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The study objectives were; 1) to develop blended learning model using collaborative and case – 

based learning 2) to conduct the experiment of blended learning model using collaborative and case – based 

learning. The samples were 37 undergraduate students registering in the Innovation and Information Technology 

In Education Course, in the second semester of 2013 academic year, from Sample Random Sampling. The 

research instruments were a questionnaire for instructors, a questionnaire for need learning management, 

teaching model, model assessment, lesson plans for the blended learning model using collaborative and case – 

based learning, learning management system or LMS, questionnaire for students’ opinion towards the blended 

learning model using collaborative and case – based learning, and critical thinking test, test of problem solving 

thinking , and the assessment form of team learning. The data were statistical analyzed by the following 

instruments percentage, mean, standard deviation, dependent t-test. Content analysis was employed in this 

research.  

 The results of the study revealed as follows: 

 1.  The blended learning model using collaborative and case – based learning name “BLCC 7 STEPS  

MODEL” which comprised 1) the input factors, such as teachers, learners, case study, technology, and 

circumstance in blended learning and 2) the process composed of the orientation stage and the operational stage 

of blended learning which contained 7 stages: stage 1; study the case assigned collaborative, stage 2; diagnose 

the problem collaborative by brainstorming, stage 3; create options collaborative for problem solving, stage 4; 

exchange or change the knowledge, stage 5;  evaluate the options and assign feasibility, stage 6; conclude and 

discuss the results, and stage 7; present and evaluate their assignments.3) the output factors, such as critical 

thinking problem solving thinking and team learning 4) Feedback  

         2.  The result of experimental from using the blended learning model using collaborative and case 

– based learning indicated that the competence of critical thinking statistically significant higher than before the 

implementation at .01. Problem solving thinking of undergraduate students from the faculty of education were 

statistically significant higher than before the implementation at .01. The competence of team learning in the 

blended learning model using collaborative and case – based learning was at a high level ( X = 4.41, S.D. =0.37) 

The opinion towards the blended learning model using collaborative and case – based learning was at a high 

level ( X = 4.09, S.D.  = 0.54)   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยการวิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในการปรับเปลี่ยน

การผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพตํ่าไปสูการใชความรูและ

ความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจฐานความรูเปนพลังขับเคลื่อนและ

ภูมิคุมกันประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน จากการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืนจะตองให

ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง  พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ

ของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดทําการศึกษาถึงผลกระทบตอคนและสังคมไทยไดรับ

การพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัยแตยังมีปญหาดานสติปญญา พบวาเด็กวัยเรียนมีมาตรฐาน

ความสามารถของผูเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ และ คิดสรางสรรค

คอนขางตํ่า (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559)   

             สอดคลองกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติม 2545  มาตรา 

22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปน้ี (1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะกระบวนการ

คิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) 

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน และทําเปน       

รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดาน

ตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ อันพึง

ประสงคไวในทุกวิชา (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ
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เรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ

วิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการ

เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มี

การประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติม 2545) จาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว ไดมีการพัฒนาผูเรียนโดยจัดกระบวนการเรียนรู จัด

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และฝกทักษะกระบวนการคิด การ

เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาจัดกิจกรรมใหผูเรียนได

เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการทํางานรวมกัน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552 ดังมาตรฐานคุณวุฒิระดับ     

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เปน

ศาสตรเกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการเรียนรู การผลิตครูใหมหรือการเตรียมครู 

และบุคลากรทางการศึกษากอนประจําการ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําการสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรยีนรู

ที่ไมเปนทางการ การจัดการศึกษาใน สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ประกอบดวยวิชาครูและวิชาเอก

ที่จะสอนทั้งในดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จึงมี

ลักษณะเปนสหวิทยาการซึ่งเช่ือมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร 

เพื่อพัฒนาคนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนาที่ย่ังยืน การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย การเรียนรู  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษา

พัฒนาข้ึนในตนเองจากประสบการณ ที่ ได  รับระหวางการ ศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรู ที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดาน ดัง น้ี 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ

ประพฤติอยางมี คุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม 

ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม

ศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม  

2.  ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจการนึกคิดและการ

นําเสนอขอมูลการวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆ และ

สามารถเรียนรูดวยตนเอง 
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 3.  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห

สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆในการคิด

วิเคราะหและการแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 

and Responsibility) หมายถึงความสามารถในการทํางานเปนกลุมการแสดงถึง ภาวะผูนําความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 

5.  ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง 

ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 

ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 งานวิจัยของพันธ ศักด์ิ  พลสารัมย  (2546) เรื่ อง การปฏิรูปการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา: การพัฒนากระบวนการเรียนรูในระดับปริญญาตรี จากการศึกษาพบวาสภาพ

ปจจุบันและแนวโนมเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียนไดรับผลกระทบจากปรัชญาในการจัดการศึกษา

ระดับโลกในเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูอยางตอเน่ือง และการเนนผูเรียนเปนสําคัญและการ

พัฒนาการเรียนรูจะพัฒนาโดยการเรียนรูทางไกล การเรียนแบบรวมมือ การเรียนรูโดยใชอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส การเรียนรูแบบนําตนเอง และการเรียนรูอยางมีความสุข ดังน้ัน จึงตองมีกลวิธีการ

ปฏิรูปการเรียนรู โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของครูจากการใหเปนการจัดการให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามปรัชญา ดวยการใชประโยชนจากแหลงความรูในชุมชนและศักยภาพที่

สถาบันมีอยู และการสรางเครือขายการเรียนรูเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และกลยุทธในการจัดการปฏิรูป

การเรียนรูจึงตองดําเนินการทั้งดานผูเรียน ผูสอน ดานวิธีการเรียนการสอน ดานหลักสูตร ดาน

ผูบริหาร ดานสภาพแวดลอม และดานการบริหารจัดการ 

จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา บัณฑิตจะตองมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขีด

ความสามารถสูระดับสากล เนนผูเรียนเปนสําคัญและการพัฒนาการเรียนรูโดยการเรียนแบบรวมมือ 

การเรียนรูโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ควรสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด สามารถ

แกปญหา และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดซึ่งการเรียนรูที่ชวยพัฒนาดานการคิด และผูเรียนรวมกัน

ทํางานกับผูอื่นได คือการใชวิธีการเรียนดวยกรณีศึกษา โดยที่ Ward (1998) ไดกลาวไววาการเรียน

ดวยกรณีศึกษา (Case-Based Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนไดนําเสนอปญหาที่

เปนจริง เพื่อจัดหาสถานการณใหกับผูเรียนตามวัตถุประสงคของการเรียน โดยใหผูเรียนไดเกิดการคิด

วิเคราะหสังเคราะห มีวิจารณญาณ การแกปญหา ประยุกตแนวคิด ทฤษฎี ในการวิเคราะห และ

ตัดสินใจ สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับ Cliff and Write (1999) ได

กลาววา การเรียนดวยกรณีศึกษา (Case-Based Learning) เปนการเรียนการสอนโดยใชกลวิธีในการ
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แสดงออกถึงหลักการ เน้ือหา ที่มีความสัมพันธกันในรูปของเรื่องราว (Story) การวาดรูป (Drawing) 

เอกสารรายงาน (Ddocuments) ขาว (news) ทีวี ละคร (Tv and Drama) บทประพันธ (Poems) 

เสียงเพลง (Songs) รูปภาพ (Paintings) เสียง (Sounds) การตูน (Cartoons) ปญหา (Problems) 

และสถานการณตางๆ (Situations) ซึ่งวิธีที่ใชในการแสดงออกของการสอนประกอบดวยการบรรยาย 

การอภิปรายกลุมยอยโดยเนนทักษะการทํางานเปนทีม (Collaborative Skill) และการแกปญหาเปน

หลัก (Problem-Based) ผูวิจัยไดนําข้ันตอนการเรียนดวยกรณีศึกษาดังที่นักวิชาการไดกลาวไวหลาย

ทาน ดังน้ี Easton (1992) แบงข้ันตอนการเรียนออกเปน 7 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันที่ 1 แนะนํากรณีศึกษา 

ข้ันที่ 2 จัดกลุมและวินิจฉัย ข้ันที่ 3 เปนข้ันรวมกันวิเคราะหปญหา ข้ันที่ 4 สํารวจทางแกปญหา ข้ันที่ 

5 ระบุความเปนไปได  ข้ันที่ 6 ประเมินผลทางเลือก ข้ันที่ 7 สื่อสารผลลัพธ รูปแบบการเรียนดวย

กรณีศึกษาของ Leo ( 2002) มี 5 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันที่ 1 การแนะนํากรณีศึกษา ข้ันที่ 2 จัดกลุมและ

วินิจฉัย ข้ันที่ 3 ระบุความเปนไปได ข้ันที่ 4 แนะนํากิจกรรมการเรียนรู ข้ันที่ 5 นําเสนอ/อภิปราย

และใหผลปอนกลับ รูปแบบการเรียนดวยกรณีศึกษาของ Anderson( 2004 )มี 6 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันที่ 

1 คัดเลือกขอมูลที่จําเปนในการนําไปใช ข้ันที่ 2 ตัดสินชนิดของปญหาที่จะศึกษา ข้ันที่ 3 นําทฤษฎี

หรือวิธีการมาใชสังเคราะห ข้ันที่ 4 สํารวจทางแกปญหา ข้ันที่ 5 ดําเนินการตามทางเลือก ข้ันที่ 6 

แนะนํากิจกรรมการเรียนรู รูปแบบการเรียนดวยกรณีศึกษาของ Choi and Lee (2009) มี 5 ข้ันตอน 

ดังน้ี ข้ันที่ 1 วินิจฉัยปญหา ข้ันที่ 2 วิเคราะหปญหา ข้ันที่ 3 สํารวจทางแกปญหา ข้ันที่ 4 ดําเนินการ

ตามทางเลือกข้ันที่ 5 นําเสนอ/ อภิปรายและใหผลปอนกลับ รูปแบบการเรียนดวยกรณีศึกษาของ 

นคร พันธุณรงค (2549) มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันที่ 1 ข้ันการเลือกเรื่องที่จะศึกษา ข้ันที่ 2 ข้ันการสราง

ประสบการณเดิม ข้ันที่ 3 ข้ันการแสวงหาความรูใหม  ข้ันที่ 4 ข้ันการเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันที่ 5 ข้ัน

การวิเคราะหสรุปและรายงานผล  

             การเรียนดวยกรณีศึกษาผูวิจัยไดเลือกใชกรณีศึกษาแบบสถานการณ (The Situation                  

Case) เปนการศึกษาที่นิยมใชกันเพราะเปนการเลาเรื่องจากสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน 

เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแกปญหาได ไมวาจะเปนเหตุการณ ในการ

แกปญหาที่ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว (Reynolds, 1980)   

ดรัณภพ เพียรจัด (2551) ไดกลาววาการจัดการเรียนดวยกรณีศึกษาเปนการเรียนที่เสนอ

เรื่องราว สื่อ สถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึน หรือสรางข้ึน จากครูผูสอนเพ่ือประยุกตใชกับสถานการณ

ตางๆ ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน เรียนรูไดเร็วข้ึนดีข้ึนมีทักษะการคิดเพ่ิมมากข้ึนสามารถ

วิเคราะห สังเคราะหความรูเพื่อประยุกตใชแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนซึ่งการเรียนเปนไปในรูปแบบของ

การแสดงออกดวยการบรรยายหรืออภิปรายกลุมยอยๆ เนนทักษะการทํางานเปนทีม สอดคลองกับ 

Woodcock (1989) ไดกลาวไววาการเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนการทํางานที่แตละบุคคลมารวมกัน

ทํางาน เพื่อที่จะนําไปสูความสําเร็จไดมากกวาที่จะทํางานตามลําพังและ Senge (1994) ไดกลาวไววา
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การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู ความคิดของ

สมาชิกในกลุมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรูของทีมใหเกิดข้ึน โดยมีจุดมุงหมายของ

ทีมใหเปนแนวเดียวกันยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคลและเรียนรูถึงวิธีที่จะทําใหบุคลใช

ศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่และพัฒนาความสามารถเพ่ือใหไดผลลัพธที่สมาชิกในทีมทุกคนพอใจ จาก

ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูรวมกันเปนทีมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจ

ตอการเรียนตามรูปแบบอยูในระดับมาก (ณมน จีรังสุวรรณ, 2554) สอดคลองกับ Strand (2001) ได

กลาวไววา การเรียนรูเปนทีมทําใหผูเรียนไดทํางานและไดเรียนรูรวมกัน โดยผูเรียนจะตองมีการ

พัฒนาตนเองทางสังคม การตัดสินใจ และไมใหเกิดความขัดแยงในงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเกิดการเรียนรู และใจทิพย ณ สงขลา (2550) ไดกลาวไววา การเรียนรู

รวมกันเปนทีมเปนข้ันตอนการเรียนรูรวมกัน มีการชวยเหลือเพื่อ เสริมและพัฒนาขีดความสามารถ

ของพนักงานในกลุมรวมกัน เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู พูดคุยและใหขอมูลปอนกลับระหวางสมาชิก

ในทีม เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรูรวมกัน(Collaborative Technologies) ไดแก ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกสระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบกระดานประกาศ (Bulletin Board Systems) กลุม

เสวนา (Discussion Groups) การเสวนาแบบรอยเรียง (Threaded Discussions) และเครื่องมือ

นําเสนองานผานระบบ Online เปนตน กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส สามารถทํา ไดหลายรูปแบบ เชน การศึกษาทางไกล การประชุมทางไกลผานวีดิทัศน 

การเรียนการสอนบนเว็บ แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส เครือขายการเรียนเสมือน ชุมชนแหงการ

เรียนรูสําหรับผูเรียนและอีกวิธีหน่ึงคือ วิธีการเรียนรูรวมกัน เปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(Learner Center) การเรียนรูรวมกันเปนวิธีการท่ีดีและเหมาะสมที่สุดที่ใชสําหรับการแกปญหา และ

ที่สําคัญก็คือผูเรียนไดใชประสบการณในการแกปญหาในสภาพแวดลอมที่เหมือนกับชีวิตจริง ซึ่ง

ผูเรียนแตละคนจะมีวิธีการในการแกปญหาแตกตางกันออกไป ซึ่งวิธีการในการแกปญหาไมไดมีเพียง

หนทาง หรือคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว และเปนวิธีการเรียนที่ทําใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะ 

และทัศนคติที่เกิดจากผลของการทํางานรวมกัน เพื่อสรางความรู สรางเน้ือหา และมุงพัฒนาทักษะ 

โดยเนนในดานกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู โดยการทํางานรวมกัน มีการแบงปนความรูและ

ประสบการณของผูเรียนแตละคน มากวาการเปนผูรับความรูแตเพียงอยางเดียว ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ

เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนรูคือ Social Interactionและ Intellectual Interaction นอกจากน้ีการ

เรียนรูรวมกัน ยังอยูบนหลักการของผูเรียนเปนสําคัญ (Learner Center Model) โดยใหผูเรียนเปน 

Active Participant เปนผูสรางความรูดวยตนเอง จากประสบการณที่หลากหลายของผูเรียนแตละ

คน จากแหลงขอมูลตางๆ และจากการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอื่นๆ (พิชัย ทองดีเลิศ, 2551)        

การเรียนรูรวมกัน Jonassen and Reeves (1996) ไดกลาววา การเรียนรูรวมกัน เปนวิธีการที่ดีและ
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ที่ใชสําหรับแกปญหาที่ซับซอน หรือ Case–Based Scenarios และที่สําคัญมีความสัมพันธกับ

สถานการณที่เปนจริง เพื่อใหผูเรียนไดประสบการณในการแกปญหาในสภาพแวดลอมที่เหมือนกับ

ชีวิตจริง Ward (1998) ไดกลาววา ผูเรียนสามารถนําเสนอปญหาที่เปนจริงจากสถานการณตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคของการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดทําความเขาใจในปญหาจากกรณีศึกษาหา

ขอมูลที่นาเช่ือถือไดสรุปอางอิงอยางมีเหตุผลสามารถแกปญหาจากขอมูลในกรณีศึกษาและเกิดทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถนํากรณีศึกษามาเปนกลวิธีการเรียนผานเครือขายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

การเรียนรูรวมกัน เปนกระบวนการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาสาระ

ตางๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพ่ือนๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทาง

สังคมตางๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการสรางความสัมพันธ ทักษะ

การแสวงหาความรู ทักษะการคิด การแกปญหาและอื่นๆ โดยผสมผสานระหวางทักษะของการอยู

รวมกันในสังคมและทักษะในดานเน้ือหาวิชาตางๆ เขาดวยกันเปนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน

สําคัญ โดยผูเรียนที่มีความสามารถตางกัน เรียนและทํางานดวยกันเปนกลุมๆ ละ 4-6 คน ซึ่งมี

จุดมุงหมายเดียวกัน ชวยเหลือกันภายในกลุม ผูที่เรียนเกงชวยเหลือผูที่เรียนออนกวา และยอมรับซึ่ง

กันและกัน ความสําเร็จของกลุมข้ึนอยูกับสมาชิก ทุกคน (ทิศนา แขมณี, 2550) การเรียนรูรวมกัน 

เปนวิธีการเรียนแบบหนึ่งที่ถูกนําเขามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู โดยมีวิธีการท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอม

ทางการเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน เปนกลุมเล็กๆ โดยที่สมาชิก แตละคนตองมีสวนรวมในการ

เรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบงปนทรัพยากรการ

เรียนรู รวมถึงการใหกําลังใจแกกันและกัน สมาชิกแตละคนตองรับผิดชอบการเรียนรู และภาระงาน

ของตนเอง พรอมไปกับการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในกลุม โดยมีจุดมุงหมายในการเรียนรูรวมกัน ซึ่ง

ความสําเร็จของแตละบุคคล คือความสําเร็จของกลุม และความสําเร็จของกลุม คือความสําเร็จของทกุ

คนเชนกัน การเรียนรูรวมกันเปนวิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner Center) สงเสริมให

ผูเรียนรูจักการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) อีกทั้งสนับสนุนใหผูเรียนสามารถสราง

ความรูใหมข้ึนไดดวยตนเอง (Constructivist)  ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนในยุคปจจุบัน  

(พิชัย ทองดีเลิศ, 2551)  

 ดานการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนากาวหนาข้ึนอยาง

รวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ไดเขามามีบทบาทในการเรียนรูของ

มนุษยสูงมาก สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน โทรทัศน วีดิทัศน คอมพิวเตอร สามารถชวยใหผูเรียน

จํานวนมากที่กระจายกันอยูในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไดรับรูและเรียนรูขาวสารขอมูลตางๆ  ไดอยาง

กวางขวางและท่ัวถึง การสอนในลักษณะใหมจึงเริ่มเกิดข้ึน ผูเรียนจําเปนตองเดินทางมาเรียนกับ
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ครูผูสอนโดยตรง ผูเรียนจํานวนมาก ไมวาจะอยูที่ใด สามารถที่จะเรียนรูไดจากครูผูสอน คนเดียวกัน

ไดในเวลาเดียวกัน โดยผานทางสื่อโทรทัศน หรือเรียนรูผานทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ การสอนทางไกล     

(Distance Teaching) ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเรียนรูของมวลชนนอกจากน้ัน ผูเรียนที่มี

คอมพิวเตอร ยังสามารถเรียนรูไดดวยตนเองได โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ที่มีผูจัดทําไวเพื่อชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งโปรแกรมสําเร็จรูปน้ี มีทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพ ซึ่งไดแก  

หนังสือ ตํารา เอกสาร หรือ อาจอยูในรูปของแผนดิสก ซึ่งใชกับเครื่องคอมพิวเตอร และนิยมเรียกวา

คอมพิวเตอรชวยสอน ปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology) ซึ่งเปนยุคที่ประชาชนเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต  การเรียนรู

ผานทางการสอนทางไกลและสื่อสิ่งพิมพตางๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอรกําลังเปนที่นิยมกันอยาง

กวางขวางและเปนที่คาดการณวา ในอนาคตสื่ออิเล็กทรอนิกสจะย่ิงเขามามีบทบาทสําคัญใน

การศึกษาและการสอนมากย่ิงข้ึน การเรียนการสอนในอนาคตจึงมีแนวโนมเปนการเรียนการสอนแบบ

ไมมีครู (Instruction without Teacher) (ทิศนา แขมมณี, 2552) สอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนที่ผสมผสานการเรียนบนเว็บและการเรียนในหองเรียนเปน รูปแบบการเรียนที่ยืดหยุน ตอบสนอง

ตอความแตกตางระหวางบุคคลทั้งดานรูปแบบการเรียน  ดานรูปแบบการคิด และความสามารถของ

ผูเรียนแตละคน (Bonk and Graham, 2004) Allen and Seaman (2010) ไดกลาววา การเรียน

แบบผสมผสานเปนการเรียนที่ผสมกันระหวางการเรียนแบบเผชิญหนาและการเรียนออนไลน โดย

นําเสนอเน้ือหาสวนใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน การสนทนาออนไลน และยังคงมีสวนที่ให

ผูเรียนและผูสอนพบปะกัน โดยมีสัดสวนในการนําเสนอเน้ือหาผานระบบออนไลนอยูระหวางรอยละ 

30-79 ของเน้ือหาการเรียนทั้งหมดและ Skill and Young (2002) ไดกลาวถึงลักษณะสภาพแวดลอม

ของการเรียนแบบบูรณาการหรือการผสมผสานวาเปนการรวมกันของการสอนในช้ันเรียน และ

รูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก การผสมผสานที่ดีตามแนวคิดของการผสานการเรียนผานเว็บ

เขากับการเรียนในช้ัน เรียน ดังน้ี 

 1. การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการ

ออกแบบการเรียนการสอนใหม เปนการนําเอาสวนที่ดีที่สุดของการสอนแบบเผชิญหนาในช้ัน เรียน

ปกติที่จัดการเรียนรูที่มี เ น้ือหาที่หลากหลายและการทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกันผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

 2.  สวนประกอบของการเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ใชในการผสมผสาน ที่เนนเรื่อง

เวลาในการเรียน เชน การทํางานเปนทีมแบบเสมือนจริง (Virtual Teamwork) การติดตอสื่อสารใน

เวลาเดียวกัน (Synchronous Communication) รวมทั้ง ชองทางการสนทนา 

 3.  การออกแบบใหมของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปนการปรับตัวจากแนวคิด

ของการเรียนแบบด้ังเดิม ในเรื่องเวลาในการเขาช้ันเรียนรวมเขาเวลาในการศึกษาผานระบบออนไลน 
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โดยการคํานวณดวยช่ัวโมงเรียนทั้งหมด การประเมินผลจากการเรียนรูจะเปนระบบการประเมินผล

การเรียนแบบผสมผสาน  

 4. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เนนความรับผิดชอบและการรูจักหนาที่ของผูเรียน 

เปนหลักสําคัญในการออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเอง ทั้ง 

กิจกรรมการเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการเรียนสวนบุคคล ใหผูเรียนควบคุมชุมชนแหงการเรียนดวย

ตนเอง ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเรียนแบบผสมผสาน  

 Bonk and Graham (2004) ไดกลาวไววาการเรียนแบบผสมผสาน วาเปนวิธีการเรียนที่

ตองการใหเกิดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานระหวาง การเรียนการสอน

แบบเผชิญหนา (Face-to-Face) การเรียนการสอนออนไลน (Online) เปนการผสมผสานระบบการ

เรียน (Learning Systems) ที่หลากหลายเขาดวยกันเพื่อเปนการแกปญหาซึ่งการเรียนและในการ

จัดการดวยกรณีศึกษาเปนการนําเสนอปญหาที่เปนจริงสถานการณของการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดทํา

ความเขาใจและเรียนรูในแกปญหา Ward (1998) ไดกลาววา ผูเรียนสามารถนําเสนอปญหาที่เปนจริง

จากสถานการณตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการเรียน เพื่อใหผูเรียนไดทําความเขาใจในปญหา

จากกรณีศึกษาหาขอมูลที่นาเช่ือถือไดสรุปอางอิงอยางมีเหตุผลสามารถแกปญหาจากขอมูลใน

กรณีศึกษาและเกิดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถนํากรณีศึกษามาเปนกลวิธีการเรียน

ผานเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนดวยกรณีศึกษาพบวาการ

เรียนดวยกรณีศึกษาบนเว็บ ถูกออกแบบข้ึนเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณของผู เรียนใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งถือวาเปนทักษะการคิดที่ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาในการเรียนรูใน

ศตวรรษที ่21 โดยการเรียนดวยกรณีศึกษาบนเว็บจะทําใหผูเรียนเกิดความทาทาย ความสนใจและมี

สวนรวมในการเรียนและสามารถพัฒนาทักษะตางๆ ได เน่ืองจากลักษณะของการเรียนการสอนบน

เว็บเปนการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและความสะดวกสบาย ไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและ

สถานที่ มีการใชรูปแบบมัลติมีเดียที่หลากหลายไมวาจะเปนขอความ เสียง วิดีทัศน และการสื่อสารใน

เวลาเดียวกันและตางเวลา ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอไดตามความตองการและ

สามารถควบคุมการเรียนการสอนไดซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากข้ึน (ดนุชา สลีวงศ, 

2554)  

 จะเห็นไดวาบุคคลที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนผูที่มีความสามารถในการคิด

แกปญหาได อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การคนหาความชัดเจน ในเน้ือหาหรือการต้ังคําถาม มีนิสัยใฝรู 

รูขอมูลอยางดี การแสดงออกอยางมีเหตุผล การอางอิงจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือได การทําความ

เขาใจในสถานการณ การคนหาทางเลือก การเปดใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นการตัดสินใจ

โดยใชเหตุและผล (Ennis, 1987) การคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวย ทัศนคติ ความรู และ

ทักษะโดยทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติตอการแสวงหาความรู และการยอมรับการแสวงหาหลักฐานมา
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สนับสนุนสิ่งที่อางวาเปนจริงแลวใชความรูดานการอนุมาน การสรุปใจความสําคัญและการสรุปเปน

กรณีทั่วไปโดยตัดสินจากหลักฐานอยางสมเหตุสมผลสอดคลองกับหลักตรรกวิทยาตลอดจนทักษะใน

การใชทัศนคติและความรูดังกลาวมาประเมินและตัดสินความถูกตองของขอความ (Watson and 

Glaser, 1964)  

 การคิดอยางมีวิจารณญาณถือไดวาเปนการคิดที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูเรียนทุกระดับ

เน่ืองจากมีเปาหมายเพื่อใหไดความคิดที่ผานการพิจารณาถึงขอมูล หลักฐาน และเหตุผลมาอยาง

รอบคอบแลว ดังน้ัน การคิดอยางมีวิจารณญาณ จึงเปนพื้นฐานของการคิดทั้งปวง (ทิศนา แขมมณี, 

2544) การคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสัมพันธตอความสามารถในการคิดแกปญหา (Streib, 1992)  

ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนความสามารถในการใชประสบการณเดิมจากประสบการณ

ทางตรงและทางออม เปนการแสดงความรู ความคิดของสถานการณที่เปนปญหาในปจจุบันโดยนํามา

จัดเรียงเปนลําดับใหมเพื่อผลของความสําเร็จของจุดมุงหมายเฉพาะอยาง (Bourn, Ekstrand and 

Domnoski, 1971) Alfaro-Lefevre (1995) ไดกลาวถึงความสัมพันธของการคิดอยางมีวิจารณญาณ

และการคิดแกปญหาไวดังน้ี 1) การแกปญหาตองการการคิดแบบมีวิจารณญาณ 2) การคิดอยางมี

วิจารณญาณที่ผานการพิจารณารับรูอยางดีจะไมทําใหเกิดการผันแปรตอคําตอบของปญหาที่ได และ 

3) การแกปญหาจะใชการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนหลักในการคิด ดังน้ันการคิดอยางมีวิจารณญาณ

จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการแกปญหา ดวยเหตุน้ีทั้งสองวิธีจึงเปนสิ่งที่จะตองใชรวมกัน 

 วิธีการแกปญหาก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร วิธีการแกปญหาหรือวิธีแบบแผนหรือ

วิธีดําเนินการที่อยูในสภาวะท่ีมีความยุงยากและตองพยายามหาขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับปญหา             

มีการต้ังสมมุติฐานและตรวจสอบขอมูลเพื่อหาสมมุติฐานที่เปนคําตอบของปญหา (Good, 1973) 

นักวิชาการไดกลาวถึงกระบวนการในการคิดแกปญหา มีดังน้ี Dewey (1933) เสนอข้ันตอนการคิด

แกปญหา 4 ข้ันตอนดังน้ี 1) การเสนอปญหา 2) การระบุประเด็นปญหา 3) การสรางสมมุติฐาน                 

4) การตรวจสอบสมมุติฐาน Pearson and Dewey (Cited by Louis, 1968) เสนอข้ันตอนการคิด

แกปญหา 6 ข้ันดังน้ี 1) การกําหนดปญหา 2) การต้ังสมมุติฐาน 3) การคนหาหลักฐานเพื่อทดสอบ

สมมุติฐาน 4) ประเมินความถูกตองของสมมุติฐาน 5) การปรับปรุงแกไขสมมุติฐาน 6) การนําขอสรุป

ไปประยุกตใชกับปญหาที่คลายคลึง      

 จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการเรียนรูดวยกรณีศึกษามีความสอดคลองกับการ

เรียนรูรวมกัน ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถเรียนรูโดยการประยุกตใช

สื่ออิเล็กทรอนิกสในการเรียนรูแบบออนไลนผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาในช้ันเรยีน

โดยนําเอากรณีศึกษาหรือเรื่องราวตางๆ ที่เกิดข้ึนมาดัดแปลงและเปนตัวอยางใหกับผูเรียนไดศึกษา 

วิเคราะหและเรียนรูรวมกันเปนทีม เพื่อสรางความเขาใจและฝกฝนหาทางแกไขปญหานั้น วิธีการน้ีจะ

ชวยใหผูเรียนไดรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหา และผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่ง
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กันและกัน รวมทั้งการนําเอากรณีศึกษาตางๆ มาใชใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยผูเรียนสามารถเขา

เรียนไดอยางสะดวกสบายบนออนไลนและการเรียนในช้ันเรียนเปนรูปแบบการเรียนที่ยืดหยุน

ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลทั้งดานรูปแบบการเรียน ดานการคิด ความสนใจและ

ความสามารถของผูเรียนแตละคน อีกสิ่งหน่ึงที่สําคัญคือ อาจารยผูสอนตองหานวัตกรรมใหมๆ ดาน 

การเรียนการสอนอยูตลอดเวลาผูวิจัยจึงมีความต้ังใจและมุงหวังที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม เพื่อให นักศึกษาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ไดศึกษาและ

วิเคราะหถึงสถานการณปญหาตางๆ จากกรณีศึกษา และไดนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการ

เรียนการสอนใหมีความทันสมัย และสามารถนําความรูที่ไดจากการแกปญหา หรือ การวิเคราะห

ปญหาไปปรับใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ ใหไดเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตาม และสามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหแกผูรับบริการ

จากวิชาชีพทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 วัตถุประสงคท่ัวไป 

 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

วัตถุประสงคเฉพาะ        

1.  เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม              

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร      

2. เพื่อทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม                  

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 

ปญหาการวิจัย 

 1.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีองคประกอบ

และข้ันตอนการเรียนการสอนอยางไร 
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 2. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสรมิการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมี

เปนอยางไร 

    3.  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรู

รวมกันเปนทีมเปนอยางไร 

 

สมมติฐานทางการวิจัย                                                                                                                 

 1.  คะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน                                             

 2.  คะแนนการคิดแกปญหาของนักศึกษาที่เรียนดวยรปูแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน                     

    3.  คะแนนการเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษาทีเ่รียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก                                

    4. ความคิดเห็นของนักศึกษาทีเ่รียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครัง้น้ีไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก  
   1.1  อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษาที่มคีวามเช่ียวชาญ                   

ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน ดานการคิด  

 1.2 นักศึกษา  ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร/คณะศึกษาศาสตร  ที่สังกัด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัย 16 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง (ปการศึกษา 

2556) จํานวน 56,804 คน 

 2.  กลุมตัวอยาง 

   2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณและสอบถามความตองการประกอบไปดวย

    2.1.1 อาจารย นักวิชาการหรือผู เช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา แบงเปน              

3 ดาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา จํานวน 9 

ทาน ที่ทํ าหนาที่ จัดการ เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือทําผลงานทางวิชาการใน

ระดับอุดมศึกษา ไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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2.1.2  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จํานวน 128 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งไดมาจาก

การสุมอยางงาย (Sample Random Sampling )  

       2.2  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการหาประสทิธิภาพของเครื่องมือประกอบไปดวย 

   2.2.1 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินรูปแบบ ไดแก อาจารย นักวิชาการ

หรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดาน

วิธีสอน ดานเน้ือหา ดานการคิด จํานวน 12 ทาน ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา 

หรือทําผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง   

(Purposive Sampling) 

   2.2.2 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาในรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา 

จํานวน 12 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2.2.3  กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ไดแก 

อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน  3 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือก   

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

           2.2.4 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  2.2.5 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินเครื่องมือแบบวัดการคิดแกปญหา

ของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ทาน ซึ่งไดมา

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

     2.2.6  กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินเครื่องมือวัดความสามารถในการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกนัโดยใช

กรณีศึกษา ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ทานซึ่งไดมา

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 2.2.7 กลุมตัวอยางผูทรงคุณวุฒิในการนําเสนอรูปแบบ จํานวน 5 ทาน ไดแก 

ผูทรงคุณวุฒิ ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการคิดแกปญหา ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม                 

ดานการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม  

 2.3.1  กําหนดกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา อยูในหมวดวิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาครุศาสตร / ศึกษาศาสตรตองไดเรียนในหมวดวิชาชีพ

ดังกลาว ระยะเวลาในการทดลองภาคปลายปการศึกษา 2556 ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 

(Sample Random Sampling) โดยใชสาขาเปนหนวยในการสุมไดกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาเคมี จํานวน 37 คน   

 3.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

 3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   คือ   

 3.2.1 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 3.2.2  การคิดแกปญหา 

 3.2.3 การเรียนรูรวมกันเปนทมี 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  รูปแบบ หมายถึง ข้ันตอน องคประกอบในรูปแบบ แผนภาพโดยอาศัยแนวคิด        

จากการวิเคราะหทฤษฎี และหลักการ องคประกอบ และข้ันตอนตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

พื้นฐานดานจิตวิทยาการเรียนรู พื้นฐานดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ มาหลอมรวมเปนรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหาและการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี             

ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร     
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 2.  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสาน

ระหวางการเรียนในช้ันเรียน (Traditional Classroom) และการเรียนแบบออนไลน (Online) โดย

นําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยมีสัดสวนในการนําเสนอ

เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบออนไลนอยูระหวางรอยละ 30-70 ของการเรียน

ทั้งหมด           

             3.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มีองคประกอบและ

ข้ันตอนที่ผู วิจัยพัฒนาข้ึนและผานการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเ ช่ียวชาญ

ประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย ผูสอน ผูเรียน กรณีศึกษา เทคโนโลยี และสภาพแวดลอม

ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2) กระบวนการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การดําเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษา

กรณีศึกษา ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกในการแกปญหา

รวมกัน ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู  ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความ

เปนไปได ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล ข้ันที่ 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล การวัดและประเมินผล  

3) ปจจัยนําออก ประกอบดวย การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม 4 ) ผลปอนกลับ 

 4.  การเรียนรูรวมกัน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันในลักษณะกลุมโดย

สมาชิกของกลุมจะชวยกันเรียนรู เพื่อให เปนไปตามจุดมุงหมาย ภายในกลุมประกอบดวย            

สมาชิกของกลุมทําหนาที่ตางๆ ไดแก หัวหนากลุม เลขากลุม สมาชิกกลุม มี ข้ันตอนดังน้ี                  

ข้ันที่ 1 รวมกันระดมสมอง ข้ันที่ 2 แลกเปลี่ยนความรู / เปลี่ยนแปลงความรู ข้ันที่ 3 นําเสนอผลงาน  

ข้ันที่ 4 ประเมินผล ซึ่งไดผานการตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ 

           5.  การเรียนดวยกรณีศึกษา หมายถึง กจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชสถานการณตาง ๆ 

มาเปนแนวทางในการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถแกปญหาใน

สถานการณน้ันๆได โดยมี 6 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันที่ 1 ศึกษากรณีศึกษาข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหา ข้ัน

ที่ 3 การสรางทางเลอืกหรือวิธีแกปญหา ข้ันที่ 4 ประเมินผลทางเลือก ข้ันที่ 5 ระบุความเปนไปได  

ข้ันที่ 6 สรปุและรายงานผล ซึ่งไดผานการตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ    

              6.  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การคิดวิเคราะห  สังเคราะหและประเมินคา

ดวยการคิดไตรตรองการใหเหตุผล ที่ผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชกระบวนการเรียน

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา โดยใชแบบวัด

การคิดอยางมีวิจารณญาณมาตรฐานแบบทั่วไป Cornell Critical Thinking test, Level Z ใช

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (Ennis 
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and Millman, 1985) ของปณิตา วรรณพิรุณ ซึ่งแปลเปนภาษาไทยโดยผูเช่ียวชาญดานภาษา ศูนย

การแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนคําถามแบบ

ปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 52 ขอคําถาม ใชเวลาในการทํา50 นาที ในแบบวัดน้ีเปนการวัด

องคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 6 ดาน ไดแก 

6.1  การสรุปแบบนิรนัย คือ ความสามารถในการนําหลักการใหญไปแตกเปนหลักการ

ยอย โดยใชหลักการเหตุผลทางตรรกศาสตรเพื่อสรุปที่ตามมาจากขอสรุปน้ันๆได 

6.2  การใหความหมาย คือความสามารถในการบอกคําเหมือน หรือคําที่มีความหมาย

คลายกันได จําแนกและจัดกลุมสิ่งที่เหมือนกันได สามารถใหนิยามเชิงปฏิบัติการและยกตัวอยางสิ่งที่ 

“ใช” และ “ไมใช” ได 

6.3  การพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต คือความสามารถใน

การพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล รายละเอียดของขอมูลโดยการ สังเกตและการแปล

ความหมายรวมกับการสังเกต การตัดสินผลของขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเองโดยใชประสาท

สัมผัสทั้ง 5 ได 

6.4  การสรุปแบบอุปนัย คือ ความสามารถในการหาเหตุผลเพื่อนําไปสูขอสรุปโดย

การยกตัวอยางรายละเอียดยอยๆ ของเน้ือหาอยางครอบคลุมและเพียงพอที่จะสรุปและลงความเห็น

จากขอสรุปน้ันๆ ได 

6.5  การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทํานาย คือความสามารถในการ

พิจารณาทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดจากแหลงขอมูลและหลักฐานที่มีอยูเพื่อนําไปสูการสรุปคําตอบ

ที่สมเหตุสมผล 

6.6  การนิยามและการระบุขอสันนิษฐาน คือ ความสามารถในการใชเหตุผลเพื่อ

กําหนดปญหา ทําความตกลงเก่ียวกับความหมายของคํา ขอความและกําหนดเกณฑอธิบายสามเหตุ

และระบุขอสันนิษฐานจากนิยามท่ีกําหนดไวให   

 7.  การคิดแกปญหา  หมายถึง ความสามารถในการคิดของแตละบุคคลโดยใช

ประสบการณจากการเรียนรูมาใชในการแกปญหาโดยมีการวางแผนและดําเนินการแกปญหาอยาง

เปนระบบที่ผูเรียนเกิดการคิดแกปญหาโดยใชกระบวนการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา สรางแบบวัดเลือกตอบใหคะแนนแบบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ เลือกใชกระบวนการของเวียร (Weir, 1974) ในการสรางแบบวัดการคิดแกปญหาซึ่ง

แบงออกเปน 4 ข้ันไดแก  

  ข้ันที่ 1 ข้ันต้ังปญหาหรือวิเคราะหประโยคที่เปนปญหา 

 ข้ันที่ 2 ข้ันนิยามหาสาเหตุของปญหา    

 ข้ันที่ 3 ข้ันคนหาแนวทางการแกปญหา  
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 ข้ันที่ 4 ข้ันพิสูจนคําตอบหรือผลลัพธที่ไดจากการแกไข  

    8.  การเรียนรูรวมกันเปนทีม หมายถึง การทํางานรวมกันโดยมีการชวยเหลือและพัฒนา

ความสามารถของผูเรียนในกลุมดวยกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทํางานรวมกันตามบทบาท

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพ่ือนําไปสูเปาหมายโดยผูเรียนใชกระบวนการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา วัดจากแบบประเมินความสามารถในการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ 

9. ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง แนวคิดหรือทัศนะของผูเรียน ที่มีตอรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ  การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

            10. กรณีศึกษา หมายถึง สถานการณหรือเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนจากการเลาเรื่องที่เปน     

เรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติ ผูวิจัยไดนําเน้ือหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

มาออกแบบสถานการณใหผูเรียนไดรวมกันวิเคราะห และแกปญหาเพื่อนํามาใชในรูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา  

   11. นักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตร หมายถึง นักศึกษาที่กําลังศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร หรือคณะศึกษาศาสตร ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดแก 

มหาวิทยาลัย 16  แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง และที่กําลังเรียนในรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2556 ที่เรียนวิชาชีพครู  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี เพื่อวิเคราะหหาองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

ผูวิจัยได สังเคราะหทฤษฎีที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิดังน้ี 

 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 
17 
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 จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดสรุปองคประกอบ และข้ันตอนของรูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหาและการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร 

/ ศึกษาศาสตร ดังน้ี 

 องคประกอบของรูปแบบฯ ดังน้ี 1) ผูเรียน 2) ผูสอน 3) กรณีศึกษา 4) เทคโนโลยี 5) 

สภาพแวดลอม ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   

    ข้ันตอนของรูปแบบฯ  ไดแก 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย ผูสอน ผูเรียน กรณีศึกษา 

เทคโนโลยี และสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2) กระบวนการ ประกอบดวย 

การปฐมนิเทศ การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบดวย 7 ข้ัน ไดแก ข้ันที่ 

1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง ข้ันที่ 3 สรางทางเลือก

ในการแกปญหารวมกัน ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือก

และระบุความเปนไปได ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล ข้ันที่ 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล การวัด

และประเมินผล 3) ปจจัยนําออก ประกอบดวย การคิดอยางมีวิจารญาณ  การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม   
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี 

จากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ

การดําเนินงานวิจัยตามลําดับ  ดังน้ี 

1. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา    

  2.  มาตรฐานวิชาชีพคร ู     

    3.  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน     

  4.  การเรียนรูแบบกรณีศึกษา 

  5.  การเรียนรูรวมกัน           

6.  การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   7.  การคิดแกปญหา 

              8.  การเรียนรูรวมกันเปนทีม 
              9.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

   

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม

ทางการศึกษาต้ังแตวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

อื่น  

คุรุสภาดําเนินการตามหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (1) คุรุสภามีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพมาตรา 9 (11) (ฉ) กําหนดใหคุรุสภามีหนาที่ออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และ              

มาตรา 49 กําหนดใหมีขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย (1) มาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน   
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ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

   มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่         

พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติ

ปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหแก

ผูรับบริการจากวิชาชีพไดวาเปนบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการที่กฎหมายใหความสําคัญกับ

วิชาชีพทางการศึกษาและกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม น้ัน เน่ืองจากเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ  

ตองใชความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย  

     มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขามา

ประกอบวิชาชีพ จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะ

สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช เปนหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรู  

ความสามารถและมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได  

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใหเกิดผล

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรู ความสามารถและ

ความชํานาญ เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม น่ันก็คือการ

กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุกๆ 5 ป  

  มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของ ผูประกอบ

วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดํารงไว

ซึ่งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพที่คุรุสภาจะกําหนดเปนขอบังคับตอไป หากผูประกอบวิชาชีพผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นจนไดรับการรองเรียนถึงคุรุสภาแลว ผูน้ันอาจถูก

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัย ช้ีขาดอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี (1) ยกขอกลาวหา (2) 

ตักเตือน (3) ภาคทัณฑ (4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน 5 ป (5) เพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54)  
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มาตรฐานวิชาชีพคร ู

 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 มาตรฐานความรู  

มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรทีางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรสุภา รับรอง 

โดยมีความรู ดังตอไปน้ี  

     1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรบัคร ู 

    2. การพัฒนาหลักสูตร  

     3. การจัดการเรียนรู  

     4. จิตวิทยาสําหรบัคร ู 

     5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา  

     6. การบริหารจัดการในหองเรียน    

     7. การวิจัยทางการศึกษา  

     8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

     9. ความเปนคร ู 

 สาระความรูและสมรรถนะของคร ู

 1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู   

 สาระความรู   

1. ภาษาไทยสําหรบัคร ู 

2. ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ สําหรับคร ู   

3. เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคร ู

 สมรรถนะ  

1. สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อ

ความหมายไดอยางถูกตอง  

2. สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาตางประเทศอื่นๆ เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง  

3. สามารถใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน  

  2.  การพัฒนาหลักสูตร  

 สาระความรู  

1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา  

2. ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย  
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3. วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย  

4. ทฤษฎีหลักสูตร  

5. การพัฒนาหลักสูตร  

6. มาตรฐานและมาตรฐานชวงช้ันของหลกัสูตร  

7. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

8. ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  

 สมรรถนะ  

1. สามารถวิเคราะหหลกัสูตร  

2. สามารถปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย  

3. สามารถประเมินหลกัสูตรได ทั้งกอนและหลังการใชหลักสูตร  

4. สามารถจัดทําหลักสูตร  

 3.  การจัดการเรียนรู  

 สาระความรู  

1. ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน  

2. รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

3. การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู  

4. การบรูณาการเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรู  

5. การบรูณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  

6. เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู  

7. การใชและการผลิตสือ่และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู   

8. การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ  

9. การประเมินผลการเรียนรู  
 สมรรถนะ  

1. สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค  

2. สามารถออกแบบการเรียนรูทีเ่หมาะสมกับวัยของผูเรียน  

3. สามารถเลือกใช พัฒนาและสรางสือ่อุปกรณทีส่งเสริมการเรยีนรูของผูเรียน  

4. สามารถจัดกิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรู

ของผูเรียนจากการประเมินผล  
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 4.  จิตวิทยาสาํหรับครู  

     สาระความรู  

1. จิตวิทยาพื้นฐานทีเ่กี่ยวของกบัพัฒนาการมนุษย  

2. จิตวิทยาการศึกษา  

3. จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา  
 สมรรถนะ  

1. เขาใจธรรมชาติของผูเรียน  

2. สามารถชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตน  

3. สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

4. สามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

 5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา  

 สาระความรู  

1. หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  

2. การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
3. การประเมินตามสภาพจรงิ  

4. การประเมินจากแฟมสะสมงาน  

5. การประเมินภาคปฏิบัติ  

6. การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  

 สมรรถนะ  

1. สามารถวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง  

2. สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรบัปรุงการจัดการเรยีนรูและ หลักสูตร  

 6.  การบริหารจัดการในหองเรียน  

 สาระความรู  

1. ทฤษฎีและหลกัการบรหิารจัดการ  

2. ภาวะผูนําทางการศึกษา  

3. การคิดอยางเปนระบบ  

4. การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  

5. มนุษยสัมพันธในองคกร  

6. การติดตอสือ่สารในองคกร   
7. การบริหารจัดการช้ันเรียน  

8. การประกันคุณภาพการศึกษา  
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9. การทํางานเปนทีม  

10. การจัดทําโครงงานทางวิชาการ  

11. การจัดโครงการฝกอาชีพ  

12. การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา 

13. การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

14. การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  

 สมรรถนะ  

1. มีภาวะผูนํา  
2. สามารถบรหิารจัดการในช้ันเรียน  

3. สามารถสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ  

4. สามารถในการประสานประโยชน  
5. สามารถนํานวัตกรรมใหมๆ  มาใชในการบริหารจัดการ  

 7.  การวิจัยทางการศึกษา  

 สาระความรู  

1. ทฤษฎีการวิจัย  

2. รูปแบบการวิจัย  

3. การออกแบบการวิจัย  

4. กระบวนการวิจัย  

5. สถิติเพื่อการวิจัย  

6. การวิจัยในช้ันเรียน  

7. การฝกปฏิบัติการวิจัย  

8. การนําเสนอผลงานวิจัย  

9. การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  

10. การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา  

11. การเสนอโครงการเพือ่ทําวิจัย 

  สมรรถนะ  

1. สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

2. สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 
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 8.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

 สาระความรู  

1. แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาทีส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู  

2. เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

3. การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและ สารสนเทศ  

4. แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  

5. การออกแบบ การสราง การนําไปใช การประเมินและการปรับปรุง นวัตกรรม  

 สมรรถนะ  

1. สามารถเลือกใช ออกแบบ สรางและปรบัปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียน เกิดการ

เรียนรูที่ดี  

2. สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  

3. สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  

 9.  ความเปนครู  

             สาระความรู  
1. ความสําคัญของวิชาชีพคร ูบทบาท หนาที ่ภาระงานของคร ู 

2. พัฒนาการของวิชาชีพคร ู 

3. คุณลักษณะของครูที่ดี  

4. การสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพคร ู 

5. การเสรมิสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนคร ู 

6. การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ 

7. เกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู 

8. จรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู 

9. กฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัการศึกษา  

 สมรรถนะ  

1. รัก เมตตา และปรารถนาดีตอผูเรียน  

2. อดทนและรับผิดชอบ  

3. เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ  

4. มีวิสัยทัศน  

5. ศรัทธาในวิชาชีพคร ู 

6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู  
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 จากที่ไดกลาวขางตน มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

และคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตองประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  เน่ืองจากเปนวิชาชีพที่มี

ลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ผูวิจัยนํามาตรฐาน

ความรูที่ 8 รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาศึกษาในงานวิจัยในครั้งน้ี 

ผูเรียนตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

 

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 

ความหมายของการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 

มนชัย เทียนทอง (2549) กลาววา การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปน

การบูรณาการระหวางการเรียนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนโดยมีผูสอนเปนผูนํากับการเรียนรูแบบ

ออนไลนซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อใหการเรยีน

การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตสภาพแวดลอมของชุมชนแหงการเรียนรู ซึ่งเปนการใชประโยชน

จาก ICT เปนชองทางในการสงผานความรูและติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือระหวาง

ผูเรียนดวยกันที่เช่ือมตอเขาดวยกันในระยะไกล 

ปณิตา วรรณพิรุณ  (2551) กลาววา การเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหวางการเรียนการสอนบนเว็บ โดยใชการเรียนดวยตนเอง

บนเว็บสําหรับการเรียนเน้ือหาภาคทฤษฎี และการเรียนบนเว็บแบบสดสําหรับกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามกระบวนการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก รวมกับการเรียนในช้ันเรียนแบบด้ังเดิม

สําหรับการศึกษาเน้ือหาภาคปฏิบัติ แบงสัดสวนการเรียนออกเปนการเรียนบนเว็บรอยละ 50 และ

การเรียนในช้ันเรียนรอยละ 50 โดยประมาณ 

   Fanter (2005) กลาววา การเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการเรียนในช้ันเรียนโดย

ผสมการเรียนแบบด้ังเดิมที่สอนแบบบรรยาย เขาดวยกันกับกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน เปนการ

สอนที่นําเอาลักษณะที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนทั้งสอนแบบรวมเขาดวยกัน ซึ่งผูเรียนสามารถทีจ่ะ

ติดตอกับผูสอนและผูเรียนอื่นๆ ไดอยางสะดวก โดยไมตองเดินทางมาที่สถาบัน เพื่อเขาช้ันเรียน 

 El-Gayar and Dennis (2008) กลาววาการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการเรียน

แบบผสมเปนสภาพแวดลอมทางการเรียนในช้ันเรียน และการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน ซึ่งมี

ลักษณะเปนระบบการเรียนแบบเปด (Open System) โดยที่ผูเรียนและผูสอนสามารถทํากิจกรรม

รวมกันไดทั้ง ในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน 
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 Allen and Seaman (2010) กลาววา การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปนการเรียนที่

ผสมกันระหวางการเรียนแบบเผชิญหนาและการเรียนออนไลน โดยนําเสนอเน้ือหาสวนใหญผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต เชน การสนทนาออนไลน และยังคงมีสวนที่ใหผูเรียนและผูสอนพบปะกันโดยมี

สัดสวนในการนําเสนอเน้ือหาผานระบบออนไลนอยูระหวางรอยละ 30-79 ของเน้ือหาการเรียน

ทั้งหมด    

           สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการบูรณาการระหวางการเรียนแบบ

เผชิญหนาในช้ันเรียนกับการเรียนรูแบบออนไลนซึ่งเปนการเรียนการสอนที่นําเอาลักษณะที่ดีที่สุด 

ของการเรียนการสอนทั้งสองแบบรวมเขาดวยกัน ผูเรียนสามารถที่จะติดตอกับผูสอนและผูเรียนอื่นๆ 

ไดอยางสะดวก โดยไมตองเดินทางมาที่สถาบัน เพราะวาบทเรียน สวน ใหญสามารถเรียนไดผานทาง

ออนไลนโดยที่ผูเรียนและผูสอนสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้ง ในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน 

 

แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 Skill and Young (2002) ไดกลาวถึงลักษณะสภาพแวดลอมของการเรียนแบบบูรณาการ

หรือการผสมผสาน วาเปนการรวมกันของการสอนในช้ันเรียน และรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย 

ไดแก การผสมผสานที่ดี ตามแนวคิดของการผสานการเรียนผานเว็บเขากับการเรียนในช้ันเรียน ดังน้ี 

 1.  การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการ

ออกแบบการเรียนการสอนใหม เปนการนําเอาสวนที่ดีที่สุดของการสอนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียน

ปกติที่จัดการเรียนรูที่มีเ น้ือหาที่หลากหลาย  และการทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกันผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

 2. สวนประกอบของการเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ใชในการผสมผสาน ที่เนนเรื่อง

เวลาในการเรียน เชน การทํางานเปนทีมแบบเสมือนจริง (Virtual Teamwork) การติดตอสื่อสารใน

เวลาเดียวกัน (Synchronous Communication) รวมทั้ง ชองทางการสนทนา 

 3.  การออกแบบใหมของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปนการปรับตัวจากแนวคิด

ของการเรียนแบบด้ังเดิม ในเรื่องเวลาในการเขาช้ัน เรียนรวมเขาเวลาในการศึกษาผานระบบออนไลน 

โดยการคํานวณดวยช่ัว โมงเรียนทั้งหมด การประเมินผลจากการเรียนรูจะเปนระบบการประเมินผล

การเรียนแบบผสมผสาน 

 4. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เนนความรับผิดชอบและการรูจักหนาที่ของผูเรียน 

เปนหลักสําคัญในการออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเอง ทั้ง 

กิจกรรมการเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการเรียนสวนบุคคล ใหผูเรียนควบคุมชุมชนแหงการเรียนดวย

ตนเอง ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเรียนแบบผสมผสาน 
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 ระดับการผสมผสานในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีระดับการใชสื่อออนไลน เปน

ตัวจัดระดับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่ง The Sloan Consortium แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

เปนองคกรที่สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือ แลกเปลี่ยนความรูและการปรับปรุงการศึกษาผาน

ระบบออนไลน ไดจัดกลุมอัตราการใชระบบออนไลนในการเรียนการสอนเปน 4 ระดับ ตามรูปแบบ

การเรียนการสอน Allen and Seaman (2010: 4) ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 สัดสวนในการนําเสนอของการเรียนรูแบบตางๆ 

 

สัดสวนของเนื้อหาที่นําเสนอทาง

อินเทอรเน็ต 

รูปแบบการเรียนการสอน รายละเอียด 

0% การเรียนแบบดั้งเดิม 

(Traditional) 

ไมมีการใชออนไลนเลย 

เปนการสอนแบบบรรยาย 

 

1 -29 % ใชเว็บเปนสวนสนับสนุน 

( Web Facilitated) 

เ ป น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ

เผชิญหนาที่ใชเทคโนโลยีเว็บ เพื่อ

ชวยอํานวยความสะดวกในการสอน

วิชาที่เคยสอนแบบปกติ 

 

30 -79 % 

 

 

 

 

 

 

 

แบบผสมผสาน 

( Blended / Hybrid) 

 

เปนการเรียนที่ผสมกันระหวาง 

การเรียนแบบเผชิญหนาและ 

การ เรี ยนออนไลนส วนมากของ

เน้ือหาและกิจกรรมนําเสนอแบบ

ผูสอนมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูเรียน

และระหวางผู เรียนดวยกันในชั้น

เรียน 

80 – 100 % การเรียนแบบออนไลน หรือ       

แบบอีเลิรนน่ิง 

(Online / E –Learning ) 

เปนการเ รี ยนที่ นํ า เ สนอเ น้ือหา

ทั้ ง หมดหรื อ เ กื อบทั้ ง หมดผ าน

อินเทอรเน็ตโดยทั่วไปแลวไมมีการ

เ รี ยนการสอนแบบปฏิ สั มพั น ธ

โดยตรงในหองเรียนเลย 

  

  



 29 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน จะมีแนวคิดคอนขางกวาง ซึ่งกําหนดไววาเปนการ 

บูรณาการระหวางวิธีและกระบวนการเรียนรู แตอยางไรก็ตามสามารถที่จะกําหนดแนวทางการ

จัดการเรียนแบบผสมผสานไวได 6 แนวทาง ดังน้ี (มนตชัย เทียนทอง, 2549)   

1. การบูรณาการระหวางสถานศึกษากับบานพัก เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน ตามหลักการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมุงเนนการจัด

การศึกษาใหครอบคลุมทุกระบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งแนวทางน้ี ICT จะเปน

เทคโนโลยีที่สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะการศึกษาทางไกลแบบผสมผสาน เพื่อให

ผูเรียนศึกษาบทเรียนที่สถานศึกษาสวนหน่ึง และศึกษาที่บานพักหรือสถานท่ีทํางานอีกสวนหน่ึง ตาม

โปรแกรมการเรียนรู 

 2. การบูรณาการระหวางเน้ือหากับกระบวนการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูให

มีความหลากหลายตามเน้ือหาสาระแตละสวน ซึ่งพิจารณาความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก ทําใหใน

รายวิชาหน่ึง ๆ มีกิจกรรมการเรียนรูแตกตางกันที่สอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน 

             3.  การบรูณาการระหวางเน้ือหาภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยการวางแผนการจัดสัดสวน

ของการเรียนรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหกลมกลืนกัน เน่ืองจากการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพ               

มากข้ึน ถาใหผูเรียนไดปฏิบัติหรือทดลองดวยตนเอง ตามทฤษฎี Learning by Doingของ John 

Dewey 

 4.  การบูรณาการระหวางการพัฒนาความรูกับการพัฒนาจิตพิสัย โดยการวางแผนการ

จัดการแสวงหาความรูควบคูกับการพัฒนาจิตพิสัย ไดแก คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความสุนทรี

และความซึมซับ เพื่อมุงใหผูเรียนไดใชสมองซีกขวาในการเรียนรูเชิงมิติสัมพันธ และเสริมสราง

คุณธรรมมากข้ึน 

             5. การบูรณาการระหวางวิชาตาง ๆ โดยการวางแผนใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะและ

ประสบการณพรอมๆ กันหลายสาขาวิชา เพื่อมุงใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหา

ตางๆ ในชีวิตจริง แนวทางน้ีเปนแนวทางที่มีการนําไปใชในการจัดการเรียนแบบผสมผสานรูปแบบ

หน่ึง โดยเฉพาะในยุค ICT สามารถวางแผนใหผูเรียนจัดการเรียนรูหลายสาขาวิชาไดอยางมี

ประสิทธิภาพมาก 

             6. การบูรณาการแบบรวม โดยการผสมผสานทุกรูปแบบเขาดวยกัน ทั้งบูรณาการวิชา

ตางๆ การจัดกิจกรรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสถานศึกษากับบานพัก เขาดวยกันตามสัดสวนที่

วางแผนไวอยางรอบคอบและรัดกุม เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวาง

บุคคล ซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวทางน้ีนับวาเปนการผสมผสานที่มีความหลากหลายมากท่ีสุด 
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รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

            มนตชัย เทียนทอง (2549) ไดกลาวถึง รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยการ 

บูรณาการ สาขาวิชาตางๆเขาดวยกัน จําแนกเปน 4รูปแบบดังน้ี 

1. แบบหลอมรวม เปนรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานที่หลอมรวมรายวิชาอื่นๆ เขาไป

ดวยกันเปนกลุมวิชาอยางกลมกลืน โดยไมไดแยกเปนรายวิชาหน่ึง แตจัดการเรียนรูแบบหลอมรวมไป

อยางกลมกลืนในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกัน ถาเปนการเรียนรูในช้ันเรียน ผูเรียนจะไดรับเน้ือหาผสม

กลมกลืนกันเปนเรื่องเดียวกัน ทําใหเกิดความคิดรวบยอดที่กวางไกลและลึกซึ้ง และทราบถึง

ความสัมพันธของรายวิชาตางๆ ไดดี 

2. แบบคูขนาน เปนรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานที่ดําเนินหลายๆ วิชาคูขนานกัน

เปนการเรียนการสอนในช้ันเรียนจะหมายถึงการที่ผูสอนหลายคนวางแผนการสอนรวมกันตัดสินใจ

รวมกัน จะจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน แตตางคนตางสอนทําใหผูเรียนไดรับความรูจากหลากหลาย

วิชา ที่ผสานกลมกลืนกัน 

3. แบบสหวิทยาการ เปนรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน ที่คลายกับแบบคูขนาน แต

แตกตางกันที่ผูสอนหลาย ๆคน จะวางแผนใหผูเรียนทําโครงงานรวมกันโดยเช่ือมโยงสาขาวิชาตางๆ

เขาดวยกันอยางกลมกลืน เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตองคความรูในศาสตรตาง ๆรวมกัน 

4. แบบขามวิทยาการ เปนรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน ที่ผูสอนหลายๆ คน รวม

วางแผนการสอนดวยกันเปนทีม เพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนเพียงกลุมเดียวแตกตางกันที่

สอดคลอง 

 

เทคโนโลยีท่ีใชในการเรียนรูแบบผสมผสาน 

เทคโนโลยีที่ใชในการเรียนรูแบบผสมผสาน มีทั้งนวัตกรรมเกาและใหมผสมผสานกัน เพื่อ

เสริมขอดีและลดขอจํากัดของนวัตกรรมแตละชนิดที่ใชเปนสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนรู

แบบผสมผสานมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนรูแบบผสมผสาน มี 6 ชนิด ไดแก 

(มนตชัย เทียนทอง, 2549) 

1.  การเขียน (Writing) ไดแก เอกสาร รายงาน บทความ หรือหนังสือ ที่เขียนข้ึน โดย

ผูเรียนหรือผูสอนในกระบวนการเรียนรู 

2. สิ่งพิมพ (Printing) ไดแก เอกสาร บทความ รายงาน หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการ

พิมพของเครื่องพิมพที่ใชในการเรียนรู 

3. สื่อกระจายเสียง (Broadcast Media) ไดแก วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน หรือสื่อตางๆ ที่

สงไปยังผูเรียนในลักษณะของการกระจายของสัญญาณ 

4. สื่อเก็บขอมูลของผูใช (Consumer Storage Media) ไดแก เทปเสียง เทปวีดิทัศน 
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ซีดีรอม ดีวีดีรอม ฮารดไดรฟ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่ใชเก็บบันทึกขอมูลทาง การเรียนรู 

5. คอมพิวเตอรและซีดีรอม (PC and CD-ROM) ไดแก คอมพิวเตอร อุปกรณพวง              

ตางๆ อุปกรณประกอบ สื่ออิเล็กทรอนิกส และซีดีรอมที่อยูในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอรที่ทํางานใน

ลักษณะโดยลําพัง 

6. เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet Technology) ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทํางานบน

เครือขาย บทเรียนบนเว็บ E-Learning การสนทนาบนเครือขาย การประชุมทางไกลผานเครือขาย 

และบริการตางๆ ที่มีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใชในการเรียนรูในลักษณะเวลาจริง 

องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว ดังน้ี  

 มนตชัย เทียนทอง (2549) กลาววา การเรียนรูแบบผสมผสานประกอบดวยองคประกอบ

สําคัญ2 ประการหลกั ๆ ไดแก 

 1. ประเภทออฟไลน (Off Line Group) หมายถึง เทคโนโลยีนวัตกรรม และวิธีการท่ีใชใน 

การเรียนรูแบบผสมผสาน ที่เนนการใชงานเพียงลําพังเฉพาะผูเรียนเพยีงคนเดียวไมไดมีการเช่ือมตอ

กับผูสอนหรือผูเรียนคนอื่นใด ในขณะเวลาดังกลาว แบงเปน 5 ประเภท ไดแก 

  1.1 การเรียนรูในที่ทํางาน (Workplace Learning) หรือการเรียนรูในที่พักอาศัย 

ไดแก การศึกษาบทเรียน การเรียนรูจากการทําโครงงาน การติดตามผล การศึกษารายกรณี เปนตน 

 1.2  การสอนเสริมแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Tutoring) ไดแก การสอนเสริม 

(Tutoring) การใหคําแนะนํา (Coaching) หรือการใหคําปรึกษา (Mentoring) ที่กระทําในลักษณะ 

เผชิญหนากัน 

  1.3  การเรียนรูในช้ันเรียน (Classroom Learning) ไดแก การเรียนรูในช้ันเรียนปกติ 

การสัมมนา การศึกษาในสถานการณจําลอง การปฏิบัติ การจําลองบทบาทสมมติ และการประเมินผล 

เปนตน 

  1.4  สื่อสิ่งพิมพ (Print Media) ไดแก เอกสาร หนังสือ วารสาร และบทความ เปนตน 

ที่เนนการใชงานโดยลําพัง 

  1.5  สื่อกระจายเสียง (Broadcast Media) ไดแก วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน และซีดีรอม                      

