTEST -7.4133 3.77576 .68936 -9.3135 -5.5132 -10.754 29 .000 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณค่า Paired Samples t-

test พบว่า คะแนนกอ่นท ากจิกรรมและหลงัท ากจิกรรม (Preparative Activities) ดา้นทกัษะการ
ส่ือสารและการท างานร่วมกนัของนักเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01โดยคะแนนหลงัท ากจิกรรมมากกว่าคะแนนกอ่นท ากจิกรรมเท่ากบั 7.4133 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 45 คะแนน 

2. ผลการประเมินทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของนักเรียนจากแบบบันทึก
ประจ าวนั สรุปไดด้งัน้ี  

ผลการประเมินทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัผ่านแบบบันทึกประจ าวนัจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้วแปรผลเป็นระดับคะแนนเฉล่ีย สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการแสดงให้เห็นว่ามีทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยู่ในระดับดีมาก โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดของผลการบนัทึกประจ าวนัได้ดงัน้ี 
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นักเรียนระดับมธัยมศึกษาจ านวน 30 คนจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ด าเนินการเขียน
บันทึกประจ าวนัทุกวนัท่ีเข้าร่วมกจิกรรมผ่านเว็บไซต์ http://www.th-kr-eep.com ในประเด็นท่ี
ก  าหนดได้แก ่1) กจิกรรมท่ีท าในว ันน้ี 2) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท ากจิกรรม 3) ปัญหาและ
อุปสรรค 4) ขอ้เสนอแนะ 5) ระดบัความส าเร็จท่ีท าได้ 6) ระดับความพึงพอใจในภาพรวม โดยให้
นกัเรียนบันทึกเป็นภาษาองักฤษ พบว่านักเรียนเขียนบันทึกประจ าวนัทุกคร้ังท่ีเข้ามาท ากจิกรรม
ผ่านเวบ็ไซต์ โดยผูว้ิจยัแบ่งช่วงของการวิเคราะห์เป็น 2 ช่วงดงัน้ี 

2.1 ช่วงท่ี  1  กอ่นการท ากจิกรรมกลุ่ม เป็นช่วงท่ีนักเรียนเร่ิมต้นด าเนินการท า
กจิกรรม ประกอบดว้ย กจิกรรมการสมคัร การปฐมนิเทศออนไลน์ การท าความรู้จักกนั การเรียน
ออนไลน์ และการเลือกโครงงาน  พบว่า  

2.1.1 ส่ิงท่ีนกัเรียนบนัทึกส่วนใหญ่ เป็นการบันทึกว่า ตนเองได้ท าความรู้จัก
กบัเพ่ือนใหม่ ทั้ งจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้  ได้เรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี ภาษา 
อาหาร และเร่ืองราวท่ีอยู่ในความสนใจของนักเรียน เช่น ดนตรี นักร้อง ศิลปิน เพลง ภาพยนตร์ 
รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ และวิธีการเรียนการสอนของแต่ละประเทศ ในแง่ของประโยชน์ท่ีได้รับ
จากกจิกรรมนั้น พบว่าส่วนใหญ่จะบันทึกว่าได้เพ่ือนใหม่ และได้พฒันาความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนๆ ทั้ งจากประเทศเดียวกนัและต่างประเทศมากข้ึน  ใน
ส่วนของอุปสรรคและปัญหานั้น พบว่า เป็นเร่ืองของการใช้ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร และ
เร่ืองของเวลาท่ีต่างกนัของทั้ งสองประเทศ ท าให้ไม่ได้สนทนากนัในห้องสนทนา รวมทั้ งการไม่
เขา้ใจศพัท์ภาษาองักฤษในการสนทนา โดยแสดงให้เห็นจากการบันทึกของนักเรียน อาทิเช่น การ
บนัทึกของนกัเรียนเกาหลี; “Today, I was chatting to Thai friend. So, I could had a leadership, and 
I had a brave today.”, “There is a possibility of associating with the many friend, will be able to 
study English.” การบันทึกของนักเรียนไทย; “ I meet new Thai 'n Korea friends. I learn about 

Korea culture. How I do , if I meet Korean” “I talk to my buddy again. Use english better. Must 

practice more and more” 
ผลการวิเคราะห์จากบันทึกประจ าวนัของนักเรียนนั้น พบว่า ลกัษณะการเขียน

บันทึกจะเป็นข้อความสั้นๆ สรุปส่ิงท่ีได้ท าในแต่ละวนัท่ีเข้ามาท ากจิกรรมโดยสรุป ข้อมูลจาก
บนัทึกประจ าวนัแสดงว่า นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ ความรู้ต่างๆ  
พร้อมทั้ งมีการบอกเล่าถึงกจิกรรมท่ีแต่ละคนได้ท าไปแลว้ในโครงการฯ ให้กบัเพ่ือนๆ ผ่านการ
ติดต่อส่ือสารดว้ยการพูดคุยกนัในห้องสนทนาเป็นส่วนใหญ่  พร้อมกนันั้นข้อมูลท่ีบันทึกยงัแสดง
ว่า นกัเรียนมีความพยายามท่ีจะติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนๆ ให้เข้าใจ โดยการพัฒนาทักษะด้านการใช้
ภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง โดยการเรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ๆ จากบทสนทนาท่ีเกดิข้ึน อีกทั้ งมีความกลา้
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ท่ีจะพูดคุยโดยใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน นอกจากน้ีนักเรียนยงัมีพฤติกรรมในการสืบค้นข้อมูล
เก ีย่วกบัเร่ืองท่ีสนทนากนั โดยท าการหาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เข้าใจส่ิงท่ีสนทนากนั
มากข้ึน เช่น มีการคน้หาภาพและขอ้มูลของอาหารประจ าชาติของเกาหลี เป็นต้น ในส่วนของการ
เขียนบนัทึกนั้น นกัเรียนสามารถบนัทึกกจิกรรมต่างๆ โดยใชท้กัษะภาษาองักฤษในการเขียนบันทึก
ของตนเองได้ และมีพัฒนาการในการเขียนบันทึกด้วยการใช้ภาษาอังกฤษดีข้ึนเป็นล าดับ 
เน่ืองจากว่าตอ้งเขียนทุกวนัท่ีมีการด าเนินกจิกรรม และผลจากการวิเคราะห์ความส าเร็จในแต่ละวนั
ของนกัเรียนนั้นพบว่าอยูใ่นระดบัดี และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกจิกรรมของตนเอง
อยูใ่นระดบัดีเช่นกนั  โดยแสดงให้เห็นจากการบนัทึกของนกัเรียน อาทิเช่น การบันทึกของนักเรียน
เกาหลี; “Today I chatted to my buddy. It was interesting. I hope to be good friend with my buddy. 
It was easy to be close to English. It was hard to meet same time with my buddy. But through 
chatting with my buddy I can improve my English.”  การบันทึกของนักเรียนไทย; “Send message 
to my buddy and chat with Thai friends. can use more english when i send message to my buddy. 
Using language correctly.” 

2.2 ช่วงท่ี 2 ระหว่างการท ากจิกรรมกลุ่ม เป็นช่วงของกจิกรรมการท าความรู้จักกบั
เพ่ือนในกลุ่มท่ีอยูใ่นโครงงานเดียวกนั  หาขอ้มูลและเขียนแผนโครงงานร่วมกนัระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม  พบว่า 

2.2.1 ส่ิงท่ีนักเรียนบันทึก เป็นการบันทึกว่า  ตนเองได้อยู่ในกลุ่มท่ีท า
โครงงานเร่ืองอะไร  มีทั้ งแสดงความดีใจท่ีตนได้รับโครงงานท่ีตนอยากท า และมีทั้ งแสดงความ
เสียดายท่ีไม่ไดท้ าโครงงานท่ีตนเลือกเป็นอนัดบัหน่ึง นอกจากน้ียงับันทึกว่า มีเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม
ของตนเองเป็นใครบา้ง ท ากจิกรรมในการท าความรู้จกักบัเพ่ือนในกลุ่มโดยการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร 
เช่น ห้องสนทนา กระดานสนทนา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ มีการตัดสินใจเลือก
ต าแหน่งและหน้าท่ีการงานในแต่ละกลุ่ม มีการตั้ งช่ือกลุ่ม และสโลแกนของกลุ่ม และนักเรียน
บนัทึกกจิกรรมว่า ตนเองได้รับต าแหน่ง และหน้าท่ีอะไรในการท ากจิกรรมกลุ่มของตนเอง  เม่ือ
ด าเนินมาถึงกจิกรรมการเสนอโครงร่างโครงงาน  นักเรียนบันทึกถึงขั้ นตอนในการท างานของ
ตนเอง ว่าตนเองไดท้ าตามภาระท่ีไดร้ับมอบหมาย เช่น  การศึกษาค้นควา้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
และจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ประกอบกบัการพูดคุยระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกนัเองในการหาข้อมูล  
การแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในเร่ืองของโครงงาน และเขียนเป็นโครงร่างของโครงงานของกลุ่ม
ตนเอง  เม่ือด าเนินกจิกรรมมาถึงการประเมินความไปได้ของโครงร่างโครงงาน นักเรียนส่วนใหญ่
บนัทึกว่า ตนเองรอคอยว่าผลการตรวจงานจะเป็นอยา่งไร จะผ่านหรือว่าตอ้งแกไ้ขอย่างไร  และเม่ือ
ไดร้ับผลตรวจกลบัมาแลว้ นกัเรียนต่างลว้นแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อผลการตรวจงานและยอมรับผล
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การตรวจและขอ้เสนอแนะนั้น โดยการประชุม พูดคุยกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ร่วมกนัปรับแกไ้ข
จนไดโ้ครงร่างของโครงงานท่ีพึงพอใจ ในส่วนประโยชน์ท่ีได้รับจากการท ากจิกรรมนั้น นักเรียน
ส่วนใหญ่บนัทึกว่า ตนเองไดรู้้จกัวิธีการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ และยงัได้รับความรู้ใหม่ๆ 
เก ีย่วกบัโครงงานของตนเอง  นอกจากน้ียงัรู้จกัเพ่ือนใหม่ๆ อีกดว้ยเน่ืองจากกจิกรรมกอ่นหน้าน้ี ท า
ความรู้จักเพ่ือนไม่ครบทุกคน พอมาอยู่ในกลุ่มเดียวกนัจึงสนิทสนมกนัมากข้ึน นอกจากน้ียงัมี
ความสามารถในการท างานร่วมกนักบัเพ่ือนต่างสถาบัน และต่างชาติได้ ได้พฒันาการส่ือสารใน
ดา้นของการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มของตนเอง   ในส่วนของปัญหา
และอุปสรรคนั้ น พบว่าเป็นปัญหาจากการท่ีสมาชิกในกลุ่มออนไลน์ไม่ตรงเวลากนั ท าให้ไม่
สามารถพูดคุย ปรึกษาเก ีย่วกบัโครงงานไดดี้เท่าท่ีควร ต้องอาศยัเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน เช่น กระดาน
สนทนา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการพูดคุยแทน ซ่ึงส่ิงท่ีนักเรียนบันทึกนั้นแสดงออกว่า 
ชอบการพูดคุยแบบสนทนาในห้องสนทนามากกว่า โดยแสดงให้เห็นจากการบันทึกของนักเรียน 
อาทิเช่น การบันทึกของนักเรียนเกาหลี; “Choose one about project. And let me introduce myself 
to them. I closed my team members. Difficulties - I DOn't Know about Thai food. Improvement - 
English ability..? haha..”, “I become leader, so I send message! to my team~! It is make 
teamwork~~! and I'll submit team building  tomorrow^^” การบันทึกของนักเรียนไทย; “Am 
introduce myself to my group webboard. I can know my friend better.”,   

2.2.2 ผลการวิเคราะห์บันทึกประจ าวนัของนักเรียนนั้น พบว่า นักเรียนรู้จัก
และสามารถส่ือสารและท างานร่วมกนัผ่านโครงงานท่ีได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ดังผลการ
บนัทึกท่ีแสดงว่า มีการส่ือสาร การพูดคุยระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ มีการ
แกปั้ญหาท่ีเกดิข้ึนภายในกลุ่ม เช่น การหาวิธีการติดต่อส่ือสารกนัเพ่ือให้สามารถท างานให้ส าเร็จได ้
ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ มีการแบ่งภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการท างาน มีการติดตามผล
ของการปฏิบติังานระหว่างสมาชิกในกลุ่มตนเอง  เพ่ือให้โครงงานประสบความส าเร็จตามท่ีตั้ งใจ
ไว ้ นอกจากน้ีขอ้ความท่ีบนัทึกยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงความสนุกสนาน ด้วยการใช้สัญลกัษณ์แสดง
อารมณ์ในการส่ือความหมาย เช่น  ^_^, ^^ ซ่ึงหมายถึงการยิม้ การหัวเราะ เป็นต้น  นอกจากน้ีมีการ
ใชข้อ้ความท่ีแสดงถึงความกระตือรือร้นในการท างานกลุ่ม เช่น เด๋ียวกรู้็แลว้ว่าใครจะได้อยู่กลุ่ม
เดียวกนับา้ง จะตั้งช่ือกลุ่มว่าอยา่งไรดี เพ่ือนๆ เห็นด้วยหรือเปล่าท่ีจะใช้สโลแกนน้ี  เป็นต้น  โดย
นกัเรียนมีความต่ืนเตน้และคาดหวงัท่ีจะให้โครงงานของกลุ่มของตนเองนั้น เป็นโครงงานท่ีดี  แต่
นอกเหนือจากผลงานท่ีได้จากการท าโครงร่างโครงงานนั้น นักเรียนยงัได้บันทึกว่า ตนเองได้รับ
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัเพ่ือนต่างชาติ ต่างสถาบนั ท าให้มีความมัน่ใจในตนเอง กลา้ท่ีจะ
แสดงความคิดเห็น และกลา้ท่ีใช้ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน  ผลจากการวิเคราะห์
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ความส าเร็จในแต่ละวนัของนักเรียนนั้นพบว่าอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมของตนเองอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั  โดยแสดงให้เห็นจากการบันทึกของนักเรียน อาทิ
เช่น การบันทึกของนักเรียนเกาหลี; “ Select project topics. I can have my team soon. I think that it 
is interesting to play with friend but I wanted to Thai friends who I know”,  “Today I learn  
Submit Team Building Form Assignment . This is not perfect, because Thai friends are holiday^^ . 
We know Thai friends, so I'm funny.” การบันทึกของนักเรียนไทย; “I've learnt that how can we 
communicate each other easily. Eg,, Introduce yourself and keep being friendly to everyone. Ps. 
even these summary weren't 100% abt what I studied from today. But this is what the theme is.”  

3. ผลการประเมินทักษะการส่ือสารและการท า งานร่วมกนัของนักเรียนจากการใช้
เคร่ืองมือส่ือสารบนระบบ สรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือส่ือสารท่ีนกัเรียนใชใ้นการติดต่อส่ือสารกนั ได้แก ่ห้องสนทนา กระดานสนทนา 
และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีผูว้ิจัยได้จัดเตรียมไวใ้ห้ในระบบ โดยผูว้ิจัย
แบ่งช่วงของการวิเคราะห์เป็น 2 ช่วงดงัน้ี 

3.1 ช่วงท่ี  1 กอ่นการท ากจิกรรมกลุ่ม เป็นช่วงท่ีนักเรียนเร่ิมต้นด าเนินการท า
กจิกรรม ประกอบดว้ย กจิกรรมการสมคัร การปฐมนิเทศออนไลน์ การท าความรู้จักกนั การเรียน
ออนไลน์ และการเลือกโครงงาน  พบว่า 

3.1.1 ส่ิงท่ีนักเรียนส่ือสารกนัเป็นการแนะน าตัว และท าความรู้จักกนัใน
เบ้ืองต้น ในช่วงของสัปดาห์แรกของการท ากจิกรรม หลังจากนั้นเป็นการน าเสนอ แลกเปล่ียน
เร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม ประเพณี อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปิน ดารา 
นกัร้อง โดยนกัเรียนจะให้ความสนใจและสามารถพูดคุยกนัในประเด็นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีทั้ ง
จากนกัเรียนไทยและเกาหลี นกัเรียนเกาหลีจะมีความภาคภูมิใจรวมทั้ งแปลกใจท่ีนักเรียนไทยรู้จัก
ดารานกัร้องและศิลปินเกาหลีเป็นอย่างดี นักเรียนไทยกเ็กดิความภูมิใจท่ีตนเองมีความรู้ เก ีย่วกบั
เร่ืองท่ีก  าลงัสนทนาน้ีเช่นกนั  อาทิเช่น 

“Niramol: When you will wear national dress?  
Han: you speak to hanbok?  
Niramol: yessss  
Han: It is Clothes for New Year”   

นอกจากน้ี ยงัมีการสนทนาถึงกจิกรรมท่ีก  าลงัด าเนินกจิกรรมอยู่ในโครงการฯ  
ณ ขณะนั้น เช่น การเรียนออนไลน์  การท าข้อสอบ การเขียนบันทึกประจ าวนั การเลือกโครงงาน 
เป็นตน้ นกัเรียนจะพูดคุยว่าท ากจิกรรมนั้นๆ แลว้หรือยงั ท าอะไรกนับา้ง เป็นการแลกเปล่ียนกนัใน
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เชิงวิชาการ  นอกจากน้ีจากบทสนทนายงัแสดงให้เห็นถึงเน้ือหาการส่ือสารท่ีเป็นไปตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกดิข้ึน ณ ขณะนั้น เช่น สภาพอากาศของแต่ละประเทศ 
กจิกรรมการเรียนของนกัเรียนแต่ละโรงเรียน ท าให้นกัเรียนได้เข้าใจบริบทของแต่ละประเทศดีข้ึน 
อีกทั้งครูของแต่ละประเทศเขา้มามีส่วนร่วมในการสนทนามีการกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้พูดคุยกนั โดย
การแนะน าประเด็นให้นกัเรียนไดพู้ดคุยกนั เช่น เร่ืองของการเลือกโครงงาน และการท ากจิกรรมใน
แต่ละวนัของผู้เรียน เป็นต้น ในส่วนของการแลกเปล่ียนความรู้กนันั้ น นักเรียนมีการสอนบท
สนทนาง่ายๆ ของแต่ละประเทศให้แกเ่พ่ือนได้เรียนรู้ เช่น การแนะน าตัว การกล่าวทักทาย การ
ขอบคุณ เช่น  

“Phatarawan: 여보세요 ูู^^.  
Phatarawan: I copy from google translate haha ~  
Han: haha  
Han: I surprise ha;;”   

 เม่ือวิเคราะห์จากบทสนทนาท่ีนกัเรียนไดท้ าการพูดคุยกนัแลว้นั้นพบว่า เน้ือหา
ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการท าความรู้จักกนัระหว่างเพ่ือนใหม่ ทั้ งจากประเทศเดียวกนัเองและ
ต่างประเทศ อนัเน่ืองมากจากนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการนั้นมากจากต่างโรงเรียนและต่างระดับชั้น
กนั แมเ้น้ือหาการสนทนาจะไม่ไดมี้สาระทางวิชาการมากนัก แต่ถือว่าเน้ือหาท่ีสนทนานั้นมีความ
เหมาะสมกบักจิกรรมในช่วงแรกน้ี ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้รียนได้ความรู้จักกนั เรียนรู้กนั อนัจะ
ส่งผลต่อการด าเนินการกจิกรรมกลุ่มในช่วงถดัไปไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัแสดงไดจ้ากตัวอย่างบทสนทนา 
อาทิเช่น  

“ yoon-chul: What's your Favorite Korean singer?  

Pattanee : kim jong kook ^ ^ 

Pattanee : ㅋㅋㅋㅋ 

yoon-chul: 김종국? wow 

Pattanee : i really like his sound   

Pattanee : and i like superjunior too   

yoon-chul: superjunior is very handsome^^^^^^~ 
3.1.2 ผลการวิเคราะห์การส่ือสารและการท างานร่วมกนัของผูเ้รียน พบว่า 

นกัเรียนส่วนใหญ่ใชห้้องสนทนาในการส่ือสารมากท่ีสุด รองลงมาคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ส่วน
กระดานสนทนานั้น ใช้เพียงแค่อาทิตยแ์รกเท่านั้น ในการใช้ห้องสนทนานั้น ผูว้ิจัยได้เปิดห้อง
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สนทนาตามกจิกรรมในแต่ละขั้นตอน และ ผูเ้รียนจะเข้าห้องสนทนาตามเวลาท่ีผูส้อนจากประเทศ
ไทยและเกาหลีใตไ้ดต้กลงกนัไว ้ซ่ึงพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่จะเข้ามาตามเวลาท่ีได้ตกลงกนัเอาไว ้
ทุกวนั แต่อาจจะมีอุปสรรคบา้งอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างทั้งทางดา้นเวลาและกจิกรรมประจ าวนั
ของนกัเรียนในแต่ละประเทศ เม่ือวิเคราะห์ลกัษณะการพูดคุยส่ือสารของผูเ้รียนนั้นพบว่า มีลกัษณะ
ความเป็นกนัเองและมีความคุ้นเคยข้ึนเป็นล าดับ มีความสนุกสนานปรากฏในตัวอกัษร โดยการ
สญัลกัษณ์แสดงอารมณ์ เช่น การยิม้แบบต่างๆ เป็นตน้ อาทิเช่น  
 Pattanee : @_______@ koreannn~ 
 yoon-chul: this is cyworld (싸이월드) 
 yoon-chul: eh.. I'm Korean~^^ 
 นอกจากน้ียงัให้ความเคารพต่อครูของทั้งสองประเทศท่ีเขา้มาในห้องสนทนาอีก
ด้วย เช่น การกล่าวทักทาย และการกล่าวลา และมีการเรียนรู้ภาษาซ่ึงกนัและกนั โดยการสอน
ภาษาไทยและเกาหลี ดว้ยการใชอ้กัษรของภาษานั้นและอธิบายต่อเป็นภาษาองักฤษท าให้นักเรียน
ไดรั้บทั้งความรู้ และความสนุกสนานผ่านการเรียนรู้ร่วมกนัได้เป็นอย่างดี  และเม่ือวิเคราะห์จาก
การส่ือสารท่ีนกัเรียนใชน้ั้น พบว่า นกัเรียนสามารถส่ือสาร ส่ือความหมายในส่ิงท่ีตนเองต้องการได้
เป็นอยา่งดี ถึงแมว้่าจะไม่สามารถส่ือสารในประโยคแรกท่ีพิมพ์ออกมาให้เพ่ือนๆ เข้าใจ นักเรียนก ็
มีความพยายามท่ีจะหาค าศัพท์ใหม่ แกไ้ขประโยคใหม่ในการถ่ายทอดเน้ือหานั้ นๆ และมี
กระบวนการกลุ่ม คือ เพ่ือนช่วยเพ่ือนในการอธิบายความหมายของส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร ดังแสดงได้
จากบทสนทนาน้ี  

yoon-chul: This chat room is Full!!! 
Sujeerath: no!! 
Joon Hyeok:   
Sujeerath: 1.20 pm. 
Pattanee : oh , haha we have another 3 class 
Preeyaporn: I'm your buddy 
Sujeerath: that's what I mean 
yoon-chul: Why 'NO"? 
yoonsu: Too many people in chat room 

 Joon Hyeok: many students are coming in chat room 
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 นอกจากการใช้ห้องสนทนาแล้ว นักเรียนใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ใน
ระบบ ในการพูดคุยติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล ชกัจูงให้ท ากจิกรรมต่างๆ ตามท่ีโครงการก  าหนด
อีกด้วย  และนักเรียนมีความกลา้ท่ีจะใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความสนใจของ
ตนเองให้กบัเพ่ือนไดเ้ป็นอยา่งดี และจากการสงัเกตการเขา้ห้องสนทนาของนกัเรียน พบว่า นักเรียน
ท่ีว่างจากกจิกรรมการเรียนการสอน และกจิกรรมส่วนตัวจะเข้ามารอในห้องสนทนาเพ่ือพูดคุยกบั
เพ่ือนนักเรียนด้วยกนั อนัแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น ความสนใจท่ีจะท าความรู้จักและ
เรียนรู้ แลกเปล่ียนระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง  

3.2 ช่วงท่ี 2 ระหว่างการท ากจิกรรมกลุ่ม เป็นช่วงของกจิกรรมการท าความรู้จักกบั
เพ่ือนในกลุ่มท่ีอยูใ่นโครงงานเดียวกนั  หาขอ้มูลและเขียนแผนโครงงานร่วมกนัระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม  พบว่า 

3.2.1 ส่ิงท่ีนกัเรียนส่ือสารกนั ในช่วงของการสร้างทีมนั้น เป็นเร่ืองของการ
สอบถามว่า ใครไดท้ าโครงงานอะไร และสมาชิกในกลุ่มเป็นใครบ้าง จากนั้นเร่ิมท าความรู้จักกนั
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ทักทายกนัและแบ่งภาระหน้าท่ีกนัในกลุ่ม ว่าจะให้ใครท าหน้าท่ีอะไรใน
กลุ่ม ท าการตกลงระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกนั มีการคิดตั้ งช่ือกลุ่ม สโลแกนของกลุ่ม ซ่ึง
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้จะเป็นห้องสนทนาท่ีเปิดไว ้ให้ในระบบ โดยนักเรียนจะนัดเวลาระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มผ่านเวบ็บอร์ดและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ในเบ้ืองต้นกอ่น   โดยสมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นในทุกเร่ืองท่ีพูดคุยกนั  ดงัแสดงตวัอยา่งบทสนทนา อาทิเช่น  

Tuchpan: Hi Passuree ^ ^ 
Passuree: am prang or maprang 
Passuree: what is your full name 
Tuchpan: Nice to meet you Maprang. 
Passuree: Date of Birth 
Passuree: Hobbies 
Passuree: and Special skills 
Tuchpan: I have already posted in Joon Sang's topic 
Passuree: we must to choose the leader 
Passuree: hahahaha 
Passuree: i think joon is leader 
Joon Sang: no thanks 
Passuree: why?? 
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Joon Sang: Sung Bin Jeong  
Passuree: ok 

 Joon Sang: he has leadership 
 ในส่วนของกจิกรรมการเขียนแผนโครงงานร่วมกนัของแต่ละกลุ่มนั้น นักเรียน
ไดป้รึกษากนัในหัวขอ้โครงงานของตนเอง ทั้งเน้ือหา ข้อมูล และวิธีการท างาน ว่าจะค้นหาท่ีไหน 
อย่างไร และเม่ือได้ข้อมูลแลว้สมาชิกกน็ าข้อมูลมาเสนอ และพูดคุยกนั สรุปกนัว่าจะเขียนลง
เอกสารอยา่งไร  ในขั้นตอนของการตรวจแผนโครงงานนั้น นกัเรียนพูดคุยกนัว่าแผนของตนจะผ่าน
หรือไม่ จะตอ้งแกไ้ขมากนอ้ยแค่ไหน เม่ือไดร้ับค าแนะน าและผลของการตรวจแผนโครงงานกลบั
มาแลว้ นกัเรียนอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกนัว่า จะแกไ้ขข้อมูล เพ่ิมเติมและปรับแกอ้ย่างไร 
จึงจะท าให้โครงงานของกลุ่มสมบูรณ์ท่ีสุด ดงัแสดงในบทสนทนา อาทิเช่น  

Passuree: hello Dong 
Donghwan: have our team name, project title and team slogan decided? 
Donghwan: I need to complete project proosal form 
Donghwan: oh proposal 
Passuree: 1. Name of Team Art & Culture 

 Passuree: 2. Team Slogan it's pretty confusing 
3.2.2 ผลการวิเคราะห์การส่ือสารและการท างานร่วมกนัของผู้เรียนผ่าน

เคร่ืองมือส่ือสารในระบบ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกนัเป็นอย่างดี  
สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ การใช้เคร่ืองมือเพ่ือการ
ติดต่อส่ือสารและการท างานร่วมกนั โดยใช้ห้องสนทนา กระดานสนทนาและจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากน้ีพบว่าผูเ้รียนใช้เคร่ืองมือส่ือสารทางสังคมออนไลน์ อ่ืนๆ เช่น Facebook 
ในการติดต่อส่ือสารอีกดว้ย  ตวัอยา่งบทสนทนา อาทิเช่น  

yoonsu: it is not important to send a email 
Terapa : she said she will send email to them 
yoonsu: they enter the chatting room 
yoonsu: what they enter the chatting room is important 
Joon Hyeok: I think you should call them  
Terapa : ok If i can I will call to them 
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 และในส่วนของเน้ือหาท่ีติดต่อส่ือสารกนันั้ น ผูเ้รียนสามารถส่ือสารเน้ือหา 
ขอ้มูลระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี ข้อความหรือประโยคใดท่ีเสนอแลว้ เพ่ือนสมาชิกไม่
เขา้ใจ ทั้งผูพู้ดและเพ่ือนจะช่วยกนัแกไ้ขและอธิบายจนเกดิความเข้าใจในกลุ่มสมาชิก นอกจากน้ี
ขอ้มูลจากการสนทนา สามารถเห็นถึงการยอมรับกนัภายในกลุ่มสมาชิก เม่ือเกดิความขัดแยง้หรือว่า
ความคิดเห็นไม่ตรงกนัข้ึน สมาชิกในกลุ่มพยายามหาเหตุผล และหาข้อสรุปในกลุ่มโดยสันติวิธี 
นอกจากน้ี ถึงแมส้มาชิกในกลุ่มจะไม่อยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั เวลาเดียวกนั แต่ยงัสามารถด าเนินการ
เขียนแผนของโครงงานไดเ้สร็จสมบูรณ์เน่ืองมาจาก สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ี
ไดร้ับมอบหมายเป็นอยา่งดี โดยท่ีสมาชิกแต่ละคนรายงานความคืบหน้าในการท างานของตนเอง
ให้แกเ่พ่ือนสมาชิกทราบทุกคร้ังท่ีเขา้มาสนทนากนั  และมีการส่งงานผ่านกระดานสนทนา เพ่ือให้
เพ่ือนในกลุ่มไดเ้ห็นความคืบหนา้ของงานและสามารถท างานต่อเน่ืองกนัได้  ดังปรากฏในกระดาน
สนทนาดังน้ี   “Our outline .Our project is about travel in South Korea and Thailand. We will 
search beautiful tourist place. First you must tell me what tourist place do you want to advise and 
reason on webbord. I'm interesting Jeju island because I want to know about this island. I hope 
you will give to collaborate for group.”  

4. ผลการประเมินทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของนักเรียนจากแบบประเมิน
ตนเอง สรุปไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการประเมินทกัษะการส่ือสาร สามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการส่ือสาร
อยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 7 คน, อยูใ่นระดบัดี จ านวน 18 คน, อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 5 คน   
โดยสามารถแสดงรายละเอียดเป็นไดด้งัน้ี  
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ตารางท่ี 30  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมต่างๆ  
 

รายการ ท าพฤติกรรมนั้น
ตลอด 

ท าพฤติกรรม
นั้นบ่อยคร้ัง 

บางคร้ังท าและ
บางคร้ังไม่ท า
พฤติกรรมนั้น 

แทบไม่ค่อยท า
พฤติกรรมนั้น 

ไม่ท าพฤติกรรม
นั้นเลย 

รวม 

N % N % N % N % N % 30 
สามารถหยดุอารมณ์ผูอ่ื้นได้โดยการมองไปท่ีคนนั้น 9 30 13 43.4 7 23.3 0 0 1 3.3 30 
แนมโน้มท่ีเป็นผูผ้กูขาดการสนทนาทั้ งหมดในกลุ่ม 7 23.3 14 46.8 7 23.3 1 3.3 1 3.3 30 
สามารถแกปั้ญหาโดยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 10 33.3 8 26.7 5 16.7 5 16.7 2 6.6 30 
สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้นได้โดยง่าย 7 23.3 10 33.3 11 36.7 2 6.7 - - 30 
เม่ือสนทนากบัผูอ่ื้น ให้ความความสนใจกบัภาษากาย 8 26.7 8 26.7 2 6.6 9 30 3 10 30 
พยายามท่ีจะหาค  าอธิบายค  าพูดของตนเองให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ง่าย 6 20 7 23.3 11 36.7 3 10 3 10 30 
ยอมรับอาการโกรธของตนเองได้ 9 30 4 13.3 7 23.4 6 20 4 13.3 30 
สามารถอธิบายได้เม่ือคนอ่ืนไม่เขา้ใจส่ิงท่ีตนเองพูด 7 23.3 7 23.3 11 36.8 4 13.3 1 3.3 30 
รู้สึกสบายใจเม่ือบทสนทนาเปล่ียนไปเป็นเร่ืองของความรู้สึก 8 26.7 10 33.3 9 30 2 6.7 1 3.3 30 
สามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของตนเองได้อยา่งชัดเจน 9 30 12 40 9 30 - - - - 30 
มกัจะแปลความหมายของค  าพูดผูอ่ื้นผดิเสมอ 7 23.3 9 30 6 20 5 16.7 3 10 30 
เม่ือประสบกบัสถานการณ์ท่ีมีเร่ืองของอารมณ์เขา้มาเกีย่วขอ้งท า
ให้รู้สึกอึดอดั 

5 16.7 5 16.7 14 46.7 4 13.3 2 6.6 30 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

รายการ ท าพฤติกรรมนั้น
ตลอด 

ท าพฤติกรรม
นั้นบ่อยคร้ัง 

บางคร้ังท าและ
บางคร้ังไม่ท า
พฤติกรรมนั้น 

แทบไม่ค่อยท า
พฤติกรรมนั้น 

ไม่ท าพฤติกรรม
นั้นเลย 

รวม 

N % N % N % N % N % 30 
เม่ือพบว่าบทสนทนาน่าเบ่ือ จะปล่อยให้ใจลอยไปตามนั้น 9 30 7 23.3 5 16.7 6 20 3 10 30 
แสดงความคดิเห็นของตนเอง แมผู้อ่ื้นจะไม่เห็นด้วย 6 20 7 23.3 10 33.3 5 16.7 2 6.7 30 
ถา้ไม่เขา้ใจค  าพูดของคนอ่ืน จะรู้สึกว่าตนเองไม่ฉลาดท่ีจะถาม
เคา้อีกคร้ัง 

13 43.3 6 20 5 16.7 5 16.7 1 3.3 30 
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ตารางท่ี 31 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมเม่ืออภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นเก ีย่วกบัประเด็นใดประเด็นหน่ึง 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
มกัจะพูดในแง่ดี 25 83.33 

มกัจะพูดในแง่ลบ - - 

มกัจะบ่น 5 16.67 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 31  แสดงถึงเม่ืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก ีย่วกบัประเด็นใด
ประเด็นหน่ึงพบว่า  ผูเ้รียนมกัจะพูดในแง่ดี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และผูเ้รียนมกัจะ
บ่น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
 
ตารางท่ี  32 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมเม่ือมีความคิดเห็นใน

แง่ลบ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
พูดส่ิงนั้นออกไป 22 73.34 

พยายามน าแง่ดีมาพูดกอ่น 4 13.33 

ไม่พูดอะไรเลย 4 13.33 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 32 แสดงถึงเม่ือมีความคิดเห็นในแง่ลบพบว่า  ผูเ้รียนพูดส่ิงนั้นออกไป
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.34 ผูเ้รียนพยายามน าแง่ดีมาพูดกอ่นจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.33 และผูเ้รียนไม่พูดอะไรเลยจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



158 

 

 

 

158 

ตารางท่ี  33  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมเม่ือได้รับผลสะท้อน
กลบัท่ีไม่พึงพอใจ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
บนัทึกเอาไวว้่าตอ้งปรับปรุง 21 70 

โกรธและโตแ้ยง้ 4 13.33 

ปฏิเสธปัญหาและขอโทษหรือว่าบอกว่าไม่รู้  5 16.67 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 33 แสดงถึงเม่ือได้รับผลสะท้อนกลบัท่ีไม่พึงพอใจพบว่า  ผูเ้รียนบันทึก
เอาไวว้่าตอ้งปรับปรุงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ผูเ้รียนโกรธและโตแ้ยง้จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 และผูเ้รียนปฏิเสธปัญหาและขอโทษหรือว่าบอกว่าไม่รู้ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67  
 
ตารางท่ี  34 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมเม่ือไม่เห็นด้วยกบั

ผูอ่ื้น 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ฟังและถามเพ่ือให้เกดิความชดัเจนแลว้ค่อย
ตดัสินใจ 

21 70 

รีบบอกคนนั้นว่าผิดและถามว่าท าไม 2 6.67 

พูดเล็กน้อยหรือไม่พูดอะไรเลย 7 23.33 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 34 แสดงถึงเม่ือไม่เห็นด้วยกบัผูอ่ื้นพบว่า  ผูเ้รียนฟังและถามเพ่ือให้เกดิ
ความชดัเจนแลว้ค่อยตดัสินใจจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ผูเ้รียนรีบบอกคนนั้นว่าผิดและถาม
ว่าท าไมจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และผูเ้รียนพูดเล็กน้อยหรือไม่พูดอะไรเลยจ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.33  
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ตารางท่ี  35 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมเม่ืออยูใ่นกลุ่ม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
มกัจะหนา้งอ - - 

มกัจะยิ้มแยม้แจ่มใส 25 83.33 

มกัจะจริงจงั 5 16.67 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 35 แสดงถึงเม่ืออยู่ในกลุ่มพบว่า   ผูเ้รียนมกัจะยิ้มแยม้แจ่มใสจ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และผูเ้รียนมกัจะจริงจงัจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 

4.2 ผลการประเมินทกัษะการท างานร่วมกนั สามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการ
ส่ือสารอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 12 คน, อยู่ในระดับดี จ านวน 11 คน, อยู่ในระดับปานกลาง
จ านวน 7 คนโดยสามารถแสดงรายละเอียดเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี  

 
ตารางท่ี 36  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมความพยายามท่ีจะ

ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
มีความพยายามบางคร้ัง 7 23.3 

ไม่เคยพยายาม 1 3.3 

มีความพยายามสม ่าเสมอ 22 73.4 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 36 แสดงถึงความพยายามท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย พบว่า  ผูเ้รียน
มีความพยายามบางคร้ัง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ผูเ้รียนไม่เคยพยายาม จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.3 และผูเ้รียนมีความพยายามสม ่าเสมอ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.4 
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ตารางท่ี  37 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ท าให้เกดิความกงัวล 4 13.3 

ช่วยให้ท างานประสบผลส าเร็จ 24 80 

ไม่เคยท างานเป็นทีม 2 6.7 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 37 แสดงถึงการท างานเป็นทีม พบว่า  การท างานเป็นทีมท าให้เกดิความ
กงัวล จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 การท างานเป็นทีมช่วยให้ท างานประสบผลส าเร็จจ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และไม่เคยท างานเป็นทีมจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  
 
ตารางท่ี  38 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมเม่ือท างานเป็นทีม

แลว้รู้สึกยุง่ยากกบัการท่ีไม่สามารถท าในส่ิงท่ีตนอยากท าได ้

รายการ จ านวน ร้อยละ 
รู้สึกบางคร้ัง 17 56.7 

ไม่เคยรู้สึก 8 26.6 

รู้สึกสม ่าเสมอ 5 16.7 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 38 แสดงถึงเม่ือท างานเป็นทีมแลว้รู้สึกยุง่ยากกบัการท่ีไม่สามารถท าในส่ิง
ท่ีตนอยากท าไดพ้บว่า  รู้สึกบางคร้ัง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ไม่เคยรู้สึก จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.6 และรู้สึกสม ่าเสมอ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7  
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ตารางท่ี  39 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมการวางแผนและ
ตดัสินใจร่วมกบัผูอ่ื้น 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
บ่อยคร้ัง 20 33.3 

บางคร้ัง 10 66.7 

ไม่เคยเลย - - 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 39 แสดงถึงมีการวางแผนและตัดสินใจร่วมกบัผู ้อ่ืน  พบว่า บ่อยคร้ัง 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และบางคร้ัง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7  
 
ตารางท่ี  40 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมการให้ความเคารพใน

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
แลว้แต่โอกาส 2 6.7 

บ่อยคร้ัง 16 53.3 

เป็นประจ า 12 40 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 40 แสดงถึงมีการให้ความเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้นพบว่า แลว้แต่
โอกาสจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 บ่อยคร้ัง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเป็นประจ า 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
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ตารางท่ี 41  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามความรู้สึกเม่ือมีคนอ่ืนเสนอ
ความคิดเห็นท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาแทนหรือเขา้มาด าเนินการแทน 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ไม่รู้สึกอะไรแต่กลบัชอบ 12 40 

แลว้แต่สถานการณ์ 11 36.7 

ชอบท่ีจะแกปั้ญหาเองมากกว่า  7 23.3 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 41 แสดงถึงความรู้สึกเม่ือมีคนอ่ืนเสนอความคิดเห็นท่ีใช้ในการแกปั้ญหา
แทนหรือเขา้มาด าเนินการแทน พบว่า ไม่รู้สึกอะไรแต่กลบัชอบจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
แลว้แต่สถานการณ์จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และชอบท่ีจะแกปั้ญหาเองมากกว่า จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  
 
ตารางท่ี 42 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมท่านมกัจะขอร้องให้

คนอ่ืนช่วย 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
บ่อยคร้ัง 14 46.7 

ถา้ไม่รู้กจ็ะขอร้อง 16 53.3 

ไม่เคย  - - 

รวม 30 100 
 

จากตารางท่ี  42 แสดงถึงความรู้สึกสะดวกใจท่ีจะขอความช่วยเหลือและค าแนะน าจาก
ผูอ่ื้น พบว่า  บ่อยคร้ัง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 คน และถา้ไม่รู้กจ็ะขอร้อง จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.3  
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ตารางท่ี  43 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ภาระหนา้ท่ี ถา้เป็นภาระงานท่ีคุณมีความรู้ความสามารถ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ฉันไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นแต่จะฉันจะท า 9 30 

ฉันไม่ท า 3 10 

ฉันท าแน่นอน  18 60 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 43 แสดงถึงคุณจะรับผิดชอบภาระหน้าท่ี ถา้เป็นภาระงานท่ีคุณมีความรู้
ความสามารถพบว่า  ฉันไม่ตอ้งการให้เป็นแบบนั้นแต่จะฉันจะท า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
ฉันไม่ท าจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และฉันท าแน่นอน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60  
 
ตารางท่ี  44  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมคุณเป็นบุคคลท่ีคน

อ่ืนเห็นว่าสามารถช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแกผู่อ่ื้นได้ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ฉันไม่ทราบ 8 26.7 

ใช่ 20 66.6 

ไม่  2 6.7 

รวม 30 100 
   

จากตารางท่ี 44   แสดงถึงคุณเป็นบุคคลท่ีคนอ่ืนเห็นว่าสามารถช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าแกผู่อ่ื้นไดพ้บว่า  ฉันไม่ทราบ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ใช่ จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.6 และไม่ใช่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  
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ตารางท่ี 45  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมเม่ือมีปัญหาและคุณ
ทราบว่าเพ่ือนคุณรู้ค าตอบ คุณจะขอร้องให้เพ่ือนช่วยหรือไม่ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
บ่อยคร้ัง 18 60 
ไม่เคย - - 
บางคร้ัง 12 40 

รวม 30 100 
 

จากตารางท่ี 45 แสดงถึงเม่ือมีปัญหาและคุณทราบว่าเพ่ือนคุณรู้ค าตอบ คุณจะขอร้อง
ให้เพ่ือนช่วยหรือไม่ พบว่า  บ่อยคร้ัง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และบางคร้ัง จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40  
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ตารางท่ี 46  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแนกตามพฤติกรรมต่างๆ  
 

รายการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 
N % N % N % N % N % 30 

ความกระตือรือร้นในการท างานกลุ่ม 12 40 6 20 3 10 6 20 3 10 30 
ความเขา้ใจและร่วมแรงร่วมใจให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ 7 23.4 9 30 4 13.3 6 20 4 13.3 30 
การวางแผนและตดัสินใจร่วมกบัผูอ่ื้น 7 23.3 11 36.7 6 20 2 6.7 4 13.3 30 
ความเคารพต่อความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม 16 53.4 4 13.3 3 10 3 10 4 13.3 30 
ความเขา้ใจและท างานภายใตข้อ้ตกลงของกลุ่ม 10 33.3 9 30 3 10 2 6.7 6 20 30 
ความเป็นผูน้ าเม่ือถึงสถานการณ์ท่ีตอ้งการและความยดืหยุน่ใน
การปฏิบัติงาน 

4 13.3 4 13.3 11 36.7 8 26.7 3 10 30 

การอยูใ่นกลุ่มจนถึงการตดัสินใจสุดท้าย 5 16.7 10 33.3 8 26.7 3 10 4 13.3 30 
ถามเพ่ือนในกลุ่มถึงท่ีมาของเหตุผลนั้นๆ 5 16.7 4 13.3 13 43.3 3 10 5 16.7 30 
ให้ก  าลงัใจและกระตุน้เพื่อนในกลุ่มด้วยความสนุกสนาน 5 16.7 7 23.3 6 20 9 30 3 10 30 
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4.2 ผลการประเมินผลรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งนกัเรียนและครูจากประเทศไทย จ านวน 32 คน สรุปผลไดเ้ป็น 6 ประเด็นดงัน้ี 

4.2.1 ประเด็นดา้นกจิกรรมและการด าเนินการ ผูเ้ข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกโครงการน้ีเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ท่ีท าให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รู้จักเพ่ือนใหม่ 
เพ่ือนต่างชาติได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรม  ความคิดเห็น ระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการด้วย
กนัเอง อีกทั้งได้ฝึกการส่ือสารด้วยการสนทนา การเขียน เป็นภาษาองักฤษท าให้ได้พฒันาการใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ใหม่ท่ีดี ต่ืนเต้นและ
สนุกสนาน  แต่ปัญหาท่ีพบในการเขา้ร่วมโครงการ คือระยะเวลาท่ีต่างกนัของผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้ ง
สองประเทศ และกจิกรรมการเรียนของทั้งสองประเทศ เช่นนักเรียนเกาหลีอยู่ระหว่างการปิดเทอม 
นกัเรียนไทยอยูร่ะหว่างการสอบกลางภาค ท าให้บางช่วงของกจิกรรมเกดิอุปสรรคในเร่ืองของเวลา
เข้าร่วมกจิกรรม ครูแกปั้ญหาโดยการขยายเวลาของกจิกรรมในช่วงนั้นออกไปเพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วม
กจิกรรมไดมี้เวลาในการท ากจิกรรมนั้นๆอยา่งเพียงพอ 

4.2.2 ประเด็นดา้นทกัษะการส่ือสาร ผูเ้ข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นว่า ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการน้ีเป็นอย่างมากในเร่ืองของการส่ือสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร โดยในช่วงเร่ิมต้นจะยงัไม่ค่อยกลา้ และมี
ความกงัวล ในการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติมากนัก แต่เม่ือด าเนินกจิกรรมไปเร่ือยๆ 
ท าให้กล้าท่ีจะแสดงความคิด เห็น กล้าพูดคุยมากยิ่ง ข้ึน และท าให้ได้พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาองักฤษ  โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ชอบการส่ือสารผ่านห้องสนทนามากกว่าการส่ือสาร
แบบอ่ืน เน่ืองจากมีชีวิตชีวามีการโตต้อบกนัทนัที นอกจากน้ี ยงัติดต่อส่ือสารผ่านเคร่ืองมือส่ือสาร
อ่ืนๆ เช่น Instant Messenger, facebook, และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  

4.2.3 ประเด็นดา้นทกัษะการท างานร่วมกนั ผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็นว่า การเขา้ร่วมโครงการน้ี ท าให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการท างานร่วมกนั 
ภายในกลุ่มของตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีตนเองสนใจร่วมกนั และได้ฝึกการท างาน
ร่วมกนักบัสมาชิกในกลุ่มท่ีมาจากต่างท่ีต่างภาษา  ฝึกการควบคุมอารมณ์ ฝึกการประสานงานกนั 
แต่ปัญหาอุปสรรคท่ีพบคือ ความแตกต่างของเวลา ท าให้ไม่สามารถออนไลน์พร้อมกนัได้ จึงต้อง
แกปั้ญหาโดยการท างานร่วมกนัผ่านเคร่ืองมือส่ือสารประเภทออฟไลน์แทน  

4.2.4 ประเด็นดา้นปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ผูเ้ข้าร่วมโครงการแสดง
ความคิดเห็นว่า ปัญหาหลกัคือ เร่ืองของเวลา ท่ีไม่ตรงกนัของทั้ งสองประเทศ ท าให้ไม่สามารถ
ส่ือสารได้อย่างสะดวก เน่ืองจากว่าผู ้เข้าร่วมโครงการชอบการส่ือสารด้วยห้องสนทนามากกว่า  
เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ  นอกจากน้ียงัพบอุปสรรคด้านภาระหน้าท่ีของผูเ้ข้าร่วมโครงการ เช่น การ
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เรียนในโรงเรียน การเรียนพิเศษ การสอบ ท าให้บางกจิกรรมเกดิปัญหาเร่ืองช่วงเวลาในการเข้าร่วม
กจิกรรม ไม่สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมตรงเวลา ซ่ึงครูได้ท าการแกไ้ขปัญหาโดยการขยายช่วงเวลา
ของกจิกรรมนั้นออกไปให้สมาชิกไดท้ ากจิกรรมนั้นอยา่งต่อเน่ือง  

4.2.5 ประเด็นด้านส่ิงท่ีท าให้ผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินกจิกรรม
ต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็นว่า ส่ิงท่ีท าให้ด าเนิน
กจิกรรมจนส าเร็จนั้น มีดังน้ี 1) ความรู้สึกรับผิดชอบตนเองและต่อกลุ่ม 2) ความสนใจท่ีมีต่อ
โครงงาน 3) เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต เช่น ไดฝึ้กการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น  

4.2.6 ประเด็นดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ 
แสดงความคิดเห็นว่า เป็นโครงการท่ีน่าสนใจ สนุกสนาน ได้ฝึกทักษะการส่ือสารและการท างาน
ร่วมกบัเพ่ือนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างโรงเรียน ได้เรียนรู้วฒันธรรมอ่ืนๆ และได้พฒันาภาษาองักฤษ 
โดยสรุปแลว้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนรู้สึกพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก 

 
ตอนที่ 3  ผลการประเมนิและรับรองการพัฒนารูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ

การศึกษาบนัเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อ

พัฒนาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลี โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 การประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบฯ  โดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ผลปรากฏว่า ผูท้รงคุณวุฒิทุก
ท่านให้การรับรองรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงกา รการศึกษาบันเทิงเพ่ือ
แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ทุกองค์ประกอบและ
ขั้นตอน โดยมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมไดด้งัน้ี  

1. รูปแบบกจิกรรมมีการจดัโครงสร้างเป็นอยา่งดี โดยแต่ละกจิกรรมได้รับการออกแบบ
กจิกรรมอยา่งสอดคลอ้งกนั 

2. จะตอ้งระบุรายละเอียดของแต่ละกจิกรรมอย่างละเอียดและถ่ีถว้นทุกขั้นตอน เพ่ือให้
ครูและนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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บทที่ 5 

การน าเสนอรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพื่อแลกเปลี่ยน
นักเรียนในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมอืเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารและ

ทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้  

 
รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียน

นกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะ
การท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ ท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี มีรายละเอียด
ประกอบดว้ย  

ตอนท่ี 1  แนวคิด หลกัการของรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ 

ตอนท่ี 2  องค์ประกอบและขั้ นตอนของรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับ
โครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน
เกาหลีใต ้ 

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะส าหรับการใชรู้ปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้
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ตอนที่ 1 แนวคิด หลักการของรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิง

เพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการ

ส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ 

โครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค APEC 

Edutainment Exchange Program (AEEP) 

เป็นโครงการเพ่ือพฒันาโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย     

แปซิฟิคโดยตั้งอยูบ่นหลกัการประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาบันเทิงโดยใช้เว็บเป็น

ฐานการเรียนรู้   โดยผลของโครงการน้ีด าเนินการตามหลกัการการศึกษาบันเทิงและได้รับผลส าเร็จ

เป็นอยา่งดียิง่ในดา้นความพึงพอใจและดา้นความสามารถในการปฏิบติังานของผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี  

หลักการประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Experiential Learning) 

 ประสบการณ์เกดิจากการไตร่ตรองส่ิงท่ีเกดิข้ึนระหว่างผลจากคุณค่าภายในระหว่างตัว

บุคคล  ซ่ึงเช่ือมโยงกบัคุณค่าภายนอกอนัเกดิจากการพบปะกนัภายนอกระหว่างบุคคล  Anderson, 

Boud, and Cohen (1995) กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีส าคัญของประสบการณ์การเรียนรู้ คือผูเ้รียน

วิเคราะห์ประสบการณ์ของตนเองโดยการสะท้อนคิด การประเมินผลและการสร้างองค์ความรู้ 

เพ่ือท่ีจะสร้างความหมายหรือคุณค่าจากประสบการณ์ดั้ งเดิม   จากค ากล่าวน้ี แมว้่าองค์ประกอบ

หลักของประสบการณ์การเรียนรู้นั้นคือ กจิกรรมกต็ามแต่   กระบวนการภายในกย็งัเป็นอีก

องค์ประกอบส าคญัของประสบการณ์ในแง่ของการเรียนรู้   Dewey (1938) กล่าวว่าประสบการณ์

คือกระบวนการรับรู้และใชค้วามรู้ในขณะท่ีมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มมีปฏิสมัพนัธ์กนั 

 เวบ็เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความหมายเป็นอยา่งยิง่ ไม่ใช่เฉพาะเพ่ือกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้

เท่านั้น แต่ยงัสามารถเช่ือมโยงแต่ละบุคคลให้น าพาแหล่งการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของตนเองอย่าง

ไม่จ ากดัสถานท่ีและเวลา  ผลท่ีตามมาคือการเรียนรู้จึงเกดิข้ึนโดยการผสมผสานประสบการณ์

ดั้งเดิมของแต่ละคนเขา้กบัเวบ็ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกดิเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนและช่วย

ให้เกดิความเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล 

 สรุป องค์ประกอบและหลกัการออกแบบการเรียนการสอนแบบประสบการณ์การเรียนรู้

โดยใชเ้วบ็เป็นฐานไดด้งัน้ี  
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ตารางท่ี 47 องค์ประกอบและหลกัการออกแบบการเรียนการสอนแบบประสบการณ์การเรียนรู้โดย

ใชเ้วบ็เป็นฐาน 

องคป์ระกอบหลกั หลกัการออกแบบการเรียนการสอน 

จินตนาการ 1. เพ่ือจดัหาส่ิงเร้าท่ีเหนือจินตนาการส าหรับผูเ้รียนหรือเพ่ือกระตุน้ความ

อยากรู้อยากเห็นและความคาดหวงั 

2. เพื่อใช้กลยทุธ์ส าหรับผูเ้รียนท่ีตรงกบัความตอ้งการในเชิงปัญญา 

จิตวิทยาและ สังคม 

3. เพ่ือให้โอกาสการเรียนรู้แกผู่เ้รียนเกีย่วกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้แลว้กบัส่ิงท่ี

ผูเ้รียนยงัไม่รู้/ไม่คุน้เคย 

การแบ่งปันความรู้ ความ

คิดเห็นผา่นการส่ือสาร 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนแสดงความคดิเห็นร่วมกบัผูเ้รียนด้วยกนั 

2. เพื่อใช้ระบบการแบ่งปันท่ีหลากหลายอยา่งเต็มท่ีผา่นเว็บ 

3. เพื่อสร้างระบบการเช่ือมโยงระหว่างแหล่งทรัพยากรทางมนุษยแ์ละ

ส่วนประกอบทางกายภาพ 

การมีส่วนร่วมอยา่ง

กระตือรือร้น 

1. เพ่ือให้ผูเ้รียนซึมซับการเรียนรู้โดยจดัขั้นตอนการเรียนรู้ผา่น

ประสบการณ์แบบต่อเน่ือง 

2. เพื่อสร้างกลุ่มท่ีมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งกระตือรือร้น ส่งเสริมให้กลุ่มท างาน

แบบร่วมมือกนัและท าให้เกดิความรับผดิชอบตามความสามารถมากขึ้น 

3. เพ่ือใช้แบบประเมินเพ่ือให้ผูเ้รียนเกดิความมัน่ใจในกระบวนการได้มา

ซ่ึงความรู้และกจิกรรมระหว่างใช้การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์  

การทบทวนความคิด 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่หรือปรับปรุงในด้านความคิดเห็น

หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาผา่นการสะท้อนคิด 

2. เพื่อเสนอการประเมินร่วมกนัและน าเสนอผลป้อนกลบัเพื่อเป็นสะท้อน

กลบัส าหรับบุคคลและทีม 

3. เพ่ือเตรียมผูเ้รียนด้วยส่ิงต่างๆ คือ ความความสนใจโครงสร้าง องคก์ร

และการแสดงออกทางความคิดผา่นเว็บ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



171 

 

 

หลักการของโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ 

การศึกษา เก ี่ยวกบัโครงการแลกเปล่ียนระดับนานาชาตินั้ น ย ังไม่มีงานวิจัยใดได้

ท าการศึกษาไว ้อยา่งไรกต็าม มีกรณีตัวอย่าง 2 กรณีคือ “ALCoB Project” และ”APEC ICT Model 

School Network Project” โดยทั้งสองโครงการน้ีมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนัเพียงแต่ไม่ได้เฉาะเจาะจง

ไปท่ีกจิกรรมของผูเ้รียน  

ALCoB ย่อมาจาก APEC Learning Community Builders เป็นหน่ึงในเครือข่ายของมนุษย์

ในโครงการอย่างเป็นทางการของ APEC โดยกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ประเทศเกาหลีใต ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดช่องว่างของการแบ่งแยกทางดิจิตอลและก  าหนดวิสัยทัศน์

เก ีย่วกบัการจดัการศึกษาในอนาคตภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค   ALCoBประกอบด้วยครู ผูเ้รียน 

และผู้สนับสนุนจากสมาชิกในประเทศเอเชียแปซิฟิค ในส่วนของผูส้นับสนุนได้แก ่ผูบ้ริหาร

สถาบนัการศึกษา ผูส้นบัสนุนเงินทุนและนกัธุรกจิท่ีสนใจในการสร้างสงัคมการเรียนรู้ ALCoB 

ALCoB ก  าเนิดข้ึนในปี 2002 โดยปัจจุบันมีสมาชิกจ านวนกว่า  4,000 คนจาก 18 ประเทศ  

กจิกรรมหลกัของ ALCoB  คือ 1. การดูแลซ่ึงกนัและกนั เช่นกจิกรรมอาสาสมคัรอินเทอร์เน็ต  2. 

การแบ่งปันความรู้ในสงัคมออนไลน์ 3.การเรียนรู้ร่วมกนั 4. การน า/การสร้างสรรค์โครงการ 5.การ

สร้างมิตรภาพ โดยกจิกรรมแลกเปล่ียนระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการเหล่าน้ีสามารถด าเนินการใน

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

APEC ICT Model School Network เป็นโครงการแลกเปล่ียนระดับโรงเรียน โดยมีจ านวน

กว่า 118 โรงเรียนในทุกระดับชั้น จาก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค วตัถุประสงค์หลกัของ

โครงการน้ีเพ่ือ 1.วิเคราะห์สภาพและเง่ือนไขการใช้งาน ICT ในโรงเรียน 2. ด าเนินการจัดท า

โครงงานกลุ่มบนระบบเครือข่าย (การเรียนการสอนออนไลน์,การแข่งขันออนไลน์, โครงการ

ร่วมมือ, การแลกเปล่ียน) 3.การแบ่งปันผลการวิจยั การศึกษา 

ทั้ง 2 โครงการท่ีกล่าวมานั้นมีความเก ีย่วขอ้งคือ 1) กจิกรรมผสมผสานในรูปแบบออนไลน์

และออฟไลน์ 2) กจิกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 3) สังคมการเรียนรู้ในระดับนานาชาติส าหรับ

แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างครู นกัวิจยั นกัเรียน ผูบ้ริหาร และผูส้นบัสนุนอ่ืนๆ  
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โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาต ิ: ALCoB Edutainment Exchange Program 

โครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนระดบันานาชาติน้ี ท่ีพฒันาข้ึนมาตามหลกัการต่อไปน้ี 
ระบบสนับสนุนการแลกเปล่ียนนักเรียน : เป็นระบบของการแลกเปล่ียนนักเรียนด้าน

วฒันธรรม ภาษาและความเช่ือ เพ่ือจะลดช่องว่างหรือลดความแตกต่างในด้านต่างๆเหล่าน้ี โดยใช้
ระบบการส่ือสารท่ีหลากหลายและมีการให้ความรู้เก ีย่วกบัวฒันธรรมและความเช่ือต่างๆ  ของ
ประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการ AEEP 

กจิกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน: โครงการแลกเปล่ียนน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ผ่าน
การแลกเปล่ียนกจิกรรมของนักเรียน ในการศึกษาจากกรณีตัวอย่างท่ีใกล้เคียงกนันั้ นพบว่า 
ความส าเร็จของโครงการนั้น เกดิจากกจิกรรมท่ีผูเ้รียนด าเนินการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ซ่ึงเป็นวิธีการ
ท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และง่ายต่อส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม  

การสืบเสาะหาความรู้ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์: เพ่ือท่ีจะท าให้กจิกรรมของผูเ้รียน
ต่อเน่ืองไดน้ั้นจึงต้องแบ่งกจิกรรมออกเป็น 1) กจิกรรมเตรียมความพร้อมในรูปแบบออนไลน์  2) 
กจิกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบออฟไลน์ 3) กจิกรรมติดตามผลในรูปแบบออนไลน์ 
โดยทุกกจิกรรมนั้นผูเ้รียนจะต้องเข้าร่วมกจิกรรมทั้ งหมด ทั้ งแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้า
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มเพ่ือนและ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

กจิกรรมและความร่วมมือแบบอาสาสมคัร:  โครงการน้ีตั้งอยูบ่นฐานของกจิกรรมกลุ่มตาม
ความสนใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ดังนั้นสมาชิกจึงมีความเต็มใจท่ีจะท ากจิกรรมและสามารถ
ท างานร่วมกนัได ้ 

ตอ้งเป็นโครงการท่ีลงทุนต ่าแต่ไดคุ้ณภาพสูง : ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการไม่สูงนัก 
แต่ตอ้งให้คุณภาพทางการศึกษาสูงท่ีทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ และผูเ้รียนจะได้รับการส่งเสริมให้
ใชแ้หล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีหาไดร้อบตวั  

คาดหวงัว่าโครงการน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรใน APEC: วตัถุประสงค์ของการ
พฒันาโครงการน้ีนั้น เพ่ือจะเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรใน APEC เพราะฉะนั้นโครงการน้ีจึง
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งง่ายต่อการเขา้ถึงและสามารถใชง้านไดจ้ริง 
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หลักการการศึกษาบันเทิง 

 การศึกษาบนัเทิงประกอบดว้ยองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี  
1. การเรียน  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัน้ี 

1.1 การเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
1.2 การเรียนรู้ควรจะส่งเสริม สนบัสนุนการท างานร่วมกนั ไม่ใช่การแข่งขนั 
1.3 มุ่งเนน้การควบคุมระดบัของผูเ้รียน 
1.4 จดัหาสภาพจริงและประสบการณ์จากโลกแห่งความเป็นจริง 

2. การเล่น ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัน้ี  
2.1 มีความพึงพอใจสูง 
2.2 ด าเนินตามกระบวนการ, ไม่ยึดจุดมุ่งหมาย เน้นกระบวนการท างานมากกว่า

ผลลพัธ์ 
2.3 ก  ากบัตนเอง 
2.4 เป็นกจิกรรมท่ีเกดิจากใจ และจินตนาการ 
2.5 อิสระจากการภาระงานหรือการการก  ากบัของครู 
2.6 ลงมือปฏิบติั 
2.7 เปิดกวา้ง 

3. การมีส่วนร่วม 
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ตอนที่  2 รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยน

นักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารและ
ทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี 7 รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียน
นกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะ
การท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ 
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 รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียน
นกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะ
การท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ ประกอบด้วยองค์ประกอบและขั้นตอน
ดงัน้ี  

 
1. องค์ประกอบ  

องค์ประกอบของรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือ
แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้  ประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 4 ประการคือ  

1.1 หลกัการและจุดมุ่งหมาย  
1.2 ผูเ้รียนและผูส้อน 
1.3 กจิกรรม  
1.4 การประเมินผล 
1.1 หลักการและจุดมุ่งหมาย 

หลกัการของรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือ
แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ คือ การให้ผูเ้รียนได้รับ
ประสบการณ์ผ่านการเรียนภายใตบ้รรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ ผูเ้ขา้ร่วม 
1.2 ผู้เรียนและผู้สอน 

1.2.1 ผูเ้รียน  

  ผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นนักเรียนท่ีอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา โดยผูเ้รียนท่ี

เขา้ร่วมโครงการนั้นจะตอ้งไดรั้บคดัเลือกจากโรงเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งมี

คุณสมบติัดงัน้ี 

1.2.1.1 เป็นนักเรียนท่ีอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา  

1.2.1.2 เป็นผูท่ี้มีความสามารถภาษาองักฤษอยู่ในระดบัพอใชถึ้งดี  
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1.2.1.3 เป็นผูท่ี้มีทักษะการใชง้านคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือส่ือสารใน

ระบบอินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัพอใช้ถึงดี  

1.2.1.4 เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

1.2.1.5 เป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ มีทศันคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี 

1.2.1.6 เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และรับผิดชอบต่อการท างาน

กลุ่ม 

1.2.1.7 เป็นผูท่ี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตส่วนตวั และสามารถ

ใชง้านไดใ้นช่วงเวลากลางคืน 

1.2.1.8 ผูป้กครองสามารถสนบัสนุน เงินทุนเพ่ือการเดินทางไป

ต่างประเทศ 

1.2.2 ผูส้อน  

โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมจะตอ้งก  าหนดครูผูป้ระสานงานโครงการ ด าเนินการ 2 

ดา้นดว้ยกนั ดงัน้ี 

1.2.2.1 ครูประสานงานโครงการ  ท าหนา้ท่ี  

1.2.2.1.1 ประสานงานเร่ืองขอ้ตกลงของโรงเรียนกบัผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครู ผูป้กครองและนักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ  

1.2.2.1.2 ติดต่อประสานงานเร่ืองสถานท่ี วนัเวลา ท่ีพกั และ

การอ านวยความสะดวกในการท ากจิกรรมทั้งหมด 

1.2.2.1.3 ดูแลและจดัการเร่ืองงบประมาณ  

1.2.2.2 ครูดูแล ควบคุมกจิกรรมภายในโครงการ 

1.2.2.2.1 เตรียมระบบส าหรับกจิกรรมออนไลน์ เช่น การอพั

โหลดเอกสาร การเตรียมเคร่ืองมือส่ือสารในรูปแบออนไลน์ พร้อมก  าหนดรายละเอียดต่างๆ ภายใน

ระบบ 

1.2.2.2.2 ด าเนินการ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า กระตุ้น

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมให้ด าเนินกจิกรรมตามแผนการด าเนินการ  

1.2.2.2.3 ประเมินผลและสรุปการด าเนินโครงการ 
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1.2.2.3 คุณสมบติัหลกัของครูท่ีด าเนินการทั้ง 2 ดา้น มีดงัน้ี 

1.2.2.3.1 มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษระดบัดี 

1.2.2.3.2 มีความเขา้ใจในการด าเนินการโครงการ/รายละเอียด

งานเป็นอยา่งดี 

1.2.2.3.3 มีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถใชร้ะบบท่ีใชใ้น

การท ากจิกรรมออนไลน์เป็นอยา่งดี  

1.3 กิจกรรม 

เน้ือหาในโครงการ ไม่ไดจ้ ากดัว่าตอ้งเป็นรายวิชาท่ีอยูใ่นหลกัสูตร แต่เป็นเน้ือหาหรือ

หัวเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของนักเรียน ซ่ึงจากการศึกษา ส ารวจจากโครงการต่างๆ และนักเรียน

แล้วพบว่า เ น้ือหา  ความรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  และส าหรับโครง

แลกเปล่ียนนักเรียนระดับนานาชาตินั้ น เป็นเน้ือหาสาระหรือหัวข้อท่ีไม่ใช่เชิงวิชาการ หรือ

เน้ือหาวิชาท่ีบรรจุอยูใ่นสาระรายวิชา  แต่จะเป็นเน้ือหาสาระท่ีอยูใ่นความสนใจของนักเรียน โดยท่ี

สามารถประยุกต์เข้า สู่สาระการเรียนรู้ท่ีอยู่ในหลกัสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ เช่น 

ศิลปว ัฒนธรรม ดนตรี ภาพยนตร์ อาหาร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนทั้ งสองประเทศสามารถพูดคุย 

ปรึกษากนัได ้  โดยในเน้ือหานั้นสามารถประยกุต์เขา้กบัรายวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ การงาน

และเทคโนโลยี ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และภาษาองักฤษ  นักเรียนจะเป็นผูก้  าหนดขอบเขตของ

สาระเน้ือหาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผูใ้ห้ค าแนะน า ปรึกษาในการก  าหนดเน้ือหา สาระและ

รายละเอียด  

กจิกรรมในโครงการ ประกอบด้วยกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน ดังนั้น

ผูเ้รียนทุกคนจะได้ท าโครงงานท่ีตนเองสนใจ ร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุ่ม ด าเนินการวางแผนการ

ด าเนินงานร่วมกนั และด าเนินการผลิตช้ินงานตามแผนท่ีวางไวร่้วมกนั โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาและ

ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการ 

ในการด าเนินโครงการแลกเปล่ียนระดับนานาชาตินั้น ปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินโครงการ คือ เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนโครงการ ได้แก ่อินเทอร์เน็ต ผูจ้ ัดการ
โครงการของแต่ละโรงเรียนจะตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นระบบสารสนเทศให้แกโ่รงเรียน ครูและ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เน่ืองจากกจิกรรมทุกกจิกรรมในโครงการนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ เป็นพ้ืนฐานในการท ากจิกรรมทั้ งส้ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กจิกรรมเตรียมความพร้อม 
(Preparative Activities) 

1.4 การประเมนิผล 

การประเมินผลส าหรับรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา

บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา

ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้นั้น จะใช้การ

ประเมินผลดงัน้ี 

1.4.1 แบบประเมินตนเองดา้นทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั 

1.4.2 แบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก ีย่วกบัทกัษะการส่ือสารและการท างาน

ร่วมกนั 

1.4.3 ประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม เช่น การส่ือสารผ่านเคร่ืองมือ