เปนตน ที่ใชงานโดยลําพัง 

 2.  ประเภทออนไลน (Online Group) หมายถึง เทคโนโลยีนวัตกรรมและวิธีการท่ีใชใน 

การเรียนรูแบบผสมผสานที่มีการใชงานรวมกันหลายคน ทั้งผูสอน ผูเรียน ผูสอนเสริมหรือผูที่

เกี่ยวของอื่นๆ โดยการตอเช่ือมเขากันดวยกันผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต แบงเปน 6 ชนิด ไดแก 
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 2.1  การเรียนรูแบบออนไลน (Online Learning) ไดแก E-learning, Online 

Learningเปนตน 

 2.2 การสอนเสรมิแบบใชอเิล็กทรอนิกส (E-tutoring) ไดแก E-Coaching                            

,E-Mentoringเปนตน 

 2.3 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning)ไดแก E-Learning, Video 

Conferencing เปนตน 

 2.4 การจัดการเรียนรูแบบออนไลน (Online Knowledge Management) ไดแก 

ระบบบริหารการจัดการบทเรียน (LMS) ระบบบริหารจัดการเน้ือหาบทเรียน (CMS) ระบบบรหิาร 

การจัดการแบบทดสอบ (TMS) และระบบบรหิารจัดการนําสงบทเรียน (DMS) รวมทั้งระบบตาง ๆ 

ที่ใชในการจัดการ เชน เหมืองขอมูล (Data Mining) ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert System) เปนตน

 Rovai and Jordan (2004) กลาววา องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 

 1. การผสมผสานสื่อผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบอินเทอรเน็ต  (Blended 

Multimedia and Virtual Internet Resources) ประกอบดวย วีดิทัศนหรือดีวีดี การทัศนศึกษา

เสมือน เว็บไซตแบบปฏิสัมพันธ ซอฟตแวร และสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 

 2.  การผสมผสานโดยใชเว็บไซตสนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียน (Classroom 

Website) ในการสรางสิ่งแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สําหรับ ประกาศ งานที่ 

มอบหมาย รับ-สงการบาน การทดสอบ การประกาศผลการเรียน และนโยบายของช้ันเรียน เปนตน 

โดยผูสอนอาจจะสรางเว็บไซต เพื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง หรืออาจจะทําการเช่ือมโยงไปยัง

เว็บไซตที่เกี่ยวของก็ได 

 3.  การผสมผสานโดยใชระบบบริหารจัดการเรียนรู (Course Management System: 

CMS/Learning Management System: LMS) ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้น 

ผูสอนใชระบบบริหารจัดการเรียนรู เพื่อชวยในการติดตอสื่อสารและการบริหารการจัดการกิจกรรม

การเรียนการสอนในหองเรียน เชน การแจกเอกสารประกอบการสอน กําหนดวันสุดทายของการ สง

งานที่มอบหมาย การรวบรวมงานที่มอบหมาย ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับ

การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ไดแก WebCT, Black Borad, MOODLE LMS และ 

ANGEL LMS เปนตน 

 4. การผสมผสานโดยการใชการอภิปรายแบบประสานเวลา และการอภิปรายแบบไม

ประสานเวลา (Synchronous and Asynchronous Discussion) รูปแบบของการจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานที่เปนการผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนแบบด้ังเดิมกับ

การเรียนการสอนออนไลนเขาดวยกันการใชเทคโนโลยีของการเรียนออนไลนเขามาเพื่อเติมในสวน
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ของสิ่งแวดลอมในการเรียนแบบเผชิญหนา ทําโดยการประยุกตใชการอภิปรายแบบประสานเวลาและ

การอภิปรายแบบไมประสานเวลา โดยผูสอนเปนคนกําหนดหัวขอในการสนทนา คอยอํานวยความ

สะดวกในระหวางการสนทนา โดยพยายามจัดบรรยากาศในการเรียนใหเหมือนกับการสนทนา

ระหวางผูเรียนในหองเรียน 

 Cramer (2002) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบ

ผสมผสาน วาประกอบดวยองคประกอบที่มีการผสมผสานระหวางการเรียนแบบออนไลนและการ

เรียนแบบด้ังเดิม ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบดังน้ี 

 1. เหตุการณสด (Live Events) 

 ประกอบดวยการนําช้ันเรียนโดยผูสอน ( Instructor –Led Events) การบรรยายใน

ช้ันเรียนแบบด้ังเดิม (Traditional Lectures) การประชุมผานระบบวีดีโอ (Video Conferences) 

และการสนทนาแบบประสานเวลา (Synchronous Chat Sessions)  

2. การเรียนตามอัตราการเรียนรูของผูเรียน (Self-Paced Learning)  

  การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับประสบการณเรียนรูของผูเรียน เพือ่ใหผูเรียน

ไดเรียนดวยตนเองตามความสามารถสวนบุคคล เครื่องมือทีใ่ชไดแก อินเทอรเน็ต และซีดีรอม แบบ

การสอน (CD –ROM Based Tutorial) 

3. การเรียนแบบรวมมอื (Collaboration) การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียน 

ประกอบดวย จดหมายอเิล็กทรอนิกส การสนทนา (Threaded Discussions) และการคิดรวมกัน 

(Come to Think of it) 

4. การประเมินผล (Assessment)  

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผู เรียนตามวัตถุประสงคของการเรียน 

ประกอบดวยการทดสอบ การสอบโดยไมแจงลวงหนา (Quizzes) การตัดสินผลการเรียนการใหผล

ปอนกลับในเชิงลึก (Narrative Feedback) การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน  (Portfolio 

Evaluations) 

              5. อุปกรณสนับสนุน (Support Materials)  

    อุปกรณที่ใชสนับสนุนบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ประกอบดวยแหลงอางอิง

(Reference Material) ทั้งทางกายภาพ และแหลงอางอิงเสมือน คําถามที่ถูกถามซ้ําบอยๆ (FAQ 

Forums) ซึ่งอุปกรณเหลาน้ี เปนสวยสําคัญในการสงผานความรูและการเก็บจดจําความรูของผูเรียน 

(Retention and Transfer) 

              Barnum และ Paarmann (2002) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน วาประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 

1. การสงผานขอมูลโดยใชเว็บ (Web – Based Delivery) 
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2. กระบวนการเรียนแบบเผชิญหนา (Face – to – Face ) 

3. การสรางความสามารถในการเขาถึงระบบ ( Creating Deliverables) 

4. การสงเสรมิกระบวนการเรียนรูรวมกัน ( Collaborative Extension of Learning) 

Thorne (2003) แบงองคประกอบของการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน                

เปน 12 กลุมโดยจัดเปน 2 องคประกอบ คือ องคประกอบดานออนไลน (Online) 6 องคประกอบ                 

ดานออฟไลน (Offline) 6 กลุม ดังน้ี 

1. ออฟไลน มี 6 กลุม ไดแก  

1.1 การเรียนในที่ทํางาน 

1.2 ผูสอนช้ีแนะ หรือทีป่รกึษาในช้ันเรียน  

1.3 หองเรียนแบบด้ังเดิม 

1.4 สื่อสิง่พิมพ 

1.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

1.6 สื่อสําหรบัเผยแพร 

 2. ออนไลน มี 6 กลุม ไดแก  

 2.1 เน้ือหาการเรียนบนเครือขาย 

 2.2 ผูสอนอิเล็กทรอนิกส ผูช้ีแนะอิเล็กทรอนิกส หรือ ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส 

 2.3 การเรียนรูรวมกันแบบออนไลน 

 2.4 การจัดการความรูแบบออนไลน 

 2.5 เว็บไซต 

 2.6 การเรียนผานออุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสายการเรียนแบบเคลื่อนที่ 

 
ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

Alvarez (2005) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ข้ันตอนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

1.  กําหนดจุดมุงหมายในแตละข้ันตอนการเรียน และพิจารณาลําดับข้ันตอนในการเรียน 

2.  การจัดกจิกรรมระหวางการจัดการเรียนการสอน 

    3.  กําหนดทักษะ ความรูพื้นฐานที่จําเปนตองรูกอนการเรียน 

4.  กําหนดจุดมุงหมายของการเรียน 

5.  การจัดเน้ือหาและกจิกรรมการเรียนการสอน 

              6.  การประยุกตใชกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน 

              7.  กําหนดกลยุทธในการประเมินผล 
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 Rossett, et al. (2003) ไดสรุปข้ันตอนของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ไวดังน้ี 

 1. จัดเตรียมผูเรียน รวมทั้งสื่อตางๆ ที่ตองใชในการเรียนการสอนและแจงถึงรายละเอียด

ที่ผูเรียนตองปฏิบัติ 

              2.  ข้ันปฏิบัติ โดยผูสอนจะเปนผูเลือกวิธีทีเ่หมาะสมและจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีบทบาท 

มากข้ึน 

              3.  ข้ันสรุปบทเรียน โดยการสรุปสิ่งที่ไดเรียนและมีการประเมินผูเรียนจากแบบประเมิน

 สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการบูรณาการการเรียนการสอน       

แบบเผชิญหนาในช้ันเรียนปกติที่จัดการเรียนรูที่มีเน้ือหาที่หลากหลาย และการทํากิจกรรมการเรียนรู

รวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การจัดการเรียนรูแบบออนไลน ไดแก ระบบบริหารการจัดการ

บทเรียน (LMS) ผูวิจัยจึงไดนําการเรียนการสอนแบบผสมผสานมาจัดกิจกรรมแบบการเรียนในช้ัน

เรียนและการเรียนแบบออนไลนโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) เพ่ือชวยในการ

ติดตอสื่อสารและการบริหารการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

การเรียนรูแบบกรณีศึกษา 

 

ความหมายการเรียนรูแบบกรณีศึกษา 

 Smith and Ragan (1999, อางอิงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2552: 83) กลาววา การเรียนรู

ดวยกรณีศึกษาเปนการเรียนรูดวยการศึกษากรณีปญหา ผูเรียนจะไดรับการนําเสนอสถานการณ

ปญหาที่เปนสถานการณจริง และผูเรียนจะตองดําเนินการแกปญหานั้น ซึ่งในการแกปญหาผูเรียนจะ

เลือกจัดการกับหลักการตาง ๆ การศึกษาเปนรายกรณีเหมาะสมกับการเรียนรู เพื่อแกปญหาที่ไมมี

คําตอบถูกตองเพียงคําตอบเดียวโดยเฉพาะปญหานั้นตองเปนปญหาที่ซับซอนมองไดหลายๆ มุมมอง 

การศึกษาเปนรายกรณีสามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจไดดวยการพิจารณาหาทางแกปญหาและ

นําเสนอแนวทางแกปญหา ซึ่งตองเปนกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนมาเพ่ือใหศึกษาและหาทางแกปญหา

โดยเฉพาะและตองมีการเขียนตอบ 

 Leo (2002) กลาววา การเรียนดวยกรณีศึกษาน้ันควรจะเริ่มจาก การแนะนํากรณีศึกษา

เพื่อนํามาจัดกลุมและวินิจฉัยปญหาจากน้ันจึงระบุความเปนไปได แนะนํากิจกรรมการเรียนรู และ

สุดทายนําสิ่งที่ไดมานําเสนออภิปรายรวมกันและใหผลยอนกลับ 

 Bailey (2006) กลาววา ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร กรณีศึกษาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการ

สอนการเรียนรู รวมถึงการเรียนรูจากครู นักศึกษา  

 วิฑูรย สิมะโชคดี (2542) กลาววา กรณีศึกษาหมายถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนหรือคําบรรยาย

เหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนแลวเพื่อการศึกษาเรียนรูดวยการออกแบบและเขียนเหตุการณตางๆ ข้ึน 
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เพื่อใชเปนสื่อหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูการเรียนรู (Learning Vehicle) โดยมีวัตถุประสงคชัดเจนเพ่ือ

การศึกษา (Education Objectives) กรณีศึกษามีไดหลายรูปแบบมีไดทั้งเรื่อง (กรณี) ที่เขียนข้ึน

อยางสั้นๆ เพียง 2-3 บรรทัดหรือเพียง 1-2 หนากระดาษ หรือยาวเปนหลายสิบหนากระดาษหรือมี

ตาราง ตัวเลข หรือสถิติประกอบจํานวนมากหรือรวมทั้งที่มีสื่อที่เปนภาพจากวีดิทัศน หรือฟลม ก็ได 

 นิตยา โสรีกุล (2547) กลาววา เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ที่สรางข้ึนจากเรื่องจริงซึ่งมี

ประเด็นหรือปญหาสําหรับนักเรียนไดเรียนรูจากขอมูลหรือปญหาที่เกิดข้ึนและสามารถใชเปนขอมูล

หรือเรียนรูเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีศึกษาได 

 ทิศนา แขมมณี (2552) กลาววา เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนศึกษาเรื่องที่สมมุติข้ึนจากความเปนจริงและตอบ

ประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องน้ัน แลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคําตอบน้ันมาใชเปนขอมูลในการ

อภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

 สรุปไดวาการเรียนรูดวยกรณีศึกษาเปนการเรียนรูจากการศึกษากรณีปญหา ผูเรียนจะ

ไดรับการนําเสนอสถานการณปญหาที่เปนสถานการณจริงหรือสถานการณสมมุติข้ึน และผูเรียน

จะตองดําเนินการแกปญหาแลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคําตอบน้ันมาใชเปนขอมูลในการ

อภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

 

การเขียนกรณีศึกษา 

Herreid (1999) อธิบาย การนําเสนอกรณีศึกษาไปใชในการเรียนการสอนข้ึนอยูกับผูแตง

กรณีศึกษาโดยใหขอเสนอแนะในการจัดทํากรณีศึกษาวามีหลากหลายรูปแบบ เชน บทความใน

หนังสือพิมพ การเปรียบเทียบโครงงานวิจัย ในทางการแพทยจะใชประวัติและรายละเอียดตางๆ ของ

ผูปวยและสถานการณตางๆ ติดตามดวยการถามรวมกับสื่ออื่นๆ เชน กรณีศึกษาในหองปฏิบัติการ 

รูปภาพทางคลินิกภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ เปนตน รวมทั้งมีขอสรุปและเปาหมายการวางแผน มี

สมมุติฐานวิธีการใหขอมูลและขอสรุป 

การสรางกรณีศึกษาที่ดีควรประกอบไปดวย  

1. การเลาเรื่องราวดวยหัวเรื่องที่ดีในกรณีที่มีความสัมพันธกับเรื่องที่ผูเรียนต้ังแตตน           

จนจบ 

2. มีจุดเนนและประเด็นในเรื่องที่สนใจ มีความสําคัญ  มีปญหา และมีแนวคิด 

3. มีความนาสนใจ และประเด็นที่ทันสมัย 

4. ตัวละคร หรือตัวเน้ือเรื่องในกรณีศึกษาสามารถกระตุนใหผูเรียนมีความรูสึกเกี่ยวของ

ที่จะตองรวมในการแกปญหา  หรือตอบประเด็นปญหาในกรณีศึกษา 
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5. ในกรณีศึกษามีการเรียงลําดับ มีเปาหมายใหผูเรียนไดคิดและรูสึกอะไร กรณีศึกษาที่

สามารถนําไปสูเปาหมายน้ันได 

6. เน้ือเรื่องตองมีการเช่ือมโยงใหผูเรียนสามารถคิดและแกปญหาในกรณีได 

7. กรณีศึกษามีจุดเดนในการนํามาเปนบทบาทใหผูเรียนไดนํามาใชในการประยุกตการ

เรียนเน้ือหาหัวขอน้ัน ๆ เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนในการเรียนไดงายข้ึน 

8. ในกรณีศึกษามีประเด็นอภิปรายและเกิดการกระตุนใหผูเรียนมีการอภิปราย 

9. มีการผลักดันใหเกิดการตัดสินใจ 

 10. ในกรณีศึกษามีการแสดงออกถึงหลักการท่ีอยูบนความเปนจริง 

   11. ตองถูกจัดการภายใตในชวงเวลาที่มีเหตุผล กรณีศึกษาที่ดีจะมีการสรุปและจับ

ประเด็น มีความยาวของกรณีศึกษาที่มีความยาวพอเพียง สรุปยอสวนสําคัญ ใหผูเรียนมีการกระตุน

ความสนใจและกรณีที่ซับซอนในผูเรียนที่มีความพรอม 

              นิตยา โสรีกุล (2547) กลาวถึงการสรางกรณีศึกษาไวดังน้ี 

 1. การวางแผน ผูเขียนกรณีศึกษาจะตองวางแผนหรือแนวความคิดไวลวงหนาวาจะตอง

การกรณีศึกษาแบบใด ประเภทใด เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสอน 

 2. การรวบรวมขอมูล เมื่อไดวางแผนเรียบรอยแลววาตองการกรณีศึกษาเรื่องใด ประเภท

ใด ข้ันตอมาก็คือการศึกษาเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ เพื่อนํามาเขียนเปนกรณีศึกษาเพ่ือ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ เพื่อนํามาเขียนเปนกรณีศึกษา 

 3. การเขียน เมื่อสามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ตองการไดแลว ข้ันตอไปก็

คือ การนําขอมูลตางๆ เหลาน้ันมาเขียนเปนเรื่องราวโดยเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดข้ึนกอนหลังตาม

สถานการณจริง ทั้งน้ีการเขียนกรณีศึกษาโดยทั่วไป มักจะเขียนเปน 3 สวน คือ สวนนํา (Opening) 

สวน เน้ือเรื่อง (Case Body) และสวนทาย (Closing) เมื่อไดเขียนกรณีศึกษาเสร็จแลวควรมีการ

ทดลองนําไปใชในการสอนกอน เพื่อทดสอบดูวาผูเรียนมีปฏิกิริยาไปในแนวทางที่ตองการหรือไม 

จากน้ันก็นํามาปรับปรุงใหมและทดลองใชอีกจนเปนที่แนใจวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได

ลักษณะของกรณีศึกษา (Dori and Herscovitz, 2005)  

             1. การเขียนกรณีศึกษาเปนขอความบรรยายที่ชัดเจน มีการใชคําที่สอดคลองกัน และไม

ควรมีความยาวเกินไป 

2. มีเน้ือหาที่อยูบนพื้นฐานความเปนจริง และมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของ

ผูเรียน 

 3. มีจุดเนนเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการปญหา 

             4. กระตุนใหผู เรียนต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการสืบเสาะหาความรู หรือแนวทางการ

แกปญหาตอไป  
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             5. มีการสงเสริมบูรณาการทางวิชาการในเน้ือหา เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการ

แกปญหา 

 

ประเภทของกรณีศึกษา 

            กรณีศึกษาที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและใน

ระดับอุดมศึกษามีอยูหลายประเภท ดังที่นักวิชาการไดนําเสนอไว  ดังน้ี 

   Reynolds (1980, อางถึงใน นิตยา โสรีกลุ, 2547) ไดแบงประเภทของกรณีศึกษาไว 9 

ประการ ดังน้ี  

 1. The Background Case เปนกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนเพื่อเปนการใหขาวสารขอมูลความ

จริง แกนักเรียนในสถานการณเฉพาะที่ผูเขียนตองการซึ่งนักเรียนจะสามารถรับทราบขอมูลตางๆ ที่

เกี่ยวพันกับสถานการณจริง ๆ ไดโดยงาย การใช Background Case น้ีเหมาะกับนักเรียนที่มี

ประสบการณในการทํางานมาแลว (Senior Learner) มากกวา  

2. The Exercise Case เปนกรณีศึกษาที่คลายคลึงกับกรณีแรกแตเนนใหนักเรียนไดฝก

ปฏิบัติเทคนิคตางๆ จากกรณีตัวอยางที่เขียนข้ึน จากสถานการณที่เปนจริงมากกวาการเปนแบบ 

ฝกหัดทางวิชาการ  

3. The Situation Case เปนกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนเพื่อใหนักเรียนไดเผชิญกับสถานการณ 

หรือเหตุการณที่เกิดข้ึน ตามที่นักเรียนตองการไมวาจะเปนเหตุการณของความสําเร็จหรือความ

ลมเหลว  

    4. The Complex Case เปนประเภทหน่ึงของ Situation Case แตเหตุการณและ

ขอมูลที่เขียน ในกรณีตัวอยางแบบน้ีมีความยุงยากและซับซอนมากกวา ขอมูลที่ใหจะเปนเพียงผิวเผิน

ซึ่งดูเหมือนไมมีความสัมพันธกันและอาจทําใหนักเรียนเกิดความไขวเขวได ถึงแมในความเปนจริงแลว

ขอมูลจะมีความสัมพันธกันก็ตาม  

    5. The Decision Case กรณีศึกษาแบบน้ีมีความแตกตางจากกรณีศึกษาที่กลาวมาแลว

ขางตนทั้งหมดเพราะกรณีศึกษาน้ีนักเรียนจะตองฝกการวิเคราะหเหตุการณหรือสถานการณตางๆ 

จากขอมูลที่กําหนดใหในกรณีตัวอยางและฝกการตัดสินใจวาจะทําอะไรในเหตุการณน้ันๆ แลวเขียน

เปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ข้ึน  

    6. The in-tray Case เปนกรณีศึกษาที่เขียนข้ึน โดยมีพื้นฐานมาจากเอกสารตางๆ ที่เขา

มาสูตะกราหรือตะแกรงของผูเขียนกรณีศึกษา กรณีศึกษาน้ีจะใหขอมูลแกนักเรียนและนักเรียนจะถูก

จํากัดเวลาในการศึกษาเพ่ือตัดสนิใจดําเนินการในแตละเรื่องที่กําหนดให  

   7. The Critical Incident Case กรณีศึกษาแบบน้ีนักเรียนจะไดขอมูลเกี่ยวกับสถานการณที่

เกิดข้ึน เปนขอๆ ซึ่งไมครบสมบูรณ ขอมูลอื่นๆ จะใหไดตอเมื่อนักเรียนไดมีการถามเพ่ิมเติมจนกวา
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ขอมูลที่เพิ่มใหจะเพียงพอแกการเขาใจของนักเรียนในการแกปญหากรณีตัวอยางน้ัน  Critical 

Incident Case น้ีเหมาะสาหรับการฝกใหนักเรียนเกิดทักษะในการถามคําถามที่ถูกตอง  

    8.  The Sequential Case เทคนิคของการใชกรณีศึกษาแบบน้ีคือ การหยุดเรื่อง หรือ

สถานการณ ที่จุดวิกฤต (Critical Point) ของกรณีศึกษา แลวใหนักเรียนทํานายผลของเหตุการณน้ัน 

ๆ ในขณะท่ีหยุดเรื่องน้ัน ไว ตอจากน้ัน จึงใหนักเรียนทราบเรื่องราวตอไป แลววิเคราะหเปรียบเทียบ

ระหวางผลของการคาดการณหรือทํานายไวลวงหนากับการปฏิบัติที่เกิดข้ึนจริงของกรณีศึกษาน้ัน  

9.  The Role Play Case เปนการศึกษากรณีศึกษาโดยการใหนักเรียนเปนผูแสดง

บทบาทสมมติตามสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนในกรณีตัวอยาง จะทําใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณและความรูสึกโดยตรงจากเหตุการณน้ันในกรณีศึกษา 

             การเขียนกรณีศึกษาผูวิจัยใชแบบสถานการณ (The Situation Case) เปนการศึกษาที่

นิยมใชกันเพราะเปนการเลาเรื่องจากสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและ

พัฒนาความสามารถในการแกปญหาได ไมวาจะเปนเหตุการณ ในการแกปญหาที่ประสบความสําเร็จ

หรือความลมเหลว  Reynolds (1980) ผูวิจัยไดเขียนกรณีศึกษาแบบสถานการณโดยไดนําเน้ือหา

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาออกแบบสถานการณใชกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร โดยมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของสถานการณ

สําหรับใหผูเรียนไดรวมกันวิเคราะห สังเคราะหแกปญหาแลวนําไปสูทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือจะ

ไดนําความรูไปปรับใชเมื่อออกไปฝกประสบการณวิชาชีพตอไปและเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิด

อยางมวิีจารณญาณ  การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม  

ขั้นตอนการเขียนกรณีศึกษาแบบสถานการณ  มีดังน้ี  (Eitington, 1998) 

1. กรณีศึกษา / เหตุการณ 

2. กระบวนการหาขอเท็จจริง โดยต้ังสมมุติฐานจากความจริงที่รวบรวมมาได 

3. กําหนดประเด็นโดยผูเรียนจะตองกําหนดประเด็นหลักและประเด็นยอย 

4. กลุมจะเปนผูตัดสินใจ  ผูสอนจะถามผูเรียนเพื่อเขียนสิ่งที่แตละกลุม / ตัดสินใจโดยแต

ละกลุมจะตองใหเหตุผลวาตัดสินใจ  เชนน้ันเพราะอะไร จากความคิดของกลุม 

5. การประเมินผล ประเด็นขอบเขตในการประเมินกรณี/ เหตุการณอยางลึกซึ้ง วาอะไร

คือสิ่งที่เกิดข้ึนจริง คําถามจะพิจารณาวากรณีน้ีจะมีวิธีปองกันอยางไร จะจัดการอยางเหมาะสมได

อยางไร 

ประโยชนของกรณีศึกษาแบบสถานการณ ดังน้ี 

1. กรณี / เหตุการณสั้น ๆ สามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว 

2. ผูสอนใหการยอมรับขอเท็จจริงและคนหาขอมูลกอนการตัดสินใจของกลุม 
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3. การมีสวนรวมของผู เรียนแตคนในกลุมมีมาก ตัดสินใจโตแยงอยางสนุกสนาน 

เน่ืองจากกระบวนการจะมีหลากหลายกิจกรรมซึ่งผานไปอยางรวดเร็ว 

4. เ น น เ รื่ อ งการ ตัดสิน ใจกร ณี / เ ห ตุการณ  เพื่ อฝ กทั กษะในการ ตัดสิน ใจที่                 

เฉียบแหลม 

 

การเรียนดวยกรณีศึกษาสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด และ ทักษะการทํางานเปนทีม  

 ดรัณภพ เพียรจัด (2551) ไดกลาวไววาการจัดการเรียนดวยกรณีศึกษาเปนการเรียนที่

เสนอเรื่องราว สื่อ สถานการณ ตางๆ ที่เกิดข้ึน หรือสรางข้ึน จากครูผูสอนเพ่ือประยุกตใชกับ

สถานการณตางๆ ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน เรียนรูไดเร็วข้ึนดีข้ึนมีทักษะการคิดเพ่ิมมาก

ข้ึนสามารถวิเคราะห สังเคราะหความรูเพื่อประยุกตใชแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนซึ่งการเรียนเปนไปใน

รูปแบบของการแสดงออกดวยการบรรยายหรืออภิปรายกลุมยอยๆ เนนทักษะการทํางานเปนทีม  

 Ward (1998) ไดกลาวไววาการเรียนดวยกรณีศึกษา (Case-Based Learning) เปนการ

จัดการเรียนการสอนที่ผูสอนไดนําเสนอปญหาที่เปนจริง เพื่อจัดหาสถานการณใหกับผูเรียนตาม

วัตถุประสงคของการเรียน โดยใหผูเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะหสังเคราะห มีวิจารณญาณ การ

แกปญหา ประยุกตแนวคิด ทฤษฎี ในการวิเคราะห และตัดสินใจ สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูรวมกัน  

 Cliff and Write (1999) ไดกลาววา การเรียนดวยกรณีศึกษา (Case-Based Learning) 

เปนการเรียนการสอนโดยใชกลวิธีในการแสดงออกถึงหลักการ เน้ือหา ที่มีความสัมพันธกันในรูปของ

เรื่องราว (Story) การวาดรูป (Drawing) เอกสารรายงาน (Documents) ขาว (News) ทีวี ละคร (Tv 

and Drama) บทประพันธ (Poems) เสียงเพลง (Songs) รูปภาพ (Paintings) เสียง (Sounds) 

การตูน (Cartoons) ปญหา (Problems) และสถานการณตางๆ (Situations) ซึ่งวิธีที่ใชในการ

แสดงออกของการสอนประกอบดวยการบรรยาย การอภิปรายกลุมยอยโดยเนนทักษะการแสดงออก

ของการสอนประกอบดวย การบรรยาย การอภิปรายกลุมยอยโดยเนนทักษะการทํางานเปนทีม 

(Collaborative Skill) และการใหการแกปญหาเปนหลัก (Problem-Based) 

 จากที่ไดกลาวมาสรุปไดวาการจัดการเรียนดวยกรณีศึกษาเปนการเรียนที่มีลักษณะเปน

การเสนอเรื่องราวแบบสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึน หรือสรางข้ึน ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน 

เรียนรูไดเร็วข้ึน มีทักษะการคิดเพิ่มมากข้ึน ผูสอนไดนําเสนอปญหาที่เปนจริง หรือจัดหาสถานการณ

ใหกับผูเรียนตามวัตถุประสงคของการเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห สังเคราะห             

มีวิจารณญาณ การแกปญหา และการอภิปรายกลุมยอยโดยเนนทักษะการทํางานเปนทีม  
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 วิธีการนํากรณีศึกษา ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 1. ผูเรียนไดรับกรณีศึกษากอนการบรรยาย และตอบคําถามจากกรณีศึกษา ภายหลัง

สิ้นสุดการบรรยาย และคําตอบจากกรณีศึกษา จะนํามาใชในการอภิปายกลุม  เพ่ือใหผูเรียนไดมีการ

เตรียมความพรอมในการคนควา  การอานหนังสือ  ตํารา ที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและแนวคิดจาก

กรณีศึกษาที่ศึกษา 

 2. ผูเรียนวิเคราะหกรณีศึกษาที่ซับซอนจากการทํางานเปนกลุมยอยใหมีอิสระในการ

คนหา คําตอบจากแหลงคนควาตางๆ 

              3. ผูเรียนสงคําตอบจากคําถามในกรณีศึกษา กอนวันอภิปรายกลุม 

 4. จากคําตอบในแตละคําถามของผู เรียนแตละกลุม จะถูกนําเสนอในกลุมใหญใน

หองเรียนและมีการอภิปรายในแตละขอคําถาม โดยครูผูสอนใหขอเสนอแนะและจุดประเด็น

ความสําคัญของคําตอบและสรางความเขาใจใหกับผูเรียน 

 5. สงคําตอบและคะแนนกลับไปยังผูเรียน และคําตอบทั้งหมดจะเฉลยใหทุกคนทราบผล

ข้ันตอนการเรียนดวยกรณีศึกษา 

 

ขั้นตอนการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 

 Leo (2002) ไดแบงลําดับข้ันตอนการเรียนรูดวยกรณีศึกษาทั้งหมด 5 ข้ัน ดังตอไปน้ี  

            1. ข้ันแนะนํากรณีศึกษา (Introduce the Case) เปนการนําเสนอปญหากับนักเรียน

แนะนําถึงปจจัยหรือสวนประกอบตางๆ ของเรื่องโดยสามารถเลือกปญหาไดจากที่ตางๆ 

 2. ข้ันการจัดกลุมและวินิจฉัยปญหา (Form Groups and Initiate Discussions) เปน

การจัดกลุมนักเรียนเปนกลุมยอยๆ (4-6 คน) สมาชิกในกลุมตองทํางานรวมกันโดยการโตแยงหรือระบุ

ปจจัยตางๆ หรือปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนตัวครูผูสอนจะตองทราบหรือมีความรูในประเด็นคําถามหรือ

ปญหาเพ่ือช้ีแนวทางใหกับนักเรียน 

 3. ข้ันระบุความเปนไปได (Identify the way Forward) โดยใหขอจํากัดดานเวลาและ

แหลงคนควาขอมูลแกนักเรียน นักเรียนตองระบุปจจัยความเปนไปไดของเหตุการณกอน วิเคราะห

และระบุในสิ่งที่สําคัญในประเด็นปญหานั้นๆ รวมกัน 

 4. ข้ันแนะนํากิจกรรมการเรียนรู (Guide the Learning Activities) โดยนักเรียนอาจมี

การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ กันเพื่อใหไดมาซึ่ง ความรูในเรื่องน้ันๆ เชน นักเรียนบางคนอานงานวิจัยใน

ขณะท่ีอีกคนหน่ึงศึกษาขอมูลจากสือ่อื่น สุดทายครูผูสอนตองเตรียมการใหผลปอนกลับในคําตอบของ

นักเรียนแตละคน กอนการจัดการเรียนการสอนตองมีการเตรียมความพรอมดวยการเรียนดวย

กรณีศึกษา 
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 5. ข้ันการนําเสนออภิปรายรวมกันและใหผลปอนกลับ (Organize Presentation, 

Mobilize Discussion and Provide Timely Feedback) เปนข้ันที่จัดการนําเสนอสิ่งทีกลุมได

คนพบและมีการถามคําถามจากเพ่ือนรวมช้ัน เรียนและครูผูสอนเพ่ือเปนผลปอนกลับ 

 นคร พันธณรงค (2549) กลาวถึงวิธีการเรียนรูแบบกรณีศึกษามีข้ัน ตอนและ

องคประกอบ 

ดังตอไปน้ี 

 1. ข้ันการเลือกเรื่องที่จะศึกษาเปนข้ัน ที่ครูผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสรางสถานการณ

ใหนักเรียนเกิดความสนใจในสภาพปญหาหรือสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว เพื่อกําหนดเรื่องที่จะศึกษา

ซึ่งจะตองเปนเรื่องที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูความสนใจ เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะเกิด

ความกาวหนาหรือเปลี่ยนแปลงข้ึนในตัวนักเรียน 

 2. ข้ันการสรางประสบการณเดิม เปนข้ัน การเช่ือมโยงความรูหรือประสบการณเดิมของ 

นักเรียนเขากับกรณีศึกษา ซึ่งอาจใชวิธีการสนทนาตอบคําถาม เลาเรื่องเกี่ยวกับปญหาหรือสาเหตุของ

กรณีศึกษาน้ัน 

 3. ข้ันการแสวงหาความรูใหม เปนข้ันการนําความรูเดิมที่เกี่ยวกับกรณีศึกษามาวิเคราะห 

ต้ังประเด็นคําถาม เพื่อคนหาความรูหรือแนวทางใหมๆ ในการแกปญหา 

             4.  ข้ันการเก็บรวมรวมขอมูล เปนข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน การ

สังเกต การสัมภาษณ การสํารวจ ฯลฯ เพื่อใหไดคําตอบของประเด็นปญหา หรือแนวทางการปฏิบัติ

เพื่อแกปญหาที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

 5.  ข้ันการวิเคราะหสรุปและรายงานผล เปนข้ัน การนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห อภิปราย 

ซึ่งจะนําไปสูการสรางความรูใหมสอดคลองกับการดํารงชีวิตของนักเรียน 

 6.  ข้ันการนําไปใช เปนข้ันการนําผลที่ไดจากการศึกษามาสรางเปนความรูใหมหรือขอ

กําหนดการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันของนักเรียน 

 วิฑูรย สิมะโชคดี (2542) ไดแบงข้ันตอนการเรียนรูแบบกรณีศึกษา ออกเปน 5 ข้ันตอน 

ดังน้ี 

1. ทําความเขาใจในเน้ือหาของกรณีศึกษา 

2. วินิจฉัยปญหา 

3. การสรางทางเลือกหรือวิธีแกปญหา 

4. การพยากรณผลลัพธ 

5. ประเมินผลทางเลือก 

 Easton (1992) แบงข้ันตอนการเรียนรูแบบกรณีศึกษา ออกเปน 7 ข้ันตอนดังน้ี  

 ข้ันที่ 1 แนะนํากรณีศึกษา  
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 ข้ันที่ 2 จัดกลุมและวินิจฉัย  

 ข้ันที่ 3 เปนข้ันรวมกันวิเคราะหปญหา  

 ข้ันที่ 4 สํารวจทางแกปญหา  

 ข้ันที่ 5 ระบุความเปนไปได  

 ข้ันที่ 6 ประเมินผลทางเลือก  

 ข้ันที่ 7 สื่อสารผลลัพธ ที่ได  

 Anderson (2004) มี 6 ข้ันตอนการเรียนรูแบบกรณีศึกษา ดังน้ี  

 ข้ันที่ 1 คัดเลือกขอมูลที่จําเปนในการนําไปใช   

 ข้ันที่ 2 ตัดสินชนิดของปญหาที่จะศึกษา   

 ข้ันที่ 3 นําทฤษฎีหรือวิธีการมาใชสังเคราะห 

 ข้ันที่ 4 สํารวจทางแกปญหา  

 ข้ันที่ 5 ดําเนินการตามทางเลือก  

 ข้ันที่ 6 แนะนํากิจกรรมการเรียนรู  

 Choi and Lee (2009) มี 5 ข้ันตอนการเรียนรูแบบกรณีศึกษา ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 วินิจฉัยปญหา  

 ข้ันที่ 2 วิเคราะหปญหา                

 ข้ันที่ 3 สํารวจทางแกปญหา  

 ข้ันที่ 4 ดําเนินการตามทางเลือก 

 ข้ันที่ 5 นําเสนอ/อภิปรายและใหผลปอนกลับ 
 

ตารางที่ 2 ตารางการสงัเคราะหข้ันตอนการเรียนดวยกรณีศึกษา 

ขั้นตอนการเรียนดวย

กรณีศึกษา 

Easton 

(1992) 

Leo 

(2002) 

Anderson 

( 2004 ) 

Choi & 

Lee 

(2009) 

วิฑูรย สิมะโชคด ี

(2542) 

นคร พันธุณรงค 

( 2549) 
ผูวิจัย 

ขั้นการเลือกเรื่องที่จะศึกษา  √ √   √ √ 

ขั้นการสรางประสบการณ

เดิม 

     √  

ขั้นการแสวงหาความรูใหม      √  

ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล      √  

ขั้นการวิเคราะหสรุปและ

รายงานผล 

√ √  √  √ √ 
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ตารางที่ 2 ตารางการสงัเคราะหข้ันตอนการเรียนดวยกรณีศึกษา (ตอ) 

ขั้นตอนการเรียนดวย

กรณีศึกษา 

Easton 

(1992) 

Leo 

(2002) 

Anderson 

( 2004 ) 

Choi & 

Lee 

(2009) 

วิฑูรย สิมะโชคด ี

(2542) 

นคร พันธุณรงค 

( 2549) 
ผูวิจัย 

ทําความเขาใจในเน้ือหาของ

กรณีศึกษา 

    √   

จัดกลุมและวินิจฉัย √ √  √ √  √ 

การสรางทางเลือกหรือวิธี

แกปญหา 

√   √ √  √ 

การพยากรณผลลัพธ     √   

คัดเลือกขอมูลที่จําเปนใน

การนําไปใช 

  √     

ตัดสินชนิดของปญหาที่จะ

ศึกษา 

  √     

นําทฤษฎีหรือวิธีการมาใช

สังเคราะห 

  √     

ระบุความเปนไปได √ √     √ 

ประเมินผลทางเลือก √    √  √ 

ส่ือสารผลลัพธที่ได √       

 

 จากตารางสังเคราะหข้ันตอนการเรียนดวยกรณีศึกษา สรุปข้ันตอนดังน้ี 1) การเลือกเรื่อง

ที่จะศึกษา 2) การวิเคราะหสรุปและรายงานผล 3) จัดกลุมและวินิจฉัย4) การสรางทางเลือกหรือวิธี

แกปญหา5) ระบุความเปนไปได 6) ประเมินผลทางเลือก ตารางการสังเคราะหข้ันตอนการเรียนดวย

กรณีศึกษาผูวิจัยสรุปข้ันตอนหลักเพ่ือนํามาใชในงานวิจัยในครั้งน้ี  
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สรวงสุดา ปานสกุล (2545) กลาวถึงขอดีและขอจํากัดของกรณีศึกษา โดยนําขอมูลมา

จากหนังสือ The Management Development Casebook ที่จัดทําโดย The Veterans 

Administration กลาววาวิธีการน้ีมีขอดีและขอจํากัด ดังน้ี  

 

ขอดีของกรณีศึกษา  

1.  ถึงตัวทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดคิด กระตุนใหมสีวนรวมอยูเสมอ  

2.  มีความเปนจรงิ ผูเขารบัการฝกอบรมไดวิเคราะหสถานการณที่เกิดข้ึนจริง  

3.  มีความเฉพาะเจาะจง ใหไดศึกษาขอมูลหรอืเหตุการณเฉพาะมากกวาขอมลูทั่วไป ซึ่ง

ทําใหนักเรียนรูวา ในแตละสถานการณตองอาศัยความเขาใจและการตอบสนองเฉพาะเหตุการณน้ันๆ 

หลักการใดๆ ที่วางไว ไมอาจนํามาใชกบัสถานการณเฉพาะที่เกิดข้ึน ใหมไดทัง้หมด   

4.  ทําใหสมาชิกมีสวนรวมในกลุม มีโอกาสทํางานรวมกัน รูคุณคาหรือความสําคัญของ

กลุม  

5. สอนใหรูจกัใหและรบัอยางจรงิจงั โดยสมาชิกไดเรียนรูการตัดสิน ปกปองความคิดเห็น

ของตนเอง ขณะเดียวกันก็ตองพยายามเขาใจและใชประโยชนจากความคิดที่ผูอื่นเสนอ  

6.  กระตุนใหสมาชิกตระหนักวา แตละคนมองสภาพการณจากมุมมองที่ตางกันทุกคนตาง

ก็มีปญหาและก็มีความลําบากในการแกปญหาเชนกัน  

7.  ทําใหสมาชิกตระหนักวาปญหาที่นํามาอภิปรายไมไดมปีระเด็นเดียวหรือคําตอบเดียว  

8.  พัฒนาการตัดสินใจและความสามารถคิดอยางมีอิสระและแบบเปนผูใหญ  

9.  ใหบทบาทสําคัญดานการบรหิารแกสมาชิกในกลุม สมาชิกจะไดพัฒนาการวิเคราะห

สถานการณโดยใชความรูทีเ่ปนขอเทจ็จริงประกอบ รูจักวางแผนปฏิบัติการและรูจักตัดสินใจ

ประสบการณที่ไดไมเปนการเสี่ยงตอตัวสมาชิกหรือองคกรของสมาชิกแตอยางใด  

 10.  ทําใหสมาชิกเขาใจถึงพฤติกรรมของมนุษย ตระหนักถึงสาเหตุของอุปนิสัยน้ัน ๆ และ

เห็นความจําเปนที่จะตองคนหาสาเหตุเหลาน้ัน ไดเรียนรูวา คนมีความรูสึกนึกคิด ความเช่ือไม

สมเหตุสมผลแตก็มีความสําคัญและตองไดรบัการไตรตรองจากตัวเขา และจะเห็นชัดวาการกระทํา

ของพวกเขามผีลกระทบตอผูอื่น  

 11. เพิ่มทกัษะการสื่อสาร สมาชิกจะรูจักรบัฟงมากข้ึนและถายทอดความคิดไดดีข้ึน  

 12. รูจักปรบัลด ทัศนคติ (Case Method) จะทําใหสมาชิกเปลีย่นทัศนคติและพัฒนาการ

มองและเกิดความเต็มใจที่จะพจิารณาปญหาอยางรอบดาน  

            13.  ทําใหนักเรียนไดมีการคิดวิเคราะหและมีการเตรียมตัวในการเรียนวิชาน้ันๆ มากข้ึน

เปนการเรียนแบบกระตือรือรน 
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  14. นักเรียนมีการชวยกันคิดชวยกันทําเปนการทํางานเปนกลุม นํามาใชไดดีในการเรียน 

เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานในคลินิก  

             15. ใชเวลาประมาณ 50 นาที ในการอภิปรายรวมกันในการคนหาคําตอบ เกิดความ

ชัดเจนในประเด็นคําถามและคําตอบ ทบทวนใหนักเรียนเกิดแนวคิด หลักการ ของการเรียนรู 

 

ขอจํากัดของกรณีศึกษา  

สรวงสุดา ปานสกุล (2545) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการศึกษาดวยกรณีศึกษาไวดังน้ี  

1. ไมใหประสบการณที่แทจริงแมจะใชสถานการณจริงแตบางครั้ง ก็ขาดความเหมือนจรงิ

เพราะผูเขารับการฝกอบรมไมตองรับผิดชอบอยางแทจริงตอการตัดสินใจของพวกเขา แมจะมีการ

เสนอขอเท็จจากเรื่องจริง สมาชิกไดลองฝกเล็กนอยในการหาความสัมพันธของขอมูลเหลาน้ันแตก็

ยากท่ีจะเสนอขอเท็จจริงรายละเอียดไดทั้งหมด สถานการณที่เสนอจึงงายกวากรณีตัวอยางเสนอ

ความสลับซับซอนของอุปนิสัยมนุษยไดไมมากนัก สมาชิกไมไดประสบกับการมีปฏิสัมพันธตอเน่ืองที่

แทจริง  

2. ไมสมบูรณแบบ วิธีน้ีไมไดดําเนินไปจนถึงข้ัน ตัดสินใจและตรวจสอบผลลัพธ  

             3. บางครั้ง ก็เนนการตัดสินใจมากเกินไป ในชีวิตจริงการกระทําบางอยางก็อาจหาเหตุผล

ไมไดหรือบางครั้ง ก็ไมมีทางออก 

              4.  ผูมสีวนรวมในทัศนคติอาจขุนเคืองในระยะแรกที่พบวาหาขอสรปุหรือหาคําตอบที่

ชัดเจนไมได บางคนอาจเห็นวา การคิดเพ่ือตัวเองเปนเรื่องใหมและนากลัว  

    5.  กระบวนการอภิปรายและตัดสินใจตามวิธีการน้ีตองใชเวลามากกวาวิธีอื่น ๆ ที่ให

ขอสรปุมาเลยโดยเฉพาะจากขอ 4 ตองใชเวลาพอสมควรท่ีจะผานระยะขุนเคืองใจดังทีก่ลาวไว  

    6.  นําไปใชกับทุกคนไมได  

    7.  เปดโอกาสใหคนขยันพูด ไดผูกขาดการอภิปรายมากข้ึน  

    8.  ยากตอการนําเอาเหตุผลของวิธีการน้ีไปผสมผสานใชกบัการปฏิบัติเฉพาะกรณี  

             9.  อาจทําใหเสียเวลาเปลา หากไมไดถูกนําไปใชอยางถูกตอง 

   ขอดีและขอจํากัดของกรณีศึกษาสรุปไดดังน้ีผูเรียนไดวิเคราะหสถานการณที่เกิดข้ึนจริงมี

สวนรวมในกลุม มีโอกาสทํางานรวมกันและไดพัฒนาการวิเคราะหสถานการณโดยใชความรูที่เปน

ขอเท็จจริงประกอบ รูจักวางแผนปฏิบัติการและรูจักตัดสินใจประสบการณที่ไดไมเปนการเสี่ยงตอตัว

สมาชิกหรือองคกรของสมาชิกแตอยางใด แตบางครั้งก็ทําใหเนนการตัดสินใจมากเกินไป ในชีวิตจริง

การกระทําบางอยางก็อาจหาเหตุผลไมไดหรือบางครั้ง ก็ไมมีทางออกและนําไปใชกับทุกคนไมได 
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การเรียนรูรวมกัน 

 

ความหมายของการเรียนรูรวมกัน  

 พิชัย ทองดีเลิศ (2547) กลาววา การเรียนรูรวมกัน เปนวิธีการที่เนนการจัด

สภาพแวดลอมทางการเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน เปนกลุมเล็กๆ โดยที่สมาชิกแตละคนตองมี

สวนรวมในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบงปน

ทรัพยากรการเรียนรู รวมถึงการใหกําลังใจแกกันและกัน สมาชิกแตละคนตองรับผิดชอบการเรียนรู 

และภาระงานของตนเอง พรอมไปกับการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในกลุม โดยมีจุดมุงหมายในการ

เรียนรูรวมกัน ซึ่งความสําเร็จของแตละบุคคล คือความสําเร็จของกลุม และความสําเร็จของกลุม คือ

ความสําเร็จของทุกคนเชนกันการเรียนรูรวมกันเปนวิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (Learner 

Center) สงเสริมใหผูเรียน รูจักการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกทั้งสนับสนุนใหผูเรียน

สามารถสรางความรูใหมข้ึนไดดวยตนเอง (Constructivist)  

เนาวนิตย  สงคราม (2550)  กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนวิธีการเรียนที่ทําใหผูเรียนให

ความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนกลุมเพื่อศึกษาในสิ่งที่สนใจเหมือนกันโดยทําโครงงานเพื่อสราง

ช้ินงานแลวนําเสนอขอมูลความรูที่ไดจากการรวมมือ 

ทิศนา แขมมณี (2550) กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนกระบวนการเรียนการสอนที่มุงให

ผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาสาระตางๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพ่ือนๆ

รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตางๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะ

การสรางความสัมพันธ ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการคิด การแกปญหาและอื่นๆ โดย

ผสมผสานระหวางทักษะของการอยูรวมกันในสังคมและทักษะในดานเน้ือหาวิชาตางๆ เขาดวยกนัเปน

การเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนที่มีความสามารถตางกัน เรียนและทํางานดวยกัน

เปนกลุมๆ ละ 4-6 คน ซึ่งมีจุดมุงหมายเดียวกัน ชวยเหลือกันภายในกลุม ผูที่เรียนเกง ชวยเหลือผูที่

เรียนออนกวา และยอมรับซึ่งกันและกัน ความสําเร็จของกลุมข้ึนอยูกับสมาชิกทุกคน 

 Arends (1994) กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนการเรียนที่ผูเรียนทํางานรวมกันเปนทีม 

โดยทีมประกอบไปดวย ผูที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงปานกลางและตํ่า โดยใหสมาชิกทุกคนในกลุม 

มีความรับผิดชอบรวมกันและชวยกันทํางานใหสําเร็จโดยมีเปาหมายรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน  

 สาลินันท เทพประสาน (2553) กลาววา การเรียนรูรวมกัน เปนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมขนาดเล็ก โดยในแตละกลุมมีสมาชิกคละความสามารถ เกง 

ปานกลาง และออน ทุกคนในกลุมรวมมือกันทํางาน มีความรับผิดชอบรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูตอกัน เพื่อใหตนเองและกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
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วางไว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการเรียนรูรวมกัน นอกจากจะชวยใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนแลว ยังชวยพัฒนาคุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบความ

เปนผูนํา บุคลิกภาพ และเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนดวย 

 สรุปไดวา การเรียนรูรวมกันคือการที่ผูเรียนมาเรียนดวยกันเปนกลุมเล็กและมีการทํางาน

ดวยกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน เปนวิธีเรียนวิธีหน่ึงที่กําลังไดรับความสนใจ และนําไปใชในการ

เรียนการสอนทุกวิชาและทุกระดับช้ันเปนกระบวนการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหา

สาระตางๆ ดวยตนเองและความชวยเหลือจากเพ่ือนๆซึ่งความสําเร็จของแตละบุคคล คือความสําเร็จ

ของกลุมรวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตางๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 

ทักษะการคิด การแกปญหาและอื่นๆ เปนการเรียนที่ผูเรียนทํางานรวมกันเปนทีม  

 

แนวคิดท่ีเก่ียวกับการเรียนรูรวมกัน 

 การเรียนรูรวมกัน เปนวิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิด

วิเคราะห โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมข้ึนไดดวย และมีวิธีการท่ีเนนการจัด

สภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยที่สมาชิกแตละคนตองมีสวน

รวมในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแบงปน

ทรัพยากรทางการเรียนรู รวมถึงการใหกําลังใจแกกันและกัน สมาชิกแตละคนตองรับผิดชอบการ

เรียนรูและภาระงานของตนเอง พรอมไปกับการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในกลุม (สาลินันท เทพประสาน, 

2553)  

 พิชัย ทองดีเลิศ (2547) สรุปขอแตกตางของการเรียนรูรวมกัน และ การเรียนแบบรวมมือ

ไวดังน้ี  
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ตารางที่ 3 ขอเปรียบเทียบระหวางการเรียนรูรวมกัน และการเรียนแบบรวมมือกัน 

 

การเรียนรูรวมกัน 

(Collaborative Learning ) 

การเรียนแบบรวมมือ 

( Cooperative Learning ) 

1. การเรียนเปนกลุมเล็ก 

2. การปฏิบัติงานกลุม 

3. การคนพบความรู 

4. การแลกเปลี่ยนความรู 

5. การสรางความรูจากสังคม 

6. ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

7. เปนการเรียนแบบเปดกวาง 

8. เนนกระบวนการมีปฏิสัมพันธ 

1. การเรียนเปนกลุมเล็ก 

2. การปฏิบัติงานกลุม 

3. การคนพบความรู 

4. การแลกเปลี่ยนความรู 

5. ความรูในระดับพื้นฐาน 

6. คอนขางผูสอนเปนศูนยกลาง 

7. เปนการเรียนคอนขางมีขอบเขต 

8. เนนผลงานที่เปนช้ินงาน 

9. กระบวนการเรียนเปนธรรมชาติ 

10. ผูเรียนตองมีประสบการณ 

     11. พัฒนาความรูความสามารถตัวผูเรียน

อยางเต็มที ่

     9.  กระบวนการเรียนมีโครงสรางเปนระบบ 

10.  ผูเรียนไมจําเปนตองมีประสบการณ 

11. พัฒนาความรูความสามารถตัวผูเรียนใน

ระดับหน่ึง 

 

 

 Myers (1991, อางถึงใน สาลินันท เทพประสาน, 2553)  ไดใหความแตกตางของ 2 คําน้ี

ไว ดังน้ี Collaborative Learning ตามพจนานุกรมมาจากรากศัพทภาษาละติน ที่มีความหมายวา 

เปนกระบวนการทํางานดวยกัน เปนกลุมคําที่นิยมใชในประเทศอังกฤษ ที่ครูอังกฤษชวยใหนักเรียนทาํ

กิจกรรมตามบทบาทใหไดละเอียดมากข้ึน โดยผานกระบวนการเรียนรูของกลุมนักเรียนเอง ทั้งน้ี 

Collaborative Learning จะมองในประเด็นที่ใหไดสาระเน้ือหาในทางคุณภาพ มีการวิเคราะห

วิพากษ พูดคุยกันในกลุม และมีการตอบสนองกันโดยตรง จึงเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ Cooperative 

Learning เนนที่เปนธรรมชาติของการเรียนรูของกลุมคน และเปนกลุมคําที่นิยมใชกันในระหวางคน

อเมริกัน มีแนวโนมการใชในประเด็นใหไดสาระเน้ือหาในเชิงปริมาณมากกวาเชนวา การเรียนรูรวมกัน

ใหเกิดความสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เปนเกรดเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบลักษณะการเรียนทั้ง 

2 แบบ เห็นไดวามีทั้งสวนที่เหมือนและตางกันแตก็เปนเพียงทัศนะของนักการศึกษาสวนหน่ึงเทาน้ัน 

ในทางตรงกันขามนักการศึกษาอีกสวนหน่ึงก็มีความเห็นวาทั้ง Collaborative Learning และ 

Cooperative Learning น้ันมีความหมายเดียวกันก็คือวิธีการเรียนเปนกลุมที่ใชการรวมมือรวมใจใน

การทํางานดวยกนั เพื่อชวยกันคนหาและสรางความรูใหมข้ึนมา 
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ลักษณะของการเรียนรูรวมกัน 

 Johnson and Johnson (1994) ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูรวมกันไวดังน้ี 

 1.  ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก (Positive Interdependent) คือ การพ่ึงพา

อาศัยกันของสมาชิกในกลุมที่มีเปาหมายรวมกัน มีการทํางานรวมกัน โดยที่สมาชิกในกลุมทุกคนตองมี

สวนรวมในการทํางานน้ันๆ ทุกคนทําเพื่อเป าหมายเดียวกันของกลุมและผลงานของแตละคนก็เปน

ผลงานของกลุม กลุมจะสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับทุกคน ถากลุมประสบผลสําเร็จทุกคนยอม

ประสบผลสําเร็จดวย ถากลุมลมเหลวทุกคนก็ถือวาลมเหลวดวย ทุกคนในกลุมจะตองเรียนรูบทเรยีนที่

ไดรับและตองแนใจวาสมาชิกทุกคนสามารถเรียนรูบทเรียนน้ัน การท่ีจะแนใจวาเพื่อนสมาชิกจะ

เรียนรูบทเรียน ทุกคนตองชวยเหลือกันมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีลักษณะความสัมพันธแบบพึ่งพา

อาศัยกัน สมาชิกแตละคนตองยอมรับวาผลงานของคนอ่ืนมีความสําคัญตอตนเองและตอกลุม 

 2.  การปรึกษาหารือกันระหวางสมาชิกในกลุม (Face-to-Face Interaction) มาจาก

หลักการท่ีวา ผลงานที่ดีมาจากการใชความสามารถ การสรางสรรคของบุคคลหลายคนเพราะลําพัง

บุคคลเพียงคนเดียวไมสามารถทํางานทุกอยางสําเร็จ ตองอาศัยการชวยเหลือจากบุคคลอื่น มีการ

ติดตอปฏิสัมพันธโดยตรง ในการเรียนแบบรวมมือตองเปดโอกาสใหผูเรียนชวยเหลือกัน มีการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ความคิด การอภิปรายใหเพื่อนไดเกิดการเรียนรู การรับฟงเหตุผลของ

สมาชิกภายในกลุม 

 3.  ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability) ชวยใหกลุมมี

สัมฤทธ์ิผลสูงสุดในการทํางาน สัมฤทธ์ิผลของกลุมข้ึนอยูกับสัมฤทธ์ิผลของสมาชิกแตละคน แตอาจ

ประเมินไดจากผลการทดสอบของสมาชิก โดยการสุมเลือกสมาชิกในกลุมเปนตัวแทนรายงานผลงาน

ของกลุม 

 4.  การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานเปนกลุมยอย (Interpersonal and 

Small Group Skill) เปนทักษะที่สําคัญที่จะทําใหการทํางานของกลุมประสบความสําเร็จผูเรียนควร

ไดรับการฝกและสงเสริมใหใชทักษะน้ีกอน ซึ่งมาจากหลักการท่ีวาการทํางานรวมกันจะเสริมสราง

ความสามารถไดดีกวาการทํางานคนเดียว คนเราไมไดเกิดมาเพื่อเรียนรูโดยทันทีทันใด ทักษะทาง

มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนกลุมไมไดเกิดข้ึนงายๆ ตามที่ตองการบุคคลตองเรียนรู ตองไดรับ

การสอนทักษะทางสังคมเพ่ือใหเกิดคุณภาพสูงในการทํางานรวมกัน 

 5. กระบวนการกลุม (Group Process) เปนกระบวนการทํางานที่มีข้ันตอนที่ชวยใหการ

ดําเนินงานกลุมมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป าหมายของกลุมที่วางไวโดยเนนที่กระบวนการ หนาที่

บทบาทที่ชัดเจนของสมาชิกที่จะทําใหการทํางานน้ันไดผลดีตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
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รูปแบบของการเรียนรูรวมกัน 

 การเรียนรูรวมกันเปนรูปแบบของสถานการณการเรียนรู ซึ่งผูเรียนหลายๆ คนมาพบปะ

กัน มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันสมาชิกในกลุมไดมีสวนชวยในการดําเนินกิจกรรมของกลุม เพื่อใหเกิด

การเรียนรูนอกจากน้ี สมาชิกยังมีจุดประสงคและเปาหมายรวมกัน มีความผูกพันที่จะพบปะทํางาน

รวมกันอยางสม่ําเสมอ ตามเวลาสถานที่ที่กําหนดไวเปนชวงเวลาที่แนนอนและสมาชิกภาพในกลุมมี

ลักษณะคอนขางคงที ่และองคประกอบในการสรางความสัมพันธภายในทีม ดังที่บอยดและแอปปส 

(Boyd and Apps, 1980, อางถึงใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2547) กลาวไวมีดังน้ี 

 1.  บรรยากาศในการทํางาน 

2.  ความสามารถในการติดตอสื่อสารมีความเขาใจของทีมงานสูง 

3.  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมมีสวนชวยในการทํางาน 

4.  มาตรฐานของทีม ควรกําหนดมาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติเปนที่ยอมรับของ

สมาชิกกลุมโดยสวนรวม จะชวยสงเสริมในการพัฒนาทีมงาน เพราะทีมงานสวนใหญพอใจ และใน

การทํางาน ผูบริหาร ตองสรางบรรยากาศตอไปน้ีใหเกิดข้ึนหนวยงาน คือ ความเช่ือถือไววางใจ ความ

เปดเผยและแกปญหารวมกัน การกระจายอํานาจ มอบหมายงาน ความรูสึกเปนเจาขององคกร ความ

รวมมือในการทํางาน และลดการแขงขันในทางทําลาย  

 

สภาพแวดลอมของการเรียนรูรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 สภาพแวดลอมของการเรียนรูรวมกันผานสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส Jianhua et al. 

(2001) ไดอธิบายวาสภาพแวดลอมของการเรียนรูรวมกันผานสื่อการเรียนอิ เล็กทรอนิกส 

ประกอบดวยผูรวมเรียน (Peer) กลุมสําหรับการเรียนรู (Learning Group) ผูสอน (Tutor) เครื่องแม

ขาย (Web Server) และการสื่อสาร (Communication) โดยที่ผูเรียนแตละคน แมจะอยูกันคนละ

สถานที่ ก็สามารถสื่อสารกันไดโดยไมเห็นหนากัน มีการจัดผูเรียนเปนกลุมๆ ในแตละกลุมผูเรียนก็จะ

ไมไดพบหนากัน เวนแตผูเรียนแตละคนจะมีกลองถายวีดิโอที่เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการสื่อสารน้ัน 

สวนจํานวนสมาชิกของกลุมที่เหมาะสมน้ัน ควรมีสมาชิก 3-4 คน เน่ืองจากจะทําใหทุกคนไดรวม

กระบวนการในกลุมไดอยางทั่วถึง และควรมีการหมุนเวียนการรวมกลุมกัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความ

กระตือรือรนมากข้ึน ในสภาพแวดลอมของการเรียนรูรวมกันผานสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกสน้ัน 

สามารถสื่อสารได 2 ลักษณะ คือ สื่อสารแบบประสานจังหวะ (Synchronous) เปนการสื่อสารที่

ผูเรียนจะตองออนไลนในเวลาเดียวกัน จึงจะสื่อสารกันได การสื่อสารประเภทมีหลายแบบ ไดแก การ

ประชุมทางไกลดวยเสียง (Audio Conferencing) การประชุมทางไกลดวยภาพ (Video Conferencing) 

การสนทนาสด (Chat) และการใชกระดานอิเล็กทรอนิกส (E–Whiteboard) และอีกลักษณะหน่ึง 

เปนการสื่อสารในลักษณะที่ไมประสานจังหวะ (Asynchronous ) เปนการสื่อสารแบบไมตอง
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ออนไลน ในเวลาเดียวกัน ไดแก การใชกระดานขาว (Discussion Board) การใชจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (E-Mail) เปนตน 

 

ประเภทของกลุม 

 Johnson and Houlbec (1994) กลาวถึงประเภทของกลุมการเรียนรูรวมกันที่ใชกันอยู

โดยทั่วไปมี 3 ประเภท ดังน้ี 

 1. กลุมการเรียนรูรวมกันอยางเปนทางการ ครูจัดข้ึนโดยการวางแผน จัดระเบียบ 

กฎเกณฑวิธีการ และเทคนิคตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูสาระตางๆ อยางตอเน่ือง ซึ่งอาจ

เปนหลายๆ ช่ัวโมงติดตอกัน หรือหลายสัปดาหติดตอกัน จนผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุ

จุดมุงหมายตามที่กําหนด 

 2.  กลุมการเรียนรูรวมกันอยางไมเปนทางการ ครูจัดข้ึนเฉพาะกิจเปนครั้งคราว โดย

สอดแทรกอยูในการสอนปกติ โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครูสามารถจัดกลุมการเรียนรูรวมกัน

สอดแทรกเขาไป เพื่อชวยใหผูเรียนมุงความสนใจหรือใชความคิดเปนพิเศษในบางจุด 

 3.  กลุมการเรียนรูรวมกันอยางถาวร เปนกลุมการเรียนที่สมาชิกกลุมมีประสบการณการ

ทํางาน/การเรียนรูรวมกันมานานจนกระทั่งเกิดสัมพันธภาพท่ีแนนแฟน สมาชิกกลุมมีความผูกพัน

หวงใย ชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางตอเน่ือง 

 

คุณคาของการเรียนรูรวมกัน 

 พิชัย  ทองดีเลิศ (2547) กลาววา การเรียนรูรวมกัน กอใหเกิดประโยชนหลายดานดังน้ี 

 1. ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางผูเรียนที่ทํางานรวมกัน 

 2.  สรางกระบวนการภายในกลุมและจัดระบบภายในกลุมเอง โดยรวมกันวางแผนในการ

พบกัน การปรึกษากัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรางขอตกลงรวมกัน การแบงงานกัน

รับผิดชอบในสวนของตน เปนการสงเสริมการสรางระเบียบวินัยภายในกลุม 

 3.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดคนเดียวจากงานท่ีตนเองไดรับผิดชอบ คิดเปนกลุมจากการท่ี

แตละคนเสนองานที่เปนผลจากการคิดของตนเองเพ่ือขอความคิดเห็นจากกลุม 

 4. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย จากการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกศึกษาในสิ่งที่

ตนเองสนใจ 

 5. สรางสมรรถภาพของความรวมมือรวมใจกัน เปนการพัฒนาทักษะการรวมมือระหวาง

บุคคล 
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 6. สงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง โดยที่ผูเรียนตองเปนผูตัดสินใจใน

การแบงความรับผิดชอบหนาที่ และวิธีการทุกอยางที่จะนําไปสูความสําเร็จของการสรางความรูและ

ช้ินงาน 

 7. สงเสริมใหผูเรียนไดใชพหุปญญาของตนเอง จากการแบงงานกันทําตามความถนัดและ 

ความสามารถของแตละคน 

 8. มีการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล 

 9. ทําใหเกิดทักษะตาง ๆ ไดแก ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารความหมาย 

(ฟง พูด อาน เขียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสะทอนความคิด) ทักษะทางสังคม (มีความเปนผูนํา 

รูจักตัดสินใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความไววางใจ สามารถแกไขปญหาขัดแยงในการทํางาน

รวมกัน การชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน รูจักติดตอสื่อสาร) ทักษะในการสรางวินัยในตนเองทักษะในการ