ส่ือสารในระบบ เช่น ห้องสนทนา กระดานสนทนา 

1.4.4 การประเมินจากผลจากการท าโครงงาน โดยประเมินตามสภาพจริงโดย

ใชแ้บบประเมินช้ินงาน ในรูปแบบรูบริค 

 
2. ขั้นตอนของรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อ

แลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการ

ส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ มดีงันี ้ 
2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity)  

เป็นกจิกรรมเตรียมความพร้อมให้แกผู่เ้ข้าร่วมโครงการ โดยการให้ความรู้พ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นแกก่ารเข้าร่วมโครงการ สร้างความคุ้นเคยโดยการท าความรู้จักเพ่ือนใหม่จากต่างสถาบัน 
ต่างวฒันธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานต่อการท างานร่วมกนัต่อไปโดยอาศยัการติดต่อส่ือสารผ่านเคร่ืองมือ
ท่ีมีอยูใ่นระบบออนไลน์ รวมทั้งร่วมการเขียนและน าเสนอร่างโครงงานท่ีสนใจร่วมกนั  

กจิกรรมในขั้นน้ีประกอบดว้ย การสมคัร การคดัเลือก การปฐมนิเทศ การเรียนออนไลน์ 
การทดสอบกอ่นเข้าร่วมโครงการ การท าความรู้จักกนัระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการ การเลือก
โครงงานท่ีสนใจ การเร่ิมต้นท างานร่วมกนัในกลุ่ม และการเสนอร่างโครงงาน  โดยกจิกรรม
ทั้งหมดเหล่าน้ีอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ทั้งส้ิน 
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2.1.1 รูปแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity)  

 
 

Application

Orientation

Online lecture

Pre-Assessment

Project Topics 

Selection

Team building

 Project planning

 Submit project 

proposal

 
 
 
แผนภาพท่ี 8 กจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity)  
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Application

Orientation

Pre-Assessment

Online lecture

Project Topics 

selection

Team building

Preparative Activities

Project planning

Approved

Evaluate

Evaluate

Project proposal 

submission

· Individual information : Name, Surname, Age, Interests 

Hobbies, Education, Attitude

· Computer basic skills

· English skills

· Term of program

· Schedule

· Buddy Game

· Thai and Korean culture

· Project-based learning

· Communicative learning

· Collaborative learning

· Project- based learning

· Communicative skill

· Collaborative skill

· Provide the project theme based on edutainment

· Ask student to select the project topics

· Group students into project topics and announce the result 

to the website 

· Build up team according to the project topics in which the 

participants are interested

· Select a team leader and members role distribution

· Gather information based on the project

· Plan the project procedure: experiential learning activities

· Propose the project planning

· Safe and secure

· Low cost - High performance

· Creative

· Submit the project proposal

· Prepare the facilitative materials for the experiential 

learning activities 

 
 
แผนภาพท่ี 9 แผนผงัรูปแบบกจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity)  
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2.1.2 รายละเอียดของกิจกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity)   

กจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity)  ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกั  8 
ขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 การรับสมคัรออนไลน์ 
ขั้นท่ี 2 การปฐมนิเทศออนไลน์ 
ขั้นท่ี 3 การเรียนออนไลน์  
ขั้นท่ี 4 การประเมินผลกอ่นการท ากจิกรรมออนไลน์:  
ขั้นท่ี 5 การเลือกหัวขอ้โครงงาน  
ขั้นท่ี 6 การสร้างทีม 
ขั้นท่ี 7 การวางแผนโครงงาน   
ขั้นท่ี 8 ส่งแผนโครงงาน  

   ขั้นที่ 1 การรับสมคัรออนไลน์  
ครูท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบให้ด าเนินการในโครงการฯ น้ีจะต้องคัดเลือก

นกัเรียนเพ่ือเขา้ร่วมโครงการตามคุณสมบัติดังน้ี 1) มีทักษะการใช้ภาษาองักฤษอยู่ในระดับพอใช้
เป็นตน้ไป 2) มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเคร่ืองมือส่ือสารอินเทอร์เน็ตระดับพอใช้เป็นต้นไป 
3) มีความสนใจแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศไทยและเกาหลีใต้ 4) ผูป้กครองให้ความ
สนบัสนุน 

ขั้นตอนการสมคัรออนไลน์ มีดงัน้ี  
2.1.2.1 ครูน าใบสมคัรออนไลน์ท่ีอยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft 

Word อพัโหลดไวท่ี้ระบบ 
2.1.2.2 ครูให้นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วเข้าสู่ระบบเพ่ือ

สมคัรเป็นสมาชิกในระบบ 
2.1.2.3 นกัเรียนดาวน์โหลดใบสมคัรผ่านระบบ 
2.1.2.4 นักเรียนกรอกใบสมคัรด้วยตนเองแล้วส่งท่ีระบบตาม

วนัเวลาท่ีก  าหนด  
2.1.2.5 ระหว่างท่ีท าการสมคัร ครูมีหน้าท่ีในการอ านวยความ

สะดวกแกน่กัเรียน โดยการเปิดกระดานสนทนาไวใ้ห้ผูเ้รียนสอบถามเม่ือเกดิปัญหาหรือข้อสงสัย
ต่างๆในขั้นตอนการสมคัร 
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2.1.2.6 เ ม่ือนักเ รียนส่งใบสมัค รแล้ว  ค รูทั้ ง  2 ประเทศ
ประสานงานกนัเพ่ือประกาศรายช่ือผูเ้ข้าร่วมโครงการผ่านระบบ พร้อมรายช่ือเพ่ือนคู่หู (Buddy)  
โดยให้เพ่ือนคู่หู เป็นนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้ 

ขั้นที่ 2 การปฐมนิเทศออนไลน์ 
การปฐมนิเทศออนไลน์เป็นการให้ขอ้มูลของการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ใน

โครงการฯ ดงัน้ี  
2.1.2.1 หลกัสูตรโครงการฯ 
2.1.2.2 ตารางกจิกรรมโครงการฯทั้งหมด  
2.1.2.3 ค าแนะน าและขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.1.2.4 วฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ ส่ิงท่ีควรท าและไม่

ควรท า ของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้(Etiquette)  
ขั้นที่ 3 การเรียนออนไลน์ 
การเรียนออนไลน์เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นแกก่ารท ากจิกรรม

ในโครงการฯ ในประเด็นดงัน้ี  
2.1.2.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก ีย่วกบัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานเป็นฐาน 

(Project-Based Learning)  
2.1.2.2 ความรู้ เบ้ืองต้นเก ี่ยวกบัการเรียนรู้ด้วยการส่ือสาร 

(Communicative Learning) 
2.1.2.3 ความรู้เบ้ืองต้นเก ีย่วกบัการท างานร่วมกนั (Collaborative 

Learning) 
ขั้นตอนน้ี ครูจะต้องอพัโหลดเอกสารทั้ ง  3 เร่ืองเข้าสู่ระบบ และให้

นกัเรียนดาวน์โหลดไปอ่าน โดยเอกสารจะอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  Microsoft PowerPoint, 
Portable Document Format (PDF) และผู้สอนจะต้องเปิดกระดานสนทนาเพ่ือให้นักเรียนได้
สอบถามเม่ือเกดิขอ้สงสยั 

ขั้นที่ 4 การประเมินผลก่อนการท ากิจกรรมออนไลน์  
ในการเข้าร่วมกจิกรรมในโครงการฯ นั้น นักเรียนจะต้องได้รับการ

ประเมินผลกอ่นเขา้ร่วมกจิกรรมในประเด็น ดงัน้ี  
2.1.2.1 การ เ รี ยน รู้ด้ว ยโครงง านเ ป็นฐ าน  (Project-Based 

Learning)  
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2.1.2.2 ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม ก ัน  
(Communicative  and  collaborative skills) 

ขั้นตอนน้ี ครูจะตอ้งอพัโหลดขอ้สอบทั้ง 2 ชุดเขา้สู่ระบบ ดงัน้ี  
2.1.2.1 ข้อสอบชุดแรก เร่ืองการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน 

(Project-Based Learning)  อนุญาตให้นักเรียนทดสอบได้ 2 คร้ัง และประเมินผลให้ผ่านเม่ือท า
ข้อสอบได้ 70% ของข้อสอบทั้ งชุด  โดยวตัถุประสงค์ของการประเมินผลด้านน้ี เพ่ือให้ผูเ้รียนมี
ความรู้พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะเขา้ร่วมกจิกรรมฯ ไดอ้ยา่งราบร่ืน เขา้ใจกระบวนการ วิธีการเรียนรู้ด้วย
โครงงานเป็นอยา่งดี อนัเป็นกจิกรรมและขั้นตอนหลกัของโครงการน้ี  

2.1.2.2 ขอ้สอบชุดท่ีสอง เร่ือง ทกัษะการส่ือสารและการท างาน
ร่วมกนั  (Communicative  and  collaborative skills) โดยข้อสอบชุดน้ีให้นักเรียนท าการประเมิน
คร้ังเดียว มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของผูเ้รียนกอ่นท่ีจะ
เขา้ร่วมกจิกรรมในโครงการฯ เม่ือท ากจิกรรมทั้งหมดเรียบร้อยแลว้จะด าเนินการประเมินผลซ ้ าอีก
คร้ัง เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของนกัเรียน  

ขั้นที่ 5 การเลือกหัวข้อโครงงาน  
การเลือกหัวข้อโครงงาน โดยให้นักเรียนเป็นผูเ้ลือกหัวข้อโครงงานท่ี

ตนเองสนใจ ตามท่ีครูท่ีไดก้  าหนดแนวทางของโครงงานไวใ้นประเด็นต่างๆ เหล่าน้ี 
2.1.2.1 ศิลปวฒันธรรม (Art & Culture) 
2.1.2.2 การท่องเท่ียว (Travel Agency) 
2.1.2.3 นวตักรรมและเทคโนโลย ี(Innovation & Technology) 
2.1.2.4 อาหาร (Food & Dessert) 
2.1.2.5 ภาพยนตร์และดนตรี (Movie & Music)  

ในขั้นน้ี นกัเรียนสามารถเลือกหัวขอ้โครงงานท่ีตนเองสนใจไวเ้รียงล าดับ 
โดยในแต่ละกลุ่มจะตอ้งมีทั้งนกัเรียนไทยและเกาหลีใต ้และมีจ านวนนักเรียนท่ีมาจากประเทศไทย
และเกาหลีใตจ้ านวนเท่ากนั ในแต่ละกลุ่ม   

เกณฑใ์นการพิจารณาการจดักลุ่มโครงงานของนักเรียนนั้น พิจารณาจาก
ล าดับและช่วงเวลาท่ีนักเรียนเลือก   ตัวอย่างการพิจารณา:  ถา้มีนักเรียนเลือกหัวข้อโครงงานท่ี
ตรงกนัเกนิกว่าก  าหนด ให้พิจารณาเวลาว่า นกัเรียนคนใดเลือกกอ่น มีสิทธ์ิให้เข้าโครงงานนั้นกอ่น 
โดยครูตอ้งท าการอพัโหลดหัวขอ้โครงงานทั้ง 5 กลุ่มไวใ้นระบบ โดยระบบจะต้องมีความสามารถ
ในการให้นักเรียนได้เลือกหัวข้อทั้ ง 5 เป็นล าดับโดยไม่ซ ้ าล าดับท่ี เคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ได้เช่น 
Google Form  
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เม่ือนกัเรียนท าการเลือกหัวข้อโครงงานเรียบร้อยแลว้ ครูมีหน้าท่ีในการ
คดัเลือก จดักลุ่ม และประกาศรายช่ือกลุ่มในระบบ เพ่ือให้นกัเรียนไดท้ราบว่าตนเองได้ท าโครงงาน
เร่ืองอะไรและมีสมาชิกในกลุ่มเป็นใครบา้ง  

ขั้นที่ 6 การสร้างทีม  
การสร้างทีม คือ ขั้นตอนส าคญัของการท าโครงงาน เพราะสมาชิกในกลุ่ม

จะตอ้งร่วมแรงร่วมใจลงมือท างานให้เกดิความส าเร็จร่วมกนั โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องท าความ
รู้จักกนั ก  าหนดต าแหน่ง ภาระ และหน้าท่ี ของแต่ละคน   และตั้ งช่ือกลุ่ม สโลแกนของกลุ่ม 
จากนั้นท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก ีย่วกบัโครงงานท่ีแต่ละกลุ่มไดรั้บมอบหมาย  

ขั้นตอนน้ี ครูจะท าหนา้ท่ีในการดูแลการจัดการทีมของนักเรียน โดยเข้า
ไปกระตุน้ให้นกัเรียนท าความรู้จกักนั อธิบายภาระหนา้ท่ีต่างๆ  ช่วยเหลือเม่ือเกดิปัญหา โดยอาศยั
ห้องสนทนาท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มได้นัดเวลากนัไว ้โดยทุกกลุ่มจะต้องมีครูคอยให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มละ1 คน (ถา้ครูมีจ านวนไม่เพียงพอกบักลุ่ม ให้ใชว้ิธีนดัเวลาสนทนา ต่างกนัครูจะสามารถดูแล
ไดท้ัว่ถึง หรือ ครู  1 คนสามารถดูแล 2 กลุ่มได)้   

ขั้นที่ 7 การวางแผนโครงงาน   
การวางแผนโครงงาน เป็นการเตรียมการกอ่นท าโครงงานจริง โดย

นักเรียนท าการศึกษาค้นควา้หาข้อมูลเก ีย่วกบัหัวข้อโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกในกลุ่ม
จะตอ้งเขียนแผนโครงงานเพ่ือน าเสนอแกค่รู  โดยแผนโครงงานประกอบดว้ย 

2.1.2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่ม 
2.1.2.2 เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงงาน 
2.1.2.3 กจิกรรมหลกั 
2.1.2.4 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโครงงาน 
2.1.2.5 แผนการด าเนินงาน 
2.1.2.6 ผลผลิตของโครงงาน 

ขั้นตอนน้ี กจิกรรมหลกั นักเรียนจะเป็นผูด้ าเนินการภายในกลุ่มของ
ตนเอง ดว้ยการส่ือสารผ่านเคร่ืองมือส่ือสารในระบบ โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวกและให้ค าปรึกษาระหว่างการค้นควา้หาข้อมูล และการเขียนแผนโครงงานร่วมกนัอย่าง
ใกลชิ้ด  จากนั้นนกัเรียนส่งแผนโครงงานให้ครู เพ่ือประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ของโครงงานนั้น 
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เม่ือนกัเรียนส่งแผนโครงงานฉบับแรกมาให้ ครูจะต้องด าเนินการตรวจ
แผนโครงงานของแต่ละกลุ่ม ท าการประเมินผลในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปไดข้องโครงงาน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือการแกไ้ขให้แผนโครงงานสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึนกลบัไปยงันกัเรียนแต่ละกลุ่ม  

เม่ือได้ร่างแผนโครงงานของแต่ละกลุ่มเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ครูทั้ งจาก
ประเทศไทยและเกาหลีใต้ จะต้องประชุมออนไลน์ด้วยกนั เพ่ือเตรียมการส าหรับกจิกรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีจะจดัข้ึนในประเทศใดประเทศหน่ึง (กจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ 
จะด าเนินการหลงัจากเสร็จส้ินกจิกรรมเตรียมความพร้อมแลว้  2 สปัดาห์) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

2.1.2.1 ประชุมเพ่ือตกลงว่ากจิกรรมจะเกดิข้ึน ณ สถานท่ีใด 
ประเทศใด 

2.1.2.2 ด าเนินการติดต่อสถานท่ี ตามวนัเวลาท่ีก  าหนด  
2.1.2.3 ประสานงานกบัผูป้กครองและนักเรียน เร่ืองการเตรียม

ตวัการเดินทางของนกัเรียน  
ขั้นที่ 8 ส่งแผนโครงงาน    
นกัเรียนด าเนินแกไ้ขแผนโครงงานตามท่ีไดร้ับขอ้เสนอแนะจากครู เป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ นักเรียนจะต้องท าการประชุมร่วมกนัภายในกลุ่ม เพ่ือหาข้อสรุปว่าจะแกไ้ขแผน
โครงงานของตนเองอยา่งไร จากนั้นด าเนินการแกไ้ขตามข้อสรุปของกลุ่ม  แลว้ส่งแผนโครงงานท่ี
สมบูรณ์ผ่านระบบ  

ขั้นตอนน้ี ครูจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการให้ความช่วยเหลือค าแนะน าในการ
แกไ้ขแผนโครงงาน อธิบายเพ่ิมเติมเม่ือเกดิข้อสงสัย ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารในระบบ เช่น ห้อง
สนทนา กระดานสนทนาและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์    

เม่ือด าเนินการเสร็จส้ินขั้นตอน Preparative Activity เป็นท่ีเรียบร้อย จะ
เป็นส่วนการประสานงานของครู ในเร่ืองการติดต่อสถานท่ี การเดินทางของนักเรียนท่ีจะเข้าร่วม
กจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไป โดยในขั้นตอนน้ีจะด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 2 สัปดาห์
กอ่นท ากจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้  
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2.1.3 แผนกิจกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity) สามารถ

ด าเนินการได้ดงันี ้ 
 

 ตารางท่ี 48  กจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activities) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

1. การสมคัร
ออนไลน์ 
(Online 

Application) 

เพื่อคดัเลือก
นักเรียนเขา้ร่วม
โครงการจ  านวน 
30 คน โดยมาจาก
ประเทศไทย
จ านวน 15คน
และประเทศ
เกาหลีใตจ้  านวน  
15 คน 

1. ประสานงานเร่ืองการ
สมคัรออนไลน์ให้แก่
นักเรียนโดยแจง้ 
Username/Password ให้แก่
นักเรียนท่ีสนใจในการเขา้
มาดาวโหลดใบสมคัร 
2. เปิดการท างานของส่วน 
ใบสมคัรออนไลน์ 
3. แจง้ให้นักเรียนดาว
โหลดใบสมคัรในระบบ 
4. ให้ค  าปรึกษา ค  าแนะน า
เกีย่วกบัการสมคัรเขา้ร่วม
โครงการ 

1. เขา้สู่ระบบโดยใช้  
Username/Password ท่ีครู
ให้ไป 
2. ดาวโหลดใบสมคัรจาก
ระบบ 
3. กรอกใบสมคัรตาม
รายละเอียด 
ส่งใบสมคัรในระบบ
ภายในระยะเวลาท่ี
ก  าหนดให้ 

1. Website 
2. Application 
Form 
Web board 

5 วนั 

1.1 การ
คดัเลือก 

 1. ดาวโหลดใบสมคัรของ
ผูเ้รียนท่ีส่งมาคดัเลือก 
2. คดัเลือกผูส้มคัรท่ีมี
คุณสมบัตดิังน้ี 

2.1 ทักษะการใช้
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดับดี 

2.2 ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือ
ส่ือสารอยูใ่นระดับดี 

2.3 ส่งใบสมคัรตรง
เวลา 

2.4 ความน่าสนใจของ
หัวขอ้โครงงานท่ีน าเสนอ
โดยพิจารณาจากความคิด
สร้างสรรค์ 

 1. Application 
Form 
2. Chat room 

 

2 วนั 
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ตารางท่ี 48 (ต่อ) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

  3. เม่ือคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฯ ได้แลว้ ครูจบัคู่
นักเรียนไทยและนักเรียน
เกาหลีใต ้เพื่อท ากจิกรรม  
Buddy  เพื่อให้ผูเ้รียนได้ท า
ความรู้จกัและคุน้เคยกนั     
(ครูของแต่ละประเทศ
ประชุมออนไลน์คดัเลือก
ร่วมกนั) 
ประกาศรายช่ือผูท่ี้ผา่นการ
คดัเลือกเขา้โครงการฯ 
และรายช่ือ  Buddy  ใน

ระบบ 

   

2. การ
ปฐมนิเทศ 
(Online 
Orientation) 

1. เพื่อให้ทราบ
และเขา้ใจ
ขอ้ตกลงในการ
เขา้ร่วมโครงการ 
และรายละเอียด 
กจิกรรมทั้ งหมด
ของโครงการ 
2. เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการได้ท า
ความรู้จกัระหว่าง
สมาชิกใน
โครงการด้วยกนั 
3. เพื่อให้เรียนรู้ 
วฒันธรรม 
ประเพณี มารยาท
ต่างๆ ของทั้ ง 2
ประเทศ 

1. เปิดระบบส่วนการ
ปฐมนิเทศโครงการ 
2. ให้ค  าแนะน าเกีย่วกบั
รายละเอียดในการด าเนิน
กจิกรรมทั้ งหมดใน
โครงการ 
3. เปิดห้องสนทนาและ
กระดานสนทนาเพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯได้
สอบถามขอ้สงสัยและ
ปัญหาต่างๆ 
4. กระตุน้ให้ผูเ้รียนท า
ความรู้จกั พูดคุยกนัโดยใช้
เคร่ืองมือส่ือสารในระบบ
และนอกระบบ 

1. เขา้ระบบเพื่อศึกษา
รายละเอียดของโครงการ
โดยดาวโหลดเอกสารดังน้ี 

1.1 Program Schedule  
1.2 Term of  Program 
1.3 Guideline 
1.4 Web Instruction 

2. เรียนรู้วฒันธรรม 
ประเพณีและมารยาทของ
แต่ละประเทศโดยดาว
โหลดเอกสาร 

2.1  Etiquette 
3. ท าความรู้จกักบั Buddy   
เพื่อท าความคุน้เคยกนัมาก
ขึ้น 

1. Website 
2. Document File 
2.1 Program 
Schedule  
2.2 Term of  
Program 
2.3 Guideline 
2.4 Web 
Instruction 
2.5 Etiquette 
3. Web board 
4.   Chat room 

7 วนั 
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ตารางท่ี 48 (ต่อ) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

3. การเรียน
ออนไลน์ 
(Online 
Lecture) 

เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมี
ความรู้ ความ
เขา้ใจเร่ืองการ
เรียนด้วย
โครงงาน, 
การส่ือสาร, และ
การท างาน
ร่วมกนั อนัจะ
ส่งผลต่อการ
ด าเนินกจิกรรม
ในโครงงาน 

 

1. เปิดระบบส่วนการ
เรียนออนไลน์  
2. ให้ค  าปรึกษาตอบ
ปัญหาเกีย่วกบัเน้ือหาท่ี
ผูเ้รียนสงสัย 
3. กระตุน้ให้ผูเ้รียนท า
ความรู้จกั พูดคุยกนัโดยใช้
เคร่ืองมือส่ือสารในระบบ
และนอกระบบ 

1. เขา้ระบบเพื่อศึกษา
รายละเอียดของโครงการ
โดยดาวโหลดเอกสารดังน้ี 

1.1 Project-based 
Learning 

1.2 Communicative 
Learning 

1.3 Collaborative 
Learning 
2. ปรึกษา พูดคุยกบั
เพ่ือนๆในเร่ืองเน้ือหา
ออนไลน์ท่ีศึกษา 
3. ท าความรู้จกักบัสมาชิก
ท่ีเขา้ร่วมโครงการเพื่อท า
ความคุน้เคยกนัมากขึ้น 

1. Website 
2. Document 
File 

2.1 Project-
based Learning 

2.2 Commun
icative Learning 

2.3 Collabor
ative Learning 
3. Web board 
4.  Chat room 

7 วนั 

4. การ
ทดสอบกอ่น
ด าเนิน
กจิกรรม 
(Pre-
Assessment) 

1. เพื่อประเมิน
ความรู้ ความ
เขา้ใจเร่ือง การ
เรียนด้วย
โครงงาน, การ
ส่ือสาร, และการ
ท างานร่วมกนั 
2. เพื่อวดัทักษะ
ด้านการส่ือสาร
และการท างาน
ร่วมกนั 

1. ตั้งค่าการเปิด-ปิดของ
แบบทดสอบออนไลน์
จ  านวน  2 ชุดได้แก ่

1.1 Project-based 
Learning, communicative 
and collaborative learning 
Test (สามารถ Re-test  ได้ 
2 คร้ังถา้ท าคะแนนไม่ถึง 
70% ) 

1.2 Communicative 
and Collaborative Skills 
Test. 
2. อธิบายแนะน า พร้อม
ตอบขอ้สงสัยในการท า
การทดสอบกอ่นด าเนิน
กจิกรรมออนไลน์ 

1. เขา้สู่ระบบเพื่อท า
แบบทดสอบจ านวน 2 ชุด 

1.1 Project-based 
Learning, Communicative 
and collaborative 
Learning Test (สามารถ 
Re-test  ได้ 2 คร้ังถา้ท า
คะแนนไม่ถึง 70% ภายใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนด) 

1.2 Communicative 
and Collaborative Skills 
Test. 
2. ท าความรู้จกักบั
สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ
เพื่อท าความคุน้เคยกนัมาก
ขึ้น 

1. Website 
2.  Test:  

2.1 Project-
based Learning, 
CommunicativeL
earning, and 
Collaborative 
Learning 

2.2 Commun
icative and 
Collaborative 
Skills Test. 
3. Web board 
4.  Chat room 

5 วนั 
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ตารางท่ี 48 (ต่อ) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

5. เลือก
หัวขอ้
โครงงาน 
(Selecting 
Project 
Topic)  

1. เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฯได้
เลือกโครงงานท่ี
ตนเองสนใจ
ตามล าดับ 
2. เพื่อจดักลุ่ม
การท าโครงงาน 

1. เปิดระบบการเลือก
หัวขอ้โครงงาน (โดยระบบ
จะตอ้งสามารถให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ เลือกได้
ตามล าดับ 1-5  โดยไม่ซ ้า
กนั) 
2. ติดตามการเลือกหัวขอ้
โครงงาน 
3. ให้ค  าปรึกษา ค  าแนะน า
และตอบขอ้สงสัยเกีย่วกบั
การเลือกโครงงาน 
4. ประชุมกบัครูแต่ละ
โรงเรียนเพื่อจดักลุ่ม
โครงงาน โดยใช้เกณฑด์ังน้ี 

4.1 ล าดับท่ีในการ
เลือก 

4.2 ในกรณีท่ีหัวขอ้ซ ้า
กนัจ  านวนมากให้คดัเลือก
จากเวลาท่ีเขา้มาเลือก (ใคร
เลือกกอ่นมีสิทธ์ิกอ่น) แต่
ถา้ยงัมีจ  านวนเกนิให้
พิจารณาจากขอ้มูลในใบ
สมคัรส่วนหัวขอ้โครงงาน
ประกอบ 

4.3 สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมา
จากประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใตจ้  านวน
เท่ากนั 
5. ประกาศรายช่ือสมาชิก
ในกลุ่มทางระบบ 

เขา้ระบบเพื่อเลือกหัวขอ้
โครงงานท่ีตนเองสนใจ
ในวนัเวลาท่ีก  าหนด  

1. Website 
2. Selecting 
Project Topic 
Form 
3. Web board 
4. Chat room 

 

2 วนั 
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ตารางท่ี 48 (ต่อ) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

6. การสร้าง
ทีม 
(Team 
Building) 

1. เพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มท าความรู้
จกักนัมากขึ้น 
2. เพื่อก  าหนด 
แต่งตั้ง 
มอบหมาย
ภาระหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบ
ในกลุ่ม 

1. ครูแต่ละโรงเรียน
ประชุมออนไลน์ เพื่อ
ก  าหนดครูประจ  าแต่ละ
กลุ่ม โดยมีหน้าท่ี 

1.1 กระตุน้ ส่งเสริม 
ให้ก  าลงัใจและให้
ค  าแนะน าในการท า
กจิกรรมแกส่มาชิกในกลุ่ม 
2. เปิดระบบส่วนการสร้าง
ทีม โดยสร้างห้องสนทนา
และกระดานสนทนาตาม
จ านวนกลุ่มในระบบ  

1. เขา้ระบบ  
2. ดาวโหลดเอกสาร 
Team Building Form  
และท าการศึกษา
รายละเอียด 
3. ปรึกษากบัสมาชิกใน
กลุ่มในการกรอก
รายละเอียดของ Team 
Building Form   โดยใช้
เคร่ืองมือส่ือสาร 

3.1 ห้องสนทนา 
3.2 กระดานสนทนา 
3.3 จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 
3.4 Instant 

Messenger 
4. ด าเนินกจิกรรมการ
สร้างทีมโดยการปรึกษา 
พูดคุยเร่ืองช่ือทีม 
สโลแกน และก  าหนด 
หน้าท่ีและความ
รับผดิชอบภายในกลุ่ม 

1. Website 
2. Team 
Building Form 
3. Web board 
4. Chat room 

 
 

7 วนั 
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ตารางท่ี 48 (ต่อ) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

7. การ
วางแผน
โครงงาน 
(Project 
Planning)  

1. เพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่ม
ด าเนินการเขียน
แผนโครงงาน
ภายใตหั้วขอ้
โครงงานของแต่
ละกลุ่ม 
2. เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงานใน
ส่วนของ
กจิกรรม
ประสบการณ์
การเรียนรู้ของ
ทีมงาน 

1. เปิดระบบส่วน การ
เขียนแผนโครงงาน 

1.1 Project  Planning 
Form 
2. ครูประจ  ากลุ่มให้
ค  าปรึกษาแนะน า เกีย่วกบั
โครงงานของแต่ละกลุ่ม 
3. กระตุน้ให้สมาชิกเขา้มา
ท ากจิกรรมกลุ่ม  
4. แกไ้ขปัญหาท่ีอาจ
เกดิขึ้นในการกจิกรรมกลุ่ม 
เช่นตดิตามสมาชิกท่ีไม่เขา้
มากจิกรรมกลุ่ม   

1. เขา้สู่ระบบ  
2. ดาวโหลดเอกสาร  

2.1 Project  
Planning Form 
3. ศึกษารายละเอียดของ
แบบฟอร์ม เพื่อก  าหนด
วิธีการท างานร่วมกนั โดย
ใช้ 

3.1 ห้องสนทนา 
3.2 กระดาน

สนทนา 
3.3 จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 
3.4 Instant 

Messenger 
4.  ปรึกษากบัสมาชิกใน
กลุ่มเกีย่วกบัรายละเอียด
ของโครงงานของกลุ่ม
ตนเอง 

1. Website 
2. Project 
Planning  Form 
3. Web board 
4. Chat room 

 

7.1 ประเมิ
นแผน
โครงงาน 
(การประเมิน
ระหว่าง
กจิกรรม) 

 

1. เพื่อประเมิน
ความกา้วหน้า
และความเป็นไป
ได้ของแผน
โครงงาน 
2. เพื่อให้
ค  าแนะน า เป็น
แนวทางในการ
ปรับปรุง
โครงงานให้
สมบูรณ์ 

1. ครูแต่ละกลุ่มรวบรวม
แผนโครงงานของกลุ่มท่ี
ตนเองรับผดิชอบ 
2. ประชุมครูในแต่ละกลุ่ม 
เพื่อประเมินความเหมาะสม 
ความสร้างสรรคแ์ละความ
เป็นไปไดข้องแผน
โครงงาน 
3. ให้ขอ้เสนอแนะและ
ขอ้แนะน าแผนโครงงาน
ของแต่ละกลุ่มผา่นระบบ 

 1. Project 
Planning 
2. Web board 
3. Chat room 

2 วนั 
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ตารางท่ี 48 (ต่อ) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

8. ส่งแผน
โครงงาน
ฉบับสมบูรณ ์
(Submit 
Project 
Proposal) 

 

1. เพื่อปรับปรุง
แกไ้ขแผน
โครงงานให้
สมบูรณ์ 
2. เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงานใน
ส่วนของ
กจิกรรม
ประสบการณ์
การเรียนรู้ของ
ทีมงาน 

1. ครูประจ  ากลุ่มให้
ค  าปรึกษาแนะน า เกีย่วกบั
โครงงานของแต่ละกลุ่ม 
ตามขอ้เสนอแนะ 
2. กระตุน้ ส่งเสริมให้
ก  าลงัใจในการปรับปรุง
แกไ้ขแผนโครงงานให้
สมบูรณ์ 

1. เขา้ระบบ 
2. อ่านและท าความ
เขา้ใจขอ้เสนอแนะและ
ผลการประเมินแผน
โครงงานของกลุ่มตนเอง 
3. ปรึกษากบัสมาชิกและ
ครูในกลุ่มในการแกไ้ข 
ปรับปรุงแผนโครงงาน 
4. ปรับปรุงแกไ้ขแผน
โครงงานตาม
ขอ้เสนอแนะให้สมบูรณ ์
5. ส่งแผนโครงงานฉบับ
สมบูรณ์ภายในวนัและ
เวลาท่ีก  าหนด 

1. Website 
2. Project 
Planning 
3. Web board 
4. Chat room 

5 วั

น 

 
 

2.2 กิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experiential Learning Activity) 

เป็นกจิกรรมท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการท างานร่วมกนั

เป็นกลุ่ม  เรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ฝึกการแกปั้ญหา และส่งเสริมการส่ือสารและการ

ท างานร่วมกนั  

กจิกรรมในขั้นน้ี ประกอบดว้ย การท าโครงงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขียนรายงาน 

โดยด าเนินกจิกรรมในรูปแบบออฟไลน์  
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2.2.1 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experiential Learning 

Activity) 

 
 

Experiential Learning

 Orientation

 Team activities

 Final Report 

Preparation

 Team activities

 Formative 

assessment

 
 
แผนภาพท่ี 10  กจิกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Activity) 
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Orientation

Team Activities

Team Activities

Final Report 

Preparation

Experiential Learning Activities

Evaluate

· Open ceremony

· Team member introduction

· Program procedure

· Icebreaking games       

· Cultural night

· Team Meeting

· Action on project

· Report on project

· Individual reflection

· Team Meeting

· Action on project

· Report on project

· Individual reflection

· Prepare the project presentation

· Project report

· Quality 

· Creativity

· Presentation Technique

· Project operation

 
แผนภาพท่ี 11 แผนผงักจิกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Activity) 
 

2.2.2 รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experiential 
Learning Activity) 

การเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experiential Learning Activity) ประกอบดว้ย
กจิกรรมหลกั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
   ขั้นท่ี 1 การปฐมนิเทศ 
   ขั้นท่ี 2 กจิกรรมกลุ่ม (การด าเนินการโครงงาน) 
   ขั้นท่ี 3 กจิกรรมเตรียมรายงานผล  

  ขั้นที่ 1 การปฐมนิเทศ 

การปฐมนิเทศเป็นกจิกรรมท่ีท าให้นักเรียนและครูท่ีเขา้ร่วมโครงการ
เขา้ใจโครงการ การด าเนินการและปฏิบติัตนไดต้ามขอ้ก  าหนดของโครงการ สามารถด าเนิน
กจิกรรมในโครงการอยา่งราบร่ืน ประกอบกจิกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 พิธีเปิด 
2.2.2.2 ช้ีแจงก  าหนดการและขอ้ปฏิบติัของกจิกรรมในโครงการ 
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2.2.2.3 แนะน าสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการในแต่ละกลุ่ม 
2.2.2.4 กจิกรรมละลายพฤติกรรม 
2.2.2.5 กจิกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างชาติ 

ขั้นตอนน้ีครูจะด าเนินหน้าท่ีในการประสานงานกจิกรรมทั้ งหมดพร้อม
ทั้งเป็นผูด้ าเนินกจิกรรมทั้งหมดดว้ยตนเอง โดยในกจิกรรมขั้นน้ี เป็นกจิกรรมท่ีด าเนินการภายใน
วันแรกหลังจากท่ีนักเรียนมาถึงสถานท่ีท่ีก  าหนดไว้ เ พ่ือให้นักเรียนได้เตรียมตัวและสร้าง
ความคุน้เคยระหว่างเพ่ือนสมาชิกของทั้งสองประเทศ  

ขั้นที่ 2 กิจกรรมกลุ่ม (การด าเนินการโครงงาน) 
กจิกรรมกลุ่ม เป็นกจิกรรมท่ีให้สมาชิกในกลุ่มไดด้ าเนินกจิกรรมตามแผน

โครงงานท่ีไดว้างแผนไวใ้นขั้นการเตรียมการ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
2.2.2.1 ประชุมกลุ่มเพ่ือวางแผนการท างานอย่างละเอียดตาม

แผนโครงงานท่ีไดว้างไว ้
2.2.2.2 ด าเนินกจิกรรมตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งรอบคอบ 
2.2.2.3 ทุกกลุ่มจะมีครูท่ีท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้ความ

ช่วยเหลือ ในกรณีท่ีเกดิปัญหาตอ้งการความช่วยเหลือ 
2.2.2.4 ระหว่างการด าเนินกจิกรรมท าโครงงานนั้ น ครูจะท า

หนา้ท่ีในการประเมินผลระหว่างการด าเนินกจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง พร้อมให้ค าแนะน าให้สมาชิกใน
กลุ่มสามารถด าเนินกจิกรรมไดป้ระสบความส าเร็จท่ีไดว้างแผนไว  ้

2.2.2.5 สมา ชิกในกลุ่มจะต้องรายงานความคืบหน้า ของ
โครงงานกลุ่มของตนเองทุกวนัโดยบนัทึกอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ 

2.2.2.6 สมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องด าเนินการเขียน  Reflection 
Note เพ่ือบันทึกกจิกรรมท่ีได้ท า ประโยชน์ ปัญหา อุปสรรคและข้อแนะน าพร้อมทั้ งประเมิน
ผลส าเร็จและความพึงพอใจของตนเองท่ีมีต่อการท ากจิกรรมของทุกวนัในระบบออนไลน์  

ขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั ทั้งการท างานรายบุคคลตามหนา้ท่ีได้รับมอบหมายและการประสานงาน
การท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วิธีการส่ือสารและการท างานร่วมกนั เพ่ือให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหากบัอุปสรรคท่ีเกดิข้ึนร่วมกนั 

ระหว่างการด าเนินกจิกรรมกลุ่มน้ี จะมีการประเมินผลระหว่างการท างาน 
โดยครูประเมินความกา้วหน้าในการท างาน ความเหมาะสม ความคิดสร้างสรรค์ ของผลงานใน
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เบ้ืองตน้ เพ่ือเป็นขอ้มูลให้แต่ละกลุ่มไดป้รับปรุง แกไ้ข เพ่ิมเติมโครงงานของแต่ละกลุ่มให้สมบูรณ์
ยิง่ข้ึน  

ส่ิงส าคัญคือ ครูจะต้องมีการเตรียมงาน เตรียมอุปกรณ์ สถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม โดยท าการศึกษาแผนโครงการของแต่ละกุล่มเป็นอย่างดี  
โดยค านึงถึงความปลอดภยัของนกัเรียนเป็นหลกั 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมเตรียมรายงานผล  
กจิกรรมเตรียมรายงานผล เป็นกจิกรรมท่ีให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มได้

เตรียมความพร้อมเพ่ือการน าเสนอผลงานท่ีอยู่ในรูปแบบรายงานและการน าเสนอ  โดยแต่ละกลุ่ม
จะต้องเตรียมการน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการ เพ่ือน าเสนอให้กบัสมาชิกท่ีร่วม
โครงการทั้งหมด  

2.2.3 แผนกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning 

Activities) 
 

ตารางท่ี 49 กจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Activities) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

1. การ
ปฐมนิเทศ 

1. เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีความ
เขา้ใจการ
ด าเนินการของ
โครงการอยา่ง
ละเอียด 
2. เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเกดิ
ความสนิทสนม
ระหว่าง
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ
ด้วยกนัมาก
ยิง่ขึ้น 

1. ด าเนินการท าพิธีเปิด
กจิกรรมอยา่งเป็นทางการ 
2. จดักจิกรรมให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการนั่งเป็นกลุ่มและให้แต่
ละกลุ่มแนะน าตวัให้ทุกคนท่ี
เขา้ร่วมโครงการรู้จกัทีละคน 
3. ด าเนินกจิกรรมละลาย
พฤติกรรม ให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการได้ท ากจิกรรมร่วมกนั
โดยไม่ตอ้งร่วมกลุ่มตาม
โครงงานท่ีจดัไว ้เป็นเกมท่ี
กอ่ให้เกดิความสนุกสนาน 
4. ด าเนินกจิกรรมเล้ียงตอ้นรับ
ด้วยอาหารม้ือเยน็ และด าเนิน
กจิกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ได้แสดง
ศิลปวฒันธรรมของตนเอง 

1. เขา้ร่วมพิธีเปิด 
ด าเนินกจิกรรมตาม
ก  าหนดการ 
2. แนะน าตวัให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้
รู้จกัอยา่งเป็นทางการ 
3. เขา้ร่วมกจิกรรมเกม 
4. แสดง
ศิลปวฒันธรรมของ
ตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
วฒันธรรม 

1. ห้องประชุม 
2. เอกสาร
ประกอบการเขา้
ร่วมโครงการ 
3. อุปกรณ์
ส าหรับเล่นเกม 

1 วนั 
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ตารางท่ี 49 (ต่อ) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

2. กจิกรรม
กลุ่ม 

1. เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมด าเนิน
กจิกรรม
โครงงาน
ร่วมงานจน
ส าเร็จ 
2. เพื่อประเมิน
ความกา้วหน้า
ของการด าเนิน
โครงงานของแต่
ละกลุ่ม 
3. เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะ 
ในการแกไ้ข
ปรับปรุงการ
ด าเนินโครงงาน
ของแต่ละกลุ่ม 

1. ให้ค  าปรึกษา แนะน า
เกีย่วกบัการด าเนินกจิกรรม
ของแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม
จะมีครูท่ีรับผดิชอบคนเดิม 
2. ประเมินผลของโครงงาน
ระหว่างการด าเนินกจิกรรม 
3. ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงโครงงานในแต่ละ
กลุ่ม 
4. กระตุน้ ให้ก  าลังใจสมาชิก
ในกลุ่มในการด าเนินกจิกรรม
จนเสร็จส้ิน 

1. ด าเนินกจิกรรม
โครงงานภายในกลุ่ม
ของตนเองโดยปรึกษา 
และท างานร่วมกนั
ภายในกลุ่มตามแผน
โครงงานท่ีได้ร่างไว ้แต่
สามารถปรับแกไ้ขได้
ตามสถานการณ์ 
2. แกปั้ญหาท่ีเกดิขึ้น
ระหว่างการท างาน
ภายในกลุ่มเพื่อให้
สามารถท าโครงงาน
ส าเร็จ 
3. เขียนบันทึก
ประจ  าวนั 

1. ห้องประชุม
หรือสถานท่ีตาม
แผนโครงงาน
ของแต่ละกลุ่ม 

 

3. การเตรียม
รายงานและ
เตรียมการ
น าเสนอ 

1. เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ
เตรียมการ
น าเสนอผลการ
ด าเนินการใน
รูปแบบของการ
น าเสนอ 
รายงานและ
นิทรรศการ 

1. ให้ค  าปรึกษาแนะน า และ
ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มใน
การเตรียมการรายงาน การ
น าเสนอและการจดันิทรรศการ  
2. กระตุน้ ส่งเสริม ให้ก  าลังใจ 
สมาชิกในท างานร่วมกนั จน
ด าเนินกจิกรรมเสร็จส้ิน 

1. เตรียมการน าเสนอ 
เขียนรายงานและ
นิทรรศการ เสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเอง
โดยการประชุม ปรึกษา
ภายในกลุ่ม พร้อมทั้ ง
ขอค  าแนะน าจากครู
ประจ  ากลุ่ม 
2.  เขียนบันทึก
ประจ  าวนั 

1. ห้องประชุม
หรือสถานท่ีตาม
แผนโครงงาน
ของแต่ละกลุ่ม 
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2.3 กิจกรรมการประเมินผล (Evaluative Activity)  

เป็นกจิกรรมท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้ าเสนอผลงาน พร้อมทั้งประเมินผลการท า

กจิกรรมทั้งหมด โดยการประเมินตนเอง การประเมินตามสภาพจริง ทั้งจากตนเอง สมาชิกในกลุ่ม

และผูส้อน โดยด าเนินกจิกรรมในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์  

2.3.1 รูปแบบกิจกรรมการประเมนิผล (Evaluative Activity)  

 
 

Evaluative Activities

 Evaluation 

& feedback

 Presentation/

Feedback

Team 

Award

Project 

Presentation

 Post Assessment

Follow up and 

feedback program

 
 
แผนภาพท่ี 12 กจิกรรมการประเมินผล (Evaluative Activity) 
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Presentation/

Feedback

Post- Assessment

Evaluative Activities

· Present team project

· Evaluate and feedback

· Decide Team project award

· Closing ceremony

· Project based learning

· Communicative skill

· Collaborative skill

Follow up and 

feedback program

· Questionnaire: Follow up and feedback program

· Set up Alumni

 

แผนภาพท่ี 13 แผนผงักจิกรรมการประเมินผล (Evaluative Activity)  
 

2.3.2 รายละเอียดของกิจกรรมการประเมนิผล  (Evaluative Activity)  

  กจิกรรมการประเมินผล (Evaluative Activity) ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกั 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี  

 ขั้นท่ี 1 การน าเสนอและให้ขอ้เสนอแนะ  
 ขั้นท่ี 2 การประเมินผลหลงัการท ากจิกรรม 
 ขั้นท่ี 3 การติดตามผลและประเมินกจิกรรม   

   ขั้นที่ 1 การน าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ 

การน าเสนอและให้ขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เป็นการน าเสนอ
ผลการด าเนินการกจิกรรมโครงงานกลุ่มของแต่ละกลุ่ม ในรูปแบบของนิทรรศการ มีตัวแทน
น าเสนอของแต่ละกลุ่ม   

ขั้นตอนน้ี ครูท าหน้าท่ีในการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ีให้แก ่
นกัเรียนในการน าเสนอผลงาน พร้อมทั้ งกจิกรรมหลกั คือการประเมินผลโครงงานของแต่ละกลุ่ม 
โดยรูปแบบการประเมินนั้นจะเป็นการประเมินผลโครงงานโดยครู นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมทั้ ง 
ประเมินผลงานของตนเองและกลุ่มอ่ืน  เม่ือด าเนินการประเมินผลเสร็จส้ินแลว้ เป็นขั้นตอนของพิธี
ปิด ท่ีมีการสรุปผลการด าเนินโครงการทั้งหมด พร้อมทั้งประกาศรางวลัในแต่กลุ่ม ได้แก ่โครงงาน
งานยอดเยีย่ม, ร่วมมือร่วมใจยอดเยีย่ม, ส่ือสารยอดเยีย่ม และรางวลัรายบุคคล ได้แก ่มนุษยสัมพนัธ์
ยอดเยีย่ม  
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นอกจากนั้นนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้ งหมดจะได้รับใบประกาศ เพ่ือ
เป็นเกยีรติแกน่กัเรียนว่าไดผ่้านการเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างชาติคร้ังน้ี  

ขั้นที่ 2 การประเมินผลหลังการท ากิจกรรม 

การประเมินผลหลงัการท ากจิกรรม เป็นการประเมินผลทักษะการส่ือสาร
และการท างานร่วมกนัผ่านระบบออนไลน์ของนกัเรียนทั้งหมด กอ่นเดินทางกลบั  
   ขั้นตอนน้ี ครูจะท าหนา้ท่ีในการอพัโหลดแบบประเมินเขา้สู่ระบบ 
ประกอบดว้ย 

2.3.2.1 แบบประเมินทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั 
2.3.2.2 แบบประเมินตนเองในดา้นทักษะส่ือสารและการท างานร่วมกนั 

  ขั้นที่ 3 การตดิตามผลและประเมินกิจกรรม   

   การติดตามผลและประเมินกจิกรรม จะเป็นส่วนของการประเมินผลการ
ด าเนินการโครงการทั้ งหมด โดยนักเรียนจะเป็นผูป้ระเมิน  ครูท าหน้าท่ีในการประสานงานการ
ประเมินต่างๆ หลกัจากเดินทางกลบัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ นักเรียนทุกคนจะต้องท าการประเมินผล
โครงการในรูปแบบของออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แกไ้ขโครงการคร้ังต่อไป พร้อม
ทั้งด าเนินการท าท าเนียบผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยครูจะเป็นผูด้ าเนินการ เพ่ือเป็นช่องทางให้นักเรียน
ไดท้ าการติดต่อส่ือการต่อเน่ืองต่อไป  

 

  2.3.3 แผนกิจกรรมประเมนิผล (Evaluative Activities) 
 

ตารางท่ี 50 กจิกรรมประเมินผล (Evaluative Activities) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

1. การ
น าเสนอและ
ให้
ขอ้เสนอแนะ 

1. เพื่อน าเสนอ
ผลงานโครงงาน
ของแต่ละกลุ่ม 
2. เพื่อประเมินผล
โครงงานของแต่ละ
กลุ่ม 
3. เพื่อให้ค  าแนะน า
ขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัโครงงาน
ของแต่ละกลุ่ม 

1. พิจารณาผลการด าเนินการ 
และผลงานของแต่ละกลุ่ม 
2. ประเมินผลงานของแต่ละ
กลุ่ม ทั้ งการน าเสนอ รายงาน
และนิทรรศการ 
3. ให้ขอ้เสนอแนะ ต่อ
ผลงานท่ีมีทุกกลุ่ม 
4. ตดัสินผลงานท่ีได้รับ
รางวลั 
5. มอบเกยีรติบัตรและรางวลั 
6. พิธีปิด 

1. น าเสนอผลงานใน
รูปแบบปากเปล่า 
รายงานและ
นิทรรศการ 
2. รับฟังความคิดเห็น
ท่ีมีต่อผลงานของ
ตนเองจากสมาชิกท่ี
เขา้ร่วมโครงการและ
ครู  
3. เขา้ร่วมพิธีปิด 

1. ห้องประชุม 1 วนั 
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ตารางท่ี 50 (ต่อ) 
ขั้นตอน วตัถุประสงค ์ กจิกรรม (ครู) กจิกรรม (นักเรียน) เคร่ืองมือ/เอกสาร ระยะเวลา 

2. การ
ประเมินผล
หลงัการท า
กจิกรรม 

1. เพื่อประเมินผล
ทักษะการส่ือสาร
และการท างาน
ร่วมกนัของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1. เปิดระบบการทดสอบ 
1.1 Communicative and 

collaborative skills test 
1.2 Communicative and 

collaborative self test 
1.3 หมายเหตุ: ท า

กจิกรรมประเมินผลน้ีกอ่น
พิธีปิด 

1. เขา้ระบบเพื่อ
ทดสอบ  

1.1 Communicat
ive and collaborative 
skills test 

1.2 Communicat
ive and collaborative 
self test 

1. Website 
2. Communicati
ve and 
collaborative 
skills test 
3. Communicati
ve and 
collaborative self 
test 

1 วนั 
(ประเมิน
กอ่นพิธี
ปิด)  

3. การ
ประเมิน
โครงการ
และติดตาม
ผล 

1. เพื่อประเมินผล
โครงงาน  
2. เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง
โครงการต่อไป 
3. เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วม
โครงการคร้ังน้ี เป็น 
ฐานขอ้มูลในการ
ติดต่อกนัต่อไป 

1. เปิดระบบประเมิน
โครงการ 
2. เปิดระบบเกบ็ขอ้มูล
Alumni  
3. พูดคุยสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีต่อโครงการกบั
สมาชิกผา่นระบบออนไลน์  

1. เขา้ระบบเพื่อ
ประเมินโครงงาน 
2. กรอกขอ้มูลเพื่อท า
ฐานขอ้มูล Alumni 
3. พูดคุยแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกบัการเขา้
ร่วมโครงการกบัครู
ผูดู้แลกลุ่ม 

1. Website 
1.1 Project 

Evaluation Form 
1.2 Alumni 

Form 
2. Chat room 
3. Web board 

 7 วนั 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา

บนัเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนา
ทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ 

1. ระยะเวลาส าหรับการด าเนินกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา
บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา
ทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ในแต่ละช่วง
ของกจิกรรมนั้น สามารถปรับเปล่ียนเวลาไดต้ามความเหมาะสมของโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ แต่
ให้อยูใ่นช่วงระยะเวลาตามรูปแบบ 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระดับนานาชาติ 3 
ประการคือ 1) ผูบ้ริหารและนโยบายของโรงเรียน 2) กจิกรรมเตรียมความพร้อม เป็นกจิกรรมหลกั
ท่ีตอ้งมุ่งให้ความส าคญั และ 3) การบริหารจดัการงบประมาณ  โรงเรียนท่ีด าเนินกจิกรรมโครงการ
น้ี ควรท าการตกลงเร่ืองงบประมาณให้เป็นท่ีเรียบร้อยกอ่นจะด าเนินโครงการ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหา
ท่ีอาจเกดิข้ึนภายหลงัได ้

3. ในการด าเนินกจิกรรมตามรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ นั้น ควรจะมีการจัดตั้ ง
กรรมการด าเนินการจากประเทศไทย 1คน และประเทศเกาหลีใต้ 1 คน โดยท าหน้าท่ีในการ
ประสานงานโครงงานและด าเนินการติดตาม ควบคุมกจิกรรมตั้งแต่ตน้จนเสร็จส้ินโครงการ  ทั้ งน้ีผู ้
ประสานงานทั้ ง 2 คนจะต้องด าเนินการติดต่อประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ดทั้ งระหว่างครูและ
นักเรียน   โดยครูทั้ งสองคนจะต้องมีความสามารถทั้ งด้านภาษาอังกฤษและการใช้เคร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอยา่งดี 

4. ครูท่ีท าหนา้ท่ีประสานงานจะตอ้งสามารถกระตุ้น ให้ก  าลงัใจ จูงใจ ให้สมาชิกในกลุ่ม
ด าเนินกจิกรรมต่อเน่ืองจนส าเร็จได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงกจิกรรมเตรียมความพร้อม 
เน่ืองจากสมาชิกอยู่ต่างสถานท่ีและต่างเวลากนั ท าให้สามารถท างานร่วมกนัได้ แต่มีข้อจ ากดั 
ดงันั้นครูจึงจ าเป็นจะตอ้งมีทกัษะในการจูงใจสมาชิกกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินกจิกรรมภายในโครงการนั้น ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมและ
ความสะดวกของผูใ้ชเ้ป็นหลกั โดยครูโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นผูพิ้จารณา  

6. การติดต่อเร่ืองสถานท่ี การเดินทาง สถานท่ีพกัส าหรับกจิกรรมประสบการณ์การ
เรียนรู้นั้น จะตอ้งด าเนินการในช่วงท่ีนกัเรียนเร่ิมเขียนแผนโครงงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินกจิกรรม
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การพฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา
บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา
ทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ มี
วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือพฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิง
เพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการ
ส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้และมีว ัตถุประสงค์
เฉพาะดงัน้ี  (1) เพ่ือพฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือ
แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ื อพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้และ (2) เพ่ือศึกษาผล
การใชรู้ปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการส่ือสา รและทักษะการ
ท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ 
 การด าเนินการวิจัย ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามหลกัการ  Formative Research  มีขั้นตอน
และวิธีการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิดและหลกัการของโครงการ APEC 
Edutainment Exchange Program  ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ฯ โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ งไทยและเกาหลีใต้ จ านวน 2 คร้ัง  ขั้นตอนท่ี 3 ทดลอง
ใชก้จิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ โดยครูและนกัเรียนมธัยมศึกษาทั้ งไทยและเกาหลีใต้  ขั้นตอนท่ี 4  
ประเมินผล การใชก้จิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ โดยครูและนักเรียนมธัยมศึกษาทั้ งไทยและเกาหลี
ใต ้ ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินและรับรองรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงขั้นตอนการวิจัยทั้ งหมดสรุปได้
ดงัน้ี 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการ APEC Edutainment Exchange 

Program 
ขั้ นตอนน้ีผู ้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิด และหลักการของโครงการ APEC 

Edutainment Exchange Program, การศึกษาบันเทิง, การเรียนรู้ด้วยโครงงานและการเรียนแบบ
ร่วมมือกนั โดยจ าแนกเป็นประเด็นเก ีย่วกบัหลกัการ, องค์ประกอบ และขั้นตอน ของทฤษฎีนั้นๆ 
โดยในแต่ละทฤษฎีนั้น ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์และสงัเคราะห์ เป็นตารางสังเคราะห์
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการขั้นท่ี 2  

 
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและสร้างรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  

 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ีคือ  
1. ส่งแบบสอบถามไปย ังผู ้ท่ี เคยเข้าร่วมโครงการ  APEC Edutainment Exchange 

Program ผ่านทางแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ท่ีเคยเข้าร่วม
โครงการ โดยมีผูเ้ข้าร่วมโครงการส่งแบบสอบถาม ตอบกลบัมาจ านวน 21 คน จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้พ่ือเป็นแนวทางในการร่างรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  

2. สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไทยและเกาหลีใตเ้พ่ือก  าหนดรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์
ฯ  ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญไทยจ านวน 5 คนและเกาหลีจ านวน 5 คน จากนั้ น 
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลการสมัภาษณ์ แลว้ร่างรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ   

3. สัมภาษณ์กลุ่มผู้เ ช่ียวชาญไทยและเกาหลีใต้ โดยเป็นผู้เ ช่ียวชาญกลุ่มเดิม เพ่ือ
ตรวจสอบ(ร่าง)รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ท่ีออกแบบตามผลการสัมภาษณ์ในรอบแรก 
จากนั้นปรับแกไ้ข (ร่าง) รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ตามผลการสัมภาษณ์ในรอบท่ีสอง 
โดยผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์คร้ังแรก 

4. พฒันาตน้แบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ตาม (ร่าง) รูปแบบท่ีไดจ้ากสัมภาษณ์ แลว้
น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของตน้แบบ เพ่ือน าไปใชต่้อไป 

 
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  
 ขั้นตอนทดลองใช้กจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ มีขั้นตอนดงัน้ีคือ 

1. ประสานติดต่อโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ในการ
ทดลองใช้กจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯเฉพาะขั้ นตอนกจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative 
Activity)  ได้แก ่โรงเรียน Sangkok Middle School, โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย, โรงเรียนสวน
กุหลาบนนทบุรี และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
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2. ประสานงานติดต่อกบัครูท่ีเขา้ร่วมการด าเนินการ เพ่ืออธิบายรายละเอียดและรูปแบบ
การด าเนินการวิจยัให้เขา้ใจตรงกนัอยา่งละเอียด  

3. ด าเนินการทดลอง เกบ็ขอ้มูล ตามแผนการด าเนินการทดลองท่ีเตรียมไว  ้ 
 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมนิผล การใช้กิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 

 ขั้นตอนการประเมินผล การใช้กจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ มีขั้นตอนดงัน้ี  
1. วิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากผูเ้รียนและผูส้อน โดยใช้แบบวดัทักษะการส่ือสาร

และการท างานร่วมกนั, แบบบนัทึกประจ าวนั, แบบประเมินตนเองด้านทักษะการส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนั 

2. ประเมินผลรูปแบบและรวบรวมความคิดเห็นเก ีย่วกบัรูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ฯ กบัผูเ้รียนและผูส้อน โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ข้าร่วมโครงการโดยใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในการสมัภาษณ์ 
 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมนิและรับรองรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ผูว้ิจยัปรับปรุงรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ตามผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ท่ี
ไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4 จากนั้นผูว้ิจยัน าร่างรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ ให้ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็น
ผูบ้ริการและเก ีย่วข้องกบัโครงการแลกเปล่ียนของไทยและเกาหลีใต้ จ านวน 5 คน โดยเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย จ านวน  3 คน และผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ จ านวน  2 คน 
ตรวจสอบและรับรองร่างรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ  ผูว้ิจัยปรับร่างรูปแบบกจิกรรม
โครงงานออนไลน์ฯตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ และน าเสนอเป็นรูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ฯ   เพ่ือการเผยแพร่ต่อไป  
 
สรุปผลวิจัย 

1. ผลการศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการ APEC Edutainment Exchange 
Program ท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิง
เพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้มีดงัน้ี  

1.1 แนวคิด หลกัการและทฤษฎีเก ีย่วกบั APEC Edutainment Exchange Program  
เป็นโครงการแลกเปล่ียนส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดยตั้ งอยู่บน
หลกัการประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชเ้วบ็เป็นฐาน โดยมีองค์ประกอบคือ (1) ระบบการสนับสนุน
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การแลกเปล่ียนนกัเรียน (2) กจิกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (3) การสืบเสาะหาความรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ (4) กจิกรรมและความร่วมมือแบบอาสาสมคัร (5) ตอ้งเป็นโครงการท่ีลงทุน
ต ่าแต่ได้คุณภาพสูง และขั้นตอนของการด าเนินโครงการประกอบด้วย (1) กจิกรรมเตรียมความ
พร้อม (2) กจิกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และ(3) กจิกรรมติดตามผล 

1.2 แนวคิด หลกัการและทฤษฎีเก ีย่วกบัการศึกษาบันเทิง  เป็นการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน โดยใช้ส่ือ กจิกรรมต่างๆ เป็นเคร่ืองมือใน
การสนับสนุน โดยมีองค์ประกอบ คือ ( 1) การเรียน; 1) เรียนอย่างกระตือรือร้น 2) เรียนแบบ
ช่วยเหลือกนั 3) มุ่งเนน้การควบคุมการเรียน  4) จดัหาสภาพการเรียนจริงและประสบการณ์จากชีวิต
จริง  (2) การเล่น; 1) กอ่ให้เกดิความพึงพอใจสูง 2) เน้นกระบวนการมากกว่าเป้าหมาย  3) มีการ
ก  ากบัตนเอง 4) สร้างจินตนาการ 5) ลงมือปฏิบัติ/มีส่วนร่วม  6) เปิดกวา้ง  และ (3) การมีส่วนร่วม 
(Participatory)  และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาบันเทิง ประกอบด้วย  (1) 
บทเรียนเร่ิมจากง่ายไปยาก  (2) วิธีการเรียนสนุก  ไม่น่าเบ่ือ  และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของ
นักเรียน (3) ส่งเสริมการคิด  (4) การเรียนรู้สัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ   (5) มีกจิกรรม
หลากหลาย  สนุก  (6) ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  เร้าให้เกดิการเรียนรู้   และ (7) การประเมินผล  
เปิดโอกาสให้เด็กไดป้ระเมินผลตนเองมุ่งเนน้พฒันาการในภาพรวม 

1.3 แนวคิด หลกัการและทฤษฎีเก ีย่วกบัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน เป็นการเรียนรู้โดย
การปฏิบติัดว้ยตวัผูเ้รียนเอง โดยเร่ิมตน้จากกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร่วมกนัวางแผน เพ่ือสร้างองค์
ความรู้หรือแกปั้ญหา ทดลองและปฏิบติัตามขั้นตอนและส่วนประกอบของโครงงานท่ีได้วางแผน
ไว ้ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ในรูปแบบของช้ินงาน องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
ประกอบดว้ย (1) การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (2) มีลกัษณะเป็นการร่วมมือมากกว่าการ
แข่งขนั (3) ผูเ้รียนจะตอ้งไดช้ิ้นงาน (4) ใชก้ารประเมินจากสภาพจริง (Authentic Assessment) โดย
ท่ีผูเ้รียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมิน และผูส้อนประเมิน  (5)เป็นการเช่ือมโยงการเรียนรู้ตาม
หลกัการพฒันาการความคิดของบลูม และ (6)  กระบวนการของการเรียนรู้แบบโครงงานน าไปสู่
การบูรณาการท่ีแทจ้ริงทั้งดา้นทกัษะและกระบวนการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง  ๆ  และ
ขั้นตอนประกอบดว้ย (1) การเลือกหัวข้อโครงงาน (Selecting Project Topics) (2) การศึกษาความรู้
พ้ืนฐาน (Training Students) (3) การเกบ็รวบรวมสารสนเทศ  (Collecting Information) (4) 
กระบวนการนัง่ร้านหรือโครงสร้างสู่ความรู้ (Scaffolding Process) (5) การจดัระเบียบ (Organizing) 
(6) การไตร่ตรอง (Reflection)  (7) การสงัเคราะห์ (Synthesis) และ(8) การประเมิน (Assessment) 
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1.4 แนวคิด หลกัการและทฤษฎีเก ีย่วกบัการเรียนแบบร่วมมือกนั เป็นการเรียนท่ีเน้น
ความร่วมมือระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง โดยผูเ้รียนแต่ละคนมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนั 
มีความรับผิดชอบทั้งส่วนบุคคลและรับผิดชอบร่วมกนั เพ่ือการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
โดยมีองค์ประกอบ ดงัน้ี (1) การพ่ึงพาอาศยักนัทางบวก   (Positive interdependence)  (2) การมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม (Individual and group accountability)  (3) การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีและ
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างบุคคลและระหว่างสมาชิกทุกคนในกลุ่ม (4) การสอนทักษะ
ทางสงัคม (Social skill) ทกัษะในการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศยักนัและทกัษะการปฏิบัติงานกลุ่มเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็น (5) กระบวนการกลุ่ม (Group processing)  โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี (1) 
การเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา (Topic selection) (2) การวางแผนร่วมมือในการท างาน (Collaborative 
planning) (3) การด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้(Implementation) (4) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์งาน
ท่ีท า (Analysis and synthesis) (5) การน าเสนอผลงาน (Presentation of final report)  และ (6) การ
ประเมินผล (Evaluation) 

2. ผลการศึกษารูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือ
แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ได้รูปแบบกจิกรรม
โครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ
คดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียน
ไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ซ่ึงรูปแบบประกอบด้วย 1)กจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative 
Activity) โดยมีขั้นตอนยอ่ย 8 ขั้นตอน ไดแ้ก ่ขั้นท่ี 1 การรับสมคัรออนไลน์, ขั้นท่ี 2 การปฐมนิเทศ
ออนไลน์, ขั้นท่ี 3 การเรียนออนไลน์, ขั้นท่ี 4 การประเมินผลกอ่นการท ากจิกรรมออนไลน์ , ขั้นท่ี 5 
การเลือกหัวข้อโครงงาน, ขั้นท่ี 6 การสร้างทีม, ขั้นท่ี 7 การวางแผนโครงงาน, ขั้นท่ี 8 ส่งแผน
โครงงาน   2) กจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Activity) ซ่ึงมีขั้นตอนย่อย 3 
ขั้นตอน ได้แก ่ขั้นท่ี 1 การปฐมนิเทศ ขั้นท่ี 2 กจิกรรมกลุ่ม (การท าโครงงานกลุ่ม) และขั้นท่ี 3 
กจิกรรมตรียมรายงานผล  และ3) กจิกรรมประเมินผล (Evaluative Activity)  ซ่ึงมีขั้นตอนย่อย 3 
ขั้นตอน ขั้นท่ี 1 การน าเสนอและให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินโครงงาน ขั้นท่ี 2 การประเมินผล
หลงัการท ากจิกรรม และขั้นท่ี 3 การติดผลการด าเนินโครงงาน 

จากการประเมินคุณภาพรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา
บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา
ทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ จาก
ผูเ้ช่ียวชาญไทยและเกาหลีใต้ จ านวน10 ท่านท่ีให้สัมภาษณ์ในคร้ังท่ี 2 พบว่ารูปแบบกจิกรรม
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โครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ
คดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียน
ไทยและนกัเรียนเกาหลีใตมี้คุณภาพระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.73) และ เม่ือน าไปพฒันาเป็นต้นแบบ
รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะการท างาน
ร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้พบว่าตน้แบบฯ มีคุณภาพระดบัดี(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิง
เพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้โดยผูว้ิจัยทดลองเฉพาะ
กจิกรรมหลกั ไดแ้ก ่กจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity) พบว่า 

3.1 ผลการประเมินทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของนกัเรียนจากแบบวดั
ทกัษะกอ่นเรียนและหลงัเรียน สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมโครงงานแบบผสมผสานตาม
หลกัการ  APEC Edutainment Exchange Program ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะ
การส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลี  ในส่วนกจิกรรม
เตรียมความพร้อม (Preparative Activity) พบว่าผลการเปรียบเทียบทกัษะการส่ือสารและทักษะการ
ท างานร่วมกนักอ่นท ากจิกรรมและหลงัท ากจิกรรมแตกต่างกนั โดยทักษะการส่ือสารและการ
ท างานร่วมกนัของผูเ้รียนหลงัท ากจิกรรมสูงกว่ากอ่นท ากจิกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3.2 ผลการประเมินทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของนักเรียนจากแบบ
บนัทึกประจ าวนั สรุปไดว้่า นกัเรียนมีทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยูใ่นระดบัดี  

3.3 ผลการประเมินทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของนักเรียนจากการใช้
เคร่ืองมือส่ือสารบนระบบ สรุปไดว้่า นกัเรียนมีทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยู่ในระดับ
ดี  โดยนกัเรียนใชห้้องสนทนาในการส่ือสารมากท่ีสุด  

3.4 ผลการประเมินทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของนักเรียนจากแบบ
ประเมินตนเอง สรุปไดว้่า นกัเรียนมีทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยูใ่นระดบัดี  

4. ผลการประเมินผลรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา
บันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีก ารเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันา
ทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้  เฉพาะ
กจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity)  จากการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
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ผลการประเมินรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ฯ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ไดแ้ก ่นกัเรียนและครูจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้  สรุปได้ว่า กจิกรรมมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดับดี ผูเ้ข้ากจิกรรมส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นโครงการท่ีน่าสนใจ สนุกสนาน ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้วฒันธรรมของต่างชาติ รวมทั้ งได้ฝึกการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ ฝึกการท างานร่วมกนักบั
เพ่ือนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างโรงเรียน ส่ิงท่ีเป็นปัญหาส าหรับโครงการน้ี ความแตกต่างเร่ืองของ
เวลาของทั้งสองประเทศ แต่สามารถท่ีจะแกไ้ขด้วยการขยายช่วงเวลาท่ีให้ท ากจิกรรมออกไปให้
ยดืหยุน่พอท่ีจะท ากจิกรรมนั้นๆ ส าเร็จโดยครูเป็นผูพิ้จารณาก  าหนดการนั้นๆ  