ปกครองกันเอง ทักษะในการบริหารเวลา และทักษะความรวมมือในการทํางาน 

 10. มีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 

 11. มีการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

 12. มีการพัฒนาความเปนผูนํา 

 13. สรางทางเลือกในการจัดการกับช้ันเรียน และนําเสนอสิ่งที่ผูเรียนรู โดยมีทางเลือก 

หลากหลาย 

 14. สงเสริมบรรยายในทางบวก ทําใหเกิดความสนุก ทําใหเกิดความสนใจในการเรียนของ

ผูเรียนใหมีชวงเวลายาวนานข้ึน 

 15. ทําใหมีการเปลี่ยนบทบาทของผูเรียนจากเปนผูรับฟงมาเปนผูสอนผูเรียนคนอื่นดวย 

 

ขั้นตอนของการเรียนรูรวมกัน 

 ข้ันตอนการเรียนการสอนของการเรียนรูรวมกัน ซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน

แบบ รวมกันแบบกรณีศึกษาผานเว็บ (Reid, Forrestal and Cook, 1989) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้ันตอน 

ดังน้ี  

 1.  ข้ันการตกลงกันหรือข้ันการนัดหมาย (Engagement) ครูจะจัดการข้ันตอนน้ีโดยใหช้ัน

เรียนมีกิจกรรมรวมกันและมีสิ่งสําคัญ คือ งานที่มอบหมายใหทํา ซึ่งเปนงานที่จําเปนตองใชกิจกรรม

กลุม แตนักเรียนตองนําความรูที่มีอยูของตนออกมาใช 

 2.  ข้ันสํารวจ คนควา (Exploration) นักเรียนคนควาแนวคิด ขอมูลตางๆทั่วไปเบื้องตน

โดยครูจะมีหนาที่ออกแบบใหนักเรียนรับรูขอมูลตางๆ ครูจะตองเปนผูประเมินวาจะปอนเน้ือหาให

นักเรียนมากนอยเพียงใด เพื่อจะนําไปใชในการทํางานกลุม ในข้ันน้ีมีการสงเสริมการพ่ึง พากันและ
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กันโดยใชประสบการณและความรูที่ตางกันของนักเรียน ในข้ันน้ีมีคําถามที่เปนสวนประกอบในการ

รวมกิจกรรมสํารวจคนควาไดแก 

 2.1  ฉันรูอะไร 

 2.2 ฉันตองการเรียนรูอะไร 

 2.3 ฉันจะเรียนรูและทํามัน รวมกับเพ่ือนไดอยางไร 

 2.4 อะไรที่ฉันจําเปนตองรู 

 2.5 ฉันจะแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนไดอยางไร 

 3. ข้ันแลกเปลี่ยนความรู/ข้ันเปลี่ยนแปลงความรู (Transformation) ในข้ันน้ีนักเรียนใน

กลุมจะเขาสูกิจกรรมและปรับขอมูลหรือเน้ือ หาตางๆ ที่มีใหเปนระบบ ชัดเจน เขาใจงายและรวบรวม

เปนความคิดรวบยอด สิ่งสําคัญในข้ันน้ีคืองานที่ออกมาตองมาจากการโตแยงและการสนับสนุนกัน

ของสมาชิกทุกคนภายในกลุม 

 4. ข้ันนําเสนอ (Presentation) กลุมนักเรียนจะนําเสนอการคนควาของกลุมตนใหเพื่อน

คนอื่นๆ หรือผูสนใจฟง ในการนําเสนอผูฟงจะสามารถโตแยงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่นําเสนอ

ได อาจสรางกิจกรรมใหนักเรียนกลุมตางๆ เสนอการคนควาของตนข้ึนมา เพื่อสรางเปนผลงานที่ใหญ

ข้ึนซึ่งสิ่งที่ไดในข้ันน้ีคือผลลัพธของกลุมใหญ 

 5. ข้ันสะทอนกลับ (Reflection) นักเรียนจะไดวิเคราะหวาไดเรียนอะไรไปบาง หาจุด

แข็งจุดออนของกระบวนการเรียนรูที่นักเรียนไดปฏิบัติมาและนําเสนอความคิดเห็นวาทําอยางไรการ

เรียนจึงจะพัฒนาข้ึนข้ันการสะทอนกลับน้ีนักเรียนควรจะทําทั้งแบบเด่ียวและรวมกันสะทอน 

 Bayon, Santos and Boticario (1990) กลาวถึงลําดับข้ันตอนการเรียนรูรวมกัน ซึ่งมี

ทั้งหมด 4 ข้ันตอนดังตอไปน้ี  

 1. ข้ันการโตตอบระหวางกัน (Interaction Step) เปนข้ันสําหรับการเตรียมภาวะ

แวดลอมในการเรียนใหมีความเหมาะสม ซึ่งประกอบไปดวยการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของ กลุมนักเรียน

และการเลือกประธานกลุม 

 2. ข้ันแตละบุคคล (Individual Stage) ข้ันน้ีเปนการทํางานของนักเรียนแตละคนโดยมี

ผูจัดการคอยหาขอมูลตางๆ ใหนักเรียน นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ เพื่อแกปญหาหรือ

ตอบขอสงสัยของตนเอง 

  3. ข้ันรวมกัน (Collaborative Step) เปนการอภิปรายสถานการณตางๆของคนในกลุม

รวมกัน และมีการใหคะแนนคําตอบของตนเองและเพ่ือนและนําขอเดนของเพ่ือนและของนักเรียนเอง

มาพัฒนาใหเปนคําตอบของตนเองแตละคนใหดีย่ิงข้ึน 
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 4. ข้ันตกลงรวมกัน (Agreement Step) ข้ันน้ีเปนข้ันการหาคําตอบของกลุมโดยสมาชิก

ทุกคนจะตองเห็นดวยกับคําตอบของกลุม และคําตอบน้ัน จะถูกนําไปประกาศใหไดรับทราบโดยทั่ว

กัน 

 Johnson and Smith (1998) ลําดับข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู

รวมกัน ดังตอไปน้ี  

 1. การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในการวางแผนสอนมีหลักการดังน้ีคือ 

 1.1  กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนทั้งทางดานความรูและทักษะกระบวนการตางๆ 

 1.2  กําหนดขนาดของกลุม กลุมควรมีขนาดเล็กประมาณ 3-6 คน 

 1.3  กําหนดองคประกอบของกลุม ไดแก การคัดเลือกสมาชิกกลุม หมายถึง การจัด

นักเรียนเขากลุมซึ่ง อาจจะทําไดหลายวิธีโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคในการเรียนและลักษณะของสมาชิก

กลุม ควรมีลักษณะเปนกลุมที่มีความแตกตางกัน (Heterogeneous Group) ในดานตางๆเชน เพศ 

ความสามารถความถนัด เปนตน 

 1.4 กําหนดบทบาทของสมาชิกในแตละกลุมเพื่อชวยใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันอยาง

ใกลชิดและมีสวนในการทํางานอยางทั่วถึง ครูควรมอบหมายหนาที่ในการทํางานใหทุกคนและบทบาท

หนาที่น้ันจะตองเปนสวนหน่ึงของงานอันเปนจุดมุงหมายของกลุม ครูควรจัดบทบาทหนาที่ของ

สมาชิกใหอยูในกลุมในลักษณะที่ตองพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน บทบาทหนาที่ในการทํางานเพื่อเปนการ

เรียนรูมีจํานวนมาก เชน บทบาทผูนํากลุม ผูสังเกตการณ เลขานุการ ผูเสนอผลงานผูตรวจสอบ

ผลงาน เปนตน 

 1.5 จัดสถานที่ใหมีความเหมาะสมในการทํางานและการมีปฏิสัมพันธกัน ครูจําเปนที่

จะตองออกแบบหองเรียนหรือสถานที่ที่ใชในการเรียนรูใหเอื้อและสะดวกตอการทํางานในกลุม 

 1.6  จัดเน้ือหาสาระ วัสดุหรืองานที่จะใหนักเรียนทําใหมีลักษณะที่แตละคนมีสวนใน

การชวยกลุมและพึ่งพากันในการเรียนรู 

 1.7  จัดหาแหลงความรูที่มีอยูรอบตัวนักเรียน เชน กลุมเพ่ือน เปนแหลงความรู                

ที่สําคัญที่นักเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพันธภายในกลุม ไดพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณซึ่งกันและกัน นอกจากน้ัน ยังใชแหลงความรูอื่นๆ ดวย โดยใหครูเปนผูสนับสนุน

หรือจัดหาแหลงความรู โดยการใหคําแนะนําในกรณีที่นักเรียนเกิดปญหา ครูจะเขาไปชวยเหลือโดย

การใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการจัดหาแหลงความรูตางๆ อาทิเชน หนังสือการ

แนะนําการใชหองสมุดเพื่อเปนแหลงคนควา หรือพาไปทัศนศึกษา เปนตน 

 พิชัย ทองดีเลิศ (2547) กลาวถึงวิธีการจัดการเรียนรูรวมกันมีลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ครูผูสอนเสนอหัวขอตางๆที่ตองการใหนักเรียนศึกษา 
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 2. จัดนักเรียนเขากลุม โดยใหแตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจจะศึกษา (Face to Face 

interaction) เพียง 1 เรื่อง จํานวนสมาชิกภายในกลุม 3-5 คน 

 3.  นักเรียนและครูผูสอนสรางขอตกลงรวมกัน กําหนดเวลาในการศึกษาคนควา สราง

ช้ินงานหรือโครงงานเพื่อนําเสนอเรื่องที่ศึกษา 

  4. นักเรียนระดมสมองเพื่อ 

 4.1  กําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู 

 4.2  กําหนดขอบขายของเน้ือหา 

 4.3  วางแผนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษา 

 4.4  แบงงาน มอบหมายใหแตละคนไปทํา 

 4.5  นําเสนอขอมูลความรู ความคิด โดยมีการปรึกษาหารือ อภิปราย ซักถาม โตแยง

เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อลําดับเน้ือหาที่ศึกษา ในระหวางการทํางานจะมีการรายงาน

ความกาวหนาของงานตอผูดูแลทุกคาบเรียน 

 5.  ดําเนินการสรางโครงงานหรือช้ินงาน 

 6.  นําเสนอผลงาน 

 7.  ประเมินผลช้ินงานที่นําเสนอโดยตนเอง เพื่อนในช้ันเรียนและครูผูสอนจากผลการ

วิเคราะหและสังเคราะหวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบรวมกัน 

 Stacey (1999) ลําดับข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรูรวมกัน ดังตอไปน้ี  

1. แบงกลุมยอย โดยผูสอนมีสถานการณหรือกําหนดงานใหผูเรียน 

2. ในแตละกลุมมีการแลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณ ความรูและแนวคิด ซึ่งกันและกัน

โดยมีการประชุมกลุม 

3. กลุมคนหาคําตอบหรือการแกไขสถานการณน้ันๆ 

4. นําเสนอการแกปญหา หรือหาแนวทาง คําตอบใหทุกกลุมรวมเสนอความคิดเห็นโดยมี

ผูสอนใหความอํานวยความสะดวก 
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ตารางที่ 4 ตารางการสังเคราะหข้ันตอนของการเรียนรูรวมกัน 

ขั้นตอนในจัดการเรียนรู

รวมกัน 

พิชัย  

ทองดี

เลิศ 

(2547) 

Reid, J., 

Forrestal, P. 

and Cook J., 

(1989) 

Alberto Bayon, 

Olga C. Santos, 

Jesus G. 

Boticario 

(1990) 

Johnson 

and 

Smith 

(1998) 

Stacey 

((1999) 

 

สรุป

ของ

ผูวิจัย 

ผูสอนเสนอหัวขอตางๆ ที่

ตองการใหผูเรียนศึกษา 

√      

จัดผูเรียนเขากลุมโดยแตละ

คนเลือกหัวเรื่องที่สนใจจะ

ศึกษาเพียง 1 เรื่อง สมาชิก

ภายในกลุม จํานวน 3 -5 คน 

√      

ผูเรียนและผูสอนสราง

ขอตกลงรวมกัน กําหนดเวลา

ในการศึกษาคนควา สราง

ชิ้นงานหรือโครงงานเพื่อ

นําเสนอเรื่องที่ศึกษา 

√      

นักเรียนรวมกันระดมสมอง √  √   √ 

ดําเนินการสรางโครงงานหรือ

ชิ้นงาน 

√      

นําเสนอผลงาน √ √    √ 

ประเมินผลงานที่นําเสนอโดย

ตนเอง เพื่อนในชั้นเรียนและ

ครูผูสอน 

√   √  √ 

สํารวจ คนควา   √     

แลกเปล่ียนความรู/ขั้น 

เปล่ียนแปลงความรู 

 √ √  √ √ 

สะทอนกลับ  √     

แตละบุคคล   √    

การวางแผนการจัดการเรียน

การสอน 

   √   

การกําหนดประสบการณ

สําหรับนักเรียน 

   √   
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ตารางที่ 4 ตารางการสังเคราะหข้ันตอนของการเรียนรูรวมกัน (ตอ) 

ขั้นตอนในจัดการเรียนรู

รวมกัน 

พิชัย  

ทองดี

เลิศ 

(2547) 

Reid, J., 

Forrestal, P. 

and Cook J., 

(1989) 

Alberto Bayon, 

Olga C. Santos, 

Jesus G. 

Boticario (1990) 

Johnson 

and 

Smith 

(1998) 

Stacey 

((1999) 

 

ส รุ ป

ข อ ง

ผูวิจัย 

กลุมคนหาคําตอบหรือการ

แกไขสถานการณน้ันๆ  

    √  

นําเสนอการแกปญหา หรือ

หาแนวคิด  คําตอบใหทุก

กลุมรวมเสนอ ความคิดเห็น

โดยมีผูสอนใหความอํานวย

ความสะดวก 

    √  

 

 จากตารางสงัเคราะหข้ันตอนการเรียนรูรวมกัน สรุปข้ันตอนดังน้ี 1) รวมกันระดมสมอง  

2) นําเสนอผลงาน 3 ) ประเมินผล 4)  แลกเปลี่ยนความรู/ข้ัน เปลี่ยนแปลงความรู จากตาราง

สังเคราะหข้ันตอนของการเรียนรูรวมกันผูวิจัยสรุปข้ันตอนหลักเพื่อนํามาใชในงานวิจัยในครัง้น้ี  

  

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

ความหมายของการคิดอยางมีวิจารญาณ 

 วัชรา เลาเรียนดี (2552) กลาววา คิดอยางมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถในการคิดที่

จะเช่ือ ไมเช่ือ ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามหลักการและเหตุผล ซึ่งรวมถึง การคิด วิเคราะห สังเคราะห 

และประเมินคา ดวยการสังเกตเหตุการณตางๆ ประสบการณตางๆ จากประสบการณตรง การคิด

ไตรตรอง การใหเหตุผลและการพูดจาสื่อความหมายเพื่อจะใหไดแนวทางในการตัดสินใจวาควรเช่ือ 

ควรปฏิบัติตามหรือไม ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนลักษณะที่จําเปนอยางย่ิงของ

ชีวิตของมนุษย ซึ่งเปนทักษะการคิดที่สําคัญที่ตองมีการสงเสริมและพัฒนาอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

จากความสําคัญของทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงไดมีผูที่สนใจทําการศึกษาวิจัยและใหนิยาม 

ลักษณะและวิธีสอนการคิดอยางมีวิจารณญาณมากมาย 

 Watson and Glaser (1964) กลาววา เปนความคิดประกอบดวย ทัศนคติ ความรู และ

ทักษะโดยทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติตอการแสวงหาความรู และการยอมรับการแสวงหาหลักฐานมา

สนับสนุนสิ่งที่อางวาเปนจริง แลวใชความรูดานการอนุมาน และการสรุปเปนกรณีทั่วไปโดยตัดสินจาก



 59 

หลักฐานอยางสมเหตุสมผล สอดคลองกับหลักตรรกวิทยา ตลอดจนทักษะในการใชทัศนคติและ

ความรูดังกลาว มาประเมินและตัดสินความถูกตองของขอความ 

 Good (1973) กลาววา เปนความคิดซึ่งดําเนินการตามหลักของการประเมินอยาง

รอบคอบตอขออาง และหลักฐานเพื่อนาไปสูขอสรุปที่เปนไปไดอยางแทจริง ตลอดจนการพิจารณา

องคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด และการใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 

 Ruggiero (1984) กลาววา เปนการตรวจสอบคําตอบของประเด็นปญหา หรือปญหาที่

นําเสนออยางละเอียดรอบคอบ เพื่อตัดสินความหนักแนนหรือความไม หนักแนนของคําตอบ 

 Norris (1985) กลาววา เปนการคิดที่เปนเหตุเปนผล และมีการสะทอนความคิดที่มุงสู

การตัดสินใจที่จะทา หรือจะเช่ือ 

 Dewey (1993) กลาววา เปนการคิดอยางใครครวญ ไตรตรอง รอบคอบตอความเช่ือหรือ

ความรูตางๆ โดยอาศัยหลักฐานมาสนับสนุน รวมทั้งขอสรุปอื่นๆ ที่มาเก่ียวของในขอบเขตของเรื่อง

น้ัน โดยขอบเขตของการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ันมีขอบเขตอยูระหวางสองสถานการณคือ การคิด

จะเริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 

 สรุปไดวาการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ ความคิดวิจารณญาณเปนการคิดที่เปนเหตุเปน

ผล วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา ดวยการสังเกตเหตุการณตางๆ ประสบการณตางๆ จาก

ประสบการณตรง การคิดไตรตรอง การใหเหตุผล หรือทัศนคติตอการแสวงหาความรู การคิดจะ

เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 

 

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักการศึกษาไดอธิบายไวหลายทาน ดังน้ี 

 1.  แนวคิดของวัตสันและเกลเซอร (Watson and Glascr, 1964) ไดกลาววาการคิด

อยางมีวิจารณญาณประกอบดวยทัศนคติความรูและทักษะในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

 1.1  ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบดวย ความสามารถในการเห็นปญหาและ

ความตองการท่ีจะสืบเสาะคนหาขอมูล หลักฐานมาพิสูจนเพื่อหาขอเท็จจริง 

 1.2  ความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิงและการใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล 

 1.3  ทักษะในการประยุกตใชความรูและทัศนคติดังกลาวมาใชใหเปนประโยชน

แนวคิดของวัตสันและเกลเซอร  

 Watson and Glaser (1964) ไดสรุปวา การวัดความสามารถทางดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ตองวัดความสามารถยอยๆ ซึ่งมีอยู 5 ข้ัน ดังน้ี 
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  1.  ความสามารถในการอางอิงหรือสรุปความ (Interences) หมายถึง ความสามารถ

ในการจําแนกระดับความนาจะเปนของขอมูลหรือการสรุปขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏในขอความที่

กําหนดให 

  2. ความสามารถในการยอมรับขอตกลงเบื้องตน (Recognition of Assumption) 

หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาจําแนกขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน ขอความใดไมเปน

ขอตกลงเบื้องตน 

  3. ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) หมายถึง ความสามารถในการจําแนกวา 

ขอสรุปใดเปนผลจากความสัมพันธของสถานการณที่กําหนดใหอยางแนนอนและขอความใดไมเปนผล

ตอความสัมพันธกัน 

  4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) หมายถึง ความสามารถในการ

จําแนกวาขอสรุปใดเปนหรือไมเปนความจริงตามที่สรุปไดจากสถานการณที่กําหนดให 

  5. ความสามารถในการประเมินขอโตแยง (Evaluation of Arguments) หมายถึง 

ความสามารถในการจําแนกวาขอความใดเปนการอางเหตุผลที่หนักแนน 

  

     2. Dressel and Mayhew (1957) ไดนําเสนอกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณมี 5 

ข้ันตอน ดังน้ี 

  2.1  ความสามารถในการนิยามปญหา ตระหนักถึงความมีอยูของปญหา 

  2.2  การเลือกขอมูลที่เกี่ยวของกับการหาคําตอบของปญหา พิจารณาความนาเช่ือถือ

ของแหลงขอมูล พิจารณาความพอเพียงของขอมูล จัดระดับขอมูล 

  2.3 การระบุขอสันนิษฐาน พิจารณาความนาเช่ือถือของขอสันนิษฐานในการอาง

เหตุผล 

  2.4  การกําหนดและเลือกสมมุติฐานที่เปนไปไดมากที่สุด 

  2.5  การลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล พิจารณาตัดสินความอยางสมเหตุสมผล หาทาง

เลือกและการพยากรณ 

 3. Decaroli (1973) ไดนําเสนอกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ มี 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

  3.1  การนิยามเปนการกําหนดปญหา ทําการตกลงเกี่ยวกับความหมาย ของคําและ

ขอความ และการกําหนดเกณฑ 

  3.2 การแสวงหาสมมติฐาน การคิดถึงความสัมพันธเชิงเหตุผล หาทางเลือกและการ

พยากรณ 

  3.3 การประมวลผลขาวสารเปนการระบุขอมูลที่จําเปน รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ                      

หาหลักฐานและการจัดระบบขอมูล 
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  3.4 การตีความขอเท็จจริง และการสรุปอางอิงจากหลักฐาน การระบุอคติ 

  3.5 การใชเหตุผลโดยระบุเหตุและผล ความสัมพันธเชิงตรรกศาสตร 

  3.6 การประเมินผล โดยอาศัยเกณฑ การกําหนดความสมเหตุสมผล 

  3.7 การประยุกต เปนการทดสอบขอสรุป การสรุปอางอิง และการนําไปปฏิบัติ 

     4.  Ennis (1985) ไดนําเสนอกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ มี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

  4.1  ทักษะการนิยามไดแก ระบุจุดสําคัญของประเด็นปญหา ขอสรุป ระบุ เหตุผลทั้ง

ที่ปรากฏและไมปรากฏ การต้ังคําถามที่เหมาะสมในแตละสถานการณ การระบุเงื่อนไขและขอตกลง

เบื้องตน 

  4.2  ทักษะการตัดสินขอมูล ไดแก การตัดสินความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลการ

ตัดสิน ความเกี่ยวของกับประเด็นปญหา และการพิจารณาความสอดคลองของขอมูล 

  4.3  ทักษะการอางอิงในการแกปญหา และการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล ไดแก 

การอางและการตัดสินใจการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยมีความตรง และการทํานายสิ่งที่จะเกิด

คามมาอยางนาเช่ือถือ 

     5.  Woolfolk (1987) ไดกลาวถึงความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ แบง เปน 3 

กลุม ดังน้ี 

  5.1 การนิยามและการทําความกระจางชัดของปญหา จําแนกเปน 4 ความสามารถยอ

ดังน้ี 

  5.1.1 การระบุเรื่องราวที่สําคัญหรือการระบุปญหาเปนความสามารถในการระบุ

ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน การอางเหตุผล ภาพลอทางการเมือง การใชเหตุผลตาง ๆ และขอสรุปใน

การอางเหตุผล 

  5.1.2 การเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางระหวางคน ความคิด 

วัตถุ สิ่งของ หรือเหตุผลต้ังแต 2 อยางข้ึนไป 

  5.1.3  การกําหนดวา ขอมูลใดมีความเกี่ยวของเปนความสามารถในการจําแนก

ระหวางขอมูลที่สามารถพิสูทธ์ิความถูกตองไดกับขอมูลที่ไมสามารถพิสูทธ์ิความถูกตองไดความทั้ง

ความจําแนกระหวางขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องราว 

  5.1.4  การกําหนดคําถามที่เหมาะสม เปนความสามารถในการกําหนดคําถามที่

จะนําไปสูความเขาใจที่ลึกซึ้งและชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราว 

  5.2 การพิจารณาตัดสินขอมูลที่มีความสัมพันธกับปญหาจําแนกออกมาเปน 6 

ความสามารถ ดังน้ี 
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  5.2.1 การจําแนกหลักฐานเปนลักษณะขอเท็จจริงความคิดเห็นซึ่งพิจารณา

ตัดสินโดยใชเหตุผลเปนความสามารถในการประยุกตเกณฑตาง ๆ เพื่อการพิจารณาตัดสินลักษณะ

คุณภาพของการสังเกตและการคิดหาเหตุผล 

  5.2.2  การตรวจสอบความสอดคลองเปนความสามารถในการตัดสินวาขอความ

หรือสัญลักษณซึ่งกันและกัน และมีความสอดคลองกับบริบททั้งหมดหรือไม 

  5.2.3  การระบุขอตกลงเบื้องตนที่ไมไดกลาวอางเปนความสามารถในการระบุวา

ขอตกลงเบื้องตนใดที่ไมไดกลาวไวในการอางเหตุผล 

  5.2.4 การระบุภาพพจน ในการอางเหตุผลเปนความสามารถของการระบุ

ความคิดที่บุคลยึดติดหรือความคิดตามประเพณีนิยม 

  5.2.5 การระบุความมีอคติปจจัยทางอารมณและการโฆษณา เปนความสามารถ

ในการระบุความมีอคติในการอางเหตุผลและการตัดสินความเช่ือถือไดของแหลงขอมูล 

  5.2.6 การระบุความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณเปน

ความสามารถในการระบุความคลายคลึงและความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณ 

  5.3  การแกปญหาหรือการลงขอสรุป จําแนกออกเปน 2 ความสามารถยอยดังน้ี 

  5.3.1  ระบุความเพียงพอของขอมูล เปนความสามารถในการตัดสินใจวาขอมูลที่

มีอยูเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพตอการนําไปสูขอสรุป การตัดสินใจ หรือการกําหนด 

สมมติฐานที่เปนไปไดหรือไม 

  5.3.2  การพยากรณผลลัพธที่อาจเปนไปไดเปนความสามารถในการทํานาย 

ผลลัพธที่อาจเปนไปไดของเหตุการณ หรือชุดของเหตุการณตางๆ 

 6.  Kneedler (1985: 227) ไดกําหนดความสามารถในกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

เปน 3 กลุม คือ 

 6.1  การนิยามและทําความกระจางชัดของปญหา ซึ่งจําแนกเปนความสามารถยอยๆ 

ไดแก 

 6.1.1 การระบุเรื่องราวที่สําคัญหรือการระบุปญหา เปนความสามารถในการ

ระบุความสําคัญของเรื่องที่อาน การอางเหตุผล ภาพลอทางการเมือง การใชเหตุผลตางๆ และขอสรุป

ในการอางเหตุผล 

 6.1.2 การเปรียบเทียบความคลายคลึง และความแตกตางระหวางคน วัตถุ

สิ่งของ ความคิด หรือผลลัพธต้ังแต 2 อยางข้ึนไป 

 6.1.3 การกําหนดวาขอมูลใดมีความเกี่ยวของ เปนความสามารถในการจําแนก

ระหวางขอมูลที่สามารถพิสูจนความถูกตองไดกับขอมูลที่ไมสามารถพิสูจนความถูกตองไดรวมทั้งการ

จําแนกระหวางขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องราว 



 63 

 6.1.4  การกําหนดคําถามที่เหมาะสม เปนความสามารถในการกําหนดคําถามซึ่ง

จะนําไปสูความเขาใจที่ลึกซึ้งและชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราว 

    6.2  การพิจารณาตัดสินขอมูลที่มีความสัมพันธกับปญหา จําแนกเปนความสามารถ

ยอยๆ ไดแก 

 6.2.1  การจําแนกหลักฐาน เปนลักษณะขอเท็จจริง ความคิดเห็น ซึ่งพิจารณา

ตัดสินโดยใชเหตุผล เปนความสามารถในการประยุกตเกณฑตางๆ เพื่อการพิจารณาตัดสินลักษณะ

คุณภาพของการสังเกตและการคิดหาเหตุผล 

 6.2.2  การตรวจสอบความสอดคลอง เปนความสามารถในการตัดสินวาขอความ

หรือสัญลักษณที่กําหนดมีความสอดคลองสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีความสอดคลองกับบริบท

ทั้งหมดหรือไม 

 6.2.3  การระบุขอตกลงเบื้องตนที่ไมไดกลาวอาง เปนความสามารถในการระบุวา

ขอตกลงเบื้องตนในที่ไมไดกลาวไวในการอางเหตุผล 

 6.2.4  การระบุภาพพจน ในการอางเหตุผลเปนความสามารถของการระบุ 

ความคิดเห็นที่บุคคลยึดติด หรือความคิดตามประเพณีนิยม 

 6.2.5 การระบุความมีอคติปจจัยทางอารมณและการโฆษณา เปน 

ความสามารถในการระบุความมีอคติในการอางเหตุผลและการตัดสินความเช่ือถือไดของแหลงขอมูล 

 6.2.6  การระบุความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณ เปน 

ความสามารถในการระบุความคลายคลึงและความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณ 

  6.3  การแกปญหาหรือการลงสรุป จําแนกเปน 2 ความสามารถยอย ไดแก 

 6.3.1  การระบุความเพียงพอของขอมูล เปนความสามารถในการตัดสินใจวา

ขอมูลที่มีอยูเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพตอการนําไปสูขอสรุป การตัดสินใจ หรือการกําหนด

สมมติฐานที่เปนไปไดหรือไม 

 6.3.2  การพยากรณผลลัพธที่อาจเปนไปได เปนความสามารถในการทํานาย

ผลลัพธที่อาจเปนไปไดของเหตุการณ หรือชุดของเหตุการณตางๆ 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถสังเคราะหไดดังน้ี 
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ตารางที่ 5 ตารางการสงัเคราะหกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

กระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

Dressel 

and 

Mayhew 

(1957) 

Watson 

and 

Glaser 

(1964) 

citing 

Kneedler. 

1985 

Woolfolk 

(1987) 

Ennis 

(1985) 

Decaroli. 

(1973) 

สรุป 

ความสามารถในการตระหนัก

ถึงความเปนไปของปญหา 

√       

ความสามารถในการเ ลือก

ขอมูลที่ เ ก่ียวของกับการหา

คําตอบของปญหา 

√       

ความสามารถในการระบุ

ขอตกลงเบื้องตน 

√       

ความสามารถในการกําหนด

และเลือกสมมติฐาน 

√     √ √ 

ความสามารถ ในการสรุป

อยางสมเหตุสมผล และการ

ตัดสินความสมเหตุสมผลของ 

การคิดหาเหตุผล 

√    √ √ √ 

ทัศนคติในการสืบเสาะ  √      

ความรูในการหาแหลงขอมูล

อางอิง และการใชขอมูล

อางอิงอยางมีเหตุผล 

 √      

ทักษะ ในการป ร ะยุ กต ใ ช

ความรูและทัศนคติดังกลาว

มาใชใหเปนประโยชน 

 √      

การนิยามและการทําความ

กระจางชัดของปญหา 

  √ √ √ √ √ 

การพิจารณาตัดสินขอมูลที่มี

ความสัมพันธกับปญหา 

  √ √   √ 

การแกปญหาห รื อการล ง

ขอสรุป 

  √ √   √ 

 

 

 



 65 

ตารางที่ 5 ตารางการสงัเคราะหกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (ตอ) 

 

กระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

Dressel 

and 

Mayhew 

(1957) 

Watson 

and 

Glaser 

(1964) 

citing 

Kneedler. 

1985 

Woolfolk 

(1987) 

Ennis 

(1985) 

Decaroli. 

(1973) 

สรุป 

ทักษะการตัดสินขอมูล ไดแก 

การตัดสินความนาเชื่อถือของ

แหลงขอมูลการตัดสินความ

เก่ียวของกับประเด็นปญหา 

การพิจารณาความสอดคลอง 

    √   

การประมวลผลขาวสาร เปน

ก า ร ร ะ บุ ข อ มู ล ที่ จํ า เ ป น 

รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ หา

หลักฐานและจัดระบบขอมูล 

     √  

การตีความขอเท็จจริงและ

การสรุปอางอิงจากหลักฐาน 

การระบุอคติ 

     √  

การใช เหตุผล  โดยระบุ

ความสัมพันธเชิงตรรกศาสตร 

     √  

การประยุกต เปนการทดสอบ

ขอสรุป การสรุปอางถึง การ

นําไปปฏิบัติ 

     √  

 

 โดยสรุปกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดอยางใครครวญ ไตรตรอง 

รอบคอบตอความเช่ือหรือความรูตางๆ โดยอาศัยหลักฐานมาสนับสนุน รวมทั้งขอสรุปอื่นๆ ที่มา

เกี่ยวของในขอบเขตของเรื่องน้ัน โดยขอบเขตของการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ันมีขอบเขตอยูระหวาง 

การคิดจะเริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจนและมี

ความสามารถในการกําหนด และเลือกสมมติฐาน ความสามารถในการสรุปอยางสมเหตุสมผล และ

การตัดสินความสมเหตุสมผลของ การคิดหาเหตุผล ความสามารถในการนิยามและการทําความ

กระจางชัดของปญหา  ความสามารถในการพิจารณาตัดสินขอมูลที่มีความสัมพันธกับปญหา การ

แกปญหาหรือการลงขอสรุป 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 เบเยอร และคอสตา (Beyer and Costa, 1985) ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการสอน

คิดอยางมีวิจารณญาณไวดังน้ี คือ 

 1. สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางการเรียนรูและการรวมกันเรียนรูการ

ฝกเปนกลุมชวยพัฒนาผลการเรียนรูไดดี 

 2. ถามคําถามใหคิด ใชความคิดระดับสูงหรือคําถามปลายเปดที่ตอบไดมากกวา 1 

คําตอบ เพราะการคิดอยางมีวิจารณญาณจะถูกกระตุนถาหากคําถามทีเ่ปดกวางใหตอบไมมีคําตอบที่

ถูกตองเพียงคําตอบเดียว การถามคําถามใหคิดและการกระตุนเสริมแรงทางบวกของครู นักเรียนกลา

ที่จะตอบโดยไมกลัวผิด ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่สรางสรรค 

 3. ใหเวลาผูเรียนคิดอยางพอเพียงกอนใหตอบคําถามหรือแกปญหา เพราะการคิดอยางมี

วิจารณญาณไมไดเปนการคิดที่รวดเร็วหรือคิดไดคลองแคลว รวดเร็ว เพราะการตอบที่รวดเร็วไมได

เปนคําตอบที่ถูกตองและดีที่สุดเสมอไป 

 4. สอนใหเกิดการโอนถายโยงการเรียนรู ความรูหรือทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

เพราะความรูหรือทักษะควรจะมีการถายโยงสูเรื่องอื่นๆ หรือการเรียนรูสิ่งใหมสถานการณไดอยางมี

คุณภาพ 

 

ลักษณะการแสดงออกของผูท่ีมีวิจารณญาณ 

 ฮารนาเด็ค (Harnadek, 1989: 21) ไดศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความคิดอยางมี

วิจารณญาณไดดังน้ี 

 1.  เปดใจยอมรับความคิดใหม 

 2.  ไมโตแยงในเรื่องใดๆ ถายังไมทราบรายละเอียดขอมูลของเรื่องน้ัน 

 3.  ทราบวาเมื่อไหรที่จําเปนตองไดขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 

 4.  จําแนกขอสรุปที่อาจจะเปนจริงกับขอสรุปที่ตองเปนจริง 

 5.  ยอมรับวาคนเราน้ันมีความคิดที่แตกตางกันเกี่ยวกับความหมายของคํา 

 6.  พยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการใหเหตุผล 

 7.  พยายามถามทุกๆ สิ่งที่ไมเขาใจ 

 8.  พยายามจําแนกความคิดดวยอารมณออกจากความคิดดวยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา 

 9.  พยายามสรางคําใหมๆ เพื่อจะไดเขาใจเมื่อผูอื่นกลาวถึง ตลอดจนสามารถนําความคิด

ของตนเองมาเสนอใหผูอื่นเขาใจชัดเจน 

    เครก (Craig, 1966: 108–111) กลาวถึง ลักษณะของผูที่มีความคิดอยางมีวิจารณญาณไว

ดังน้ี 
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 1.  ใชคําถามที่เปนลักษณะอธิบายเหตุการณ 

 2. คนหาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดข้ึน 

 3. ตระหนักวาปรากฏการณบางอยางนักวิทยาศาสตรยังอธิบายไมเหมาะสม 

 4. ไมยกใหเปนเรื่องของธรรมชาติในการอธิบาย 

 5. ไมเช่ือในเรื่องวิญญาณ 

 6.  ตระหนักไดวาคําอธิบายของนักวิทยาศาสตรอาจถูกตองในวันน้ี และอาจจะปรับปรุง

ใหมโดยนักวิทยาศาสตรคนเดิมหรือคนใหมไดในวันขางหนา 

 7. ยอมเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อมีหลักฐานใหมที่ดีกวา 

 8.  ไมใชการคาดเดาในการหาขอเท็จจริง 

 9.  ทําการทดลองซ้ําเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง 

  10. หาหลักฐานเพิ่มเติม เมื่อหลักฐานมีไมเพียงพอ 

  11. ละทิ้งความคิดที่ผิดๆ 

  12.  เต็มใจที่จะไดรับการตรวจสอบคําสรุป 

  13.  ถามถึงแหลงความรูที่ถูกตอง 

  14. พิสูจนคํากลาวของคนอื่นๆ 

  15. ไมยอมรับความเช่ือถือเมื่อยังพิสูจนไมได 

        16. ถามเกี่ยวกับความเช่ือถือหรือความกลัวที่ไมมีเหตุผล 

  17. ต้ังสมมติฐานในการแกปญหา 

  18. เสนอวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน 

  19. ตระหนักถึงความสําคัญของความรูที่เช่ือถือได 

  20. เช่ือมั่นในวิธีทางวิทยาศาสตร 

 วัตสัน และเกลเซอร (Watson and Glaser, 1964: 11) กลาวถึงลักษณะของผูที่มีการคิด

อยางมีวิจารณญาณไวดังน้ี 

 1. สามารถที่จะจําแนกระดับความนาจะเปนของขอสรุปที่คาดคะเนจากสถานการณที่

กําหนดให 

 2. สามารถจําแนกไดวาขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตนและตองยอมรับกอนมีการโตแยง

หรืออธิบายขอความอ่ืนๆ 

 3. สามารถจําแนกวาขอสรุปใดเปนผลจากความสัมพันธของสถานการณที่กําหนดให

อยางแนนอน 

 4. สามารถจําแนกไดวาขอสรุปใดเปนลักษณะหรือคุณสมบัติทั่วไปที่ไดจากสถานการณที่

กําหนด 
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 5. สามารถจําแนกระหวางการอางเหตุผลที่หนักแนนกับไมหนักแนน เพื่อพิจารณา

ความสําคัญและเกี่ยวของกับประเด็นปญหา 

 เอนนิส (Ennis, 1985: 45-48) กลาวถึงทักษะความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

วาควรประกอบดวย 12 ทักษะดังตอไปน้ี 

 1.  สามารถกําหนดหรือระบุประเด็นคําถามหรือปญหา 

 1.1 ระบุปญหาสําคัญไดชัดเจน 

 1.2  ระบุเกณฑเพื่อตัดสินคําตอบที่เปนไปได 

 2. สามารถคิดวิเคราะหขอโตงแยง 

 2.1  ระบุขอมูลที่มีเหตุผลหรือนาเช่ือถือได 

 2.2  ระบุขอมูลที่ไมมีเหตุผลหรือไมนาเช่ือถือได 

 2.3  ระบุความเหมือนแลละความแตกตางของความคิดเห็นหรือขอมูลที่มีอยูได 

 2.4  สรุปได 

 3.  สามารถถามคําถามที่ทาทายและตอบคําถามไดอยางชัดเจน 

 4.  สามารถพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล 

 4.1  เปนขอมูลจากผูเช่ียวชาญนาเช่ือถือ 

 4.2  เปนขอมูลที่ไมมีขอโตแยง 

 4.3  เปนขอมูลที่ไดรับการยอมรับ 

 4.4  เปนขอมูลที่สามารถใหเหตุผลวาเช่ือถือได 

 5.  สามารถสังเกตและตัดสินผลขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเองโดยใชเกณฑตอไปน้ี 

 5.1  เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเอง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 

 5.2  การบันทึกขอมูลเปนผลจากการสังเกตดวยตนเองและมีการบันทึกทันที 

 6.  สามารถนําหลักการใหญไปแตกเปนหลักการยอยได หรือนําหลักการไปประยุกตใชใน

สถานการณตางๆ ได 

 7.  สามารถอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัยได คือ ในการสรุปอางอิงไปยังกลุมประชากร

น้ัน กลุมตัวอยางตองเปนตัวแทนของประชากรและกอนการอุปนัยน้ันตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล

อยางถูกตองตามกําหนดและขอมูลมีเพียงพอตอการสรุปแบบอุปนัย 

 8.  สามารถตัดสินคุณคาได 

 8.1  สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีขอมูลพื้นฐานเพียงพอ 

 8.2  สามารถช่ังนํ้าหนักระหวางดีและไมดีหรือผลดีและผลเสียกอนการตัดสินใจ 

 9.  สามารถใหความหมายของคําและตัดสินความหมาย 

  10.  สามารถระบุขอสันนิษฐานได 
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  11.  สามารถตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติได 

  12.  การปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

 

การวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 ศิริชัย กาญจนวาส ี(2544: 180-186) กลาวถึงการวัดความสามารถทางการคิดไวดังน้ี 

การวัดความสามารถในการคิด มีเทคนิคการวัดที่สามารถเลือกใชไดหลายอยาง ไมวาจะเปนการวัด

โดยใชแบบสอบ (Test) การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง (Direct Observation) การสัมภาษณ

รายบุคคล (Individual Interview) การบันทึกขอมูลสวนบุคคล (Comprehensive Personal Record) 

ตลอดจน  การตรวจผลงานจากแฟมสะสมงานหรือพัฒนางาน (Portfolio) การวัดความสามารถในการ

คิดโดยใชแบบสอบสามารถจําแนกไดเปนสองประเภทไดแก แบบสอบขอเขียน (Paper-Pencil Test) 

และแบบสอบปฏิบัติการ (Performance Test) แบบสอบขอเขียนน้ันนิยมใชกันอยางแพรหลาย เน่ือง

ดวยใชงายและสะดวกสําหรับผูสอบทั้งกลุมเล็กและกลุมใหญ ในการพัฒนาแบบสอบขอเขียนเพื่อ         

วัดความสามารถในการคิด ผูพัฒนาสามารถใชรูปแบบการสรางแบบสอบประเภทปรนัย (Objective 

Test) หรือแบบสอบประเภทอัตนัย (Subjective Test) สําหรับแบบสอบประเภทปรนัยเปนแบบสอบ

ที่ใชเวลาในการสรางมากแตตรวจงาย และนิยมพัฒนาเปนแบบสอบมาตรฐาน รูปแบบการตอบที่นิยม

ใชกัน เชน แบบสอบหลายตัวเลือก (Multiple-Choice Tests)เปนตน สวนแบบสอบประเภทอัตนัย

เปนแบบสอบที่สรางงายแตตรวจยาก การพัฒนาเปนแบบสอบมาตรฐานจึงกระทําไดยาก รูปแบบการ

ตอบที่นิยมใชกัน เชน การตอบสั้น (Short Answer) การเขียนตอบตามกรอบท่ีกําหนด (Restricted 

Essay Tests) การเขียนตอบอยางเปนอิสระ (Extended Essaytests) เปนตน 

 แบบสอบขอเขียนเพื่อวัดความสามารถในการคิด เราสามารถสรางข้ึนมาใชเองหรือที่

เรียกวา แบบสอบที่ครูสรางข้ึนมาใช (Teacher-Made Tests) ซึ่งสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาเปน

แบบสอบมาตรฐานได สวนแบบสอบที่เลือกซื้อจากตางประเทศ หนวยงานหรือบริษัทผูผลิตซึ่งจะมี

กลุมนักวัดผลผูเช่ียวชาญทําการสรางและพัฒนาแบบสอบจนไดมาตรฐานเพื่อการจําหนาย ผูสนใจ

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทดสอบ สามารถติดตอและสั่งซื้อไดแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การคิดอยางมีวิจารณญาณที่เปนมาตรฐานมีผูเช่ียวชาญไดสรางข้ึนไดแก 

 1. Watson – Glaser Critical Thinking Appraisal ลักษณะทั่วไปของแบบสอบแบบ

สอบน้ีสรางโดย Watson และ Glaser มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองฉบับปรับปรุงลาสุดในป ค.ศ. 1980 

สําหรับนักเรียนระดับ ม.3 ถึงวัยผูใหญ แบบสอบมี 2 แบบซึ่งคูขนานกันคือ แบบ A และแบบ B แต

ละแบบประกอบดวยแบบสอบยอยมีขอสอบรวม 80 ขอ ใชเวลาในการสอบ 50 นาที แตละแบบสอบ

ยอยวัดความสามารถในการคิดตางๆ กัน ดังน้ี 
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 1.1  ความสามารถในการสรุปอางอิง (Inference) เปนการวัดความสามารถในการ

ตัดสินและจําแนกความนาจะเปนของขอสรุปวา ขอสรุปใดเปนจริงหรือเปนเท็จ ลักษณะของแบบสอบ

ยอยน้ีมีการกําหนดสถานการณมาให และมีขอสรุปของสถานการณ 3-5 ขอสรุป จากน้ันผูตอบตอง

พิจารณาตัดสินวา ขอสรุปเปนเชนไร โดยเลือกจากตัวเลือก 5 ตัวเลือก ไดแก เปนจริง (True) นาจะ

เปนจริง (Probably true) ขอมูลที่ใหไมเพียงพอ (Insufficient Data) นาจะเปนเท็จ (Probably 

False) และเปนเท็จ (False) 

 1.2  ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน เปนการวัดความสามารถในการ

จําแนกวา ขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน ขอความใดไมเปน ลักษณะของแบบสอบยอยน้ีมีการ

กําหนดสถานการณมาให และมีขอความตามมา สถานการณละ 2-3 ขอความ จากน้ันผูตอบตอง

พิจารณาตัดสินขอความในแตละขอวา ขอใดเปนหรือไมเปนขอตกลงเบื้องตนของสถานการณทั้งหมด 

 1.3  ความสามารถในการนิรนัย เปนการวัดความสามารถในการหาขอสรุปอยาง

สมเหตุสมผลจากสถานการณที่กําหนดมาใหโดยใชหลักตรรกศาสตร ลักษณะของแบบสอบยอยน้ีจะมี

การกําหนดสถานการณมาให 1 ยอหนา แลวมีขอสรุปตามมา สถานการณละ 2-4 ขอจากน้ันผูตอบ

ตองพิจารณาตัดสินวาขอสรุปในแตละขอเปนขอสรุปที่เปนไปไดหรือไมตามสถานการณน้ัน 

 1.4  ความสามารถในการแปลความ เปนการวัดความสามารถในการใหนํ้าหนักขอมูล

หรือหลักฐานเพื่อตัดสินความเปนไปไดของขอสรุป ลักษณะขอบแบบสอบยอยน้ีมีการกําหนด

สถานการณมาให แลวมีขอสรุปสถานการณละ 2-3 ขอ จากน้ันผูตอบตองพิจารณาตัดสินวาขอสรุปใน

แตละขอวานาเช่ือถือหรือไมภายใตสถานการณอันน้ัน 

 1.5  ความสามารถในการประเมินขอโตแยง เปนการวัดความสามารถในการจําแนก

การใชเหตุผลวาสิ่งใดเปนความสมเหตุสมผล ลักษณะของแบบสอบยอยน้ีมีการกําหนดชุดของคําถาม

เกี่ยวกับประเด็นปญหาสําคัญมาให ซึ่งแตละคําถามมีชุดของคําตอบพรอมกับเหตุผลกํากับ จากน้ันผู

พิจารณาตัดสินวาคําตอบใดมีความสําคัญเกี่ยวของโดยตรงกับคําถามหรือไม และใหเหตุผลประกอบ

ตองพิจารณาตัดสินวาคําตอบใดมีความสําคัญเกี่ยวของโดยตรงกับคําถามหรือไมและใหเหตุผล

ประกอบ 

 2. Cornell Critical Thinking Test, Level X and Z ลักษณะทั่วไปของแบบสอบ 

Cornell Critical Thinking Test พัฒนาโดย Ennis และ Millman พัฒนาข้ึนมาโดยยึดทฤษฎีของ 

Ennis เปนหลักทฤษฎีไดกําหนดวาการคิดอยางมีวิจารณญาณมีองคประกอบ 3 สวน คือ 

 2.1 การนิยามปญหา สิ่งที่ เกี่ยวของและการทําใหกระจาง ซึ่งประกอบดวย

ความสามารถตางๆ ดังน้ี 

 2.1.1  ระบุประเด็นปญหาตางๆ ที่สําคัญ ระบุขอสรุป 

 2.1.2  ระบุเหตุผลที่ปรากฏและไมปรากฏ 
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 2.1.3  ต้ังคําถามใหเหมาะในแตละสถานการณ 

 2.1.4  ระบุขอตกลงเบื้องตน 

 2.2 การพิจารณาตัดสินขอมูล ซึ่งประกอบดวยความสามารถตางๆ ดังน้ี 

 2.2.1  ตัดสินความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต 

 2.2.2  ตัดสินความเก่ียวของของขอมูลกับปญหา 

 2.2.3  ตระหนักในความคงเสนคงวาของขอมูล 

 2.3  การอางอิงเพื่อการแกปญหาและการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล ซึ่งประกอบดวย

ความสามารถตางๆ ดังน้ี 

 2.3.1  ตัดสินสรุปแบบอุปนัยและอางอิง 

 2.3.2  การนิรนัย 

 2.3.3  ทํานายผลที่จะเกิดข้ึนตามมา 

 

 คูมือการใชแบบสอบไดระบุถึงผูคิดอยางมีวิจารณญาณน้ัน จะตองมีสมรรถภาพในการ

ตัดสินไดวาสิ่งเหลาน้ีเกิดข้ึนหรือไม ซึ่งมี 10 ลักษณะดังน้ี 

 1.  ขอความท่ีใชสืบเน่ืองมาจากขอความท่ีกําหนดให 

 2.  สิ่งที่กลาวถึงเปนขอตกลงเบื้องตน 

 3.  สิ่งที่สังเกตไดมีความตรง 

 4.  สิ่งที่กลาวหาเช่ือถือได 

 5. การสรุปอางอิงเบื้องตนมีความถูกตอง 

 6.  สมมติฐานมีความสมเหตุสมผล 

 7.  ทฤษฎีที่ใชมีความเหมาะสม 

 8.  ประเด็นโตงแยงข้ึนกับประเด็นที่คลุมเครือ 

 9.  ขอความท่ีใชมีความเฉพาะและชัดเจน 

  10.  การใชเหตุผลไดตรงประเด็น 

 แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test ทั้ง Level X และ Z เหมาะสําหรับใชกับ                

กลุมตัวอยางคนละกลุม และสมรรถภาพที่มุงวัดมีความแตกตางกันตามกลุมตัวอยางที่ใชโดยแบบสอบ 

Level X ใชสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษา ประกอบดวยขอสอบเลือกตอบ 

71 ขอ โดยวัดองคประกอบของการคิด 4 ดานคือ ดานการตัดสินสรุป การอางอิงแบบอุปนัยการ

ตัดสินความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต การนิรนัย และการระบุขอตกลงเบื้องตน ซึ่ง

สมรรถภาพที่มุงวัดครอบคลุม 7 ลักษณะ ยกเวนสมรรถภาพที่ 7-9 แบบสอบ Cornell Critical 

Thinking Test Level Z ใชสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผูใหญประกอบดวย ขอสอบแบบเลือกตอบ 52 ขอ โดยวัดองคประกอบของ

การคิด 7 ดาน คือ การนิรนัย การใหความหมาย ความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล การสรุปโดยอาง

เหตุผลที่สนับสนุนดวยขอมูล การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทํานาย การนิยามและการใช

เหตุผลที่ไมปรากฏ และการระบุขอตกลงเบื้องตน ซึ่งสมรรถภาพที่มุงวัดครอบคลุมทั้ง 10 ลักษณะ 

ยกเวนสมรรถภาพที่ 7 และเนนนอยลงสําหรับสมรรถภาพที่ 3 และ 4 

 3.  แบบวัด Ross Test of Higher Cognition Process แบบวัดการคิดวิจารณญาณฉบับ

น้ี สรางโดย Ross and Ross ต้ังแตป ค.ศ. 1976 จากน้ันมีการปรับปรุงอยางตอเน่ืองจนปลาสุด ค.ศ. 

1979 แบบวัดฉบับน้ีใชวัดการคิดวิจารณญาณของเด็กต้ังแตระดับ 4 ถึงระดับ 6 โดยวัดความสามารถ

ของเด็กในดาน การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล ซึ่งสรางข้ึนตามจุดมุงหมายทางการศึกษา

ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Educational Objective) ขอสอบมีทั้งสิ้น 105 ขอ ซึ่งประกอบดวย 

 3.1  การอุปมาอุปมัย (Analogies) 

 3.2  การอางเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reason) 

 3.3  ขออางที่ผิด (Missing Premises) 

 3.4  ความสัมพันธแบบนามธรรม (Abstract Relation) 

 3.5  การจัดลําดับ (Sequential Synthesis) 

 3.6  ยุทธวิธีการต้ังคําถาม (Questioning Strategies) 

 3.7  การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ (Analysis of Relevant and 

Irrelevant Information) 

 3.8  การวิเคราะหการอางเหตุผล (Analysis of Attributes) ซึ่งในแตละตอนของ

แบบวัดจะไดแตตอนที ่1, 3 และตอนที่ 7 จะเปนการวัดความสามารถข้ันการวิเคราะหและตอนที ่4,5 

และตอนที่ 8 จะเปนการวัดความสามารถข้ันการสังเคราะห สวนตอนที่ 2 และ 6 จะเปนการวัด

ความสามารถข้ันการประเมินในการดําเนินการสอบจะแบงการสอบออกเปน 2 ชวง โดยชวงที ่1 จะ 

สอบต้ังแตตอนที ่1-5 และชวงที่ 2 ต้ังแตตอนที ่6-8 โดยแตละครั้งจะใชเวลาสอบ 60 นาที 

 สรุปไดวา การคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวยทัศนคติความรูและทักษะในเรื่อง   

ตางๆ ซึ่งประกอบดวย ความสามารถในการเห็นปญหาและความตองการท่ีจะสืบเสาะคนหาขอมูล 

หลักฐานมาพิสูจนเพื่อหาขอเท็จจริง ความรูในการหาแหลง ขอมูลอางอิงและการใชขอมูลอางอิงอยาง

มีเหตุผล การตรวจสอบคําตอบของประเด็นปญหา หรือปญหาที่นําเสนออยางละเอียดรอบคอบ เพื่อ

ตัดสินความหนักแนนหรือความไมหนักแนนของคําตอบ โดยขอบเขตของการคิดอยางมีวิจารณญาณ

น้ันมีขอบเขตอยูระหวางสองสถานการณคือ การคิดจะเริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและ

สิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 
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การคิดแกปญหา 

 

ความหมายของการคิดแกปญหา 

 Gagne (1977) กลาววา การคิดแกปญหาวาเปนรูปแบบของการเรียนรูอยางหน่ึงที่ตอง

อาศัยการเรียนรูประเภทหลักการท่ีมีความเกี่ยวของกันต้ังแตสองประเภทข้ึนไป และใชหลักการน้ันมา

ผสมผสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวาความสามารถทางดานการคิดแกปญหา  

 Bourn, Ekstrand and Dominoski (1971) กลาววาการคิดแกปญหาเปนการใช

ประสบการณเดิมจากการเรียนรู จัดลําดับความคิดของสถานการณที่เปนปญหา เพื่อไปสูจุดมุงหมาย 

 สถานบันการศึกษาวิทยาศาสตรแหงกรุงวอชิงตัน (2006) กลาววา ความสามารถของ

สมองในแตละบุคคลที่ใชเมื่อเผชิญกับสถานการณที่ไม ชัดเจน และทําการคนหาความจริงของ

สถานการณที่ไมชัดเจนน้ัน พบวา มีองคประกอบของการคิด คือ การคิดไตรตรอง 

 Good (1973) กลาววา การคิดแกปญหาเปนแบบแผน หรืออยูในสภาวะที่พยายามตรวจ

ขอมูล มีการต้ังสมมติฐานและมีการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุมมีการรวบรวมเก็บขอมูล

จากการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธที่ทดแทนสมมติฐานน้ันวาเปนจริงหรือไม 

 สรุปไดวา การคิดแกปญหา เปนการใชประสบการณจากการเรียนรู จัดลําดับความคิดของ

สถานการณที่เปนปญหา เพื่อไปสูจุดมุงหมาย มีการต้ังสมมติฐานและมีการตรวจสอบสมมติฐาน

ภายใตการควบคุมมีการรวบรวมเก็บขอมูลจากการทดลองเพ่ือหาความสัมพันธที่ทดแทนสมมติฐาน

น้ันวาเปนจริงหรือไม 

 

องคประกอบการคิดแกปญหา 

 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2549) กลาววาองคประกอบหลักของการคิดแกปญหาคือ

สมองของมนุษยที่เรียกวาซีรีบรัม (Cerebrum) เปนสวนสะทอนความเปนมนุษยใหแตกตางจากสัตว

อยางชัดเจน สามารถสรางภาพในใจสามารถสรางมโนทัศน และสามารถคิดใชเหตุผลในการวินิจฉัย

และตัดสินใจที่สลับซับซอนได ขอมูลที่ไดรับจะเขาสูกระบวนการทํางานของสมองเมื่อสมองรับรูขอมลู

แลวจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอขอมูลได 6 ลักษณะคือ 

 1. สมองตอบสนองตอสิ่งที่รับรูตามสัญชาตญาณ 

 2. สมองตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยติดตออัตโนมัติ 

 3. สมองตอบสนองโดยเก็บเปนความจํา 

 4. สมองตอบสนองตามความเคยชิน 

 5. สมองตอบสนองโดยการสนใจขอมูลหรือทิ้งขอมูล 

 6. สมองตอบสนองโดยผานกระบวนการคิด 
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 มอรแกน (Morgan, 1987) วิธีคิดแกปญหาของแตละบุคคลน้ันแตกตางกัน ความสามารถ

ในการแกปญหาข้ึนอยูกับองคประกอบดังน้ี  

 1. สติปญญา ผูที่มีสติปญญาดีจะแกปญหาไดดี 

 2. แรงจูงใจ ในการที่จะทําใหเกิดแนวทางในการแกปญหา 

 3. ความพรอมในการแกปญหาใหมๆ โดยทันทีทันใดจากประสบการณที่มี 

 4. การเลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม (Functional Fixedeness) 

    จอหนสัน และไรซิง (Johnson and Rising, 1969) ใหความเห็นวากระบวนการ

แกปญหาเปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอน ซึ่งมีองคประกอบดังน้ี 

1. การมองเห็นภาพ (Visualizing) 

2. การจินตนาการ (Imagining) 

             3.  การจัดทําอยางมีทักษะ (Manipulation) 

4.  การวิเคราะห (Analyzing) 

5.  การสรุปในเชิงนามธรรม (Abstracting) 

6.  การเช่ือมโยงความคิด (Assosiation Ideals) 

 

กระบวนการคิดแกปญหา 

 กระบวนการคิดแกปญหาตองอาศัยการใชความสามารถในการคิดหลายๆ ดาน ประกอบ

กัน เปนลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 Guilford (1971) ไดสรุปกระบวนการคิดแกปญหาไวอยู 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  การเตรียมการหมายถึง การต้ังปญหาหรือคนพบปญหา ที่แทจริงของเหตุการณ  

 2.  การวิเคราะหปญหา หมายถึง การพิจารณาดูวามีสิ่งใดบางที่เปนสาเหตุของปญหา 

 3.  การเสนอแนวทางแกปญหา หมายถึงการหาวิธีทางแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุของ

ปญหาแลวแสดงออกในรูปของวิธีการแกปญหา 

 4.  การตรวจสอบผลหมายถึง การเสนอเกณฑเพื่อตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการเสนอวิธี

แกปญหา ถาพบวาผลลัพธ ที่ใชยังไมไดผลที่ถูกตอง ก็ตองมีวิธีการนําเสนอใหมจนกวาจะไดผลลัพธที่

ถูกตอง 

 Weir (1974) ไดเสนอข้ันตอนของกระบวนการคิดแกปญหาไวอยู 4 ข้ันตอน คือ 

1. การกําหนดปญหา หมายถึง การบอกหรืออธิบายสภาพปญหาจากสถานการณ 

2. การวิเคราะหปญหา หมายถึง การระบุสาเหตุของปญหาโดยการแยกแยะประเด็นที่

เกี่ยวของกับสาเหตุของปญหาได 
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3. การสอนเสนอการแกปญหา หมายถึง การบอก วีธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการนํามาใช

แกปญหาที่มาจากการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

4. การวิเคราะหผลจากการแกปญหา หมายถึงการบอก หรืออธิบายผลที่เกิดข้ึนจาก

วิธีการแกปญหา 

Dewey (1993) เสนอข้ันตอนการแกปญหา 4 ข้ัน ดังตอไปน้ี 

1. การเสนอปญหา 

2. การระบุประเด็นปญหา 

3. การสรางสมมุติฐาน 

4. การตรวจสอบสมมุติฐาน 

 Louis (1968) ไดศึกษากระบวนการแกปญหาแลวสรุปข้ันตอนการแกปญหา ดังน้ี 

1. การกําหนดปญหา 

2. การต้ังสมมุติฐาน 

3. การคนหาหลักฐานเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

4. การปรับปรุงแกไขสมมุติฐาน 

5. การนําขอสรุปไปประยุกตใชกับปญหาที่คลายคลึง 

 Wallas (1972) ไดกลาวถึงกระบวนการคิดแกปญหาไวอยู 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ข้ันเตรียม (Preparation) เปนข้ันที่ผูแกปญหาเลือกปญหารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ปญหา 

2. ข้ันพักตัว ( Incubation) เปนข้ันที่ผูแกปญหาหันความสนใจออกจากปญหาไปยัง

กิจกรรมอื่นๆ 

3. ข้ันเกิดความคิดหรือข้ันเขาใจปญหา (Illumination) ผูแกปญหาจะเกิดความคิดเขาใจ

ปญหาข้ึน 

4. ข้ันตรวจสอบ ( Verification ) เปนข้ันที่ผูแกปญหา ตรวจสอบคําตอบของตนเองวา

สามารถใชไดหรือไม 

ทิศนา แขมมณี (2545) ไดเสนอกระบวนการน้ีเปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนไดเกิด

ความคิดหาวิธีการแกปญหาตางๆ โดยมีกระบวนการแกปญหา ดังน้ี 

    1.  สังเกต ใหนักเรียนไดศึกษาขอมูลรับรูและทําความเขาใจในปญหาจนสามารถสรุปและ

ตระหนักในปญหาน้ัน  

2.  วิเคราะห ใหผูเรียนไดอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อแยกแยะประเด็น ปญหา 

สภาพ สาเหตุ และลําดับความสําคัญของปญหา 
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3.  สรางทางเลือก ใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลาย ซึ่งอาจมี

การทดลองคนควา ตรวจสอบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการทาํกิจกรรมกลุมและควรมีการกําหนด

หนาที่ในการทํางานใหแกผูเรียนดวย 

4.  เก็บขอมูลประเมินทางเลือก ผูเรียนปฏิบัติตามแผนงานและบันทึกการปฏิบัติงานเพือ่

รายงานและตรวจสอบความถูกตองของทางเลือก 

5.  สรุป ผูเรียนสังเคราะหความรูดวยตนเอง ซึ่งอาจจัดทําในรูปของรายงานจากแนวคิด

ของนักการศึกษาดังกลาวขางตนสรุปไดวา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนการนําเอา

ประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาที่ประสบใหม วางแผนและกลยุทธ การประเมินสถานการณ

เปนการวิเคราะหถึงสภาพ ขอบเขต ขนาดของปญหาการดําเนินการแกปญหา (Implementation) 

เปนการเลือกโดยการประเมินวิธีการ เพื่อทําใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ

คิดแกปญหาตามท่ีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวมาสามารถสังเคราะหไดดังน้ี  

 

ตารางที่ 6  ตารางสงัเคราะหกระบวนการคิดแกปญหา 

 

กระบวนการคิดแกปญหา 

 

Dewey 

( 1933) 

Cited by 

Louis 

( 1968) 

Wallas 

((1972) 

Weir 

(1974) 

Guilford 

(1971) 

ทิศนา แขม

มณี 

(2545) 

สรุป 

การเสนอปญหา √       

การระบุประเด็นปญหา √       

การสรางสมมุติฐาน √ √     √ 

การตรวจสอบสมมุติฐาน √ √     √ 

การกําหนดปญหา  √  √   √ 

การคนหาหลักฐานเพื่อทดสอบ

สมมุติฐาน 

 √      

การปรับปรุงแกไขสมมุติฐาน  √      

การนําขอสรุปไปประยุคใชกับ

ปญหาที่คลายคลึง 

 √      

ขั้ น เ ต รี ย ม  (  แก ป ญหา เ ลื อก

ปญหา) 

  √ √ √ √ √ 

ขั้นพักตัว (  แกปญหาหันความ

สนใจออกจากปญหา) 

  √     

ขั้นเ กิดความคิดหรือขั้นเขาใจ

ปญหา 

  √   √ √ 
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ตารางที่ 6  ตารางสงัเคราะหกระบวนการคิดแกปญหา (ตอ) 

 

กระบวนการคิดแกปญหา 

 

Dewey 

( 1933) 

Cited by 

Louis 

( 1968) 

Wallas 

((1972) 

Weir 

(1974) 

Guilford 

(1971) 

ทิศนา แขมมณี 

(2545) 

สรุป 

ขั้นตรวจสอบผลการแกปญหา   √  √  √ 

วิเคราะหปญหา    √ √ √ √ 

การวิเคราะหผลการแกปญหา    √    

สรางทางเลือก    √  √ √ 

เก็บขอมูลประเมินทางเลือก      √  

สรุป      √  

 

โดยสรุปไดวากระบวนการคิดแกปญหาเปนการสรางสมมุติฐาน การตรวจสอบสมมุติฐาน 

การกําหนดปญหา แกปญหาเลือกปญหาเขาใจปญหา ตรวจสอบผลการแกปญหา วิเคราะหปญหา 

สรางทางเลือกเพ่ือนําไปสูเปาหมายที่วางไว 

 

ลักษณะของผูสอนท่ีดีในการสอนการคิดแกปญหา 

 1. ผูสอนที่ดีควรเปนผูที่กระตุนใหเด็กมองปญหา ขบคิด วิธีแกปญหาในรูปแบบที่

สรางสรรค ไมใชคําตอบเดียวตายตัวแลวพอใจ 

 2. ทัศนคติของผูสอนเปนสิ่งที่จําเปนตองมีลักษณะที่ชอบคิดสรางสรรคและชอบการขบ

คิดปญหา 

 3. เปนคนมีการเตรียมปญหาใหนักเรียนไดฝกฝนอยูเปนประจํา 

 4. เปนคนที่รูจักปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

 5. เปนผูรูขีดความสามารถของนักเรียน 

 6. เปนผูมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความศรัทธาตองานของตน 

 การสงเสริมการแกปญหา ผูสอนเปนผูที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงและควรเริ่มสอนการ

แกปญหากันต้ังแตระดับปฐมวัย โดยผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของกับเด็กควรจัดประสบการณสถานการณ

และกิจกรรมที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมใหเด็กคิดคนดวยตัวเอง ลักษณะการจัด

ประสบการณควรจะมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเกิดความสนุกสนานและไดฝกทักษะการแกปญหา

ดวยตนเองรวมกับผูอื่น 
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บทบาทของผูสอนในการสงเสริมการฝกทักษะการคิดแกปญหา 

 1.  การคัดเลือกปญหา ปญหาที่จะนํามาใหผูเรียนศึกษาน้ัน ควรจะเปนปญหาใกลตัว

นาสนใจ ทาทาย เหมาะสมกับวัยและเปนประโยชนตอผูเรียน เชน ปญหาสุขภาพ ปญหาการเรียน 

ปญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เปนตน 

 2.  การสรางความตระหนักและเห็นคุณคาในปญหา ผูสอนจะตองกระตุนหรือช้ีนําให

ผูเรียนคิด ตระหนักในปญหาและมองเห็นคุณคาของสิ่งที่จะเรียนรู โดยอาจใชเทคนิค การถามคําถาม 

การเลาเรื่อง การยกตัวอยาง เปนตน 

 3.  การเตรียมเน้ือหาและแหลงเรียนรู ผูสอนควรจะเตรียมเน้ือหา แหลงคนควาหาความรู

ตางๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปนและสิ่งอํานวยความสะดวกไวใหพรอม รวมทั้งการกําหนด

สถานการณอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสนําเอาประสบการณเกามาใชแกปญหา 

 4.  การสรางบรรยากาศในการเรียนรู ผูสอนควรเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีใหเวลา ให

อิสระแกผูเรียนในการคนควาศึกษา สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนอยางเต็มที ่

 5.  การดูแลชวยเหลือ ผูสอนควรชวยทบทวนความรูเดิมที่จําเปนใหแกผูเรียน คอยดูแล

ชวยเหลือ ควบคุมใหการคิดแกปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมใหดําเนินไปดวยดี รวมทั้ง

สงเสริมผูเรียนใหมีกําลังใจในการคิดแกปญหา 

 

การจัดการเรียนรูกับการคิดแกปญหา 

 สายหยุด สมประสงค (2523) ไดกลาวไววา การท่ีเด็กสามารถแกปญหาไดน้ัน ผูสอนตอง

จัดสภาพการณภายนอก เพื่อย่ัวยุใหผูเรียนไดใชกระบวนการเหลาน้ันแกปญหา เชน 

 1. จัดสถานการณใหมๆ  ที่มีวิธีการแกปญหา ไดหลากหลายวิธี เพื่อใหผูเรียนฝกฝนในการ

คิดหาวิธีการแกปญหา 

 2. ปญหาที่ผูสอนนํามาใหฝกฝนนั้น นอกจากจะเปนปญหาแปลกใหมทีผู่เรียนยังไมเคย

ประสบมากอนแลว ก็ควรเปนปญหาที่ไมพนวิสัยของผูเรียนที่จะแสดงความสามารถในการคิด

แกปญหาได หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ปญหาน้ันตองอยูในกรอบของทักษะทางเชาวปญญาของผูเรียน 

 3. การฝกแกปญหา ผูสอนควรแนะนําใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจปญหาใหถองแท

เสียกอนวาปญหาเกี่ยวกบัอะไร และถาเปนปญหาใหญก็แตกออกเปนปญหายอยๆ แลวคิดแกปญหา

ยอยแตละปญหา 

 4. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ่งแวดลอมซึง่เปนสภาพภายนอกของผูเรียนให

เปนไปหนทางที่เปลี่ยนแปลงไดไมตายตัว ผูเรียนจะเกิดความรูสกึวาเขาสามารถคิดคนเปลี่ยนแปลง

อะไรไดบางในบทบาทตางๆ 

 5. ใหโอกาสผูเรียนไดคิดอยูเสมอ โดยผูสอนไมควรบอกวิธีแกปญหาตรงๆ แกผูเรียน 
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การเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 

ความหมายของการเรยีนรูรวมกันเปนทีม 

Woodcock (1989) กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนการทํางานที่แตละบุคคล

มารวมกันทํางาน เพื่อที่จะนําไปสูความสําเร็จไดมากกวาที่จะทํางานตามลําพัง 

Marquardt (1996) กลาววา การเรียนรู เปนทีม เปนการเรียนรู เปนทีมมุ งไปที่

กระบวนการจัดการและพัฒนาความสามารถของทีมเพื่อสรางการเรียนรูและผลลัพธอันเกิดจากมวล

สมาชิกใหไดเปนไปตามความตองการ 

Senge (1994) กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของ

สมาชิกโดยอาศัยความรู ความคิดของสมาชิกในกลุมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรูของ

ทีมใหเกิดข้ึน โดยมีจุดมุงหมายของทีมใหเปนแนวเดียวกัน ยอมรับในความแตงตางของแตละบุคคล

และเรียนรูถึงวิธีที่จะทําใหบุคลใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่และพัฒนาความสามารถเพ่ือใหไดผลลพัธ

ที่สมาชิกในทีมทุกคนพอใจ  

สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2553) กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนกระบวนการที่

สมาชิกในทีมไดทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ มีการวางแผนและ

ทํางานรวมกันตามบทบาทหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย มีปฏิสัมพันธ มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มี

ความรับผิดชอบรวมกัน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางของแตละบุคคล  ไวเน้ือเช่ือใจกันและ

รวมกันทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของทีมตามที่กําหนดไวรวมกัน 

สรุปไดวา การเรียนรูเปนทีม คือ การทํางานที่แตละบุคคลมารวมกันทํางาน นําไปสู

ความสําเร็จไดมากกวาที่จะทํางานตามลําพังและพัฒนาความสามารถของทีมเพื่อสรางการเรียนรูและ

ผลลัพธอันเกิดจากมวลสมาชิกใหไดเปนไปตามความตองการ กระบวนการเรียนรูรวมกันของสมาชิก

โดยอาศัยความรู  ความคิดของสมาชิกในกลุมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่พัฒนาความรูของทีมให

เกิดข้ึน โดยมีจุดมุงหมายของทีมใหเปนแนวเดียวกัน 

 

 องคประกอบการเรียนรูเปนทีม  

 1.  คุณลักษณะของสมาชิก  

 1.1  ดานความสามารถและความเขาใจในการเรียนรูเปนทีม  

 1.1.1  การปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) สมาชิกในทีมตอง

มีแนวคิดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกัน และมีจุดมุงหมายในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จที่ต้ังไวไปใน

แนวทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหสมาชิกแตละคนรูสึกมั่นคงในการตัดสินใจในสิ่งที่เห็นวาเหมาะสมกับตน

และรูตนเองวาจะปฏิบัติตัวอยางไรในระหวางทํางานรวมกัน  
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 1.1.2  การเพ่ิมอํานาจในการทํางาน (Empowerment) สมาชิกในทีมตองไดรับ

การเพ่ิมอํานาจในการทํางาน คือการไดรับการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ ความไววางใจ และ

ความอิสระในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 1.1.3  พลังของกลุม (Synergy) สมาชิกในทีมตองมีการประสานพลังรวมกันโดย

นําความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญของทุกคนในทีมออกมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน

หรือการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ของทีม ซึ่งจะกอใหเกิดพลังของทีม ทําใหการทํากิจกรรมของทีม

ประสบความ สําเร็จ และชวยพัฒนาความรู สมรรถภาพของทีมใหเกิดข้ึน  

 1.1.4  การสรางสรรคเปลี่ยนแปลงใหมและการประสานงาน (Innovation and 

Coordination) สมาชิกในทีมตองสรางสรรคเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมใหเกิดข้ึน และประสานงานกับผูอื่น

ได ใหความรวมมือในการทํางานคิดเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมและแตกตาง ไมวาจะเปนวิธีการทํางานแบบ

ใหม สรางแนวคิดใหม แสวงหาหรือมีทางเลือกอยางเหมาะสม รูจักพลิกแพลงปรับเขาหาแนวทาง ต้ัง

ขอตกลงอยางทาทาย หรือมีผลงานใหมเกิดข้ึน โดยผลการปฏิบัติงานจะข้ึนอยูกับการประสาน

ความสามารถของแตละคน และวิธีการปฏิบัติงานรวมกัน มีกระบวนการประสานงาน สาน

ความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคล วัสดุและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน  

 1.1.5  การมีบทบาทตอทีมอื่นๆ และการถายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะ (Role 

of Learning Team on Other Teams and Inculcating Practices and skills) สมาชิกในทีมตอง

มีความ สามารถสงเสริม สนับสนุน และกระตุนการเรียนรูของสมาชิกแตละคนทั้งในทีมและสมาชิก

ของทีมอื่นๆ ใน องคกรอยางตอเน่ือง ตลอดเวลา ขณะท่ีสมาชิกในทีมมีการเรียนรูรวมกัน ก็ตองมีการ

ถายทอดวิธีการปฏิบัติ และทักษะความรูทั้งหลายที่พัฒนาข้ึนในทีมไปยังสวนรวม โดยการสอนวิธี

ปฏิบัติและทักษะในการเรียนรู การ แบงปนความรู เพื่อชวยเหลือผูอื่นใหรูวิธีปฏิบัติ รูวิธีการ และ

สามารถสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา ความสามารถในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  

 1.1.6  การคิดพิจารณา (Think Insightfully) สมาชิกในทีมตองมีความสามารถ

คิด พิจารณาในประเด็นตางๆ อยางลึกซึ้ง เขาใจและสามารถวิเคราะหปญหาที่สลับซับซอนได โดย

สามารถ เช่ือมโยงความคิดที่เคยมีมากับประสบการณที่คาดหวัง และรูจักประเมินสถานการณ  

  1.2  ดานทัศนคติในการเรียนรูเปนทีม  

 1.2.1 ความไววางใจกันในการปฏิบัติงานและการบอกขอเท็จจริงตอกัน 

(Operational trust and Agreements to tell the truths) สมาชิกในทีมตองมีความไววางใจกัน

ในการปฏิบัติงานซึ่งเปน ความสัมพันธรวมกันที่สมาชิกทุกคนในทีม จําเปนตองมีความเช่ือมั่นระหวาง

กันและเช่ือใจกันในการทํางาน คิดถึงสมาชิกในทีมอื่นๆ และมีความรับผิดชอบท่ีจะทํางานรวมกัน
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อยางเกื้อกูล เต็มใจที่จะดําเนินตาม เปาหมายรวมกัน รวมทั้งขอตกลงที่จะบอกหรือไมปดบัง

ขอเท็จจริงตอกันทั้งเรื่องตางๆ ที่เกิดข้ึนภายนอก และ เรื่องที่เกิดข้ึนภายในทีม  

 1.2.2  ความรูสึกปลอดภัยเมื่อตองเผชิญความเสี่ยง การใหอภัยกันและการให

กําลังใจ (Sense of Safety in Facing Risks and Forgiveness & Encouragement) สมาชิกในทีม

ตองรูจักสราง ความรูสึกถึงบรรยากาศในการทํางานที่ปลอดภัย เมื่อสมาชิกในทีมตองเผชิญหนากับ

ความเสี่ยง หรือตอง ตัดสินใจใดๆ ในการทํางาน โดยหากผลการตัดสินใจผิดพลาดหรือเกิดปญหาการ

ขัดแยงข้ึน สมาชิกในทีมตอง ใหอภัยและใหกําลังใจกัน  

  1.2.3  ดานทักษะในการเรียนรูเปนทีม  

 1.2.3.1  ทักษะการสรางสรรคพฤติกรรมที่สุภาพ  

 1.2.3.2  ทักษะการสงเสริมการสื่อสารใหดีข้ึน รูจักการรับฟงผูอื่นอยาง

ต้ังใจ และละ ความคิดเห็นของตนเองไว 

 1.2.3.3 ทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม เปนความสามารถในการ

ปฏิบัติงานประจําวันรวมกันไดอยางดีโดยมีจิตสํานึกในการทํางานเปนทีม  

 1.2.3.4 ทักษะการสอบถามและการสะทอนความคิดเห็น (Inquiry and 

Reflection Skills) วิธีการเรียนรูแบบ Inquiry Technique คือ การใชการพูดคุยสนทนาซักถาม 

(Dialogue) โดยระดมสมอง รวมกันคิด เปนการเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) กับคนอื่น 

สื่อความคิดของตนเองไปสูคนอื่น เรียนรูถึงแนวทางการคิดและวิธีการคิดของตนเอง บนพื้นฐานของ

การเปดกวางทางความคิด (Open Mind) และความไวใจ (Trust) เปนวิธีการเรียนรูที่กระตุนใหคนได

คิดวิเคราะห (Critical) ในการโตตอบ ซักถาม โตแยงความคิดเห็นของคนอ่ืน กอใหเกิดการเรียนรู  

 2.  วิธีการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม  

 2.1 การสนทนา  

 เปาหมายของการสนทนา คือ เพื่อแสวงหาความหมายหรือสรางความเขาใจใหม

ในเรื่องที่คลุมเครือ ไมแนใจ หรือยากจะตีความ ตลอดจนเพื่อสํารวจความคิดความเช่ือของแตละคน 

ทําใหเราไดมีโอกาสสังเกต และคนพบความเช่ือของตนเองและผูอื่นวา มีความเขาใจแตกตางกันเชนไร 

ทําใหไดรับรูความคิดที่หลากหลาย ซึ่งไมจําเปนตองไดขอตกลง หรือขอสรุปหลังจากการสนทนาน้ัน 

แตเปนการยกระดับทัศนคติของสมาชิกใหสูงข้ึน สรางความเขาใจในความรูสึกของกันและกันมากข้ึน 

หลักการสนทนาในการเรียนรูเปนทีม ไดแก  

1. สมาชิกตองเขาใจ รับรูความคิดความเช่ือของตนเองเสียกอนที่จะเปดเผยให

ผูอื่นทราบ  

2. สมาชิกตองแสดงออกถึงความคิด ความเช่ือของตนเองใหทุกคนทราบอาจเปน

ขอสังเกต ความรูสึกหรือความคิดเห็นก็ได  
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3. สมาชิกตองเปดโอกาสใหผูอื่นไดซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

4. สมาชิกตองหลีกเลี่ยงการต้ังวาระการประชุม ไมกําหนดหัวขอที่จะพูดคุย เพื่อ

เปดกวางทางความคิด และทุกคนไมควรเตรียมตัวที่จะสนทนาอยางมุงมั่น เพราะจะทําใหการสนทนา

ขาดอิสระ ไมสรางสรรค ขาดความพรางพรูในการแลกเปลี่ยนความคิด  

5. สมาชิกตองต้ังกฎพื้นฐานไวเปนขอตกลงรวมกันในการพูดคุย อาทิ ขอตกลง

ใหทุกคนพูดความจริง การจํากัดเวลาในการพูด เปนตน  

 2.2 การอภิปราย  

 เปาหมายของการอภิปรายคือ เพื่อการตัดสินใจเลือกหาขอตกลง ขอสรุป หรือ

หาทางแกปญหาที่มีการตกลงรวมกัน เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติของทีมในชวงเวลาน้ัน 

การอภิปรายที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี  

1. จะตองมีความเขาใจในจุดมุงหมายของการอภิปรายรวมกัน  

2. จะตองเปนไปตามลําดับข้ันตอนที่ตกลงกันไว  

3. จะตองเปดโอกาสใหผูรวมอภิปรายทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายอยาง

ทั่วถึง  

4. จะตองมีผูแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค และควรมีการโตแยงในทาง

สรางสรรค  

5. จะตองมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเกิดปฏิสัมพันธ  

6. จะตองเปนไปอยางมีระเบียบ ไมวุนวายสับสน  

7. จะตองบรรลุผลตามเปาหมายหรือจุดมุงหมายที่กําหนดไว  

 2.3 การระดมสมอง  

 การระดมสมองจะมีประโยชนในการชวยเหลือบุคคลในการสรางแนวคิดจํานวน

มากในระยะเวลาอันสั้น ดังคํากลาวที่วา “แนวทางที่ดีที่สุดที่จะมีแนวคิดที่ดี ก็คือการมีแนวคิดจํานวน

มาก” (Robson, 2002) ซึ่งในการระดมสมองน้ีจะมีกฎของการระดมสมองที่สําคัญคือ  

1. ไมควรมีการวิจารณแนวคิดใดๆ  

2. สนับสนุนใหเปนไปอยางอิสระ  

3. รวมแนวคิดใหมากที่สุด  

4. บันทึกทุกๆ แนวคิด แมแตสิ่งที่พูดซ้ํา  

5. บมแนวคิดทั้งหมด อยาปฏิเสธทุกสิ่งทุกอยางโดยทันที  

 ซึ่งการประชุมระดมสมองมีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังน้ี  

1. การเขียนกฎการระดมสมองและติดไวบนผนัง ข้ันตอนแรกของการประชุมที่

ประสบความสําเร็จ คือการแถลงและเขียนกฎการระดมสมอง และติดรายละเอียดของกฎบนผนังทีท่กุ
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คนสามารถมองเห็นได และสมาชิกจะไดรับการเตือนในระหวางการประชุม และมั่นใจวาสมาชิกยึดถือ

ปฏิบัติ  

2. เขียนหัวเรื่องของการระดมสมอง เพื่อชวยใหมั่นใจวากลุมยังคงเนนอยูในเรื่อง

ที่กําลังดําเนินการอยู  

3. การเริ่มตนเขามาของแนวคิด อาจใชวิธีการวนไปโดยรอบ ถาใครไมสามารถ

แนะนําไดก็ใหผานไปแลวใหคนถัดไปเสนอแนวคิดตอ เพื่อใหการไหลของแนวคิดไมหยุดชะงัก แนว

ทางการจัดการแบบน้ีทําใหมั่นใจไดวาทุกคนมีสวนรวม และแนวคิดจะออกมาทีละแนวคิดซึ่งจะทําให

การบันทึกงายข้ึน  

4. บนทึกคําแนะนําทั้งหมด แมกระทั่งเรื่องที่แปลกประหลาด เพื่อใหกลุมเห็น

รายละเอียดทั้งหมดตลอดเวลา 

5. บมแนวคิด แนวทางที่ดีที่สุดก็คือการแสดงรายละเอียดในพื้นที่ที่ทํางานบาง

แหง ซึ่งมีประโยชนคือการทําใหบุคคลที่ไมไดอยูในกลุมไดเห็นวากลุมกําลังทําอะไร และอาจชวยเพิ่ม

แนวคิดของตนเองลงไปดวย  

6. ประเมินแนวคิด ข้ันตอนสุดทายก็คือการเริ่มตนกระบวนการของการประเมิน 

แนวทางที่ดีที่สุดก็คือการจับกลุมขอความในรายละเอียดทั้งหมดมาเปนหัวขอ และตรวจสอบวามี

แนวคิดใดที่มีผูเสนอมากที่สุด 

 

ทักษะการเรียนรูเปนทีม 

 นิษฐา พุฒิมานรดีกุล (2548) ไดออกแบบทักษะการเรียนรูเปนทีม 4 ทักษะ ตามแนวคิด

การเรียนรูเปนทีมของปเตอร เซ็งก คือ ทักษะการสรางพฤติกรรมที่สุภาพ ทักษะการสงเสริมการ

สื่อสารใหดีข้ึน ทักษะการทํางานเปนทีมและทักษะการถามและสะทอนความคิดเห็น ดังน้ี 

 1.  ทักษะการสรางพฤติกรรมที่สุภาพ 

 1.1  ปฏิบัติตอผูรวมงานอยางสุภาพใหเกียรติดวยกิริยาและทาทางที่สุภาพ 

 1.2  ปฏิบัติตอผูรวมงานอยางสุภาพใหเกียรติดวยคําพูด 

 2.  ทักษะการสงเสริมการสื่อสารใหดีข้ึน 

 2.1  ต้ังใจรับฟงรวมงานที่กําลังพูด 

 2.2  สามารถประสานงานรวมกับผูรวมงานในหนวยงานไดดี 

 2.3  เรียนรูวิธีการคิดของผูรวมงานจากการสนทนา 

 2.4  แลกเปลี่ยน หรือโตแยงความคิดเห็น เพื่อใหไดขอตกลงหรือขอสรุปที่เหมาะสม

รวมทั้งทําใหเรียนรูแนวคิดใหมๆ 
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 3.  ทักษะการทํางานเปนทีม 

 3.1  รวมมือกันทํางานเปนทีม เพื่อสรางใหไดผลงานตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 3.2  รวมคิดริเริ่มวิธีการทํางานใหม 

 3.3  สรางสรรคคือสิ่งใหมหรือมีผลงานใหมเกิดข้ึน 

 3.4  ยอมรับความแตกตางทั้งในดานบุคลิกภาพ และความคิดเห็นของแตละคน 

 3.5  รวมคิดกันหาวิธีผสมผสานความสามารถของแตละคน เพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ 

 3.6  สามารถระบุถึงความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญของผูรวมงานแตละคน

ในหนวยงานได 

 3.7  เรียนรูวิธีการศึกษาหาความรูรวมกับผูอื่น 

 3.8  ฝกฝนทักษะตางๆ ในการทํางานรวมกัน 

 4.  ทักษะการถามและสะทอนความคิดเห็น 

 4.1  สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ กับผูรวมงานเสมอ 

 4.2  โตตอบความคิดเห็นกับผูรวมงาน ชวยใหเขาใจการทํางานไดดีข้ึน  

 

ความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 Senge (1994) ไดอธิบายความสามารถในการเรียนรูเปนทีม วา 

 1. คุณลักษณะของสมาชิกในการเรียนรูเปนทีม ไดแก 

 1.1  ดานความสามารถและความเขาใจในการเรียนรูเปนทีม 

 1.1.1  สมาชิกมีแนวคิดและการปฏิบั ติงานเปนไปในแนวทางเ ดียวกัน  

(Alignment) โดยสมาชิกในทีมตองมีแนวคิดและการปฏิบัติที่สอดคลองกัน และมีจุดมงหมายในการ

ทํางานใหบรรลุผลสําเร็จที่ต้ังไวไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหสมาชิกแตละคนรูสึกมั่นคงในการ

ตัดสินใจในสิ่งที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองวาจะปฏิบัติตัวอยางไรในระหวางทํางานรวมกัน เน่ืองจาก

ปรัชญาการทํางานภายในทีมเปนที่เขาใจรวมกัน การปฏิบัติงานที่เปนไปในแนวเดียวกันจึงเปนแนวคิด

พื้นฐานของการเรียนรูเปนทีม ซึ่งชวยใหทีมคิดและปฏิบัติหนาที่ไดเหมือนเปนนํ้าหน่ึงอันเดียวกัน มี

ความตะหนักในบทบาทหนาที่ของการกําหนดจุดหมายทิศทางเดียวกัน จะทําใหเปาหมายของบุคคล

ไมสอดคลองกับเปาหมายของทีม ขาดการประสานสัมพันธและขาดการปรับทิศทางความเขาใจ

ระหวางกันกอน การทํางานรวมกัน ความคิดริเริ่มตางๆ ของสมาชิกอาจทําใหเกิดแรงผลักดันใน

ทิศทางตรงกันขามทําใหเกิดพลังรวมที่สูญเปลา (Wasted Energy) แตละคนอาจทํางานหนักมาก แต

ความพยายามทุมเทน้ัน ไมอาจนําไปสูความสําเร็จของทีม หากทีมมีจุดมุงหมายไปในแนวเดียวกันจะ

กอใหเกิดพลังที่มีทิศทางรวมกัน พลังของแตละคนจะประสานเขากันอยางสอดคลอง พลังสูญเปลาจะ
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นอยลง สมาชิกแตละคนจะมีความสามารถทางปญญาสูงข้ึนกวาการทํางานเพียงลําพังและทุกคนมี

สวนเพิ่มพูนสมรรถนะของทีม เน่ืองจากทุกคนตางมีศักยภาพในตนเองศักยภาพของแตละครน้ัน

เปรียบไดกับแสงสีตางๆ ซึ่งเมื่อนํามารวมกันจะไดเปนแสงสวางที่เราสามารถนํามาใชประโยชน การ

ทํางานก็เชนกัน จําเปนอยางย่ิงที่จะตองอาศัยการรวมประสานของศักยภาพในตัวคนเหลาน้ัน ทั้งน้ี

เพื่อใหไดมาซึ่งพลังหรือศักยภาพของทีมงาน การปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) 

เปนเงื่อนไขที่ตองทํากอนการเพ่ิมอํานาจของบุคลากรในการทํางาน (Empowerment) 

 1.1.2  การเพ่ิมอํานาจในการทํางาน (Empowerment) สมาชิกในทีมตองไดรับ

การเพิ่มอํานาจในการทํางาน คือการไดรับการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบความไววางไจและ

ความอิสระในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

หากบุคคลไดรับการเพ่ิมอํานาจในการทํางาน จะเกิดความพึงพอใจ มีความรูสึกที่ดีกับตนเอง มีความ

มุงมั่นมากข้ึน และการปฏิบัติงานจะดีข้ึน อยางไรก็ตามการเพ่ิมอํานาจในการทํางานในทีมที่สมาชิกมี

จุดหมายตางกัน ยอมสงผลใหเกิดความยุงยากในการทํางานย่ิงข้ึน และทําใหการจัดการในทีมลําบาก

มากข้ึน ดังน้ันจึงควรมีการปรับเปาหมายของบุคคลใหสอดคลองกับเปาหมายของทีม (Alignment ) 

กอนการเพ่ิมอํานาจบุคคลและหากมีการเพิ่มอํานาจในการดําเนินงานไประยะหน่ึงแลวเกิดมีปญหา

ข้ึนมา เพราะความไมเหมาะสมของแนวปฏิบัติน้ันๆ ก็จําเปนจะตองมีการยืดหยุนและปรับปรุงแกไข 

 1.1.3  พลังของกลุม (Synergy) สมาชิกในทีมตองมีการประสานพลังรวมกันโดย

นําความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญของทุกคนในทีมออกมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน

หรือการตัดสินใจแกปญหาตางๆของทีม ซึ่งจะกอใหเกิดพลังของทีม ทําใหเกิดการทํากิจกรรมของทีม

ประสบความสําเร็จและชวยพัฒนาความรู สมรรถภาพของทีมใหเกิดข้ึนในทีมที่มีการเรียนรูรวมกัน  

สมาชิกแตละคนไมจําเปนตองสละประโยชนหรือเปาหมายสวนตัว  หรือไมตองอุทิศกําลังเพื่อ

วิสัยทัศนของทีม การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) น้ันสมาชิกทุกคนไมจําเปนตองเห็นพองตก

ลงตามกันหมด แตสิ่งที่สําคัญ คือ สมาชิกทุกคนตองเปดเผยความคิดเห็นของตนเอง และใหความ

คิดเห็นแตกตางกันน้ันมาชวยสรางความเขาใจและสมรรถนะในการทํางาน การมีวิสัยทัศนรวมกัน จะ

ขยายวิสัยทัศนสวนบุคคลใหกวางข้ึนแตถาทุกคนหลีกเลี่ยงจะแสดความคิดหรือพยายามทําใหเกิด

ความคิดเห็นเปนเอกฉันท การคิดของกลุมจะเกิดข้ึน ซึ่งเปนปรากฏการณที่กลุมคิดอยางเดียวกัน

ตลอดโดยสมาชิกจะไมใชเหตุผลของตนในการตัดสินใจ แตจะถูกมติกลุมกดดนัใหยอมรับความคิดเห็น

ที่ตนอาจไมเห็นดวย เปนมติของกลุมความกดดันตอความเปนหน่ึงเดียว (Conformity Pressure) 

นําไปสูความคลอยตามกันในกลุม และอาจทําใหเกิดผลลัพธที่ไมพึงปรารถนานับเปนพลังลดทอนที่

เปนผลกระทบทางลบและไมตอบสนองเปาหมายที่ตองการ  กลาวไดวา Synergy คือ พลังทั้งหมด

ของสมาชิกแตละคนที่มีตอทีมแบงออกเปน Maintenance Synergy หมายถึง พลังที่ใชเพื่อทําให
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กลุมอยูดวยกันอยางเหนียวแนนและดวยความสามัคคี  และ Effective Synergy หมายถึงพลังสวนที่

ทําใหเปาประสงคของกลุมประสบความสําเร็จ 

 1.1.4  การสรางสรรคนวัตกรรมและการรวมมือกัน ( Innovation and 

Coordination) สมาชิกในทีมตองสรางสรรคเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมใหเกิดข้ึน และประสานงานกับผูอื่น

ได ใหความรวมมือในการทํางานคิดเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมใหเกิดข้ึน และประสานงานกับผูอื่นได ให

ความรวมมือในการทํางานคิดเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมและแตกตางไมวาจะเปนวิธีการทํางานแบบใหม  

สรางแนวคิดใหม แสวงหาหรือมีทางเลือกอยางเหมาะสม รูจักพลิกแพลงปรับเขาหาแนวทาง ต้ัง

ขอตกลงอยางทาทาย หรือมีผลงานใหมเกิดข้ึน โดยผลการปฏิบัติงานจะข้ึนอยูกับการประสาน

ความสามารถของแตละคน และวิธีการปฏิบัติงานจะข้ึนอยูกับการประสานความสามารถของแตละคน 

และวิธีการปฏิบัติงานรวมกัน มีกระบวนการประสานงานสานความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคล วัสดุและ

ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน 

 1.1.5  การมีบทบาทตอทีมอื่นๆ และการถายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะ 

สมาชิกในทีมตองมีความสามารถสงเสริม สนับสนุน และกระตุนการเรียนรูของสมาชิกแตละคนทั้งใน

ทีมและสมาชิกของทีมอื่นๆในองคกรอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ขณะท่ีสมาชิกในทีมมีการเรียนรูรวมกัน

ก็ตองมีการถายทอดวิธีการปฏิบัติ และทักษะความรูทั้งหลายที่พัฒนาข้ึนในทีมไปยังสวนรวมโดยการ

สอนวิธีปฏิบัติและทักษะในการเรียนรู การแบงปนความรู เพื่อชวยเหลือผูอื่นใหรูวิธีปฏิบัติรูวิธีการ  

และสามารถสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  

เน่ืองจากทีมเรียนรูทีมหน่ึงเปนระบบยอยในการทําใหเกิดการเรียนรูในระบบใหญ  ทั่วทั้งองคกรดังน้ัน

เพื่อสรางองคการเอ้ือการเรียนรูใหเกิดข้ึน จึงตองทําใหการเรียนรูเกิดข้ึนพรอมๆกันทั่วทั้งองคกร  

ความสําเร็จของทีมสามารถกําหนดแนวโนมและสรางมาตรฐานของการเรียนรูรวมกันสําหรับองคกรที่

ใหญข้ึนดวย 

 1.1.6  การคิดพิจารณา (Think Insightfully) สมาชิกในทีมตองมีความสามารถ

คิดพิจารณาในประเด็นตางๆ อยางลึกซึ้ง เขาใจและสามารถวิเคราะหปญหาที่สลับซับซอนได โดย

สามารถเช่ือมโยงความคิดที่เคยมีมากับประสบการณที่คาดหวังและรูจักประเมินสถานการณ 

 1.2  ดานทัศนคติในการเรียนรูเปนทีม 

 1.2.1  ความไววางไจกันในการปฏิบัติงาน และการบอกขอเท็จจริงตอกัน                 

( Operational trust and Agreements to tell the Truths) สมาชิกในทีมตองมีความไววางใจกัน

ในการปฏิบัติงานซึ่งเปนความสัมพันธรวมกันที่สมาชิกทุกคนในทีมจําเปนตองมีความเช่ือมั่นระหวาง

กันและเช่ือใจกันในการทํางาน คิดถึงสมาชิกในทีมอื่นๆและมีความรับผิดชอบท่ีจะทํางานรวมกันอยาง

เกื้อกูล เต็มใจที่จะดําเนินตามเปาหมายรวมกันรวมทั้งขอตกลงท่ีจะบอกหรือไมปดบังขอเทจ็จรงิตอกนั

ทั้งเรื่องตางๆที่เกิดข้ึนภายนอกและเรื่องที่เกิดข้ึนภายในทีม 
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 1.2.2  ความรูสึกปลอดภัยเมื่อตองเผชิญความเสี่ยง การใหอภัยการใหกําลังใจ                   

(Sense of Safety in Facing Risks and Forgiveness and Encouragement) สมาชิกในทีมตอง

รูจักสรางความรูสึกถึงบรรยากาศในการทํางานที่ปลอดภัยเมื่อสมาชิกในทีม ตองเผชิญหนากับความ

เสี่ยงหรือตองตัดสินใจใดๆในการทํางานโดยหากผลการตัดสินใจผิดพลาดหรือเกิดปญหาการขัดแยง

ข้ึน  สมาชิกในทีมตองใหอภัยและใหกําลังใจกัน  โดยตระหนักไดวาขณะที่กําลังพัฒนาความสามารถ