5.  ผลการประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้
ผูท้รงคุณวุฒิให้การรับรองรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิง
เพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ทุกกจิกรรมและขั้นตอน 
และเสนอความคิดเห็นว่า ในการน ารูปแบบไปใช้นั้นจะต้องมีการก  าหนดรายละเอียดขั้นตอนของ
แต่ละกจิกรรมอยา่งละเอียดถ่ีถว้น เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีความละเอียดและซับซ้อนส าหรับผูท่ี้
ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระดบันานาชาติมากอ่น  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียน
นกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะ
การท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก ีย่วกบัรูปแบบกจิกรรมตามหลกัการการศึกษา
บันเทิงส าหรับโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใตท่ี้ผูว้ิจยัเช่ือมัน่ว่าเป็นการพฒันาองค์ความรู้ท่ีน่าเช่ือถือได ้เน่ืองจากผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัย 
5 ขั้นตอนตามรูปแบบ Formative Research และด าเนินการภายใต้ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในโครงการแลกเปล่ียนระดับนานาชาติส าหรับนักเรียน
มธัยมศึกษา ซ่ึงรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาคร้ังน้ีประกอบด้วย กจิกรรมเตรียมความพร้อม  (Preparative 
Activity) ก ิจกรรมประสบการณ์การเ รียนรู้ (Experiential Learning Activity)  และก ิจกรรม
ประเมินผล (Evaluative Activity)  จากการศึกษาพบว่ารูปแบบและกจิกรรมเหล่าน้ี มีความ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาโครงการ ALCoB Edutainment Exchange Program  (YoungHwan Kim, 
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Jiyon Lee et all  2009: 319-341) และหลกัการของการศึกษาบันเทิง (Randy White  2004, Mitchel 
Resnick  2007, YoungHwan Kim  2007) ซ่ึงเป็นโครงการและหลกัการท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีท่ีผูว้ิจัย
ใช้เป็นฐานในการพฒันารูปแบบ   ผูว้ิจัยขออภิปรายรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับ
โครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเพ่ือพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน
เกาหลีใต ้ตามกจิกรรม ดงัน้ี 

1.1 กจิกรรมเตรียมความพร้อม  (Preparative Activity)   ประกอบด้วยกจิกรรมย่อย  
8 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การรับสมคัรออนไลน์ (Online Application), ขั้นท่ี 2 การปฐมนิเทศออนไลน์ 
( Online Orientation), ขั้นท่ี 3 การเรียนออนไลน์ (Online Lecture), ขั้นท่ี 4 การประเมินผลกอ่นการ
ท ากจิกรรมออนไลน์ (Online Pre-Assessment), ขั้นท่ี 5 การเลือกหัวข้อโครงงาน (Selection  
Project Topics), ขั้นท่ี 6 การสร้างทีม (Team Building), ขั้นท่ี 7 การวางแผนโครงงาน (Project 
Planning), ขั้นท่ี 8 ส่งแผนโครงงาน (Submission Project Proposal)   

จากการวิจยัพบว่า ขั้นตอนทั้ ง 8 ขั้นตอนของกจิกรรมเตรียมความพร้อมน้ีสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาโครงการ ALCoB Edutainment Exchange Program โดยผลการสนทนากลุ่มของ
นักวิชาการและอาจารยท่ี์มาจาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคระบุว่าโครงการจะต้อง
ประกอบด้วย  กจิกรรมเตรียมความพร้อม การด าเนินกจิกรรมและกจิกรรมประเมินผล  ทั้ งน้ี
กจิกรรมความพร้อมเป็นกจิกรรมท่ีจะตอ้งให้เวลาและความส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกจิกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศได้ท าความรู้จักกนั เป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างผูเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ยกนั อีกทั้งเป็นขั้นตอนท่ีถ่ายทอดความรู้หลกัด้านการท างานร่วมกนั 
การท ากจิกรรมกลุ่ม พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในโครงการ  นอกจากน้ี กจิกรรมเตรียมความ
พร้อมน้ี เปิดกวา้งให้สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการไดก้  าหนดแผนงาน ลกัษณะการท างานและก  าหนด
เป้าหมายของกจิกรรมกลุ่ม อันเน่ืองมาจากความสนใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการของตนเอง โดย
กจิกรรมทุกขั้นตอนจะด าเนินการในรูปแบบออนไลน์  (JiyonLee, สมัภาษณ์ กุมภาพนัธ์ 2553) 

ขั้นตอนทั้ ง 8 ขั้นตอนของกจิกรรมเตรียมความพร้อมน้ี สอดคลอ้งกบัหลกัการของ
การศึกษาบันเทิง (Randy White  2004, Mitchel Resnick  2007, YoungHwan Kim  2007) ท่ี
ประกอบดว้ย การเรียน การเล่นและการมีส่วนร่วม ซ่ึงมีรายละเอียดของคุณลกัษณะดังน้ี (1) การ
เรียน ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 2) การเรียนรู้ควรจะส่งเสริม สนับสนุนการ
ท างานร่วมกนั ไม่ใช่การแข่งขัน 3) มุ่งเน้นการควบคุมระดับของผูเ้รียน 4) จัดหาสภาพจริงและ
ประสบการณ์จากโลกแห่งความเป็นจริง  (2) การเล่น ประกอบดว้ย 1) มีความพึงพอใจสูง 2) ด าเนิน
ตามกระบวนการ, ไม่ยึดจุดมุ่งหมาย เน้นกระบวนการท างานมากกว่าผลลพัธ์  3) ก  ากบัตนเอง 4) 
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เป็นกจิกรรมท่ีเกดิจากใจและจินตนาการ 5) อิสระจากการภาระงานหรือการการก  ากบัของครู  6) ลง
มือปฏิบติั 7) เปิดกวา้ง และ (3) การมีส่วนร่วม  ซ่ึงกจิกรรมทั้งหมดท่ีด าเนินการในขั้นตอนกจิกรรม
เตรียมความพร้อมน้ี ครูมีหน้าท่ีในการประสานงาน ช่วยเหลือ ส่งเสริมและกระตุ้นการด าเนิน
กจิกรรมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในทุกขั้นตอนของการท ากจิกรรมในรูปแบบออนไลน์ 

นอกจากน้ีกจิกรรมเตรียมความพร้อม ผูว้ิจัยได้ออกแบบและพฒันาตามขั้นตอนของ
การเรียนแบบโครงงานตามหลกัการของบุปผชาติ ทฬัหิกรณ์. (2551: 66-67) กล่าวคือ  ขั้นตอนท่ี 1 
การเลือกหัวขอ้โครงงาน (Selecting Project Topics) ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาความรู้พ้ืนฐาน (Training 
Students) ขั้ นตอนท่ี 3 การเกบ็รวบรวมสารสนเทศ  (Collecting Information) ขั้ นตอนท่ี 4 
กระบวนการนั่งร้านหรือโครงสร้างสู่ความรู้ (Scaffolding Process) ขั้นตอนท่ี 5 การจัดระเบียบ 
(Organizing) ขั้นตอนท่ี 6 การไตร่ตรอง (Reflection) ขั้นตอนท่ี 7 การสังเคราะห์ (Synthesis) และ
ขั้นตอนท่ี 8 การประเมิน (Assessment)   อีกทั้งด าเนินการพฒันาตามขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ
กนัของ กาญจนา คุณารักษ์ (2545: 412- 420) แชนรอนและคณะ (Sharon and others, 1984) ทิศนา  
แขมมณี (2548:265) บุปชาติ ทัฬหิกรณ์ (2551: 78-79)  กล่าวคือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการเลือกหัวข้อ
เร่ืองท่ีจะศึกษา (Topic selection) ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผนร่วมมือในการท างาน (Collaborative 
planning)  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้(Implementation) ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์งานท่ีท า (Analysis and synthesis)   ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการน าเสนอผลงาน 
(Presentation of final report) และ ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  

1.2 กจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Activity) ประกอบด้วย
กจิกรรมย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก ่ขั้นท่ี 1 การปฐมนิเทศ (Orientation) ขั้นท่ี 2 กจิกรรมกลุ่ม (การท า
โครงงานกลุ่ม) (Team Activities) และขั้นท่ี 3 กจิกรรมตรียมรายงานผล (Final Report Preparation)  

จากการวิจยัพบว่า กจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นกจิกรรมส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากกจิกรรมท่ีได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองร่วมกบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาโครงการ ALCoB Edutainment Exchange Program  
(YoungHwan Kim, Jiyon Lee et all  2009: 321) ท่ีว่าประสบการณ์เกดิจากการไตร่ตรองส่ิงท่ี
เกดิข้ึนระหว่างผลจากคุณค่าภายในระหว่างตวับุคคล  ซ่ึงเช่ือมโยงกบัคุณค่าภายนอกอนัเกดิจากการ
พบปะกนัภายนอกระหว่างบุคคล  Andreson, Boud, and Cohen (1995) กล่าวว่าองค์ประกอบท่ี
ส าคญัของประสบการณ์การเรียนรู้ คือผูเ้รียนวิเคราะห์ประสบการณ์ของตนเองโดยการสะท้อนคิด 
การประเมินผลและการสร้างองค์ความรู้ เพ่ือท่ีจะสร้างความหมายหรือคุณค่าจากประสบการณ์
ดั้งเดิม   จากค ากล่าวน้ี แมว้่าองค์ประกอบหลกัของประสบการณ์การเรียนรู้นั้นคือ กจิกรรมกต็าม 
แต่กระบวนการภายในกย็งัเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญของประสบการณ์ในแง่ของการเรียนรู้ซ่ึง 
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Dewey (1938) กล่าวว่าประสบการณ์คือ กระบวนการรับรู้และใช้ความรู้ในขณะท่ีมนุษย์และ
ส่ิงแวดลอ้มมีปฏิสมัพนัธ์กนั ซ่ึงเม่ือพิจารณาขั้นตอนย่อยทั้ ง 3 ขั้นตอนของกจิกรรมเสริม:กจิกรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Activity) พบว่า เป็นกจิกรรมท่ีส่งเสริมการท างาน
ท่ีเนน้ให้เกดิประสบการณ์ตรงแกต่วัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ งเป็นกจิกรรมท่ีเกดิข้ึนจาก
ความตอ้งการ ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเองทั้งส้ิน  

นอกจากน้ีกจิกรรมทั้ง 3 ขั้นตอนของกจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้นั้น สอดคลอ้ง
กบัองค์ประกอบหลกั 4 ประการของการออกแบบการเรียนการสอนแบบประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยใช้เว็บเป็นฐานของ Kim & Kim ( 2006 อา้งถึงใน YoungHwan Kim, Jiyon Lee et all. 2009: 
321) กล่าวคือ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลกั  4  ประการดังน้ี  (1) จินตนาการ โดยการ 1) การ
จัดหาส่ิงเร้าท่ีเหนือจินตนาการส าหรับผู้เรียนหรือเพ่ือกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความ
คาดหวงั 2) ใชก้ลยทุธ์ส าหรับผูเ้รียนท่ีตรงกบัความตอ้งการในเชิงปัญญา จิตวิทยาและสังคม  3) ให้
โอกาสการเรียนรู้แกผู่ ้เรียนเก ีย่วกบัส่ิงท่ีผู ้เรียนรู้แล้วกบัส่ิงท่ีผู ้เรียนยงัไม่รู้/ไม่คุ้นเคย ซ่ึงใน
องค์ประกอบของจินตนาการน้ี ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกจิกรรมให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถสร้างสรรค์
ผลงานของกลุ่มตามความตอ้งการและความคิดสร้างสรรค์ภายในกลุ่มของตนเอง โดยไม่ได้มีการ
ก  าหนดหรือควบคุมจินตนาการจากครูหรือผูจ้ัดการโครงการแต่อย่างใด  จึงท าให้เป็นส่งเสริม
จินตนาการตามองค์ประกอบน้ีอยา่งแทจ้ริง (2) การแบ่งปันทางจิตวิทยาผ่านการส่ือสาร  โดยการ 1) 
ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียนดว้ยกนั 2) ใชร้ะบบการแบ่งปันท่ีหลากหลายอย่างเต็มท่ี
ผ่านเวบ็ ในส่วนขององค์ประกอบน้ี ผูว้ิจยัได้ออกแบบกจิกรรมโดยให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้มีการ
แสดงความคิดเห็นระหว่างการด าเนินโครงการทั้งรูปแบบออนไลน์ โดยการเขียนบันทึกประจ าวนั
และรูปแบบออฟไลน์ โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถแสดงความคิดเห็นทั้ งภายในและภายนอก
กลุ่ม เพ่ือการด าเนินการและผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  (3) การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น โดยการ 
1) ให้ผูเ้รียนซึมซับการเรียนรู้โดยจัดขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบต่อเน่ือง  2) สร้าง
กลุ่มท่ีมีปฏิสมัพนัธ์อยา่งกระตือรือร้น ส่งเสริมให้กลุ่มท างานแบบร่วมมือกนัและท าให้เกดิความ
รับผิดชอบตามความสามารถมากข้ึน 3) ใช้แบบประเมินเพ่ือให้ผู ้เรียนเกดิความมั่นใจใน
กระบวนการได้มาซ่ึงความรู้และกจิกรรมระหว่างใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  โดยใน
องค์ประกอบน้ี ผูว้ิจยัได้น าด าเนินการให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้มีการท างานร่วมกนัเป็นทีม มีการ
ส่งเสริมและกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองด้วยกจิกรรม ท าและ (4)  การทบทวน
ความคิด  โดยการ 1) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมั่นหรือปรับปรุงในด้านความคิดเห็นหรือ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาผ่านการสะท้อนคิด    2) เสนอการประเมินร่วมกนัและน าเสนอผล
ป้อนกลบัเพ่ือเป็นสะท้อนกลบัส าหรับบุคคลและกลุ่ม  3)  เตรียมผูเ้รียนด้วยส่ิงต่างๆ คือ ความ
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ความสนใจโครงสร้าง องค์กรและการแสดงออกทางความคิดผ่านเว็บ  โดยในองค์ประกอบน้ีนั้น 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกจิกรรมให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดส้ะทอ้นคิดผลการด าเนินการโดยการแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่มและการเขียนบนัทึกประจ าวนั รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินการและผลงาน
ภายในและภายนอกกลุ่มตนเองอีกดว้ย   

1.3 กจิกรรมประเมินผล (Evaluative Activity)  ประกอบด้วยกจิกรรมย่อย  3 
ขั้นตอน ขั้นท่ี 1 การน าเสนอและให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินโครงงาน  (Presentation/Feedback) 
ขั้นท่ี 2 การประเมินผลหลงัการท ากจิกรรม(Post Assessment)  และขั้นท่ี 3 การติดผลการด าเนิน
โครงงาน (Follow up & Feedback Program) 

ในการด าเนินกจิกรรมขั้นตอนแรกของ กจิกรรมการประเมินผลนั้น เป็นกจิกรรมท่ีให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้ าเสนอผลการปฏิบติังานของกลุ่มท่ีอยู่ในรูปแบบของการน าเสนอปากเปล่า
และจดันิทรรศการ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีทักษะในการส่ือสาร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั The Partnership for 21st Century Skill (2009) ท่ีกล่าวว่า ทักษะส่ือสารคือ การ
แสดงออกทางดา้นความคิดดว้ยการพูด การเขียนและท่าทาง รวมทั้งความสามารถในการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารได้ตามว ัตถุประสงค์เช่น การบอกเล่า การสอน การชักจูง และ
ความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความคิด นอกจากน้ีวิธีการในการ
ด าเนินการประเมินผลนั้น ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการประเมินผลจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ เป็นรายบุคคล ทั้ ง
จากแบบประเมินตนเอง การเขียนบนัทึกประจ าวนั แบบวดัทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนั 
และจากการสนทนากลุ่ม ท าให้ได้ข้อมูลเบ้ืองลึก รอบด้านจากผูเ้ข้าร่วมโครงการจริง ซ่ึงตรงตาม
หลักการของการประเมินการท างานร่วมกนัของว ัชรา เล่าเรียนดี (2545: 131) ท่ีระบุว่าการ
ประเมินผลการท างานร่วมกนั มีดงัน้ี (1) การสงัเกตพฤติกรรม การท างานร่วมกนั ทั้ งนอกเวลาและ
ในเวลาปฏิบติังานกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน บทบาทสมาชิก วิธีการท างานร่วมกนั
การจดัการตั้งสมาชิกกลุ่ม เป็นตน้  (2) การสอบถาม ซักถาม ครูผูส้อนอ่ืนๆ ท่ีเก ีย่วข้องจะช่วยให้รู้
ขอ้มูลของนกัเรียนมากข้ึน (3) การให้ผูเ้รียนประเมินผลตนเองและประเมินผลการท างานของกลุ่ม 
ซ่ึงควรจะเป็นการประเมินทั้งดา้นเน้ือหาและการร่วมมือกนั การแสดงบทบาทมีส่วนร่วมของแต่ละ
คน เป็นต้น ซ่ึงการประเมินผลดังกล่าวควรท าให้ถูกต้องในขณะท่ีมีการปฏิบัติงานกลุ่มตาม
แบบฟอร์มการประเมินผลงานกลุ่ม และ (4) การประเมินผลดา้นผลงาน ในการตรวจผลงานของแต่
ละคน จากการปฏิบติังานกลุ่ม ผลงานท่ีควรตรวจให้คะแนน เช่น สมุดจดงาน การรายงานกลุ่ม และ
ช้ินงานจากการปฏิบัติจริง  โดยทั้ ง 4 องค์ประกอบของการประเมินการท างานร่วมกนันั้น ลว้น
แลว้แต่ปรากฏอยูใ่นขั้นตอนของกจิกรรมเสริม: กจิกรรมประเมินผล (Evaluative Activity) ทั้ งส้ิน 
ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของแบบประเมินตนเอง แบบประเมินเพ่ือนในกลุ่ม และการสังเกตการณ์ของครู 
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นอกจากน้ียงัมีการประเมินผลงานทั้ งจากตนเอง จากเพ่ือนในกลุ่ม จากครู และจากเพ่ือนสมาชิกท่ี
เขา้ร่วมกจิกรรมทั้งหมด นบัว่าเป็นการประเมินไดอ้ยา่งรอบดา้นอยา่งแทจ้ริง 

กจิกรรมประเมินผลเป็นกจิกรรมขั้นสุดทา้ยของรูปแบบ เป็นกจิกรรมท่ีผูว้ิจัยออกแบบ
และพฒันาข้ึนมาเพ่ือเป็นการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกระบวนการเรียนรู้ การ
ท างาน การปฏิบัติงานและผลผลิต นับว่าเป็นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic 
assessment) โดยขั้นตอนการประเมินผลนั้น มีทั้งการประเมินกอ่น ระหว่างและหลงัด าเนินกจิกรรม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, พเยาว ์ยนิดีสุข และราเชน มีศรี (2549:100-101) ท่ีระบุว่า การ
ประเมินผลนั้ น แบ่งออกเป็นการประเมินดังน้ี (1) การประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
(Diagnostic Assessment) (2) การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน (Formative Assessment) และ (3) 
การประเมินการเรียนรู้หลงัเรียน (Summative Assessment)  โดยในรูปแบบฯ ท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน ลว้น
แลว้แต่มีการประเมินทั้ง 3 ดา้นท่ีตลอดทั้งกจิกรรมหลกัและกจิกรรมเสริม ดังปรากฏอยู่ในขั้นตอน
ต่างๆของกจิกรรมทั้งหมด และเห็นไดช้ดัอยา่งยิง่ในกจิกรรมเสริม: กจิกรรมประเมินผล (Evaluative 
Activity)  ท่ีเป็นการประเมินการด าเนินการและผลงานท่ีเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของแบบประเมิน
ต่างๆ   

2. การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ เฉพาะ
กจิกรรมหลกั: กจิกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity) 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบเฉพาะกจิกรรมเตรียมความพร้อม 
(Preparative Activity) อนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัทางดา้นการจัดการเร่ืองระยะเวลา งบประมาณของ
การเขา้ร่วมโครงการของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ในการท ากจิกรรมร่วมกนัจริงๆ ท าให้
ไม่สามารถทดลองใช้กจิกรรมทุกกจิกรรมในรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมา ผูว้ิจัยจึงด าเนินการทดลอง
เฉพาะกจิกรรมท่ีอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ท่ีเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของรูปแบบตามผลของการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งชาวไทยและเกาหลีทั้ง 10 ท่านท่ีให้รายละเอียดว่ากจิกรรมท่ีส าคัญท่ีสุดอนัจะส่งผล
ต่อทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของผูเ้ข้าร่วมโครงการ คือ กจิกรรมเตรียมความ
พร้อม (Preparative Activity) 

ผูว้ิจัยได้พฒันาต้นแบบตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้ประเมินคุณภาพรูปแบบกจิกรรมโครงงาน
ออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทย
และนักเรียนเกาหลีใต้โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจากประเทศไทย จ านวน 15 คนและจาก
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ประเทศเกาหลีใตจ้ านวน 15 คน ซ่ึงผลของการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะการ
ส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยู่ในระดับดี ทั้ งน้ีผูว้ิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า การท่ีผู ้เข้าร่วม
โครงการมีทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนันั้นอนัมาเน่ืองจาก รูปแบบกจิกรรมท่ีเน้นให้
ผูเ้รียนท างานร่วมกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการการเรียนรู้ร่วมกนัของทิศนา  แขมมณี (2548:265) 
ท่ีว่า การเรียนรู้ร่วมกนัจะต้องประกอบด้วย  (1) การเรียนรู้ต้องอาศยัหลกัการพ่ึงพากนั (Positive 
interdependence) โดยถือว่าทุกคนมีความส าคัญเท่าเทียมกนัและจะต้องพ่ึงพากนัเพ่ือความส าเร็จ
ร่วมกนั (2) การเรียนรู้ท่ีดีตอ้งอาศยัการหันหนา้เขา้หากนัมีปฏิสัมพนัธ์กนั (Face to face interaction) 
เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูลและการเรียนรู้ต่างๆ (3) การเรียนรู้ร่วมกนัต้องอาศยัทักษะทาง
สังคม (Social skills) โดยเฉพาะทักษะในการท างานร่วมกนั  (4) การเรียนรู้ร่วมกนัควรมีการ
วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group processing) ท่ีใช้ในการท างาน และ (5) การเรียนรู้ร่วมกนั
จะตอ้งมีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่มท่ีสามารถตรวจสอบและวดัประเมินได ้
(Individual accountability) หากผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือกนั นอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียน
เกดิการเรียนรู้ทางดา้นเน้ือหาสาระต่างๆ ไดก้วา้งข้ึนและลึกซ้ึงข้ึนแลว้ ยงัสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียน
ทางดา้นสงัคมและอารมณ์มากข้ึนดว้ยรวมทั้ งมีโอกาสได้ฝึกฝนพฒันาทักษะกระบวนการต่างๆ ท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอีกมาก  โดยผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของการท างาน
ร่วมกนัให้เห็นโดย การส่งแผนโครงการของแต่ละกลุ่มตามเวลาท่ีก  าหนด โดยระหว่างการด าเนิน
กจิกรรมนั้นสมาชิกในแต่ละกลุ่มมีความพยายามท่ีท างานกลุ่มให้ส าเร็จ ถึงแมจ้ะมีอุปสรรคด้าน
เวลาและสถานท่ีในการท างานกต็าม โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกจิกรรมการสนทนาในเวลา  
21.00 น. ของทุกว ัน เพ่ือท าการสนทนา แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกจิกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยท่ีสมาชิกคนใดท่ีไม่สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ตามเวลา จะใช้การส่ือสารทาง
กระดานสนทนา หรือว่าจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์กบัเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มแทน อาทิเช่น กจิกรรมการ
สร้างทีม สมาชิกจะโพสไวท่ี้กระดานสนทนาว่า “My nickname is PAI  Nice to meet you ^^ online 
time : Mon-Fri :6.00 PM - 9.00 PM (local time -Thailand; UTC + 7)OR 8.00 PM - 11.00 PM 
(Korea time) "What's about our team name?"  และ “Everybody, can you tell me about your "date 
of birth , hobbies and special skills" to me I'll write in 'team building form'  and what's kind of 
position that you want to do  "Leader, Recorder, Reporter, Monitor and  two of Wildcard" * you 
can read what's a responsibility of each position in 'Guideline' ** proposed : ' name of project 
'  +  proposed : ' team slogan ' *** If you don't like about my opinion, you can tell me what's 
about your opinion. Thank you, (:”  
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นอกจากน้ีการท่ีผู ้เรียนมีทักษะการส่ือสารนั้น อนัเน่ืองมาจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
นกัเรียนท่ีมาจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้ท าให้การติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในโครงการนั้น
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังข้อความท่ีผูเ้ข้าร่วมโครงการได้บันทึกในการเขียนบันทึก
ประจ าวนัว่า “ ไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร เรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ๆ และกลา้ท่ี
จะพูดคุยกบัเพ่ือนในกลุ่มมากยิง่ข้ึน”  ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัมัน่ใจว่า ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษไม่ใช่ปัญหา
ในการติดต่อส่ือสารของผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี ประกอบกบัผลจากการสนทนากลุ่มได้แสดงให้เห็น
ว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการแปลภาษาเป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือ อาทิเช่น 
Talking Dictionary, Google Translate และการปรึกษากบัเพ่ือนในกลุ่มเดียวกนั เป็นต้น นับว่าเป็น
การส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชท้กัษะในการสืบคน้ คน้ควา้ แกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  

อีกทั้ งผู ้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการส่ือสารด้วยการใช้เคร่ืองมือส่ือสารในระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เพ่ือแกปั้ญหาเร่ืองการเข้าระบบไม่พร้อมกนัของสมาชิกในกลุ่มทั้ ง
นกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต ้โดยปัญหาหลกัท่ีพบในการด าเนินการทดลองคือ นักเรียนไทย
อยู่ในช่วงของการสอบระหว่างภาค ส่วนนักเรียนเกาหลีอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียน ท าให้มี
ข้อจ ากดัด้านระยะเวลาในการติดต่อส่ือสาร เพ่ือท างานกลุ่ม แต่ผลจากการวิจัยในส่วนของการ
สนทนากลุ่มและบักทึกประจ าว ันของผูเ้รียนแสดงว่า ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมแกปั้ญหาโดยการใช้
เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ ในการติดต่อส่ือสาร ท างานร่วมกนัเช่น กระดานสนทนา , จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์, Facebook และการสนทนาผ่าน  Instant Messenger ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการ
สมัภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีกล่าวว่า “เคร่ืองมือท่ีใช ้ไม่จ าเป็นตอ้งสร้างหรือเขียนข้ึนมาใหม่ เพียงแต่
ให้ผสมผสาน ประยกุต์ใชต้ามจุดประสงค์ เน่ืองจากผูเ้รียนในยุคน้ีจะมีความสามารถในการเรียนรู้
เร่ืองการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้”  

ในส่วนของทกัษะการท างานร่วมกนั ไม่เพียงแต่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมท่ีเป็นนักเรียนจะด าเนิน
กจิกรรมตามล าพงั  ครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมด้วย โดยเฉพาะในช่วงของการท า
กจิกรรมกลุ่มและการเขียนแผนโครงการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในการท ากจิกรรมกลุ่ม
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบทุกกลุ่ม โดยครูจะเป็นผูใ้ห้
ค าแนะน า ช่วยเหลือ อธิบายและ กระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมสามารถด าเนินการได้อย่างราบร่ืน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัลกัษณะส าคญัและองค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือกนัตามท่ี วชัรา เล่าเรียนดี 
(2545:104-105) ได้ศึกษาไว ้คือ การพ่ึงพาอาศยักนัทางบวก   (Positive interdependence) โดยครู
ตอ้งอธิบายวิธีการเรียนรู้และงานท่ีให้นักเรียนปฏิบัติอย่างชัดเจน, ครูต้องแจ้งวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของกลุ่ม และครูตอ้งพยายามท าให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับว่าความพยายามของตนให้
ผลดีต่อตนเองและต่อสมาชิกกลุ่มทุกคน การยอมรับและพ่ึงพาอาศยัทางบวกจะช่วยสร้างความ
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ผูกพนัในภาระหนา้ท่ีต่อความส าเร็จของกลุ่มเช่นเดียวกบัความส าเร็จของตนเอง ซ่ึงเป็นหัวใจของ
การเรียนแบบร่วมมือ 

ผูว้ิจยัพบว่าส่ิงท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเน่ืองจนได้ผลผลิตออกมา
เป็นช้ินงานนั้ น เน่ืองมาจากกจิกรรมท่ีด าเนินในโครงการนั้ น เป็นกจิกรรมท่ีเน้นเน้ือหาท่ีอยู่ใน
ความสนใจของผูเ้รียน โดยโครงงานท่ีสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้ด าเนินการนั้นเกดิจากความสนใจ
และสมคัรใจของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Seymour Papert (Papert, 1993) ท่ีกล่าวว่า  การ
จะด าเนินโครงการให้ส าเร็จนั้ น จะต้องออกแบบกจิกรรมตามหลักการการศึกษาบันเทิงอัน
ประกอบดว้ย การเรียน การเล่นและการมีส่วนร่วม โดยส่ิงส าคัญอยู่ท่ีความน่าสนใจ ความดึงดูดใจ
ของหัวขอ้โครงงาน ทั้งน้ีผูเ้รียนจะไม่สนใจว่ากจิกรรมนั้นจะมีความเหน่ือยยาก ล าบากเพียงใด ถา้
กจิกรรมนั้นให้ความรู้สึกสนุก และเป็นกจิกรรมท่ีมาจากความสนใจของผูเ้รียนจริงๆ   นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาโครงการ ALCoB Edutainment Exchange Program  (YoungHwan Kim, 
Jiyon Lee et all  2009: 321) ท่ีว่า โครงการแลกเปล่ียนจะต้องด าเนินกจิกรรมโดยผูเ้รียนเป็นผู้
ควบคุมการเรียนหรือท ากจิกรรมดว้ยตนเอง, เป็นกจิกรรมท่ีเน้นการพฒันาด้านสติปัญญา, และเป็น
กจิกรรมท่ีเนน้การควบคุมตนเองของผูเ้รียน และกอ่ให้เกดิความพึงพอใจสูงสุดแกผู่เ้รียน   

ผลจากการสนทนาในห้องสนทนาย ังแสดงให้ เห็นว่า ผู ้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
กระบวนการท างานกลุ่ม เช่น ทักษะการอภิปราย , การปฏิบัติต่อสมาชิกกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเป็น
อุปสรรคต่อการท างานร่วมกนัและทักษะการช่วยเหลือกลุ่มด้านกระบวนการของกลุ่ม (The 
Facilitator) ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัการของทิศนา แขมมณี  (2545: 55-76) ท่ีว่า ทักษะท่ีจ าเป็นใน
กระบวนการท างานร่วมกนั ประกอบด้วย (1) การอภิปราย (2) การแกปั้ญหาความขัดแยง้ (3) การ
ปฏิบติัต่อสมาชิกกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการท างานร่วมกนั และ (3) ทักษะการช่วยเหลือ
กลุ่มดา้นกระบวนการของกลุ่ม (The Facilitator)   โดยแสดงให้เห็นจากข้อความท่ีสมาชิกแต่ละคน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อกจิกรรมท่ีก  าลงัด าเนินอยู่ ณ ขณะนั้น อาทิเช่น การแสดงความ
คิดเห็นต่อกจิกรรมการสร้างทีมของกลุ่มท่ี  1 ศิลปวฒันธรรม ดังน้ี “let's make our team name” “ 
how about this?”  “Think like Leonardo da vinci and draw like Picasso”  “What will our team 
name be” นอกจากน้ีสมาชิกในกลุ่มยงัแสดงออกให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิข้ึน
เม่ือไม่สามารถสนทนาออนไลน์พร้อมกนัเพ่ือให้ได้ข้อสรุปของกลุ่ม อาทิเช่น “But I don't know 
people's birthday,Hobbies,special skills.” “I can know korean's now, but i don't know thai's” “I 
will ask for korean students” “I will call members” “Member in thai don't ever send information 
to me” “It's problem.” “sorry.... two student give me information yet...” “som can give 
information now, but another two can't giveme now” “The problem is three member are chat.I 
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don't know member role?” “Som, Could you contact Natcha and Paweennuch by e-mail?” “I 
think they sleep I can't communicate them and I don't studying with them school together”  “but 
you can send email” “I will try do.”  ผูว้ิจัยอภิปรายผลได้ว่า สมาชิกในกลุ่มมีทักษะการช่วยเหลือ
กลุ่มด้านกระบวนการร่วมกนั  (The Facilitator) ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลักการของทิศนา แขมมณี 
(2545: 55-76) ท่ีสมาชิกมีลกัษณะมุ่งเน้นท่ีปัญหากลุ่ม (Problem - Centering) โดยมีพฤติกรรมการ
ยึดปัญหาเป็นศูนยก์ลาง เช่น การมุ่งไปท่ีปัญหาท่ีกลุ่มเผชิญมากกว่าการหลีกเล่ียงปัญหา หรือ 
ปฏิเสธปัญหา, การพยายามท่ีจะเรียนรู้จากการแกปั้ญหามากกว่าการมุ่งเพียงให้ได้ข้อมูลหรือค าตอบ
จากผู้ใดผู ้หน่ึง  และการพยายามค้นหาสาเหตุต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อกลุ่ม พยายามท่ีจะศึกษา
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ลึกซ้ึงมากข้ึนมิใช่เป็นการมองแต่เพียงผิวเผิน 

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
1.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระดับนานาชาติ 3 

ประการคือ 1) ผูบ้ริหารและนโยบายของโรงเรียน 2) กจิกรรมเตรียมความพร้อม เป็นกจิกรรมหลกั
ท่ีต้องมุ่งให้ความส าคัญ และ  3) การบริหารจัดการงบประมาณ  ดังนั้นในการด าเนินกจิกรรมนั้น
จะตอ้งมีการปรึกษาหารือกบัอาจารยแ์ละผูบ้ริหารของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้โครงการ
สามารถด าเนินไปอยา่งราบร่ืน  

1.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินกจิกรรมโครงงานฯตามรูปแบบท่ีก  าหนดไวน้ั้ น 
สามารถปรับช่วงระยะเวลาได้ตามสถานการณ์ของการจัดการเรียนการสอน ณ ขณะด าเนินการ
โครงการ แต่ให้อยูใ่นกรอบระยะเวลาท่ีรูปแบบก  าหนดไว  ้

1.3 สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปเป็นต้นแบบในการด าเนินการโครงการแลกเปล่ียน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใตไ้ดต่้อไป 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจยัศึกษาตัวแปรด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากทักษะการส่ือสารและการ

ท างานร่วมกนั เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา, ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เป็นตน้ เน่ืองจากในยคุศตวรรษท่ี  21 น้ี ทกัษะต่างๆ เหล่าน้ีเป็นทักษะส าคัญอนัจะ
ส่งเสริมให้ผู ้เรี ยนสามารถด า เนินชีวิตอยู่ในยุคสังคมสารสนเทศได้อย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ งเป็นทักษะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสร้างเสริมให้เกดิข้ึนด้วยโครงการแลกเปล่ียน
นกัเรียนระดบันานาชาติอีกดว้ย 
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2.2 ควรมีการวิจยัในกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น นักเรียนไทยและนักเรียนสิงคโปร์ หรือ
ว่าชาติอ่ืนๆ เป็นตน้ เน่ืองจากปัจจุบนัโครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนระดับนานาชาติมีการด าเนินการ
ติดต่อกบัประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่หลากหลายประเทศ ไม่ใช่เพียงเฉพาะประเทศ
เกาหลีใตเ้ท่านั้น ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมกบักลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ทั้ งน้ีเพราะคุณลกัษณะของ
นกัเรียนในแต่ละชาตินั้นมีความแตกต่างกนั อนัจะส่งผลต่อรูปแบบกจิกรรมท่ีแตกต่างกนัแน่นอน 
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รายนามผู้เช่ียวชาญจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ 

 
 รายนามผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้ดา้นการศึกษาบนัเทิง การเรียนรู้ดว้ย
โครงงาน การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนแบบผสมผสานและโครงการ APEC Edutainment Exchange 
Program ท่ีให้สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน 
 

1. อาจารย ์ดร. ชฎาภรณ์  (โฆษิตานนท์) สงวนแกว้ 

 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา   
2. อาจารยจิ์รัฎฐ์  แจ่มสว่าง 
 โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 
3. อาจารยพู์นศกัด์ิ สกักทตัติยกุล 
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. อนุชยั   ธีระเรืองไชยศรี 
 โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย 
5. อาจารยว์รสรวง   ดวงจินดา 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
6. Prof. Dr. YoungHwan Kim 
 Pusan National Univeristy 
7. Assoc.Prof. Dr. SonMi Kim 
 Pusan National University 
8. Dr. JiYeon Lee 
 Institute of APEC Collaborative Education (IACE) 
9. Dr. JungChan Cha 
 Institute of APEC Collaborative Education (IACE) 
10. Mr. SeungJin Lee 
 Institute of APEC Collaborative Education (IACE) 
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รายนามผู้เช่ียวชาญประเมินเคร่ืองมือ 

 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญประเมินเคร่ืองมือด้านการศึกษาบันเทิง การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การ

เรียนรู้ร่วมกนั การเรียนแบบผสมผสาน จ านวน 7 คน 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กอบกุล   สรรพกจิจ านง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. สมสิทธ์ิ  จิตรสถาพร 

มหาวิทยาลยับูรพา 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จินตวีร์  คลา้ยสงัข์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5. อาจารย ์ดร. อนิรุทธ์   สติมัน่ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.ทวีศกัด์ิ   จินดานุรักษ ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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รายนามกลุ่มตวัอย่างครูและนักเรียนจากประเทศไทยและเกาหลีใต้  

 
รายนามกลุ่มตวัอยา่งครูและนกัเรียนจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้ 
 
รายช่ือ ครู 
1. Mr. Oh Jaekyeon 
2. Mr. Jirat Jamsawang 
3. Mr. Poonsak Sakkatatiyakul  
4. Mr. Phoompat Sanguankaew 
 
รายช่ือนกัเรียน 
1. Kim Taeyeon 
2. Choi Hyeongwoo 
3. Park Junwoo 
4. Ryu Seungmin 
5. Lee Jaehak 
6. Lee Eunil 
7. Kim Donghwan 
8. Han  Minhyuk 
9. Kang Junghwan 
10. Yoo Joonsang 
11. Lee Yoonsu 
12. Jeong Sungbin 
13. Lee Yoonchul 
14. Song Seunghwan 
15. Kim Joonhyeok 

 
 

 
 

1. Sasakorn  Charoenyuenyao 
2. Passuree  Klahan 
3. Niramol  Bunyapu 
4. Sakchai  Lee 
5. Akecavit Ainumtip 
6. Punrawee Sitthirat 
7. Terapa Wangritthikraikul 
8. Roong Sairsuwan 
9. Chaninta Chuanchaisit 
10. Ornjira Chontanasawat 
11. wiramon jaimun 
12. Pattanee  Nidhiwattana 
13. Juthaporn Vipatpakpaiboon 
14. Tuchpan pratoomsuwan 
15. Suthawee  Wlaipornsawai 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.th-kr-eep.com/user/view.php?id=49&course=1
http://www.th-kr-eep.com/user/view.php?id=48&course=1
http://www.th-kr-eep.com/user/view.php?id=75&course=1
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รายนามทรงคุณวุฒิ 

 
รายนามทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ท่ีพิจารณารับรองรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลน์

ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียน
แบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียน
เกาหลีใต ้

1. Assoc.Prof. Dr. SonMi Kim 
 Pusan National University 
2. Dr. Jeyeon Lee 
 Institute of APEC Collaborative Education (IACE) 
3. ดร. รังสรรค์ วิบูลอุปถมัภ ์
 หัวหนา้ แผนกการศึกษา องค์การยนิูเซฟ ประเทศไทย 
4. ดร. จารุวรรณ กฤตประชา 
 ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. ผศ. สุพรรณี สมบุญธรรม  
 ท่ีปรึกษาโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบบันทึกที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



231 

 

แบบสอบถามผูท้ ีเ่คยเขา้รว่มโครงการ  

APEC Edutainment Exchange Program คร ัง้ท ี ่1 ประเทศเกาหลใีต  ้
 

Part 1  Background Information 
Instruction Please mark  into and write into the blank following the truth 

1. Gender 

   Male      Female 
2. Age 

   Lower than 18 years old     18-20 Years old 
   21-24 Years old      More than 25 Years old 

3. Have you ever been participate in the national exchange program? 

 Yes, I have ………..times         Never  
 
Part 2 The opinion about the participation of AEEP 
Instruction Please mark   into   and write into the blank following the truth 

1. Do you think the AEEP is the interesting program and useful for yourself? 

 Yes   

 No  

2. Which one is your favorite activity in AEEP program? Why?  

 Online Application       

 Online lecture and Evaluation 

 Team-building  

 Submission of Project Proposals and Preparations for Experiential Learning 

 Opening Ceremony and Orientation  

 Ice Braking 

 Experiential learning activity  

 Interim report and Feedback 

 Prepare for presentation on outcomes of the project 

 Presentation of the Outcomes of the Team Projects 

Reason…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Which activity in the program that have to improve and change? Why? 

 Online Application       
 Online lecture and Evaluation 
 Team-building  

 Submission of Project Proposals and Preparations for Experiential Learning 
 Opening Ceremony and Orientation  
 Ice Braking 
 Experiential learning activity  
 Interim report and Feedback 

 Prepare for presentation on outcomes of the project 
 Presentation of the Outcomes of the Team Projects 
Reason…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Did the language is the problem for participate in this program? 

 Yes 

 No 

5. Do the AEEP program help you to support to your communicate skills? 

 Yes  
 No  

6. Which is the communicate tool that you usually use to communicate with your group 
members?  
 Web board   
 Chat room   
 e-Mail  

 Instant Message  
 

7. In your opinion, do you think the AEEP program support to your team works? 
 Yes    
 No 
 

8. Do the study about the other languages and cultures help you easier to understand and  
  communicate with your friends?  

 Yes   

 No 
 

9. What is the main factor that makes you to do the activities in AEEP program until it 
successful? Please order from the most to the less. 
…… Fun activities 
…… Team work and team successful 
…… An interesting project 
…… Communication and cooperate in a team 
 

Part 3  Suggestion and problem in AEEP program 
Instruction Please give your opinion or suggestion of the activities about participate in 

the   AEEP program 
1. What do you think about the activities that happen in the program and how do you have a 

suggestion about these activities? (Example: the appropriate, interesting, the convenient to 

participate)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. If the next APEC Edutainment Exchange will happen, do you have the idea to improve  

or change the activities? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Thank you very much for your answer. 
Nammon Reungrit, Researcher 

rnammon@gmail.com 
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แบบสมัภาษณ์เชงิลกึส าหรบัผูเ้ช ีย่วชาญไทยและเกาหลใีต  ้
 

In depth Interview for  "The develop of online collaborative project-based learning model 

focus on APEC Edutainment Exchange Program to enhance communicative and 
collaborative skills of Thai and South Korean students. 
********************************************************************************* 
Research Purposes: 

To develop a collaborative project-based and blended learning model based on APEC Edutainment 
Exchange Program to enhance communicative and collaborative skills of Thai and Korean students. 
Part 1  Background Information 
 

4. Name (First/Middle/Last): ………………………………………………………………………………………… 

5. Office: Name of Institution……………………………………………………………………………………….. 

6. Position…………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Education: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Part 2 The opinion about the Model 
Questions:  

1. According to "The development of collaborative project-based  and blended learning model 

based on APEC Edutainment  Exchange Program to enhance communicative and collaborative 

skills of Thai and Korean students‖, What can be the important factors and procedures 

implementing it? 

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

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

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

 

2. What content is appropriate to this project participants?   And, what are the criteria of how to 

select that content to be right for the edutainment project? 

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

3. What are the activities that encourage the communicative and cooperative skills?    

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

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

4. What can be the appropriate duration period for arranging the activities?  

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

5. What should be the online and offline tools to encourage the communicative and cooperative 

skills?    

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. What is the evaluation of the communicative and cooperative skills supposed to be set? 

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

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

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

7. Do you have any suggestion for developing this project?  

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

                                                                                                 

(………………………………………………………) 
                                                                                                       

...………../……………../…………….. 
 

Thank you very much 
Nammon Ruangrit 
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แบบประเมนิคุณภาพรา่งรูปแบบกจิกรรมโครงงานออนไลนฯ์ 

 
The online collaborative project-based learning model focus on APEC Edutainment Exchange Program to enhance communicative and 

collaborative skills of Thai and South Korean students. 

Pre-Activities 

Step Activity Rating Scale Recommendations 

    5 4 3 2 1   

1) Application 

 - Online Application 

          

  

   : Basic information   

   : Attitude/Personal interested   

   : English language skill   

2) Approved 

 - Evaluate application: Criteria; Basic information, attitude, English 

language skill             

 - Announce the participants   

3) Orientation 

 - Online orientation 

          

  

   : Term of program   

   : Schedule   

 - Buddy game   

   : Matching between Thai and Korean student   

   : Buddy role; take care each other, learning together   

4) Online lecture 

 - File: PPT, PDF 

          

  

 - Content: Project Based Learning, Communication learning, 
Collaborative learning 

  

5) Pre-assessment 
 - Test based on online lecture 

          

  

 - Retest in case of failure 
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The online collaborative project-based learning model focus on APEC Edutainment Exchange Program to enhance communicative and 

collaborative skills of Thai and South Korean students. 

Pre-Activities 

Step Activity Rating Scale Recommendations 

    5 4 3 2 1   

6) Select project topics 

 - Provide the project theme based on edutainment: Art& culture, 

Technology 
          

  

 - Student select the project    

 - Group student into project and announce them to website  
  

7) Team building 
 - Team building according to the project theme in which the 
participants are interested             

 - Selecting team leader and role distribution   

8) Project planning 

 - Gather information based on the project             

 - Plan the project procedure: experiential learning activities             

 - Propose the project planning (Project planning form)             

9) Interim evaluation 

 - Safe             

 - Low cost - High performance   
 

        

 - Creative             

10) Edit and submit project 
planning 

 - Edit project planning according the feedback 
            

 - Submit the project planning   
 

        

 - Prepare the facilitation for the experiential learning activities              
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The online collaborative project-based learning model focus on APEC Edutainment Exchange Program to enhance communicative and 

collaborative skills of Thai and South Korean students. 

Experiential Learning Activities 

Step Activity Rating Scale Recommendations 

    5 4 3 2 1   

1) Orientation 

 - Open ceremony 

    

        

   : Term member introduction 

   : Program procedure 

 - Icebreaking games 

 - Culture night 

2) Team activities 

 - Team Meeting 

    

      

  

 - Action on project 

   : Religion and Culture  

   : Travel agency 

   : Innovation 

   : Food and dessert 

   : Movie and music 

 - Interim report 

 - Individual reflection 

3) Evaluation 

 - Quality & Creativity 

    

      

  

 - Presentation Technique   

 - Project operation   
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The online collaborative project-based learning model focus on APEC Edutainment Exchange Program to enhance communicative and 

collaborative skills of Thai and South Korean students. 

Experiential Learning Activities 

Step Activity Rating Scale Recommendations 

    5 4 3 2 1   

4) Team activities 

 - Team Meeting 

    

        

 - Action on project 

   : Religion and Culture  

   : Travel agency 

   : Innovation 

   : Food and dessert 

   : Movie and music 

 - Report on project 

 - Individual reflection 

5) Final report preparation 
 - Prepare the project presentation 

    
      

  

 - Project report   

Post-Activities 

Step Activity Rating Scale Recommendations 

    5 4 3 2 1   

1) Presentation & Feedback 

 - Present team project 

          

  

 - Evaluate and feedback 

 - Team award 

 - Closing ceremony 

2) Post Assessment 
 - Test based on online lecture 

            
   : Communicative skill & Collaborative skill 

3) Follow up and feedback 
program 

 - Program follow up 

          

  

 - Set up alumni   
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แบบประเมนิคุณภาพต้นแบบที่พัฒนาตามร่างรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 
 

แบบประเมนิกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของ

นักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ 
ค าชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษา
บนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใตใ้นส่วนต่างๆ ต่อไปน้ี ว่ามีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยขอให้ท่านท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี  
 

ความเหมาะสม ระดบั  5  หมายถึง องค์ประกอบมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
ความเหมาะสม ระดบั  4  หมายถึง องค์ประกอบมีความเหมาะสมมาก 
ความเหมาะสม ระดบั  3  หมายถึง องค์ประกอบมีความเหมาะสมปานกลาง  
ความเหมาะสม ระดบั  2  หมายถึง องค์ประกอบมีความเหมาะสมน้อย 
ความเหมาะสม ระดบั  1 หมายถึง องค์ประกอบมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด  
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ล าดบั ประเดน็การพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม ข้อควร

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1  

 หลักการและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม       
1 วตัถุประสงค์ของกจิกรรมมีความเหมาะสม       

 ลักษณะของเนือ้หา       
2 การล าดบัเน้ือหาเหมาะสมต่อเน่ืองง่ายแก ่

การเรียน 
      

3 การด าเนินเน้ือหามีความกระชบัเหมาะสม       

4 เน้ือหาการเรียนในเวบ็มีความยดืหยุน่       
 วิธีการเรียน ส่ือและกิจกรรม       

5 ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา
และกจิกรรมการเรียนรู้ 

      

6 กจิกรรมในการเรียนรู้ออกแบบไดน่้าสนใจ 
สร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียน 

      

7 การด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

      

 ลักษณะของกิจกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์       
8 การออกแบบหนา้เวบ็เพจ       
9 ความเหมาะสมของกราฟิก       
10 ความเหมาะสมของตวัอกัษร       
11 ความเหมาะสมของภาพประกอบ       
12 กจิกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการ

ท างานร่วมกนั 
      

13 ความเหมาะสมของการล าดบักจิกรรมการ
เรียนการสอน  

      

14 เคร่ืองมือส่ือสารมีการใชง้านท่ีง่าย สะดวก 
รวดเร็ว  

      

15 ความสะดวกในการปรึกษาระหว่างสมาชิก       
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ล าดบั ประเดน็การพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม ข้อควร

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1  

กลุ่มไดต้ลอดเวลาบนเวบ็ 
16 ความพร้อมดา้นสภาพแวดลอ้มระบบ

สนบัสนุนทางการเรียน 
      

17 มีโครงสร้างท่ีใชง้านง่าย สะดวก       
 การประเมนิผล       

18 ลกัษณะการประเมินผลกบักจิกรรมมีความ
สอดคลอ้ง 

      

19 ลกัษณะของการประเมินผลการเรียน
เหมาะสม 

      

 ระยะเวลาในการเรียนรู้       
20 ระยะเวลาในการเรียนรู้เหมาะสม        

 

ความคิดเห็นอื่น ๆ  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

    ลงช่ือผูเ้ช่ียวชาญ...........................................................................  
                             
(...................................................................................)  

    วนัท่ี..................../........................../................... 
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ข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ส าหรับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 

Questionnaire 
 

1. What are your opinions about The Thai-Korean Edutainment Exchange Program? (About 

procedure and activities) 

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

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

 

2. Does the Thai-Korean Edutainment Exchange Program help you to support to your 

communicative skill? 

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

 

3. In your opinion, do you think the Thai-Korean Edutainment Exchange Program support to 

your collaborative skill? 

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

4. What is the problem that you found in The Thai-Korean Edutainment Exchange Program? 

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

5. What is the main factor that makes you to do the activities in Thai-Korean Edutainment 

Exchange Program until it successful? 

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

 

6. How do you have a suggestion about The Thai-Korean Edutainment Exchange Program? 

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

7.  Please summarize your satisfaction with The Thai-Korean Edutainment Exchange Program.  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมนิส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและรับรองร่างรูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ฯ 

 
The collaborative project-based and blended learning model based on APEC Edutainment Exchange Program to enhance 

communicative and collaborative skills of Thai and Korean students. 

Preparative Activities 

Step Activity Approved Unapproved 

1) Application 

 - Online Application 

    

   : Basic information 

   : Attitude/Personal interests 

   : Computer skills 

   : English language skills 

2) Approved 
 - Evaluate application: Criteria; Basic information, attitude, English language skill 

    
 - Announce the participants 

3) Orientation 

 - Online orientation 

    

   : Term of program, and schedule 

   : Etiquette of Thai and Korea 

 - Buddy game 

   : Match studying partners  between Thai and Korean students 

   : Buddy role; take care each other, learning together 

4) Online lecture 
 - File: PPT, PDF 

    
 - Content: Project-based learning, Communicative learning, Collaborative learning 

5) Pre-assessment 
 - Test, based on online lecture 

    
 - Retest in case of failure (2 times) 

6) Select project 
topics 

 - Provide the project theme based on edutainment: Art& culture, travel agency, 
innovation, food & dessert, and music & movie 

    
 - Ask student to select the project theme 

 - Group students into project team and announce the result to the website  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

244 
The online collaborative project-based learning model focus on APEC Edutainment Exchange Program to enhance 

communicative and collaborative skills of Thai and South Korean students. 

Preparative Activities 

Step Activity Approved Unapproved 

7) Team building 
 - Build up teams according to the project theme in which the participants are 
interested 

 
  

 - Select a team leader and members role distribution 

8) Project planning 

 - Gather information based on the project 

     - Plan the project procedure: experiential learning activities 

 - Propose the project planning (Project planning form) 

9) Interim evaluation 

 - Safe & Secure 

     - Low cost - High performance 

 - Creative 

10) Edit and submit 
project planning 

 - Edit project planning according the feedback 

     - Submit the project planning 

 - Prepare the facilitative materials for the experiential learning activities  

Experiential Learning Activities 

 Step  Activity Approved Unapproved 

1) Orientation 

 - Ceremony opening 

    

   : Term member introduction 

   : Program procedure announcement 

 - Icebreaking games 

 - Culture night 
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Experiential Learning Activities 

   Step  Activity Approved Unapproved 

2) Team activities 

 - Each team present their project proposal to all participants 

    

 - Team meeting 

 - Project actions 

   : Art and Culture  

   : Travel agency 

   : Innovation 

   : Food and dessert 

   : Movie and music 

 - Interim report 

 - Individual reflection 

3) Interim Evaluation 

 - Quality & creativity 

     - Presentation technique 

 - Project operation 

4) Team activities 

 - Team Meeting 

    

 - Project actions 

   : Art and Culture  

   : Travel agency 

   : Innovation 

   : Food and dessert 

   : Movie and music 

 - Project report 

 - Individual reflection 

5) Final report 
preparation 

 - The project presentation preparation 

     - Peer-feedback 

 - Project report 
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Evaluative Activities 

 Step  Activity Approved Unapproved 

1) Presentation 

&Feedback 

 - Team project presentation 

    
 - Feedback & evaluation 

 - Team project award result 

 - Close ceremony 

2) Post Assessment 

 - Test based on online lecture 

    
   : Communicative skills 

   : Collaborative skills 

   : In-depth interview with some participants 

3) Follow up and 
feedback program 

 - Program follow up 

     - Set up alumni 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 

ผลการสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ ตวัอย่างการตดิต่อส่ือสาร ตวัอย่างผลงาน  
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ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ไทยและเกาหลีใต้ 
 

รูปแบบและองคป์ระกอบของกจิกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปล่ียนนักเรียนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพฒันาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนัของนักเรียนไทย
และนักเรียนเกาหลีใต ้

ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลี 
1. องคป์ระกอบหลกัของการด าเนินโครงการ

แลกเปล่ียนคือ 1) นโยบายและผูบ้ริหาร   2) 
นักเรียน 3) ผูป้กครอง  

2. องคป์ระกอบของกจิกรรม จะตอ้งประกอบด้วย 
วตัถุประสงคข์องการเรียน ผูเ้รียน กจิกรรมการ
เรียน ผูส้นับสนุนการเรียนและการประเมินผล 

3. รูปแบบของกจิกรรม ควรจะประกอบด้วยกจิกรรม
ทั้ งท่ีเป็นออนไลน์ และออฟไลน์  

4. ในการด าเนินกจิกรรมแบบออฟไลน์นั้น สามารถ
ด าเนินการได้ทั้ งในเวลาเรียนหรือว่าช่วงปิดภาค
เรียน ส่วนกจิกรรมออนไลน์ควรจะผนวกเขา้กบั
กจิกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง  

1. องค์ป ระกอบ ของกิจ กรรม ของโค รงกา ร
แลกเปล่ียน ประกอบด้วย กจิกรรม ครู นักเรียน 
และผูส้นับสนุน 

2. รูปแบบของกจิกรรมควรประกอบด้วยกจิกรรม
ออนไลน์และออฟไลน์ ส่วนส าคัญอยู่ท่ีออนไลน์ 
เพราะเป็นส่วนท่ีช่วยให้ผู ้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้และท างานร่วมกนักอ่นจะได้ลงมือปฏิบัติ
จริง 

เน้ือหาความรู้เร่ืองอะไรท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการน้ี และมีหลักเกณฑใ์นการเลือกเน้ือหาอยา่งไรท่ีจะตอบสนอง
รูปแบบของการศึกษาบันเทิง 

ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลี 
1. เน้ือหาท่ี เหมาะสมส าหรับโครงการน้ีควรจะเป็น

เน้ือหาท่ีนักเรียนทั้ งสองประเทศสามารถพูดคุยกนัได้
ต่อเน่ือง มีความสนใจร่วมกนั และไม่เป็นเร่ืองวิชาการ
มากจนเกินไป  เ ช่น  เทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม 
ศิลปวฒันธรรม  ดนตรี และภาพยนตร์ 

2. หลกัเกณฑใ์นการเลือกเน้ือหา  
1) ระมดัระวงัเน้ือหาสาระท่ีกอ่ให้เกดิความคิดเห็นท่ี
ขดัแยง้กนั เช่น ความเช่ือหรือศาสนา  
2) เลือกเน้ือหาให้มีความสอดคลอ้งกบัหลักสูตรของ
ทั้ งสองประเทศ เพ่ือผลลัพธ์ท่ีได้จะตอบสนองความ
ตอ้งการของระบบการศึกษาได้ 

1. เน้ือหาควรจะเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้ งสอง
ประเทศ สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ คน้ควา้หาความรู้ได้
และเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
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กจิกรรมอะไรบ้างท่ีจะส่งเสริมให้เกดิทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกนั  
ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลี 

1. กจิกรรมการแกปั้ญหาร่วมกนั การค้นคว้าร่วมกนั การ
สืบเสาะ การแสวงหาขอ้เท็จจริง  เน้นการลงมือปฏิบัติ
และเรียนรู้จากการปฏิบัติ  

1. กจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและการ
เรียนแบบร่วมมือกนั  

ระยะเวลาในการจดักจิกรรมควรจะเป็นอยา่งไร 
ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลี 

1. กจิกกรมออนไลน์ ควรใช้ระยะเวลานานประมาณ  1-2  
เดือนเพื่อให้นักเรียนได้ท าความรู้จักกนั และเตรียม
ความพร้อมในการท ากจิกรรมออฟไลน์  ส่วนกจิกรรม
ออฟไลน์นั้น ระยะเวลาประมาณ 7-10 วนั  

1. ปัจจัยท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ท างานร่วมกนัได้คือ กจิกรรมออนไลน์ ซ่ึงจะต้องใช้
ระยะ เวลายาวนานประมาณ 1-2 เ ดื อน เพื่ อใ ห้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเรียนรู้สมาชิกในกลุ่ม มีเวลาในการ
วางแผนงาน และท างานร่วมกนัได้  

เคร่ืองมือออนไลน์และออฟไลน์ควรใช้อะไรบ้างท่ีจะส่งเสริมทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัของผูเ้รียน 
ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลี 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกจิกรรม ทั้ งออนไลน์และออฟไลน์
นั้ น ควรจะเป็นเคร่ืองมือท่ีนักเ รียนมีความคุ้นเคย 
ใช้ได้เป็นอย่างดี เช่น เคร่ืองมือส่ือสารต่างๆบนเว็บ 
รวมทั้ ง Social Network ต่างๆ อันจะส่งผลให้การ
ส่ือสารเกดิขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ ให้ใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่น
อินเทอร์เน็ต เช่น เทคโนโลยี 2.0, Social Network 
ต่างๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างเคร่ืองมือขึ้นมาใหม่ 
เพียงแต่ให้ผสมผสาน ประยกุตใ์ช้ตามจุดประสงค ์ 

การประเมินผลทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัควรเป็นอยา่งไร 
ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลี 

1. ประเมินผลจากช้ินงาน รวมทั้ งหลกัฐานการส่ือสารท่ีมี
อยูใ่นระบบ โดยประเมินจากผูเ้รียน กลุ่มของผูเ้รียน
และผูส้อน  

1. ประเมินกระบวนการท างาน ประเมินโครงงาน 
โดยอา้งอิงจากผลงาน และบันทึกประจ  าวนั และ
ร่องรอยต่างๆท่ีใช้ในการส่ือสารในระบบ ทั้ งจาก
รายเด่ียว รายกลุ่ม รวมถึงจากผูส้อน 

ขอ้เสนอแนะ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศไทย ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเกาหลี 

1. ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนัของนักเรียนทั้ งสอง
ประเทศ ควรเน้นรูปแบบกจิกรรมและสภาพแวดล้อม
ท่ีค  านึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย  

1. กจิกรรมต่างๆ ในโครงการจะตอ้งด าเนินไปด้วย
การเรียนรู้ท่ีผสมผสานทั้ งเชิงวิชาการและความ
สนุกสนาน 
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ผลการสังเคราะห์การเขยีนบันทึกประจ าวัน (Reflection Note) 

 
Name & Surname D/M/Y Please summarize today's lesson learned 

and program 
Viewed in its beneficial point Viewed in its difficulties & 

Improvement point 
If there is a suggestion 

or other opinions, 
please describe it 

Please Check the 
following: Achievement 

Please Check the 
following: Satisfaction 

Rating 

Junghwan Kang 7/10/2010 Dialogue of different people and cultural study of 
Thailand. 

make many friends and learn other country's 
culture. 

The thing which does is difficult English. Like the messenger will be 
able to confirm whether to 
connection of the different 
person. 

4 4 3 

Roong Sairsuwan 10/7/2010 - I have new friends, I'm happy to talk with 
them. 

There is no difficulty at this time. - 4 5 3 

passuree 10/25/1995 OH!! everything is very exciting.I love this 
project.And i want to learn more! 

- - - 3 5 2 

Pattanee Nidhiwattana 10/7/2010 today is Online orientation activity .  
i didnt talk with my buddy today , because Choi 
Hyeongwoo is offline . 
but im talk with joon hyeok, buddy of my friend . 
he is very kind :D 
Its my first day that i will write Reflection Note , 
today im very excited when i know that i am the 
one of Thai-Korean Edutainment Exchange 
Program . 

make good relat ionship with buddy and 
friend :) 

I think we should know time when 
buddy will online . because if I and my 
buddy online at not the same t ime ..so 
we cant talk together :D 

I think we should know 
time when buddy will online 
. because if I and my buddy 
online at not the same t ime 
..so we cant talk together 
:D 

3 4 3 

Juthaporn 
Vipatpakpaiboon 

10/7/2010 I have new friend and talk to my buddy too. can use english better must know better about english don't have 5 5 4 

Phatarawan Saepoo 10/7/2010 For today. I  play this program on first time . My 
buddy is so cute. He has a good relat ionship. I 
think , this project is a good job for me :D  I hope 
that can learn English language more than better 
and I can learn experience from this project . 

9 /10 nothing .. I wanna go to Korea ! 
Please Let's me go haha ~ 

4 5 4 

Junghwan kang 7/11/2010 At web-board sent my introduction and sent the 
slip of paper to the friend. 

Appears to be being the possibility of 
meeting the many friends.  

The possibility of knowing the 
connection result of the friend will be. 

Is not. 5 5 4 

passuree klahan 10/25/1995 I have a new friend his name is jack <Korea> 
 
Very funny!! 

Have a new friend and nee Knowledge.Very 
good experience 

- - 4 5 3 

LEE EUN IL Sunday/july/2010 today i met new freind. she's name is Roong  
Sairsuwan.    she wanted call "yo" from me.   

 i was very happy to meet her.  
 

it is very nice to me. beacause i will learn to 
english 

i think it doesn't have any improvement 
point. 

 yet, i don't have. 4 5 4 

Niramol  Bunyupu 11/7/2010 -Make good relat ionship with new friends -Have new friends Today didn't talk with my buddy because 
he didn't online 

The time not match so I 
can't talk with my buddy 

2 4 3 

Pattanee Nidhiwattana 11/7/2010 today i didnt talk with my buddy again , 
but mybuddy reply my email this morning ;) 

today im talk with my thai friend all day hahah, :) 

have new friend i can't talk with my buddy because he is 
not online agian ;D 

time when i should online , 3 3 3 

Roong Sairsuwan 11/7/2010 Today I'm login to website, I can talk with my 
buddy on message and I used chat room to talk 
with Thai student. 

- No difficulty in this time. should have a schedule or 
another way for student 
to chat with there buddy. 
:) 

3 4 4 

Juthaporrn 
Vipatpakpaiboon 

11/7/2010 Today I talk to my buddy again through e-mail.  
I know him a litt le bit more. 

I can know how to ask in english more than 
yesterday. 

practice more don't have 5 5 4 

Kwanjira Aungkanukulwit 11/7/2010 Send message to my buddy and chat with Thai 
friends. 

can use more english when i send message 
to my buddy. 

Using language correctly. Don't have 4 4 4 

Joon Hyeok Kim 12/7/2010 I chatted with Thai freinds and made a facebook 
ID. 
I heard that they are elite students in their 
school. 

I'm pleased to meet them/ 

I chatted with Thai frirends They use many internet characters in 
English. So It's hard to understand. 

I think the chat room is 
litt le late.  

4 5 4 

lee yoon su 12/7/2010 I must chatting and message 
but now I will first do it  
It is interest ing   
when I enter the chat room , many buddy talk to 
each other 

^^  

There are many friend so  
I don't have chance to ask 
but I happy to meet buddys 

there are many people so I can't 
read,write etc...... 

Draw a map for meeting 
time please 

4 5 4 

Song Seung Hwan 7/12/2010 Chatting Learn English My English is approved No 5 5 3 

LeeJaeHak 12/7/2010 chatting chatting chatting chatting 4 4 2 
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Name & Surname D/M/Y Please summarize today's lesson learned 

and program 
Viewed in its beneficial point Viewed in its difficulties & 

Improvement point 
If there is a suggestion 

or other opinions, 
please describe it 

Please Check the 
following: Achievement 

Please Check the 
following: Satisfaction 

Rating 

Seung Min Ryu 12/7/2010 chatting chatting There has mo problem. Let's discussing well~ 4 4 2 

SungBin Jung 12/7/2010 Today I chatted to my buddy. It was interest ing. 
I hope to be good friend with my buddy. 

It was easy to be close to English It was hard to meet same t ime with my 
buddy. But through chatting with my 
buddy I can improve my English. 

Nothing. 5 5 4 

min hyuk han 12/7/2010 chat with Nammon Ruangrit. 
and spend message with to someone. 

Will help in learning English. This communication is difficult i don`t have Ideas 3 4 4 

Juthaporn 
Vipatpakpaiboon  

12/7/2010 I talk to my buddy again. use english better must practice more and more don't have 4 4 4 

Preeyaporn Kunuthai 12/7/2010 I have a new friend. I have to talk with new friend. 
I practice the english languang. 
 

I will lern more the languang. - 3 3 3 

passuree klahan 7/12/2010 have a new friend his name is yo - - - 3 5 2 

Niramol  Bunyupu 12/7/2010 -Make new friends -Have new korean friends Buddy not online TT' The time not match 4 4 2 

Kwanjira Aungkanukulwit 12/7/2010 Chat with friend and send message to my buddy.  Have new friend from different country and 
school. 

My buddy has not online in chatting 
room.  

Don't have 4 4 4 

Terapa Wangritthikraikul 12/7/2010  Today I learn English Math Computer and 

Social.Today I am very happy because Social is 
my favourite subject.  

 I learn English about Reported speeeh.learn 

Math about square root.learn computer 
about html.learn Social about Ayudthaya. 

 I will study hard.and I will repeat about 

lesson every day.  

 Today I am very 

tired.because I learn many 
subjects.555+ 

4 4 1 

ornjira chontanasawat  12/7/1994 I meet new Thai 'n Korea friends. 
I learn about Korea culture. 
How I do , if I meet Korean .  

I have new friend. 
I learn Korea culture , I like Korea culture. ; 
D  

It's so good :] 
but many file , I can't open ( ;;. .) 
I'm sorry ~ 

I want color in chat room . 
I want to meet and say 
with my buddy . but he 
don't online.  

4 5 4 

Junghwan Kang 7/12/2010 Chatting with many friends. There is a possibility of associat ing with the 
many friend, will be able to study English. 

The person is many too in one chatting 
room. 

Will make the various mind 
chatting room. 

5 5 4 

yoon-chul ,Lee Korea Today, I Was chatting to Thai friends. I think, 
today was very many means to me. First at all, I 
Made many friends to chatting. second, I was 
fostering my brave. Third, I learned English more 

and more. So, Today was means to me. 

Today, I was chatting to Thai friend.  
So, I could had a leadership, and I had a 
brave today.  

Difficult ies -  Um.. Today was my first 
time that I was chatting to the others 
country's people. So, I'm so nervous. 
that's today's difficulties. 

Improvement - I beat my nervous. 
That's today's improvement. 

nothing yet~ 5 4 4 

Pattanee Nidhiwattana 12/7/2010 today i didnt talk with my buddy agian :D  
but i talk with another freind it very fun , hahaha 
we make good a relationship together. ;)   

make a lot of friend . 
practice more english skill . 

where is my buddy TOT ?? hahah dont have any suggestion 
for today :D 

4 5 4 

Joon Sang Yoo 12/7/2010 I chatted my buddy and thai-teacher. I learn English. no We build a consensus from 

singer,soap opera and 
culture. 

3 3 3 

이윤수 1/8/2010 today I can know "face book"  
my friend learned to me  
so I entered "face book"  

it is difficult for me to talk to the other  
but now we can talk more  easier 

I think there are no problems  
everybody is kind  

I  Satisfied all program 3 5 4 

Preeyaporn Kunuthai 13/07/2010 I learn about languang. I get more languang. I will learn more than this. not have. 2 2 3 

Phatarawan Saepoo 13/07/2010 haha ~  I'm so happy whenever I into this chat 
room ~ 
 
I meet my new friens ~ I'm so happy really ~ 

- Know difficult words 
- to talk with  other is better more than in 
the past 

Nothing .. Let.s go to Korea !! 5555 5 5 4 

Sujeerath Tangsiripornkul 13/07/2010 Just known each other and read etiquette. Improve my English. Some vocabulary are too difficult ies. Not thing^^ 4 4 3 

Terapa Wangritthikraikul 13/07/2010   Today I learn Social.Learn P.E. , English , Math 
and Science  

  Today P.E. I learn about Volleyball.I think 
when I play volleyball I am Happy. 

  I want to learn math more than today 
that I learn. 

 Today I very tired.because 
I play volleyball. 

4 4 1 

wiramon jaimun 13/07/10 Should react polite ,don't do something that make 
buddy boring or angry and smile all t ime.Talk 
interest ing 

Help us for create questions to ask buddy. Sometimes I don't have question to ask  Advise topic to talk with 
buddy 

4 4 3 

Niramol  Bunyupu 13/07/2010 -make new friends again -Have  new korean friends 

-Have new knowlege 

korean people online at night TT' The time not match TT' 4 4 3 

Pattanee Nidhiwattana 13/07/2010 today i was start study about Project Based 
Learning,Communicative learning  
and Collaborative Learning , it very long but i will 
try my best to understand them! 

exchange Culture with buddy again ..i didnt talk with my buddy ..but i 
talk with another friend :) haha 

very long Content for study 
TT^TT  

4 4 4 

Juthaporn 

Vipatpakpaiboon 

13/07/2010 Today I can know about project-based learning 

(PBL) and I talk to many korea student by using 
english too. 

I can know that what PBL mean. 

I can use english languge better. 

sometimes I and korea student can't 

understand each other. 
So I must learn how to use english 
more. 

don't have 4 4 4 

Yoon - chul , Lee. 13/7/2010 I was Chatting. I learn English more. I learn English and I can communicate the 
other country's people . 

Difficult ies - Today's Difficult ies are 
nothing. 

Nothing.. 5 5 4 
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Name & Surname D/M/Y Please summarize today's lesson learned 

and program 
Viewed in its beneficial point Viewed in its difficulties & 

Improvement point 
If there is a suggestion 

or other opinions, 
please describe it 

Please Check the 
following: Achievement 

Please Check the 
following: Satisfaction 

Rating 

Improvement  - I Can communicate Thai 

students~ 

Kwanjira Aungkanukulwit 13/007/2010 Talk with Korean student about food and basic 
word of korea. 
but my buddy has not online. 

oppa is mean brother use to sister called her 
brother. 
have other friend of different school and 
country. 

talk to much. Don't have 4 4 4 

Roong Sairsuwan 13/7/2010 Today I have  Project Based Learning, file 

Communicative learning and PDF document 
Collaborative Learning 
but I'm not do it now. I think I will do it on 
Tomorrow or 
the day after tomorrow :) 

I have to practice English skill but not 

anymore because I didn't use another things 
except chat room and message. 

Not difficulty in this t ime. - 3 4 4 

JoonHyeok Kim 13/7/2010 learned about online lecture and discussed with 

Thai friends 

Online Lecture Some of Thai friends used Thai. So I 

couldn't understand that 

They have to use English 4 3 4 

Sung-Bin Jeong 14/7/2010 Chat with my friends about online lecture. Close to friends Nothing Tell me where is today's 
assignment 

4 4 3 

Preeyaporn Kunuthai 14/07/2010 I have a new friend. 
I have a new language. 

I get the language and friend. practice language. not have 2 2 4 

passuree klahan 7/14/2010 Korea food . Korea word and nice friend :'D - - - 4 5 1 

Juthaporn 
Vipatpakpaiboon  

14/07/2010 today i talk to korea student again. can use more english. must know more. don't have 4 4 3 

Terapa Wangritthikraikul 14/07/2010  I learn about the test.  I have new friend.  I know many vocabulaly.  I have many korea 
friends.They are very 
lovely. 

4 4 2 

kwanjira Aungkanukulwit  7/14/2010 have a new friend.and learn new  lesson - - - 4 5 2 

Niramol  Bunyupu 14/07/2010 -read the thing that will come out in the test. -know the thing that will come out in the 
test 

-the chatroom have many people TT' The time not match TT' 4 4 2 

Junghwan Kang 7/14/2010 chatting with friends Can make many Is an international friends Chat only English Will be able to confirm 
whether to connection of 

the friends. 

5 5 2 

Phatarawan Saepoo 14/07/2010 haha ~ Talk with another friends with Eng 
dialogue . 

Learn difficult vocabulary. Nothing. Nothing. 5 5 2 

Roong Sairsuwan 14/07/2010 I can read Active listening skills and Questioning 
skills 

Today I read Communicative learning and 
Collaborative Learning. I print it out for carry 
to read on paper in other t ime when I don't 
use internet network. 
And today I used the chat room to talk with 
Korean students. I'm very happy to do that 
^^ 

No difficulty in this time. - 4 5 2 

ornjira chontanasawat 14/07/10 learn about project-based learning , 
Communicative learning 

none , I can't  the vocab. I want color in chat room : 
D 

3 3 2 

Preeyaporn Kunuthai 15/07/2010 I get send message with new friend. 
I have a new language. 

I get language and new knowledge. practice a language. not have. 2 3 3 

passuree klahan 7/15/2010 new reason! and new friend !! - - - 4 5 1 

kwanjira aungkanukulwit  7/15/2010 new friend new knowledge. 

 
  

- - - 4 5 1 

Juthaporn 
Vipatpakpaiboon 

15/07/2010 Today I talk to my friend. I can use more english. Practice more english don't eave 4 4 2 

Niramol  Bunyupu 15/07/2010 -read about what wiil come out in the test  -know what will come out in the test  Time not match TT' Time not match 3 3 1 

Pattanee Nidhiwattana 15/07/2010 today i learn review about the online lecture :) know more about Collaborative Learning ~ a lot of thing to learn agian ,, but im 
unterstand more.. 

not have :D 4 3 1 

yoon chul , Lee 15/7/2010 lecture~ in fact, today, I was chatting~ 
Brave...  

nothing today.. Nothing~ 5 5 3 

chaninta chuanchaisit  16/7/53 i'm sent messages to my buddy. With new friends. we don't chat online. none. 2 3 2 

ornjira chontanasawat 16-07-2010 I learn question skills ,reading skills, writ ing skills, 
presentation skills and listening skills 

I have new knowledge of communicative I can't understand vocab. I want color in chatroom 3 3 2 

wiramon jaimun 16 07 2010 About writ ing skill and reading skill practise wirting skill  When enter the word in chatroom It so 
slow 

have sound like msn 4 4 2 
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Name & Surname D/M/Y Please summarize today's lesson learned 

and program 
Viewed in its beneficial point Viewed in its difficulties & 

Improvement point 
If there is a suggestion 

or other opinions, 
please describe it 

Please Check the 
following: Achievement 

Please Check the 
following: Satisfaction 

Rating 

Kwanjira Aungkanukulwit 16/07/2010 Talk in chatting room with friend have more friend use more english languaเ - 4 4 2 

Junghwan Kang 7/16/2010 Chatting with many friends Can make many friend English is very difficult  Nothing 5 5 2 

yoon-chul,Lee 16/7/2010 Project-based Learning, Communicative and 
Collaborative Learning 

Know the basic Learning. and I learn 
communicative and collaborative Learning. 

Difficult ies - It is so hard that I 
Understand English menual. 
Improvement -  Know the basic 

Learning. 

Please Add Korean and 
Thai's language in English 
manual. 

4 3 2 

Juthaporn 
Vipatpakpaiboom 

16/07/2010 I talk to my friend more and more. I  can use more english. Practice more english don't have 4 4 2 

Roong Sairsuwan 16/07/2010 Today I learned a detail of 'Communicative 
Learning' 
- Active listening skills 

- Questioning skills 
- Negotiat ing skills and assertiveness 
- Nonverbal communication skills 
- Mutual understanding as result of effective 
communication 
- Reading skills 

 

Listening skills and questioning skills are 
important for interpersonal communication. 

I want to talk with my buddy about all of 
things, 
but he isn't online for a long time. 

- 4 3 2 

Punrawee sitthirat 14/07/2010 -tradit ional food of korea. 
-world cup 2010, make me about habit of 
korea,they love their country very much so they 
always love and cheer their football team. 

I know about traditional food of korea.for 
example, Gimchi,Kimbap,Ddeok bokki etc. 

Difficulity:About traditional Food of 
korea. I don't know about 
them,exept,Gimchi but I never eat them 
haha. 
Improvement:I search for the internet 
and I found the pictures&information 

about them.So I have knone about them 
And Iwant to eat them of all.^^   

- 4 4 2 

Junghwan Kang 7/17/2010 Chatting with thai friends Can make many friends English nothing 5 5 2 

Kwanjira Aungkanukulwit 17/07/2010 Talk in chatting room Have more friend don't have don't have 4 4 2 

Preeyaporn Kunuthai 17/07/2010 I have to chat with another people in program 
I share the knowledge with another people in 
program 

I get friend,knowledge and language. I have practice the language. not have. 4 4 3 

Pattanee Nidhiwattana 17/07/2010 today i do the test  (first t ime) TT TT 
very hard . but i will study more and make a good 
score on the second test 

know more about this program :) exam is very hard , hahaha  dont have any suggestion 
;D 

3 3 1 

Passuree Klahan 17/07/2010 chat  - - - 4 4 1 

Roong Sairsuwan 17/07/2010 i took 'Pre-assessment Quiz Communicative and 
Collaborative Test Quiz' 

I learned how to use all of skills. I think pre-assessment quiz 
communicative and collaborative test 
quiz is so hard. haha :) 

- 5 5 2 

Akecavit Ainumtip 17/7/10 I've learnt that how can we communicate each 

other easily. Eg,, Introduce yourself and keep 
being friendly to everyone.  
 
Ps. Even these summary weren't 100% abt what 
I studied from today. But this is what the theme 
is. 

N/A More responsible.. no comment 4 5 2 

Song 17/07/10 I can't learn something bacause I visit this site 
very late. 

Nothing Nothing Nothing 3 3 1 

lee yoon su 18/7 2010 Pre-Assessment I have never read many Sentence in English  
 Reading is hard, but that was an interest ing 
experience 

Unfamiliar words , Too long sentences is 
difficult  

I wanted to ask for 
teancher when I write the 
Pre-Assessment 

2 5 2 

Juthaporn 

Vipatpakpaiboon 

18/07/2010 today I have a test . I pass the test. must learn more. - 3 3 1 

Junghwan Kang 7/18/2010 quiz Can know program English nothing 5 5 1 

ornjira chontanasawat 18/07/10 I have test knowledge about project-based 
learning learned from online lecture. 

project-based learning. Test is very hard. I want color in chatroom 
5555. 

3 3 1 

Juthaporn 
Vipatpakpaiboon  

19/07/2010 today i have the second test. my score is ok. don't have don't have 4 4 1 

JunghwanKang 7/19/2010 quiz, chatting with teacher can now many information English nothing 5 5 2 

lee yoon su 20/7 2010 Select project topics I can have my team soon no ,it is easy for me to Select project 
topics 

I think that it is interesing 
to play with friend 

5 5 2 
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Name & Surname D/M/Y Please summarize today's lesson learned 

and program 
Viewed in its beneficial point Viewed in its difficulties & 

Improvement point 
If there is a suggestion 

or other opinions, 
please describe it 

Please Check the 
following: Achievement 

Please Check the 
following: Satisfaction 

Rating 

but I wanted to Thai friends 

who I know 

passuree klahan 7/21/2010 test ,.chat with my friends - - - 4 4 2 

Junghwan Kang 7/21/2010 chatting with friend Can make many friend English nothing 5 5 2 

Jun Woo Park 2/13/1997 Korea and Thai is another culture. 

And this program is effic ient 

 Create a difficult project I don't have opinion 4 5 2 

Yoon - chul, Lee 22/7/2010 Choose one about project.And let me introduce 
my self to them. 

I closed My team members.. Difficult ies - I DOn't Know about Thai 
food. 
Improvement - English ability..? haha.. 

I don't . 5 4 1 

Juthaporn 
Vipatpakpaiboon 

22/07/2010 I am introduce myself to my group webborad. I can know my friend better. don't have don't have 4 4 2 

passuree klahan 7/25/2010 chat with my group about project work  - - - 5 5 2 

eun il lee today i learn  Submit Team Building Form 
Assignment .  
this is not perfect , beacause thai friends are 
holiday^^ 

 we know thai friends , so i'm funny soso^^ i don't have any one 5 5 2 

passuree klahan 28  july 2010 group work!!! - - - 4 5 1 

eun il 30/7/2010 i become leader, so i send message! my  team~!  
   and i'll submit team buliding  tomorrow^^  

 it is make teamwork~~! n o no i don't ~!!** 5 5 3 

passuree klahan 7/30/2010 start to do team building form - - - 3 4 1 

Roong Sairsuwan 30/7/2010 today i talk to my group members for tell them to  
see the example form and how to make the work. 

learning each other in the group. in my team, 
member aren't online in same t ime 
that makes work difficult. 
i feel bad :( 

- 3 3 4 

terapa wangritthikraikul 29/07/2010  I learn about vocabulary that I chat with korean 
friend. 

I know many vocabulary. I dont know meaning some words. 
 

I talk with my friend. 3 3 3 

Juthaporn 
Vipatpakpaiboon 

31/07/2010 today i discuss about the name of my team and 
slogan too. 

make more relat ionship to my group better. I must online to check what happen in 
one day everyday. 

don't have 4 4 3 

passuree klahan 8/1/2010 chat about project - - - 4 5 1 

lee yoon su 1/8/2010 chatting for our team building whenever we talk to , we can have 
friendship  

they usually enter the chatting room .but 
I always enter the chattng room 

I want to call them 
......haha just kidding 

I don't know well 

5 3 2 

 
 
สรุป 
มีนักเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 - 4.00  จ านวน  48 คร้ัง หมายถึง ทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยู่ในระดบัดีมาก 
มีนักเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.00 - 2.99  จ านวน  40 คร้ัง หมายถึง ทกัษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยู่ในระดบัดีปานกลาง 
มีนักเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.99  จ านวน 18 คร้ัง หมายถึง ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกนัอยู่ในระดบัไม่ดี   
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ตวัอย่างการตดิต่อส่ือสารผ่านเคร่ืองมอืส่ือสารในระบบ  
 

Chat Room 
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Web board 
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ตวัอย่างผลงานที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมโครงงานแบบผสมผสานฯ  
 

Application  
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Team building 
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Project Proposal 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

เอกสารที่ใช้ในการวิจัย 
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Application form 
 

1. Personal Information 

 

Name  Photo 

E-mail Address   

Date of Birth  

Economy  

Address  

 

 

Hobbies  

 

 

2. Educational Background 

 

Level Name of school Major Year/month 

High School    

    

Middle School    

    

 

 

3. Language and Computer skill 

 

English Language skill  Excellent  Good  Fair  Poor 

 

Computer skill  Excellent  Good  Fair  Poor 

 

 

4. Self Introduction (Please introduce yourself related to your interest.) 
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5. Pre-Project Report : Please describes your project that you would like to do 

 

Project Theme:   Art & Culture 
     Travel agency 
     Innovation 
     Food and dessert 

     Movie and Music 

Project Title 
 

Objectives 

 
 
 
 

Activity 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Output 
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เอกสารประกอบการปฐมนเิทศ 
 

I. Curriculum 

 

1. Title 

 Thai-Korean Edutainment Exchange Program 

 

2. Purpose 

   To exchange Thai and Korean student for enhance communicative and collaborative skills based on 

APEC Edutainment Exchange Program.  

3. Curriculum 

 

    Thai-Korean Edutainment Exchange Program provides online and offline curriculum based on 

collaborative project based learning, blended learning and APEC Edutainment Exchange Program as 

following:  

 

Preparative Activities:  

 Online lecture: Participants take online lecture to understand project based learning, 

communicative and collaborative learning. 

 Online test: After completion of online lecture, participants take the online test to prove 

their pre-understanding and skill. 

 Online team building: The important procedure of pre-activities is team building (key 

success factor of collaborative and project based learning). Participants set up team role and 

responsibility by themselves so they will master the practices of dialogue and discussion in 

order to success team project. 

 Online project planning: Team lead the project planning together in their group by online 

communication tools that provided on website. All of activities are free of imposed asks or 

teacher imposed rules but under the facility and guidance of teachers. Team must submit 

project planning before process experiential learning activities. Project proposal should 

contain the following: project title, role and responsibility, objectives and  work plan including 

a summary of activities. 
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Experiential Learning Activities 

 

 Collaborative study: Participants carry out team project through Project Based Learning 

approach. It leads participants to do the appropriate project based on their interest by team-

based working. They will analyze their experience by reflecting, evaluating, and 

reconstructing it in order to draw meaning from it in the light of prior experience.     

 Interim evaluate:  Formative evaluation was used in this process to evaluate and feedback 

team project as following criteria: 1) quality 2) creativity 3) project procedure 4) presentation 

technique. The interim evaluation process under the supervision of teachers in order to 

improve the final project.   

 Final report preparation:  The final report should provide a clear and concise of summary 

undertaken, inputs, outputs, conclusions, recommendations and any problems encountered 

and solutions offered.  

 

Evaluative Activities:  

 Presentation and Feedback:  Final team project presents to all of participants and 

teachers to evaluate and feedback. Participants need to submit the post report on their 

outcomes. Authentic assessment would be used in this project. Participants  also develop 

communication skills during their project presentation.  

 Online post assessment:  After completion all of activities, participants take online post 

assessment to prove their communicative and collaborative skills.  

 Follow up and feedback program: After participation experiential learning activities, 

participants follow and feedback program procedure for evaluate and improve next program. 

Set up alumni to continue relationship. 
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II. Schedule for Thai-Korean Edutainment Exchange Program 

Preparative- Activities 

Step Activity Venue Period 

1) Application 

 - Online Application 

Website 5 days 

   : Basic information 

   : Attitude/Personal interested 

   : English language skill 
 

2) Approved 

 - Evaluate application: Criteria; 

Computer literacy skill, English 
language skill, and pre-project report Website 2 days 

 - Announce the participants 

3) Orientation 

 - Online orientation 

Website, chat 
room, webboard, 

instant 
messenger 

1 week 

   : Term of program 

   : Schedule 

 - Buddy game 

   : Matching between Thai and 

Korean student 

   : Buddy role; take care each other, 
learning together 

4) Online lecture 

 - File: PPT, PDF 

Website 1 week  - Content: Project Based Learning, 
Communicative learning, Collaborative 
learning 

5) Pre-assessment 
 - Test based on online lecture 

Website 5 days 
 - Retest in case of failure 

6) Select project topics 

 - Provide the project theme based on 
edutainment: Art& culture, 
Technology Website: 

Questionnaire, 
webboard 

2 days  - Student select the project  

 - Group student into project and 
announce them to website  

  

7) Team building 

 - Team building according to the 
project theme in which the 
participants are interested 

Website, chat 
room, webboard, 

instant 
messenger 

1 week 

 - Selecting team leader and role 
distribution 

 
 

  

8) Project planning 

 - Gather information based on the 
project Website, chat 

room, webboard, 
instant 

messenger 

12 days 
 - Plan the project procedure: 
experiential learning activities 

 - Propose the project planning 
(Project proposal form) 

9) Interim evaluation 

 - Safe Website: 

Questionnaire, 
webboard 

2 days 

 - Low cost - High performance 

 - Creative 
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Preparative- Activities 

Step Activity Venue Period 

10) Edit and submit 
project planning 

 - Edit project planning according the 
feedback 

Website 1 week  - Submit the project proposal 

 - Prepare the facilitation for the 

experiential learning activities  

 

Experiential Learning Activities 

Step Activity Venue Period 

11) Orientation 

 - Open ceremony 

Hall  1st day 

   : Term member introduction 

   : Program procedure 

 - Icebreaking games 

 - Culture night 

12) Team activities 

 - Team Meeting 

Hall  
1st - 3rd 

day 

 - Action on project 

   : Religion and Culture  

   : Travel agency 

   : Innovation 

   : Food and dessert 

   : Movie and music 

 - Interim report 

 - Individual reflection 

13) Evaluation 

 - Quality  

Hall  3rd day 
 - Creative 

 - Presentation Technique 

 - Project operation 

14) Team activities 

 - Team Meeting 

Hall  4th-5th day 

 - Action on project 

   : Religion and Culture  

   : Travel agency 

   : Innovation 

   : Food and dessert 

   : Movie and music 

 - Report on project 

 - Individual reflection 

15) Final report 
preparation 

 

 - Prepare the project presentation Hall  6th day 
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Evaluative Activities 

Step Activity Venue Period 

16) Presentation & 
Feedback 

 - Present team project 

Hall  7th day 

 - Evaluate and feedback 

 - Team award 

 - Closing ceremony 

 

17) Post assessment - Post assessment Website 7th day 

 
18) Follow up & 
Feedback Program 
 

 - Following & feedback program  Website 1 week 

 
 

 

III. Guideline 

 

 

1. Tasks for participants 

 Preparative Activities (Online):  Online lecture, online test, team building and project 

planning should be taken before the participant participates in the Exchange Program through 

the websites below after registering the participant’s ID and PW.  

 Online Application: Online application 

 Online Lecture: Learning online on project based learning, communicative skill and 

collaborative skill 

 Pre-Assessment: Online test (retest if failure) on contents learned from lecture 

 Team Building: Team building via internet communication tools 

 Project Planning: Project proposal. 

 

 Experiential Learning Activities (Offline) 

 Team project : Project will done by team based on collaborative learning and 

communication learning 

 Team meeting 

 Action on project 

 Write team blog 

 Individual reflection note on the website 

 Final report preparation 

 

 Evaluative Activities (Offline & Online) 

 

 Presentation & Feedback : Team presents final project via report and presentation 
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 Post-Assessment: Participant assesses post assessment to evaluate communicative and 

collaborative skills. 

 Follow up program and set up alumni: Participant give any recommendations and 

comments to program organizer and set up alumni on websites. 

2. Guidelines for team activities 

 Participant join The Thai-Korean Exchange Program based on collaborative –project based 

learning, blended learning and APEC Edutainment Exchange Program to enhancing collaborative and 

communication skills, should be follow these principle: 

Collaborative learning:  

Participant considers the structured learning team group roles as following: 

 Leader - The leader is responsible for keeping the team on the assigned task at hand. 

S/he also makes sure that all members of the team have an opportunity to participate, 

learn and have the respect of their team members. The leader may also want to check to 

make sure that all of the team members have mastered the learning points of a team 

project.  

 Recorder - The recorder picks and maintains the team files and folders on a daily basis 

and keeps records of all team activities including the material contributed by each team 

member. The recorder writes out the solutions to problems for the team to use as notes 

or to submit to the instructor. The recorder may also prepare presentation materials 

when the team makes oral presentations to the class.  

 Reporter - The reporter gives oral responses to the class about the team's activities or 

conclusions.  

 Monitor - The monitor is responsible for making sure that the team's work area is left the 

way it was found and acts as a timekeeper for timed activities.  

 Wildcard - The wildcard acts as an assistant to the team leader and assumes the role of 

any member that may be missing.  

Participant should interact as a team member are as following: 

 Develop and share a common goal. 

 Contribute your understanding of the project: questions; insights and solutions.  

 Respond to, and work to understand, others' questions, insights and solutions. 

 Each member empowers the other to speak and contribute, and to consider their 

contributions.  

 Commitment to attend, prepare and be on time for meetings.  
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 Have discussions and disagreements focus on issues, avoiding personal criticism.  

 Take responsibility for a share of the tasks and carry them out on time. 

 Each member of the group is responsible to not only contribute his/her strengths, but 

also to help others understand the source of their strengths. 

Communicative learning:  

 Participant must able to:  

 Articulate thoughts and ideas effectively using oral, written and nonverbal 

communication skills in a variety of forms and contexts.  

 Listen effectively to decipher meaning, including knowledge, values, attitudes and 

intentions.  

 Use communication for a range of purposes (e.g. to inform, instruct, motivate and 

persuade).  

 Utilize multiple media and technologies, and know how to judge their effectiveness a 

priori as well as assess their impact.  

 Communicate effectively in diverse environments.  

In order to success in communication, participant should be: 
 Listening more carefully and responsively. 

 Explaining your conversational intent and inviting consent. 

 Expressing yourself more clearly and completely. 

 Translating complaints and criticisms into requests. 

 Asking questions more ―open-endedly‖ and more creatively. 

 Express more appreciation. 

 

IV. Etiquette 

 

South Korea 

Korean Family Values 

. The family is the most important part of Korean life.  

. In Confucian tradition, the father is the head of the family and it is his responsibility to provide food, 
clothing and shelter, and to approve the marriages of family members.  
. The eldest son has special duties: first to his parents, then to his brothers from older to younger, 

then to his sons, then to his wife, and lastly to his daughters.  
. Family welfare is much more important than the needs of the individual.  
. Members of the family are tied to each other because the actions of one family member reflect on 
the rest of the family.  

. In many cases the family register can trace a family's history, through male ancestors, for over 500 
years. 
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Meeting Etiquette 

. Greetings follow strict rules of protocol.  

. Many South Koreans shake hands with expatriates after the bow, thereby blending both cultural 

styles. 

. The person of lower status bows to the person of higher status, yet it is the most senior person who 

initiates the handshake.  

. The person who initiates the bow says, "man-na-suh pan-gop-sumnida", which means "pleased to 

meet you."  

. Information about the other person will be given to the person they are being introduced to in 

advance of the actual meeting.  

. Wait to be introduced at a social gathering.  

. When you leave a social gathering, say good-bye and bow to each person individually. 

Gift Giving. 

. Gifts express a great deal about a relationship and are always reciprocated.  

. It is inconsiderate to give someone an expensive gift if you know that they cannot afford to 

reciprocate accordingly.  

. Bring fruit or good quality chocolates or flowers if invited to a Korean's home.  

. Gifts should be wrapped nicely.  

. The number 4 is considered unlucky, so gifts should not be given in multiples of 4.  

. Giving 7 of an item is considered lucky.  

. Wrap gifts in red or yellow paper, since these are royal colours. Alternatively, use yellow or pink 

paper since they denote happiness.  

. Do not wrap gifts in green, white, or black paper.  

. Do not sign a card in red ink. 

. Use both hands when offering a gift.  

. Gifts are not opened when received. 

Eating and Dining 
 

• Don’t pour your own drink, but offer to pour others' drinks. If you deny to pour for someone, 

if will be offensive. Women pour only men's drinks, and never another woman's drink. A woman can 

pour her own drink though. If you want a refill, drink all of your drink, otherwise, don’t drink all of 

your drink. 

• Wherever you see a "No Tipping" sign, don’t tip. Koreans find that if you tip, then it will be 

offensive. 

• Always agree to your host to seat you. The seat of honor is the seat looking at the front door, 

and if you are seated there, it is polite to protest slightly. 

• It is polite to pass or accept food or drink with your right hand while your left hand supports 

your forearm/wrist. 

• The person who invites pays the bill for everyone. However, it is polite to offer to pay. When 

two people are dining, usually the younger person pays for the older person. 

• After dinner, the host may invite his guests to go drinking. Don't refuse this invitation 
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Body Language 
•  

• Never touch, pat, or backslap a Korean that is not your relative or close friend. 

• Always pass and accept things with your right hand, with your left hand supporting the wrist. 

• To beckon someone, extend your arm palm down, and move your fingers in a scratching 

motion. 

• Never point with your index finger. 

Greeting 
 

• When greeting (and saying bye to) an elder, keep both legs straight and together, put both 

arms stiffly by your side, keep your back straight, and bend from the waist.  Keep the head down and 

do not look at the elder. 

• While bowing, say, ―an nyung hah sae yo‖ (the greeting phrase).  Bow not too fast or slow. 

• If it is the first time meeting the person, give a detailed introduction about yourself. 

• Koreans avoid saying ―no‖, so ―yes‖, may not mean, ―yes‖. 

• You shouldn’t squeeze hard when shaking hands. 

• Never talk about Korean culture, even if it is complimentary, earshot to a Korean. 

 

Public Behavior 
 

• Do make sure you are not loud or boisterous in public. 

• Don’t make excessive physical contact. This includes back slaps, shoulder touches and hugs. 

• Do ensure that you are quiet when on public transportation. Talking on a cell phone or 

listening to loud music is not appreciated. 

• Don’t blow your nose around others. Make sure you excuse yourself to do it privately. 

• Do cover up any exposed tattoos you have, especially while at work. 

Thailand 
The Thai, have a strong value system and are very conservative people. These easy going 

people adore and respect their Monarch and the royal family. Subtle by nature, they have immense 
pride in their cultural heritage, history and well-established monarchy.  
     Followers of Buddhism, the Thai are usually calm, composed and peace loving people. Polite 
to the core they prefer not to display emotions in public and are generally forgiving. In this non-
confrontational society it is disgraceful to show impatience, anger or even raise your voice as these 
are considered signs of weakness and lack of mental strength and control. So it will serve better for 
all foreigners to keep a check on their temper 

 
Modest dress 
     A clean and conservative appearance is absolutely necessary when dealing with border 
officials, customs clerks, local police, and bureaucrats. A great deal of ill feeling has been generated 

by travelers who dress immodestly. When in doubt, look at the locals an dress as they do. Shorts are 
considered improper and low-class attire in Thailand, only acceptable for schoolchildren, street 
beggars, and common laborers …not wealthy tourists! Except at beach resorts, you should never 
wear skimpy shorts, halter tops, low-cut blouses, or anything else that will offend the locals. Long 
slacks and a collared shirt are recommended for men in urban environments. Women should keep 
well covered. Swim-wear is only acceptable on the beach. 
 
Emotions 
    Face is very important in Thailand. Candor and emotional honesty - qualities highly prized in 

some Western societies - are considered embarrassing and counterproductive in the East. Never lose 
your temper or raise your voice no matter how frustrating or desperate the situation. Only patience, 
humor, and jai yen ( cool heart ) bring results in Thailand. 
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A graceful welcome 
    Thailand's traditional form of greeting is the wai, a lovely prayer-like gesture accompanied 
with a little head nodding. Social status is indicated by the height of your wai and depth of your bow: 
inferiors initiate the wai, while superiors return the wai with just a smile, under no circumstances 
should you wai waitresses, children, or clerks-this only makes you look ridiculous! Save your respect 
for royalty, monks, and immigration officials. 
     The 'wai' can be used to great effect on foreigners. Imagine if you will that you have just 
arrived from a delayed 12 hour flight, you are hot, tired, and somewhat short tempered. You arrive at 
your hotel to be greeted by the beautiful 'wai', this graceful unexpected gesture can easily dispel your 
short temper, making you content ( sabai jai )   
 
 

Table manners  
• A fork and spoon are the usual eating utensils. However, noodles are often eaten with 

chopsticks. 

• The spoon is held in the right hand and the fork in the left. The fork is used to guide food on 

to the spoon. Sticky rice, a northern Thai delicacy, is often eaten with the fingers of the right hand.  

• Most meals are served as buffets or with serving platters in the centre of the table family- 

style.  

• You may begin eating as soon as you are served.  

• Leave a little food on your plate after you have eaten to show that you are full. Finishing 

everything indicates that you are still hungry. 

• Never leave rice on your plate as it is considered wasteful. The words for food and rice are 

the same. Rice has an almost mystical significance in addition to its humdrum 'daily bread' function. 

• Never take the last bite from the serving bowl.  

• Wait to be asked before taking a second helping.  

• Do not lick your fingers. 

 
Relationships &Communication 

• Relationships develop slowly and do not flourish after one meeting; it may take several 

meetings.    

• Always be respectful and courteous when dealing with others as this leads to the harmonious 

relationships necessary within business. 

• Thai communication is formal and non-verbal communication is often more important than 

verbal communication.  

• Rank is always respected. The eldest person in the group is revered. 

• It is difficult for most Thais to say no, so you must be cognizant of their non- verbal 

communication. 

• Watch your body language and facial expressions, as these will be believed over your words. 
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เอกสารการเรยีนออนไลน ์

I. Project-based learning 

Project-based learning (PBL): best defined as instruction relating questions and technology 
relative to the students everyday lives to classroom projects. Students form their own investigation of 
their own group which allows students to develop valuable research skills. The students engage in 
design, problem solving, decision making, and investigative activities. It allows students to work in 
groups or by themselves and allows them to come up with ideas and realistic solutions or 
presentations. Students take a problem and apply it to a real life situation with these projects. 

Project-based learning (PBL) provides complex tasks based on challenging questions or problems that 
involve the students' problem solving, decision making, investigative skills, and reflection that include 
teacher facilitation, but not direction. Project Based Learning is focused on questions that drive 
students to encounter the central concepts and principles of a subject hands-on. 

With Project-based learning students learn from these experiences and take them into account and 
apply them to their lives in the real world. PBL is a different teaching technique that promotes and 
practices new learning habits. The students have to think in original ways to come up with the 
solutions to these real world problems. It helps with their creative thinking skills by showing that 
there are many ways to solve a problem. 

Structure 

Project-based learning (PBL): is an approach for classroom activity that emphasizes learning activities 
that are long-term, interdisciplinary and student-centered. This approach is generally less structured 
than traditional, teacher-led classroom activities; in a project-based class, students often must 
organize their own work and manage their own time. Within the project based learning framework 
students collaborate, working together to make sense of what is going on. Project-based instruction 

differs from inquiry-based activity by its emphasis on collaborative learning. Additionally, project-
based instruction differs from traditional inquiry by its emphasis on students' own artifact construction 
to represent what is being learned. 

Elements 

The core idea of project-based learning is that real-world problems capture students' interest and 
provoke serious thinking as the students acquire and apply new knowledge in a problem-solving 
context. The teacher plays the role of facilitator, working with students to frame worthwhile 
questions, structuring meaningful tasks, coaching both knowledge development and social skills, and 
carefully assessing what students have learned from the experience. Advocates assert that project-
based learning helps prepare students for the thinking and collaboration skills required in the 
workplace. 

Rigorous and in-depth Project Based Learning: 
 is organized around an open-ended Driving Question or Challenge. These focus 

students’ work and deepen their learning by centering on significant issues, debates, 

questions and/or problems.  
 creates a need to know essential content and skills. Typical projects (and most 

instruction) begin by presenting students with knowledge and concepts and then, once 
learned, give them the opportunity to apply them. PBL begins with the vision of an end 
product or presentation which requires learning specific knowledge and concepts, thus 

creating a context and reason to learn and understand the information and concepts.  
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 requires inquiry to learn and/or create something new. Not all learning has to be 
based on inquiry, but some should. And this inquiry should lead students to construct 
something new – an idea, an interpretation, a new way of displaying what they have learned.  

 requires critical thinking, problem solving, collaboration, and various forms of 
communication. Students need to do much more than remember information—they need 
to use higher-order thinking skills. They also have to learn to work as a team and contribute 
to a group effort. They must listen to others and make their own ideas clear when speaking, 

be able to read a variety of material, write or otherwise express themselves in various modes, 
and make effective presentations. These skills, competencies and habits of mind are often 
known as "21st Century Skills".  

 allows some degree of student voice and choice. Students learn to work independently 
and take responsibility when they are asked to make choices. The opportunity to make 
choices, and to express their learning in their own voice, also helps to increase students’ 
educational engagement.  

 incorporates feedback and revision. Students use peer critique to improve their work to 
create higher quality products.  

 results in a publicly presented product or performance. What you know is 
demonstrated by what you do, and what you do must be open to public scrutiny and critique.  

Step:  
1. Selecting Project Topics  

2. Training Students 

3. Collecting Information 

4. Scaffolding Process 

5. Organizing 

6. Reflection 

7. Synthesis 

8. Assessment 

 
Outcomes 

More important than learning science, students need to learn to work in a community, thereby taking 
on social responsibilities. The most significant contributions of PBL have been in schools languishing 

in poverty stricken areas; when students take responsibility, or ownership, for their learning, their 
self-esteem soars. It also helps to create better work habits and attitudes toward learning. In 
standardized tests, languishing schools have been able to raise their testing grades a full level by 
implementing PBL. Although students do work in groups, they also become more independent 
because they are receiving little instruction from the teacher. With Project-Based Learning students 
also learn skills that are essential in higher education. The students learn more than just finding 
answers, PBL allows them to expand their minds and think beyond what they normally would. 
Students have to find answers to questions and combine them using critically thinking skills to come 
up with answers. 

Criteria for Authentic:  Project-Based Learning 

 
Students today are using online resources to create research reports. They are designing, critiquing, 

and presenting products using interactive technologies. Here are some guidelines and criteria for 
evaluating the effectiveness of problem- and project-based learning in your classroom.  

1. Allows for a variety of learning styles  
2. "Real" world oriented - learning has value beyond the demonstrated competence of the 

learner  
3. Risk-free environment - provides positive feedback and allow choice  
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4. Encourages the use of higher order thinking skills and learning concepts as well as basic facts  
5. Utilizes hands-on approaches  
6. Provides for in-depth understanding  
7. Accessible for all learners  
8. Utilizes various modes of communication  
9. Assessment is congruent with instruction, i.e. performance-based  
10. Students are responsible for their own learning  
11. Students have ownership of their learning within the curriculum  
12. Projects promote meaningful learning, connecting new learning to students' past 

performances  
13. Learning utilizes real time data - investigating data and drawing conclusions  
14. The learning process is valued as well as the learning project  

15. Learning cuts across curricular areas - multidisciplinary in nature  
16. Teacher is a facilitator of learning  
17. Student self-assessment of learning is encouraged  

II. Collaborative learning 

Collaborative learning is an educational approach to teaching and learning that involves groups of 
learners working together to solve a problem, complete a task, or create a product. Collaborative 

learning is based on the idea that learning is a naturally social act in which the participants talk 
among themselves. It is through the talk that learning occurs.  

There are many approaches to collaborative learning:  

1. Learning is an active process whereby learners assimilate the information and relate this new 

knowledge to a framework of prior knowledge.  

2. Learning requires a challenge that opens the door for the learner to actively engage his/her 

peers, and to process and synthesize information rather than simply memorize and 

regurgitate it.  

3. Learners benefit when exposed to diverse viewpoints from people with varied backgrounds.  

4. Learning flourishes in a social environment where conversation between learners takes place. 

During this intellectual gymnastics, the learner creates a framework and meaning to the 

discourse.  

5. In the collaborative learning environment, the learners are challenged both socially and 

emotionally as they listen to different perspectives, and are required to articulate and defend 

their ideas. In so doing, the learners begin to create their own unique conceptual frameworks 

and not rely solely on an expert's or a text's framework.  

Thus, in a collaborative learning setting, learners have the opportunity to converse with peers, 
present and defend ideas, exchange diverse beliefs, question other conceptual frameworks, and be 

actively engaged 

Collaborative learning (CL) is instruction that involves students working in teams to accomplish a 
common goal, under conditions that include the following elements (Johnson, Johnson, and Smith, 

1991):  

1. Positive interdependence. Team members are obliged to rely on one another to achieve 

the goal. If any team members fail to do their part, everyone suffers consequences.  
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2. Individual accountability. All students in a group are held accountable for doing their 

share of the work and for mastery of all of the material to be learned. 

3. Face-to-face primitive interaction. Although some of the group work may be parceled 

out and done individually, some must be done interactively, with group members providing 

one another with feedback, challenging one another's conclusions and reasoning, and 

perhaps most importantly, teaching and encouraging one another. 

4. Appropriate use of collaborative skills. Students are encouraged and helped to develop 

and practice trust-building, leadership, decision-making, communication, and conflict 

management skills. 

5. Group processing. Team members set group goals, periodically assess what they are doing 

well as a team, and identify changes they will make to function more effectively in the future.  

Collaborative learning is not simply a synonym for students working in groups. A learning exercise 
only qualifies as CL to the extent that the listed elements are present. 

Characteristic:  
 Work effectively with diverse teams.  

 Be helpful and make necessary compromises to accomplish a common goal.   

 Demonstrate ability to work effectively and respectfully with diverse teams.  

 Exercise flexibility and willingness to be helpful in making necessary.  

 compromises to accomplish a common goal.  

 Assume shared responsibility for collaborative work, and value the individual.  

 contributions made by each team member. 

Participant considers the structured learning team group roles as following: 

 Leader - The leader is responsible for keeping the team on the assigned task at hand. S/he 

also makes sure that all members of the team have an opportunity to participate, learn and 

have the respect of their team members. The leader may also want to check to make sure 

that all of the team members have mastered the learning points of a team project.  

 Recorder - The recorder picks and maintains the team files and folders on a daily basis and 

keeps records of all team activities including the material contributed by each team member. 

The recorder writes out the solutions to problems for the team to use as notes or to submit to 

the instructor. The recorder may also prepare presentation materials when the team makes 

oral presentations to the class.  

 Reporter - The reporter gives oral responses to the class about the team's activities or 

conclusions.  

 Monitor - The monitor is responsible for making sure that the team's work area is left the way 

it was found and acts as a timekeeper for timed activities.  

 Wildcard - The wildcard acts as an assistant to the team leader and assumes the role of any 

member that may be missing.  

Participant should interact as a team member is as following: 

 Develop and share a common goal. 
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 Contribute your understanding of the project: questions; insights and solutions.  

 Respond to, and work to understand, others' questions, insights and solutions. 

 Each member empowers the other to speak and contribute, and to consider their 

contributions.  

 Commitment to attend, prepare and be on time for meetings.  

 Have discussions and disagreements focus on issues, avoiding personal criticism.  

 Take responsibility for a share of the tasks and carry them out on time. 

 Each member of the group is responsible to not only contribute his/her strengths, but 

also to help others understand the source of their strengths. 

III. Communicative Learning 

Listening and questioning skills are important components of effective interpersonal 
communication.  

Active listening skills - there are concrete indicators for active listening:  

 

concentration on the topic of conversation 

 

appropriate selection of main points (useful and non-useful information) 

 

understanding of information 

 

demonstration of interest, verbal and non-verbal reactions 

Questioning skills  

Questioning skills are important for good communication. However, many people (including learners) 

prefer not to ask questions or answer them (e.g. because of shyness or previous bad experience). So 
the first task for you as an adult educator is to motivate your learners to be more active in 
participating in discussions.  

For effective communication we need to know the purposes of questioning (Why are we asking?), 
types of question for each situation and ways of questioning.  

Usually people question to: 

 

obtain, explore, probe and clarify information, opinions and proposals 

 

encourage someone to talk 

 

obtain reactions to concrete ideas 

 

check accuracy or facts or agreement 

 

identify problems, needs, and expectations 

 

seek for solutions to the problems 

 

test for understanding 
 

If the purpose is to be achieved we need to use the appropriate type of question at an appropriate 
time and in a suitable sequence. There are different types of question:  
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Open - they don't suggest only one true answer (What do you think about x?, etc.) 

 

Closed - they suggest giving one of several listed answers, or simply "Yes" or "No". ("Is everything 

OK?", etc.)  

 

Probing - they are open in nature, but are aimed to seek more information, to go deeper, to 
explore or clarify opinion ("Tell me more about why you think that..?") 

 

Hypothetical - they are used for testing imagination, seeking solutions to problems and looking for 
agreement (" If you had your time again what would you do?")  

There are also the following types of questions which are not appropriate to a learning situation:  

 

Leading - they 'lead' the recipient into a particular answer - truthful or not ("Your health is good, 
isn't it? Do you think I am right?")  

 

Vague - they suppose multiple or additional precise answers ("Tell me all about computers"; "What 

do you think about life?‖ etc.)  

 

Multiple - they are very long (in fact they contain more than one question), confused and difficult 
to remember and understand ("Tell me why it happened, what you did, what you are going to do 
to make sure it doesn't happen again and why didn't you stop it anyway?") 

 

Demeaning - they demean any answer and usually lead to feelings of bitterness and resentment 
("Don't you think it was unnecessary to ask that question?") 

When you are working with your team on questioning skills it is useful to keep in mind the following 
recommendations for questioning and responding:  

 

ensure that learners feel comfortable in a questioning environment 

 

where possible use open questions, aimed at a higher level of thinking 

 

use prompting questions to respond to silence or incorrect responses 

 

do not use sarcastic or hostile responses with learners 

 

give positive and supportive feedback 

Negotiating skills and assertiveness  

There are different approaches to negotiating 

 

separating people from the problem(s) 

 

focusing on interests, not on positions 

 

thinking of options before making decisions 

 

agreeing criteria against which to judge outcomes 

People could react in different situations in passive, aggressive, manipulative and assertive way. 
Explain to your learners that: 

 

if they are passive others may feel powerful or frustrated 
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if they are aggressive others may feel angry or intimidated 

 

if they are manipulative others may feel powerless or taken advantage of 

 

if they are assertive others know where they stand and feel respected; it encourages them to be 
assertive 

Nonverbal communication skills (body language) 

There are two aspects of nonverbal communication: 

 

to understand the messages given by body language 

 

to be aware of your body language and the message it is communicating 

Mutual understanding as a result of effective communication 

To reach mutual understanding in a study situation you have to have a good level of personal 
communication skills and to teach your learners about such skills. You have to have the right 
conditions for mutual understanding, that means: 

 

to be 'open minded' 

 

to pay attention to language expressions 

 

to allow time for communication 

 

to use suitable tone  

 

to be concise  

 

to care about learners 

 

to listen when the others are speaking and to observe them 

For the purposes of learner motivation you have to show you are listening by: 

 

asking additional questions 

 

giving an opinion 

 

using supportive language 

 

repeating key words and phrases 

 

summarizing what has been said 

 

keeping an appropriate facial expression 

 

maintaining eye contact 

 

smiling 

 

leaning forward 

 

keeping an open pose 

Inappropriate body language could include: 
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looking bored 

 

looking at your watch 

 

turning towards the door 

 

staring out of the window or '"through' the speaker to the ceiling or to the floor 

Remember that your personal communication style can be a model for your learners in their efforts to 
develop their own communication skills. 

Reading skills 

Reading is a core activity of study and it is very important for learners to be aware of the deeper 
impact of their reading. The underlying purposes of reading are:  

 

familiarization with new ideas and information 

 

expansion of vocabulary 

 

development of thinking 

 

looking at problems from different angles 

You can work with learners to help them read more effectively and help them to develop skills to:  

 

clarify what they are looking for 

 

find information quickly 

 

use a recommended reading list effectively 

 

examine sources effectively 

 

select relevant information 

 

make maps of ideas 

 

read effectively 

 

concentrate 

 

use additional technical equipment 

Based on these steps learners should be able to build a personal strategy to develop and improve 
reading effectiveness.  

To help learners engage with the ideas in the text they could do the following:  

 

define the task 

 

Underline or highlight the key points (only if the text is your own personal property!) 

 

take notes 

 

stop to look ahead or back in the text when the thread of the argument has been lost 

 

critically analyze a short section 
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check across to other sources 

 

summaries the key points  

 

monitor progress 

 

change the approach when necessary 

To be effective readers your learners have to be able to work out what they are trying to achieve and 
how well they are progressing 

Writing skills 

Writing is a challenge and one of the most rewarding aspects of study. Adult learners have different 
levels of writing skills due to their education, practice, study experience. For less experienced people 
writing assignments can be a serious obstacle. At the beginning of the course you need to establish 

your students' writing skills in order to help those who need to improve them.  

You may wish to suggest some of the following exercises to improve writing:  

 

develop a writing habit - ask learners to write daily about events from their life  

 

write for five minutes - ask learners to write on a self-selected topic for 5 minutes it is possible to 
extend time for writing but within some limits  

 

write from prompts - ask learners to imagine something that inspires them for creative writing  

 

make a life chart - ask learners to imagine their life as a chart and to write in detail about one 
event of her/his life  

Some learners worry about writing. You can discuss their anxieties with them and suggest practical 
activities for overcoming writer's block, e.g.:  

 

brainstorm about the topic 

 

scribble - write down whatever comes to mind 

 

"it is only a draft" - think of each piece of writing as a something needed to be developed 

 

write in pencil - ensuring you have to come back and rewrite 

 

start anywhere (in any order) - you can re-arrange your thoughts later 

 

write by talking - before starting to write speak your thoughts aloud 

 

use the computer - it is easier to change text 

 

take regular breaks 

Presentation skills 

During their study period learners may have to make different presentations - individually or as part 
of a group. You may wish to discuss with your learners the importance of the following presentation 
elements: 

 the goal of the presentation (aim and/or objectives) 
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 plan; structure (introduction, main body, conclusion)  

 introduction - how to engage your audience from the start 

 conclusion - how to summaries the content.  

 the audience - their specific characteristics, expectations, interests and attitudes, previous 

knowledge and skills 

 the room - does the room layout impact on where you stand to make your presentation? 

 the time limit - how long is available to present the information?  

 supportive materials - visuals, tools or equipment, office materials, handouts  

 communication skills - clear audible voice, body language  

 group interaction/management - will the audience be involved, and if so, what skills are 

required to manage the exchanges? 

When developing a presentation, learners may find it helpful to work through the following steps: 

Step 1. Assess your presentation skill level, by answering the questions:  

 

How do you see yourself as a presenter? What is your style of presenting?  

 

What are your strengths in presenting? How do they fit into how you see yourself as a presenter? 

 

What kind of presentation do you have trouble with and why? How do you feel when faced with 
them? How do you handle them? How would you like to handle them?  

 

Which presentation skills do you wish to grow and develop? What changes would you like to make 
to your current presentation behavior? What new strengths in presentation behavior would you 
like to develop? What new presentation skills would you like to acquire?  

Step 2. Consider the audience:  

 

What does the audience already know? Have they seen previous presentations on the same 
subject? 

 

What is the behavior of the participants likely to be?  

 

What is their attitude to listening and participation likely to be?  

Step 3. Define your objectives in maximum details: 

 

how much time will you need for everyone's activity: to speak, to write, to communicate, to get 
feedback, for brainstorming, demonstration, etc. (make a detailed time log)?  

 

what are the results you want to achieve? 

 

gaining general information (new knowledge) 

 

acquiring a new skill 

 

reaching a common decision 
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imposing personal position (idea) 

 

Other 

 
 

Step 4. Determine the content of your presentation according to aims and audience. 

Ensure yourself that the content is:  

 

interesting  

 

relevant to the topic  

 

clearly understood  

 

appropriate  

 

could be presented in the time available  

 

relevant to the aim and objectives 

Step 5. Prepare visual aids (don't forget: stickers, markers and other technical aids).  

Think about:  

 

the aim of the visual aids  

 

size 

 

size of letters and pictures (for overhead transparencies)  

 

colours  

 

originality (why not joke?)  

 

enough quantity of materials 

 

variety of material  

Step 6. Notes - these are to remind you of key points and the logical sequence of your 
presentation. They are not for reading out loud.  

Step 7. Structure of the presentation  

A) Introduction 'Tell them what you are going to talk about' 

 

Take their attention starting in an attractive way 

 

Connection with the previous presenter (it's not obligatory, but it's good) 

 

Convince people, that it's important to listen to you 

 

Introduce the order (main elements) of presentation 

 

Define the question 
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Inform about outcomes - what the people will know or will do at the end of your presentation 

B) Main body of presentation - Problem presentation in the best way:  

 

the problem and the way it will be presented 

 

presentation of information - step by step - logically and consequentially 

 

applicability - connection with audience needs (or with a part of it), with practice as well 

C) Summary - Tell learners (or ask them to tell you) what you have spoken about - what you tried to 

do and what has happened. 

Step 8. Behavior during the presentation: 

 

Verbal communication  

  
 

speed of talking  

   monotony 

   voice  

 

Non-verbal communication:  

   appearance 

   body language 

   eye contact 

   physical contact 

   distance - as physical quantity and as a communication feeling 

 

Interaction with audience by:  

   questions - don't leave any question without attention 

   answer/comments, which you will require from the audience 

Step 9. Practice of the presentation  

Explain to your learners that they need to do a practice presentation to ensure that it will go as 
planned. This is particularly important when giving team presentations. 

Remember: 

 

Don't read!  

 

Put your information into short manageable blocks  

 

Allow time for unplanned situations!  

 

Don't be put off by provocations!  

 

Smile!  
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Don't overrun your allotted time  

 

Practice, practice, practice! 

 

Be sure you are the best specialist in this topic and the best presenter at this moment 

 
Listening Skills 

You probably spend more time using your listening skills than any other kind of skill. Like other skills, 
listening takes practice.  
 

What does it mean to really listen? 
Real listening is an active process that has three basic steps.  

1. Hearing. Hearing just means listening enough to catch what the speaker is saying. For 

example, say you were listening to a report on zebras, and the speaker mentioned that 

no two are alike. If you can repeat the fact, then you have heard what has been said. 

2. Understanding. The next part of listening happens when you take what you have heard 

and understand it in your own way. Let's go back to that report on zebras. When you 

hear that no two are alike, think about what that might mean. You might think, "Maybe 

this means that the pattern of stripes is different for each zebra." 

3. Judging. After you are sure you understand what the speaker has said, think about 

whether it makes sense. Do you believe what you have heard? You might think, "How 

could the stripes to be different for every zebra? But then again, the fingerprints are 

different for every person. I think this seems believable." 

Tips for being a good listener 

1. Give your full attention on the person who is speaking. Don't look out the window or at 

what else is going on in the room. 

2. Make sure your mind is focused, too. It can be easy to let your mind wander if you think 

you know what the person is going to say next, but you might be wrong! If you feel your 

mind wandering, change the position of your body and try to concentrate on the 

speaker's words. 

3. Let the speaker finish before you begin to talk. Speakers appreciate having the chance to 

say everything they would like to say without being interrupted. When you interrupt, it 

looks like you aren't listening, even if you really are. 

4. Let yourself finish listening before you begin to speak! You can't really listen if you are 

busy thinking about what you want say next.  

5. Listen for main ideas. The main ideas are the most important points the speaker wants to 

get across. They may be mentioned at the start or end of a talk, and repeated a number 

of times. Pay special attention to statements that begin with phrases such as "My point 

is..." or "The thing to remember is..." 

6. Ask questions. If you are not sure you understand what the speaker has said, just ask. It 

is a good idea to repeat in your own words what the speaker said so that you can be sure 

your understanding is correct. For example, you might say, "When you said that no two 

zebras are alike, did you mean that the stripes are different on each one?" 
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7. Give feedback. Sit up straight and look directly at the speaker. Now and then, nod to 

show that you understand. At appropriate points you may also smile, frown, laugh, or be 

silent. These are all ways to let the speaker know that you are really listening. 

Remember, you listen with your face as well as your ears! 

 

Thinking fast 
Remember: time is on your side! Thoughts move about four times as fast as speech. With 
practice, while you are listening you will also be able to think about what you are hearing, 

really understand it, and give feedback to the speaker. 
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เอกสารประกอบการสรา้งทมี 

 
Team Building Form 

 
 

1. Name of Team ………………………………………………………………………………………. 

2. Team Slogan   ………………………………………………………………………………………. 

3. Member Introduction: Please introduce friends in your team 

 

No.1  

Name  

Economy  

Date of Birth  

Hobbies  

Special skills  

 

No.2  

Name  

Economy  

Date of Birth  

Hobbies  

Special skills  

 

No.3 

Name  

Economy  

Date of Birth  

Hobbies  

Special skills  
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4. Team Role and distribution 

 

No. Name Position Responsibility 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

***Position: Leader, Recorder, Reporter, Monitor, and Wildcard 
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เอกสารประกอบการขยีนรา่งโครงการ 

Project Proposal Form 

Please fill in the blank about your project 

Name of Team  

Team Slogan  

 

Project Title  

 

Member Introduction 

Role Name Position Activity 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Purpose of Project  

 

Principle Activities  

 

 

 

 

 

 

 

Objectives: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Project Overview:  

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

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

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

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

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

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

Action Plan 

Objective Methodology 

General Objective Specific Objectives Strategies Activities 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Project Output:  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารการเขยีนโครงการ 

Project Design Form 

 

Project Title  

Name of Team  

List of Members 

Name Role& Responsibility 

  

  

  

  

  

 

Objectives: 

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

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

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

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

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

Project Overview:  

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Action Plan 

Objective Activities Time table Participants 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Budget 

Items Details Budget 

   

   

   

   

   

 

Project Output:  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารบนัทกึประจ าวนั 

Reflection Note Form 

All the participants are requested to write the daily reflection note (1 time per day).  
 Date……./……../……. 

Project Title 

 

 

Name of Team 

 

 

Please summarize today's lesson 

learned and program 

 

 

 

Viewed in its beneficial point 

 

 

 

 

Viewed in its difficulties & 

Improvement point 

 

 

 

If there is a suggestion or other 

opinions, please describe it 

 

 

 

 

Please Check the following 

Achievement 

 
(Good) 5    4     3     2     1 (bad) 
 
Satisfaction 
 
(Good) 5    4     3     2     1 (bad) 
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แบบประเมนิความรู ้
I. Problem Based Learning Test 

 

1. What is the concept of the project-based learning? 

a) Project-based learning is the use of classroom projects, intended to bring about deep 

learning, where students use technology and inquiry to engage with issues and 

questions that are relevant to their lives. 

b) Project-based learning is a student-centered instructional strategy in which students 

collaboratively solve problems and reflect on their experiences. 

c) Project-based learning is an approach for classroom activity that emphasizes learning 

activities that are long-term, interdisciplinary and student-centered. 

d) a, b, and c are correct. 

 

2. Which one is not the step of the project-based learning? 

a) Presenting 

b) Selecting project topic 

c) Building team 

d) Collecting information 

 

3. Which is the core idea of project-based learning? 

a) The real-world problems capture students' interest. 

b) The student works individually 

c) The teacher plays the role of a facilitator. 

d) The student creates a need to know essential content and skills. 

 

4. How is the assessment carried out in the project-based learning? 

a) Assessment by teachers only. 

b) Assessment by the procedure, product and presentation. 

c) Assessment by both students and teachers. 

d) b and c are correct. 

 

5. What is the role of students in the project-based learning? 

a) Students find sources, conduct research, and hold each other’s  

responsibility for learning and the completion of tasks. 

b) Students totally work individually. 

c) Students do the project assigned by a teacher and every process is done under the 

directions of a teacher. 

d) Students learn and do the project by themselves without teacher’s advice. 

 
II. Collaborative Learning Test 

 
1. What is the concept of the collaborative learning? 

a) Collaborative learning is an educational approach to teaching and learning that 

involve groups of learners working together to solve a problem, complete a task, or 

create a product. 
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b) Collaborative learning is based on the idea that learning is a naturally social act, in 

which the participants talk among themselves. 

c) Collaborative learning is an instruction that involves students working in teams to 

accomplish a common goal. 

d) a, b, and c are correct. 

 

2. Which one is not the element of the collaborative learning? 

a) Positive interdependence 

b) Individual accountability 

c) Group processing 

d) Working effectively with and individually. 

 

3. How do you interact as a team member?  

a) Develop and share a common goal. 

b) Take responsibility for a share of the task and carry them out on time. 

c) Have discussions and disagreements focusing on issues and avoiding personal 

criticism.  

d) a, b, and c are correct. 

4. According to the role and responsibility, which one does not match? 

a) Leader - The leader is responsible for keeping the team on the assigned task at hand. 

b) Recorder - The recorder writes out the solutions to problems for the team to use as 

notes or to submit to the instructor.  

c) Reporter - The reporter gives oral responses to the class about the team's activities 

or conclusions.  

d) Monitor - The monitor is responsible for making video or taking a picture to 

capture all team activities.  

5. Which is not be the characteristic of the collaborative learning?  

a) Working effectively with and individually. 

b) Be helpful and make necessary compromises to accomplish a common goal.   

c) Exercise flexibility and willingness to be helpful in making necessity.  

d) Assume shared responsibility for collaborative work, and value the individual.  

 

III. Communicative Learning Test 

 
1. In order to succeed in communication, you should not be 

a) Listen more carefully and responsively. 

b) Express serious arguments, complaints and criticisms  

c) Explain your conversational intent and invite consents. 

d) Express yourself more clearly and completely. 

 

2. What should be the outcome of having communicative skills?  

a) Articulating thoughts and ideas effectively using oral, written and nonverbal 

communication skills in a variety of forms and contexts.  
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b) Listening effectively to decipher meaning, including knowledge, values, attitudes and 

intentions.  

c) Utilizing multiple media and technologies, and knowing how to judge their 

effectiveness effective priorities as well as assess their impact.  

d) a, b, and c are correct. 

 

3. Which question is not appropriate to a learning situation?  

a) If you had your time again, what would you do? 

b) Tell me more about why you think that..?"  

c) Tell me why it happened, what you did, what you are going to do to make 

sure it doesn't happen again and why you didn’t stop it anyway? 

d) What do you think about x? 

 

4. How can we reach mutual understanding in a study situation? 

a) Be 'open minded' 

b) Pay attention to language expressions 

c) Listen when others are speaking and observe them  

d) a, b, and c are correct. 

 

5. When developing a presentation, you may find it helpful to work through the following steps. 

Which one is not the relevant step? 

a) Considering the audience. 

b) Determining the content of the presentation according to aims and the audience. 

c) Structuring of the presentation. 

d) Reading the script all time. 
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แบบประเมนิทกัษะการสือ่สารและการท างานรว่มกนั 

Communicative and Collaborative Skills Test 
 

Planning 
1st Situation 

 
You are selected to be the representative of your school students to join the Students’ Exchanged 
Thai-South Korea Project. The first activity is doing a project work online with your five group 
members, Thai and Korean students. Each group should show the topic that you are interested in. 
The teacher will announce the project topic and the names of group members for each group.  The 

group members should introduce yourself, named your group and show your interested project topic 
you want to do. 
Related to 1st Situation, please answer the questions 1-3. 
1. After having the names of the group members. You should proceed to do the project.  

Questions: How do you set up the objectives of the project? 
a) Introduces the goals or objectives by e-mail or web board.  (level 3) 

b) Waiting for group members’ opinions, then gradually added others. (level 2) 

c) Give some opinions but do not contradict. (level 1) 

 

2. Describe each step of the cooperated work processes in sharing the roles of responsibilities such 

as the group leader, the secretary and the committee members. Describe the methodology of 

communication. 

a) The members brainstorm through various ways of communication, share the roles 

and state the proper and appropriate responsibilities in each step. (level 3) 

b) Each member communicates through various ways of communication, and states 

the proper steps. (level 2) 

c) Each member states the steps of the project procedures individually, then introduce 

to the group in their commitment communication. (level 1) 

3.  How do you make agreement in the procedures of cooperated working? 

a) Demonstrate group compromise in sharing opinions, agreement on the items and 

discipline of working. (level 3) 

b) Demonstrate group agreement on the items and discipline of working. (level 2) 

c) Pay attention to the leader’s opinion and follow the procedures of cooperated 

working. (level 1) 

 
Working 

2nd Situation 

 
You are voted to be the group leader by the group members, considering from your personal 
information, special performance presented in your web board. Then you are the leader to do the 
project tasks and activities. 

Related to the 2nd situation please answer the questions 4-6 
4.    As the group leader how do you plan to work within your group?  

a) Revises the tasks and the roles of each member in cooperated work. (level 3) 

b) The group members do cooperated work only in their roles. (level 2) 

c) The group members work for the assignment of the leader. (level 1) 

5.  How do you control group cooperated to proceed the project goal through their roles? 
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a) Revised the tasks commitment in cooperated work and group members’ 

brainstorming, and communicated all time. (level 3) 

b) Assigned the tasks, did agreement in cooperated project work, and sometimes 

communicated. (level 2) 

c) Assigned the tasks, did agreement in cooperated project work, and communicated 

when there was a problem. (level 1) 

6.   As a group member, what should you do more than the role of the group leader to promote for 
your group work? 

a) Offered helping for other group members do effective work for the group work 

project. (level 3) 

b) Asked if each of group members needed help to facilitate them. (level 2) 

c) Distributed tasks to group members according to their performance. (level 1) 

Discussion 
3rd Situation 

 
You and your group members were agreed to do cooperated project work, by e-mail, face book, 
instant messenger and web board for 14 days. 
Related to the 3rd situation please answer the questions 7-9 
7.  During doing cooperated work, how do you discuss with your group members, what was the 
principle   or methodology in exchanging knowledge discussion? 

a) Group brainstorming, through the appropriate ways of communication. (level 3) 

b) Group brainstorming, through the inappropriate ways of communication. (level 2) 

c) Expressing opinion individually in group members. (level 1) 

 

8.  Doing cooperating work, there may be the contradict opinion, how can you express your opinion 

in your group? 
a) Listened to other members’ opinion and gave reasonable supported. (level 3) 

b) Listened to other members’ opinion and gave supported to the idea which consistent 

with your idea only. (level 2)  

c) Listened to other members’ opinion but supported anyone. (level 1)  

 

9.  What would you do to persuade the group members and to conclude the issue of the project, if 
the discussion is not on the right ways.   

a) Used leading methodology to persuade the group members into the discussion issue 

and brainstorming to conclude the discussion. (level 3) 

b) Warned the group members to come into the discussion issue and brainstorming to 

conclude the discussion. (level 2) 

c) Warned the group members to come into the discussion issue and asked them to 

conclude the discussion. (level 1) 

 
Finding the solution of contradiction 

The 4th Situation 
 

 The group members did good cooperated work on the first state of the project. On the second state 
they collected the data and did group discussion, the members did their cooperated discussion and 
brainstormed to collect the data for the project. It revealed that the members’ opinions were both 
consistently and contradictory.  
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According to the 4th Situation, please answer the qustions10-12 

10. What should you do to make the misunderstanding group members feel not guilty in their late 

work? 

a) Accept the group work treat them tender and forget the fault. (Level 3) 

b) Describe the correct way to do the group work. (Level 2) 

c) Talk to the fault and describe the correct way to do the group work. (Level 1) 

 

11. As the group leader, how do you express the contradiction in your group? 

a) Set the issue in solving the problems and brainstorming. (level 3) 

b) Asked for the working problems to solve together. (level 2) 

c) Asked for the working problems to solve by your own. (level 1) 

 

12. How do you solve the problems of contradict in your group members? 

a) Identify the problems, brainstorm and analyze the problems to choose the best way 

to solve the problems through appropriated communication. (level 3) 

b) Talks about the issue and analyze the problems, then each member shows how to 

solve the problem through the communication. (level 2) 

c) Choose the suitable group member to be responsible in problem solving. (level 1) 

Presentation 
The 5th Situation 

 
On the third State of the project, you did cooperated project with Thai students, and you all realized 
the schedule of the project presentation.   You and your group members share and do cooperated 
work for preparing project presentation to the committee on time. 

According to the 5th situation, please answer the questions 13-15. 
13. What are your steps for the project presentation checking before presenting to the committee? 

a) Completely identified the sequence of the cooperated work steps consistent with the 

objectives or the project goals. (level 3) 

b) Identified the sequence of the steps consistent with the objectives or the project 

goals. (level 2) 

c) State how to work with the project consistent with the objectives, and non format in 

presenting. (level 1) 

14. How do you and your group members discuss about the presentation techniques? How do you 

do cooperated work in presentation? 

a) The group members brainstormed on appropriated presentation. (level 3) 

b) Each member talk about how to present the project work then concluded the result. 

(level 2) 

c) Individual group member shows his/her own presentation then reports to the group. 

(level 1) 

 

15. What should you do, when you group work presentation was badly commented and you group 

member felt unfair. 

a) Attend and accept the opinion, describe the project work meaningfully. (Level 3) 

b) Accept the opinion, describe the project work meaningfully. Do not express bad 

emotion. (Level 2)          

c) Describe the project with impolite spoken. (Level 1) 
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แบบประเมนิตนเองดา้นทกัษะการสือ่สารและทกัษะการท างานรว่มกนั 
 

Self-Assessment: Collaborative Skills 
 
 

Part I) Instructions: Check the most appropriate answer:  

 
 
1. In your work, do you make an effort to understand and contribute to the goals of the project?  

a) Sometimes _____   2 
b) Never _____ 1 
c) Always _____ 3 

 
2. Working in a group  

a) makes me nervous _____ 2 
b) helps me to get the job done _____ 3 

c) never works _____ 1 
 

3. When you work with a group, do you find it hard when you can’t do things your own way?  

a) Sometimes _____ 2 
b) Never _____ 3 
c) Always _____ 1 

 

4. Can you plan and make decisions with others?  
a) Most of the time _____ 3 
b) Sometimes _____ 2 
c) Never _____ 1 

 

5. Do you respect the thoughts and opinions of others?  
a) It depends _____ 1 
b) Always _____ 2 
c) Usually _____ 3 

 

6. Do you mind when other people offer you their ideas of how to solve a problem or take on a task?  
a) No, I like it _____ 3 

b) It depends _____ 2 
c) I would rather figure it out by _____ myself 1 

 

7. Are you comfortable asking others for help and advice?  

a) Most of the time _____ 3 
b) If I know them _____ 2 
c) Never _____ 1 

 

8. Would you like to take charge of a group of people, if they are working on something you know a lot 
about?  

a) I’d rather not, but I will _____ 2 
b) I couldn’t _____ 1 
c) Absolutely _____ 3 
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9. Do you think others see you as someone they can turn to for help or advice?  
a) I don’t know _____ 2 
b) Yes _____ 3 
c) No _____ 1 

 

10. If you had a problem with a task and you knew a fellow student had the answer, would you ask 
him/her for help?  

a) Always _____ 3 
b) Never _____ 1 
c) Sometimes _____ 2 

 
Part II) Instructions: Check the most appropriate behavior that you done:  

 

Rating Scale:  

                          5 = Excellent  

                          4 = Very Good  

                          3 = Good  

                          2 = Fair  

                          1 = Poor 

 

Your behavior 5 4 3 2 1 

1. Actively participated in a group.      

2. Understood and contributed to the group’s 

goals. 

     

3. Planned and made decisions with others 

and supported the outcomes. 

     

4. Respected the thoughts and opinions of 

others in the group. 

     

5. Sought a team approach and exercised 

―give and take‖ to achieve group results. 

     

6. Understood and worked within the culture 

of the group. 

     

7. Led, when appropriate, mobilizing the 

group for high performance. 

     

8. Stay together until the natural end of a 

discussion. 

     

9. Ask our partners for the why and how of 

their reasoning. 

     

10. Energize our partnership with humor, 

ideas, and enthusiasm when motivation is 

low. 
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Self-Assessment: Communicative Skills 

 
Part I) Instructions: Check the most appropriate behavior that you done:  

Rating Scale:     

                          1 = Completely false 

                          2 = Mostly false  

                          3 = Somewhat true/false  

                          4 = Mostly true  

                          5 = Completely true 

 

Your behavior 5 4 3 2 1 

1. I can detect the mood of others by looking at them 

as we converse. 

     

2. I tend to do most of the talking in conversations.      

3. I am able to resolve problems without losing control 

of my emotions. 

     

4. I find it easy to see things from someone else's point 

of view. 

     

5. When talking to people, I pay attention to their body 

language (ex. facial expression, hand movement, 

etc.). 

     

6. I find myself struggling to find the right words that 

will clearly express what I want to say. 

     

7. When I am angry, I admit it.      

8. I can tell when someone doesn't understand what 

I'm saying. 

     

9. I am completely at ease when a conversation shifts 

to the topic of feelings. 

     

10. I manage to express my ideas clearly.      

11. I tend to misinterpret people’s words.      

12. Emotionally charged situations make me 

uncomfortable. 

     

13. If I find a conversation boring, I’ll let my mind drift 

away. 

     

14. I express my opinions, even if others disagree with 

me. 

     

15. If I don’t understand someone’s explanation the first 

time around, I feel stupid asking for clarification. 
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Part II) Instructions: Check the most appropriate answer:  
 
16. When I discuss a topic 

a) I tend to talk about and focus on positive (good) aspects.  

b) I tend to talk about and focus on the negative (bad) aspects. 

c) I tend to complain. 

17. When I have a negative opinion or comment 
a) I just say it. 

b) I lead in with a positive comment first. 

c) I say nothing. 

  

18. When I receive unfavorable feedback 
a) I note where I need to improve. 

b) I get angry and defensive. 

c)  I deny the problem, make excuses, or plead ignorance. 

 
19. When I disagree with a person, 

a) I listen first; ask questions for clarification, then disagree non-judgmentally. 

b)  I quickly point out the person is wrong and why. 

c) When I disagree with a person, I say little or nothing. 

  
20. When I'm in a group, 

a) I tend to frown a lot. 

b) I tend to smile and use humor at appropriate times. 

c) I tend to be serious. 
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