ของทีม อาจมีชวงเวลาแหงความผิดหวัง หมดกําลังใจ อึดอัดใจ การเรียนรูเปนทีมเปนทักษะสวนรวม

ที่ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจและใชเวลาในการพัฒนา ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปจจัยหน่ึงที่สงผลให

เกิดการเรียนรู  คือ ความรูสึกปลอดภัย ดังน้ันหากเกิดการผิดพลาดหรือผลการปฏิบัติงานไมเปนไป

ตามเปาหมาย สมาชิกไมควรไดรับบทลงโทษ  ควรยอมรับในความแตกตางของบุคคลเรียนรูที่จะให

อภัยรวมทั้งไมนําความผิดพลาดในอดีตของสมาชิกมาใชเปน ขอตอรองในอนาคตการจับผิดผูอื่นเปน

การขัดขวางการเรียนรูของทีม 

 1.3  ดานทักษะในการเรียนรูเปนทีม สามารถดําเนินไปไดดีภายใตทักษะการสรางทีม                     

(Team Building) ซึ่งประกอบดวย 

 1.3.1  ทักษะการสรางสรรคพฤติกรรมที่สุภาพ 

 1.3.2  ทักษะการสงเสริมการสื่อสารใหดีข้ึน รูจักการรับฟงผูอื่นอยางต้ังใจและละ

ความคิดเห็นของตนเองไว 

 1.3.3  ทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม เปนความสามารถในการปฏิบัติงาน

ประจําวันรวมกันไดอยางดีโดยมีจิตสํานึกในการทํางานเปนทีม 

 1.3.4  ทักษะการสอบถามและการสะทอนความคิดเห็น วิธีการเรียนรูแบบ 

Inquiry Technique คือการใชการพูดคุยสนทนาซักถาม โดยระดมสมอง รวมกันคิด เปนการเรียนรู

โดยการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น สื่อความคิดของตนเองไปสูคนอื่น เรียนรูถึงแนวทางการคิดและวิธีการ

คิดของตนเอง บนพื้นฐานของการเปดกวางทางความคิดและความไววางใจ เปนวิธีการเรียนรูที่กระตุน

ใหคนไดคิดวิเคราะหในการโตตอบซักถาม  โตแยงความคิดเห็นของคนอ่ืนกอใหเกิดการเรียนรู 

  2. พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม 

 การสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม เปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมและคานิยมที่สงเสริม

การเรียนรูอยางตอเน่ืองของทีม Senge (1994) กลาววา ลักษณะเชิงพฤติกรรมของการสื่อสารเปนสิ่ง

ที่บงบอกถึงความแตกตางที่มีประสิทธิภาพของทีมแตละทีม จากการศึกษาลักษณะการเรียนรูเปนทีม 

พบวา พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวยความเช่ียวชาญในการสนทนา และ

การอภิปราย 

  2.1  การสนทนา (Dialogue) ในการเรียนรูเปนทีมเปนการพูดคุยรวมกันของสมาชิก

ในทีม โดยสมาชิกแสดงความรูสึก หรือความเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางอิสระรับฟงสิ่งที่อยูในใจและ
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รวมคิดดวยกันอยางจริงใจ ทุกคนในทีมจะพูดดวยความเคารพตอความคิดเห็นของกันและกัน เปดเผย

ความคิดและความรูสึกกันโดยปราศจากความกลัวหรือความอายการรับฟงทัศนคติ มุมมองและขอ

สงสัยของผูอื่นอยางต้ังใจ ละความคิดเห็นเดิมๆของตนเองไว ทําใหเขาใจถึงมุมมองตางๆ ไดอยางกวาง

ย่ิงข้ึน เกิดสมมุติฐานใหมซึ่งจะหาไมไดจากการพูดคุยกันเฉพาะบุคคล ชวยใหทีมสามารถแกปญหาที่

ยากและสลับซับซอนจากความคิดอันหลากหลายเปาหมายการสนทนาคือ เพื่อแสวงหาความหมาย

หรือสรางความเขาใจใหมในเรื่องที่คลุมเครือ ไมแนใจ หรืออยากจะตีความ ตลอดจนเพื่อสํารวจ

ความคิดความเช่ือของแตละคนทําใหเราไดมีโอกาสสังเกต และคนพบความเช่ือของตนเองและผูอื่นวา

มีความเขาใจแตกตางกันเชนไร ทําใหไดรับรูความคิดที่หลากหลายซึ่งไมจําเปนตองไดขอตกลงหรือ

ขอสรุปหลังการการสนทนาน้ัน แตเปนการยกระดับทัศนคติของสมาชิกใหสูงข้ึน สรางความเขาใจใน

ความรูสึกของกันและกันมากข้ึน ซึ่งในบางครั้งการสนทนาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเห็น 

หรือพฤติกรรมของสมาชิกอยางถาวร และอาจชวยการตัดสินใจในอนาคตโดยเงื่อนไขพ้ืนฐานที่จําเปน

สําหรับการสนทนาใหไดประสิทธิผลสูงสุดคือ 

2.1.1 การละทิ้งความเช่ือของตนเองไว หมายถึง การไมนําความคิด ความเช่ือ

เฉพาะของตนเองมาตัดสินความคิดเห็นของผูอื่น เพิกเฉยสมมุติฐานตางๆ ที่อาจทําใหเกิดความเขาใจ

ผิด แตยังคงไวซึ่งความคิดของตนเอง เปดโอกาสใหผูสนทนาไดรวมกันสอบถาม สืบคน สังเกตความ

คิดเห็น มุมมองทัศนคติ ปฏิกิริยา ตลอดจนอารมณของผูอื่นอยางอิสระ ทําใหสมาชิกเขาใจผิด ความ

เช่ือของตนเองไดชัดเจนข้ึน และเห็นความแตกตางทางความคิดของผูอื่นในทีม ซึ่งจะชวยพัฒนา

กระบวนการคิดของแตละคนใหละเอียดและรอบคอบย่ิงข้ึน 

2.1.2 การยอมรับในการเปนเพื่อนรวมงาน โดยมองวาผูอื่นก็รวมแสวงหา

ขอเท็จจริง หาความกระจาง หามุมมองเชนเดียวกัน ที่มีความเห็นแตกตางกันเปนฝายตรงขามใน

ความคิดเทาน้ัน จึงตองเปดใจ เห็นใจและเขาใจผูอื่นดวย เมื่อการสนทนาพัฒนาข้ึน สมาชิกแตละคน

จะรูสึกถึงไมตรีจิตที่เกิดข้ึนระหวางกัน เปนการสรางความสัมพันธทางบวก ทําใหทีมเกิดความสัมพันธ

ที่มั่นคง ลดอคติ และขอโตแยงในการทํางานรวมกัน 

2.1.2 การมีวิทยากรกระบวนการ เปนผูคอยประสานกระบวนการและผลลัพธ

ของการสนทนา ควบคุมเน้ือหาการสนทนา คอยเปนผูเกื้อกูลบรรยากาศที่ดีของการสนทนาใหดําเนิน

ไปในแนวทางที่สรางเสริมการเรียนรูแกกันและกันโดยไมพยายามขมหรือมีอิทธิพลเหนือผูใดในกลุม   

มีหนาที่รวบรวมขอมูล พัฒนาแนวทางตางๆและชวยใหขาวสารยอนกลับตอทีมทํางานวาผลที่เกิดข้ึน

เปนอยางไร 

              2.2  การอภิปราย (Discussion) ในการเรียนรูเปนทีม สมาชิกแตละคนจะแสดงความ

คิดเห็นของตนเองโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางเต็มที่ และแสดงเหตุผลปกปอง

ความคิดเห็นของตน เพื่อใหสมาชิกทุกคนไดวิเคราะหสถานการณทั้งหมดการอภิปรายเนนการ
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วิเคราะห  และแยกประเด็นที่สนใจออกเปนสวนๆเปนการแสดงเหตุผลเพื่อใหสมาชิกในทีมยอมรับ

แนวคิดมุมมองที่ตนเสนอ เปาหมายของการอภิปรายคือ เพื่อการตัดสินใจเลือกหาขอตกลง ขอสรุป  

หรือหาทางแกปญหาที่มีการตกลงรวมกัน เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติของทีมในชวงเวลาน้ัน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ทั้งในและตางประเทศ  ดังน้ี 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   งานวิจัยในประเทศ 

   งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

  สายชล จินโจ (2550) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน                      

(Blended Learning) รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อ                      

1) สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูการสอนแบบผสมผสาน 

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของกลุมทดลองที่เรียนกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาข้ึนกับแบบปกติ 4) หาความพึงพอใจของกลุมทดลองที่เรยีนตาม

กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน 5) หาความคงทนทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนตาม

กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานที่พัฒนาข้ึน พบวา 1) การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรูปแบบ

ประกอบดวย การสอนแบบบรรยายปฏิสัมพันธ การสอนแบบช้ีแนะ การสอนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ผานระบบเครือขาย และการสอนแบบมีสวนรวม ผานเครือขายคอมพิวเตอร   

 กุลธวัช สมารักษ  (2555) ไดศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขาย สังคม

ออนไลน โดยใชกรณีศึกษา ดวยวิดีโอแชรริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือ        

1) พัฒนารูปแบบการเรียน แบบผสมผสานผาน เครือขายสังคมออนไลน โดยใชกรณีศึกษา ดวยวิดีโอ

แชรริง 2) ศึกษาผลการใช รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผาน เครือขายสังคมออนไลน โดยใช

กรณีศึกษา ดวยวิดีโอแชรริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

คือ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัย รามคาแหง ช้ันป ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จานวน 20 คน วิธีการ

ดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผาน 
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เครือขายสังคม ออนไลน โดยใชกรณีศึกษาดวยวิดีโอแชรริง ระยะที่ 2 การศึกษาผลของการใชรูปแบบ

การเรียน แบบผสมผสานผาน เครือขายสังคมออนไลน โดยใชกรณีศึกษาดวยวิดีโอแชรริง เพื่อพัฒนา

ทักษะ การคิดอยางมีวิจารณญาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผาน 

เครือขายสังคมออนไลนโดยใชกรณีศึกษาดวยวิดีโอแชรริง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ t–Test Dependent ผลจากการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานผาน เครือขายสังคมออนไลน โดยใชกรณีศึกษา ดวยวิดีโอแชรริง ประกอบดวย 4 

องคประกอบ คือ 1) หลักการรูปแบบการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการ

สอน 3) กระบวนการเรียนการสอน และ4) การวัด และ การประเมินผล 2) นักศึกษาที่เรียนโดยใช

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผาน เครือขายสังคมออนไลน โดยใชกรณีศึกษา ดวยวิดีโอแชรริง มี

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 

นักศึกษาที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผาน เครือขายสังคมออนไลน โดยใช

กรณีศึกษาดวยวิดีโอแชรริง มีคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 

  ดนุชา สลีวงศ (2554) ไดศึกษา รูปแบบการออกแบบการเรียนดวยกรณีศึกษาบนเว็บเพื่อ

พัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การสังเคราะหและนําเสนอรูปแบบ ได

นําเสนอผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนดวยกรณีศึกษาบนเว็บ โดยในการ

ออกแบบและพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนดวยกรณีศึกษาบนเว็บน้ีไดใชการวิเคราะหและ

สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน การเรียนดวยกรณีศึกษา ผลการ

วิเคราะหและสังเคราะหสรุปเปนรูปแบบการออกแบบการเรียนดวยกรณีศึกษาบนเว็บเพื่อพัฒนาการ

คิดวิจารณญาณประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ (1) การวิเคราะห (2) การออกแบบ (3) การพัฒนา และ 

(4) การประเมิน โดยประโยชนของการศึกษาครั้งน้ีจะชวยใหผูสอนสามารถออกแบบการเรียนการ

สอนดวยกรณีศึกษาที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนและพัฒนาการ

เรียนรูในเชิงลึกของผูเรียนได 

 สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2554) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและ การ

เรียนรูเปนทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตดวยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชเทคนิคการเรียน

รวมกันดวยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตางกัน พบวา 1) นิสิตปริญญาบัณฑิตที่

เรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชเทคนิคการเรียนรวมกันดวยกรณีศึกษาและเทคโนโลยี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตางกัน ทั้ง4 กลุม มีคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังทดลองสูงกวา
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กอนทดลอง และความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน 2) ผลการพัฒนาการเรียนรูเปนทีม 

พบวา ความสามารถในการเรียนรูเปนทีมทั้ง 4 กลุม ไมแตกตางกัน 3) รูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานที่ใชเทคนิคการเรียนรวมกันดวยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตางกันมี 

6 องคประกอบ ไดแก (1) บุคคล (2) เน้ือหา (3) กรณีศึกษา (4) สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู (5) เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ (6) การประเมินผล ข้ันตอนหลัก มี 3 

ข้ันตอน ไดแก (1) ข้ันเตรียมความพรอม (2) ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนรวมกันดวยกรณีศึกษาและ

เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ (3) ข้ันประเมินผล 4) ไมมีปฏิสัมพันธระหวางกรณีศึกษา

ตางกันที่ใชเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูตางกันที่สงผลตอการพัฒนาความสามารถในการ

แกปญหาและการเรียนรูเปนทีม 

งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูรวมกัน 

พิชัย  ทองดีเลิศ ( 2547) ไดศึกษา 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันบนเครือขาย

คอมพิวเตอร 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร 3) นําเสนอรูปแบบการ

เรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดแก อาจารย

ผูสอน จํานวน 8 คนและผูบริหาร เครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 8 คน  2) นิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ลงทะเบียนวิชา999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต ภาคการศึกษาปลาย ป

การศึกษา 2547 จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารงานวิจัย เว็บ

ไซนและการสัมภาษณขอมูลจากผูเช่ียวชาญทําใหไดองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบ 2 

สวน คือ 1) องคประกอบการจัดการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร ไดแก  เน้ือหา  ระบบบริหาร

จัดการ  รูปแบบการสื่อสารการประเมินผล  ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน ตัวผูเรียนโครงสราง

พื้นฐาน 2) ดานกิจกรรมการเรียน 

 

งานวิจัยเก่ียวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา 

 ณรัณ มุสิกบุญเลิศ (2550) ไดศึกษาระดับความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณ และ

คุณลักษณะที่เอื้อตอการวิจัย 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา ความสามารถในการ

คิดเชิงวิจารณญาณและคุณลักษณะที่เอื้อตอการวิจัย 3) ความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิด

แกปญหา ความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณและคุณลักษณะที่เอื้อตอการวิจัย เครื่องมือที่ใชใน

กาวิจัย คือ แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหา ความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณ

และคุณลักษณะที่เอื้อตอการวิจัยโดยทดลองกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ระดับปริญญา 

ในจังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 653 คน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาเมื่อ

จําแนกตามตัวแปรช้ันป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคะแนน



 92 

ความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณ และคะแนนคุณลักษณะที่เอื้อตอการวิจัยมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ปณิตา วรรณพิรุณ (2551) ไดศึกษา 1) การศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ

เรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ  2) การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ  3) การศึกษา

ผลของการใชรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ  4) การนําเสนอรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ

ผสมผสานฯ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ แบบวัดการคิดอยางมี

วิจารณญาณ (Cornell Critical Thinking Test Level Z) กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญา

บัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่ลงทะเบียนวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อ

การศึกษา จํานวน 38  คน ระยะเวลาในการทดลอง 13 สัปดาห  วิเคราะหขอมูลดวยคาความถ่ี  คา

รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-Test Dependent  ผลการวิจัยพบวา 1.องคประกอบ

ของรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ประกอบดวย 4 องคประกอบคือ 1) หลักการของ

รูปแบบ  2) วัตถุประสงคของรูปแบบ  3) วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน  และ 4) การวัดและ

การประเมินผล;  วัตถุประสงคของรูปแบบคือเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีจารณญาณ โดยกระบวนการ

เรียนการสอน แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการเตรียมการกอนการเรียนการสอน และ 2) ข้ัน

การจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใชการวัดพัฒนาการของการคิดอยางมี

วิจารณญาณและการประเมินตามสภาพจริง 2.นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการ

สอนที่พัฒนาข้ึนมีคะแนนความคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิสิตมีความคิดเห็นวาการเรียนตามรูปแบบฯที่พัฒนาข้ึนมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก3.ผูทรงคุณวุฒิ  5 ทาน  ทําการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแลวมี

ความคิดเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนน้ันมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก             
 นิตยา สีนาเคน (2551)  ไดศึกษา  (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาดวยกิจกรรมการสอน

แบบผสมผสาน (2) เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาดวยกิจกรรมการสอนแบบผสมผสาน (3) ศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาดวยกิจกรรม

การสอนแบบผสมผสานกลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 โรงเรียน

บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 33 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ

กลุม ผลการวิจัยพบวา (1) นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาดวย

กิจกรรมการสอนผสมผสานมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 (2) นักศึกษาที่ไดรบัการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาดวย

กิจกรรมการสอนผสมผสานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ดานวิเคราะหความสําคัญดาน
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วิเคราะหความสัมพันธและดานวิเคราะหหลักการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 (3) นักศึกษาที่ไดการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาดวยกิจกรรมการสอน

ผสมผสาน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64  

ดารารัตน มากมีทรัพย (2554) ไดศึกษา 1) การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ

ทางการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดย

ใชกระบวนการแกปญหา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ

นักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใชกระบวนการแกปญหา 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใชกระบวนการแกปญหาสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันป ที่ 4 ภาคเรียนที่2 ป 

การศึกษา 2553 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1)คะแนนความสามารถทางการคิด

อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใชกระบวนการแกปญหา

มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.44 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนคิดเปนรอยละ49.81 โดย

มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ.63 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใชกระบวนการแกปญหามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเปนรอยละ 71.03 สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียนคิดเปนรอยละ 30.00 โดยมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .59 3) ความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีตอการเรียนแบบผสมผสานโดยใชกระบวนการแกปญหาพบวาอยูในระดับดี 

 

งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 ณมน จีรังสุวรรณ และ ปณิตา วรรณพิรุณ (2554) ไดศึกษารูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูรวมกันเปนทีมสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การดําเนินการ วิจัย 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา และ 2) การศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูรวมกันเปนทีมสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช 1. รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูรวมกันเปนทีมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 3

ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันการเตรียมการ 1.1) ข้ันการวางแผนและกําหนดทิศทางการเรียนรู 1.2) ข้ันการ

สรางแรงจูงใจในการเรียนรู 1.3) ข้ันการสนับสนุนแหลงเรียนรู 2) ข้ันการเรียนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 2.1) ข้ันศึกษาเน้ือหาบทเรียน2.2) ข้ันศึกษากรณีศึกษา 2.3) ข้ัน

วินิจฉัยปญหาดวยการสํารวจ 2.4) ข้ันระดมสมองโดยใชเครื่องมือบนเว็บเพื่อหาวิธีการแกปญหา   

2.5) ข้ันรวมกันสรุปผล และ 3) ข้ันทดสอบความรูและประเมินผล 
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งานวิจัยในตางประเทศ 

Lumpkin (1990) ไดศึกษาผลของการสอนท่ีใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเปน

วิธีการสอนโดยตรง ในเรื่องความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความคงอยูของเน้ือหา กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนเกรด 5 จํานวน 36 คน กับเกรด 6 จํานวน 45 คน  

ทําการทดลองเปนเวลา 5 สัปดาห เครื่องมือที่ใชวัดความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ 

แบบสอบถามการคิดอยางมีวิจารณญาณคอรเนลระดับเอ็กซ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการ

อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนเกรด 5  และ 6 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตนักเรียน

เกรด 6 ในกลุมทดลองสอนดวยทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไดคะแนนทางการเรียนสูงกวา

นักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Hule and Kinkeal (1995) ไดศึกษาการรวมมือในการทํางานกลุมโดยใชไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกสในการสื่อสาร ในการทดลองจะเนนการรวมมือกันทํางานกลุมใชในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูความคิดเห็นระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาในกลุมทดลองมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรวมมือในการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมซึ่งไมไดใช

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในการสื่อสาร 

Curtis and Lawson (1999) ศึกษาปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกันบนเครือขาย

คอมพิวเตอรของนิสิตในระดับอุดมศึกษา วาปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรูเปน

อยางไร ศึกษาจากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายการอภิปราย การรวมมือกันเรียนรู เนนการ      

ปฎิสัมพันธในการเรียนแบบ Asynchronous  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการวางแผนการมีสวนรวม 

และการคนหาขอมูลเฉลี่ยอยูในระดับเดียวกัน แตการมรปฏิสัมพันธกับสังคมอยูในระดับตํ่า ผูเรียน

สามารถใช E –mail ในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ แตปรากฏวาผูเรียนชอบในการ

สนทนาแบบ Asynchronous มากกวาแบบ Synchronous เพราะทําใหความไววางใจการทํางาน

รวมกันทํางานกลุมและสามารถพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกันกับผูอื่น 

Ward (1998) ไดศึกษาความกระตือรือรน ความรวมมือ และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา

บนเว็บ มีประเด็นกรณีศึกษา เปนตัวอักษร และแบบกราฟก เปนหลักในการเขาสูระบบอินเทอรเน็ต 

โดยเน้ือหาเปนทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียน โดยสภาพการณในกรณีศึกษาที่เปนภาพในการ

สรางประเด็นจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน  ในขณะเดียวกันทําใหผูเรียนมีการ

เรียนแบบรวมมือ กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักศึกษา จํานวน 40 คน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีการ

เรียน แบบลึก จํานวน 23 คน และเปนกลุมผูเรียนที่มีการเรียนรูแบบต้ืน จํานวน 17 คน ผลการศึกษา

พบวา คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีการเรียนรูแบบลึก มีความสามารถมากกวาผูเรียนที่มีการเรียนรู

แบบต้ืนทุกรายวิชา 
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Ge and Land (2003) ไดศึกษาผลของการกระตุนดวยคําถาม การมีปฎิสัมพันธกับเพื่อน 

และการใชการกระตุนดวยคําถามรวมกับการมีปฎิสัมพันธกับเพื่อน ที่มีตอกระบวนการแกปญหาที่มี

ความซับซอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดําเนินการวิจัยโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุมกลุม

ที่ 1 เปนกลุมที่มีความปฏิสัมพันธกับเพื่อนและไดรับการกระตุนดวยคําถาม กลุมที่ 2 เปนกลุมที่มี

ความปฏิสัมพันธกับเพื่อนเพียงอยางเดียว กลุมที่ 3 เปนกลุมที่เรียนโดยไมมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนแต

ไดรับการกระตุนดวยคําถาม และกลุมที่ 4 เปนกลุมที่เรียนโดยไมมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและไมไดรับ

การกระตุนดวยคําถาม ผลการวิจัยพบวา การกระตุนดวยคําถามมีผลทางบวกตอการแกปญหาที่

ซับซอนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตปฏิสัมพันธกับเพื่อนไมมีผลตอการแกปญหา 

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยจากการศึกษาพหุกรณี พบวา ปฏิสัมพันธทางสังคมมีผล ทางบวกตอทักษะ

การคิด และทักษะการรูคิด 

Owston and others (2006) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ

นักศึกษา เน่ืองจากมีการจัดตารางการเรียนแบบยืดหยุนและมีความหลากหลายของโอกาสทางการ

เรียน ในขณะท่ีมีการคงไวซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม เชน การอภิปรายในช้ันเรียนทั้ง

คณะผูจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผูเรียนตางมีความรูสึกวาการเรียนแบบผสมผสานชวย

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และชวยใหเกิดอิสระทางความคิด 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่กลาวมาขางตนสรุปไดดังน้ี การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ผูเรียนสามารถเรียนรูโดยมีการยืดหยุนและมีความหลากหลายในการเรียนเพราะเปนการเรียนแบบ

เผชิญหนากันในช้ันเรียนและการเรียนแบบออนไลนโดยการเรียนรูรวมกันดวยกรณีศึกษาทําใหผูเรียน

ไดรวมกันทํางานเปนทีม ผูเรียนมีการเรียนรูรวมกันติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน มี

การศึกษาวิเคราะห แกปญหาจากกรณีศึกษาจากการจัดประสบการณสถานการณและกิจกรรมที่

เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนคิดคนดวยตัวเอง ลักษณะและไดฝกทักษะการแกปญหา

ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหาและ

การเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 จากการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรูแบบกรณีศึกษาและการเรียนรูรวมกัน การคิด

อยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การเรียนรูรวมกันเปนทีมและงานวิจัยในประเทศและ

ตางประเทศที่ไดกลาวมาขางตนน้ี พอสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ชวยใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูดวยการเรียนแบบผสมผสานเพราะเปนการเรียนรู รวมกันแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนและการ

เรียนรูแบบออนไลนทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ในการเรียน โดยการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ทํา
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ใหผูเรียนไดฝกแกปญหาและเรียนรูรวมกันแกปญหาในกรณีศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนได

เกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหาและการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค                      

1) เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 2) เพื่อทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และ

การเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ไดมีการดําเนินการ

วิจัยโดยมีข้ันตอนดังน้ี       

    ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอน และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการ

สอน แบบผสมผสาน การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร 

/ ศึกษาศาสตร สามารถอธิบายข้ันตอนยอยดังน้ี 

1. การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ               

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา  

2. วิเคราะหสังเคราะห เอกสารหลักการทฤษฎี ถึงข้ันตอน และองคประกอบการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา  

3. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรู

รวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานกาเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน   ดานเน้ือหา  ดานวิธีสอน ในระดับอุดมศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนํามา

รางรูปแบบ 

 ข้ันตอนที่ 2 รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร สามารถอธิบายข้ันตอนยอยดังน้ี 

1. รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา

เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 
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2. ตรวจสอบรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม                   

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร จากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ  

  3. ประเมินรางรูปแบบโดยผูเ ช่ียวชาญ ดานการออกแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน ดานการคิด เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 

4. ปรับปรุงรางรูปแบบตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเพื่อนํารูปแบบไปพัฒนา  

 ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร สามารถอธิบายข้ันตอนยอยดังน้ี 

ศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปน

ทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร โดยกลุมตัวอยาง 

 ข้ันตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบและนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร สามารถอธิบาย

ข้ันตอนยอยดังน้ี 

              นํารูปแบบที่ผานการทดลองแลวรับรองโดยผูทรงคุณวุฒิและทําการแกไขปรับปรุงเพื่อ

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิด

อยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรรายละเอียดของแตละข้ันตอนการวิจัย  แสดงดังน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอน และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา  เพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณการคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

 วัตถุประสงค   

เพื่อการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการเรียนรูรวม และการเรยีน

โดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม       

การกําหนดกลุมตัวอยาง 

1. อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษาแบงเปน 3 ดาน ไดแก 

ผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา จํานวน 9 ทาน ที่ทํา
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หนาที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา

ไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา จํานวน 128 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งไดมาจากการสุม

อยางงาย (Sample Random Sampling)  

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญ ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน                    

ดานเน้ือหาเพ่ือนําไปจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

     เครื่องมือวิจัยที่ใชในข้ันตอนน้ี คือ แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดานการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน ดานวิธีสอน  ดานเน้ือหา มีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 

 1.1 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดานการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา เพื่อใหไดข้ันตอน และองคประกอบ ในการนําไปจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ โดยมี ขอมูล

สวนตัวของผูเช่ียวชาญ ขอคําถามการสัมภาษณดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน 

ดานเน้ือหา  

1.1.1 การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน และทฤษฎี                      

ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา                   

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.1.2 วิเคราะหสังเคราะห เอกสารหลักการทฤษฎี ถึงข้ันตอน และองคประกอบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา  

1.1.3 ศึกษาวิธีการสรางประเด็นคําถามจากเอกสาร  บทความ  งานวิจัย                      

ที่เกี่ยวของ 

1.1.4 วางเคาโครงคําถามหรือแนวประเด็นคําถาม และสรางคําถามใหตรงกับ

วัตถุประสงค 

1.1.5 กําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ ดานการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน  ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน และข้ันตอน 

องคประกอบ ในการนําไปจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา ผูวิจัยนํารางประเด็นการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําไปแกไข  

1.1.6 นําประเด็นการสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลวไป

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําไปตรวจสอบคาความเท่ียงตรงโดยหาดัชนีความสอดคลอง                    
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(Index of Item objective Congruence: IOC) ของขอคําถาม จากผูเช่ียวชาญ ดานการวัดและ

ประเมินผล จํานวน  3 ทาน  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ประเด็นการสัมภาษณ ทั้ง 33 ขอ มีคา 

IOC ต้ังแต  0.67 - 1.00 แสดงวาประเด็นการสัมภาษณที่สรางข้ึนมีความสอดคลองกับความมุงหมาย

ในการสัมภาษณ  และนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนํา กอนนําไปใช สัมภาษณ

จริง   

    1.1.7  ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ดานการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา ดานละ 3 ทาน (รายช่ือผูเช่ียวชาญดังภาคผนวก) 

 วิธีการดําเนินการ 

   1.  ติดตอประสานงานสงหนังสือขอความอนุเคราะหจากผูเช่ียวชาญ 3 ดาน ดานละ                 

3 คน 

    2.  สงแบบสัมภาษณ ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา 

พรอมโครงรางงานวิจัยใหแกผูเช่ียวชาญลวงหนา และติดตอสัมภาษณ โดยการจดบันทึก และ

บันทึกเสียง 

              3. สรุปประเด็นการสัมภาษณเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ผสมผสาน 

     การวิเคราะหขอมูล  

 การเกบ็รวบรวมวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสมัภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดาน

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา มีรายละเอียดดังน้ี 

 ผูวิจัยนําขอมลูจากการสัมภาษณจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาสรปุและวิเคราะหผล

การสมัภาษณโดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย

จากแบบบันทกึและการสัมภาษณ และเรียบเรียงสรุปประเด็นตาง ๆ นําเสนอในลักษณะคําบรรยาย 

    2.  แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสํารวจความตองการในการ

จัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับดานการจัดช้ันเรียนและสรางบรรยากาศ ในการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดานผูสอน ดานผูเรียน และความคิดเห็นอื่น ๆ  

     เครื่องมือวิจัยที่ใชในข้ันตอนน้ี คือ แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับความตองการโดยมี

ข้ันตอนในการสรางดังน้ี 

   2.1  ศึกษาหลักการแนวคิด งานวิจัย และขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอน 

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริม

การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  
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2.1.1 วางโครงสรางคําถามหรอืแนวประเด็นการถามและสรางคําถามใหตรงกับ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2.1.2 รางแบบสอบถามเพื่อสํารวจความตองการของนักศึกษาในประเด็นคําถาม  

เกี่ยวกับดานการจัดช้ันเรียนและสรางบรรยากาศในการเรียนรูในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน                   

ดานผูสอน  ดานผูเรียน ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําไปแกไข ในการสรางแบบสอบถาม

ที่เกี่ยวของกับความตองการของนักศึกษา มีลักษณะเปน  2 ตอน ดังน้ี 

         ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูกรอกแบบสอบถาม 

      ตอนที่ 2 ความตองการของนักศึกษา 

 ขอคําถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ แตละ ระดับมีความหมายดังน้ี 

 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

         3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยทีสุ่ด 

 2.1.3  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลวไป 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําไปตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item 

objective Congruence: IOC) ของขอคําถามจากผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน           

3 ทาน ผลการวิเคราะห พบวา ขอคําถามของแบบสอบถามท้ัง 28 ขอ มีคา IOC ต้ังแต 0.67 - 1.00 

และผูเช่ียวชาญแนะนําใหปรับขอความบางขอใหสั้น กะทัดรัด และสามารถสื่อใจความประเด็นในการ

ถามใหชัดเจน และนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนํา และปรับปรุง กอนนําไปใช

จริง 

             วิธีการดําเนินการ           

  1. ติดตอนักศึกษาระดับปริญญาตรี และอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อ

ดําเนินการแจกแบบสอบถามความตองการของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

  2.  ดําเนินการแจกแบบสอบถามความตองการของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน 

  3.  นําแบบสํารวจมาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน 

 วิเคราะหขอมูล  

 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม เพื่อนํามาสราง

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิด
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อยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 จากข้ันตอนที่กลาวมาทั้งหมดในข้ันตอนที่ 1 จะได ข้ันตอน องคประกอบ ของการเรียน                

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมวิีจารณญาณ 

การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการรางรูปแบบ ตอไป 

 

แผนภาพที่ 2 ข้ันตอนการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน และศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน การเรียนรูรวม และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา 

ศึกษาขอมูลที่เก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน  การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา 

วิเคราะหสังเคราะห เอกสารหลักการทฤษฎี ถึงขั้นตอน และองคประกอบวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา 

และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดย

ใชกรณีศึกษา 

สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา  ดานวิธีสอน  

การสํารวจความตองการในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

การเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูล 

ไดขั้นตอน  องคประกอบ ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการรางรูปแบบ 
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ขั้นตอนท่ี 2 รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

 วัตถุประสงค เพื่อรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสรมิการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมี               

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

การกําหนดกลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางผู เ ช่ียวชาญในการประเมินรูปแบบ ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือ

ผูเช่ียวชาญ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธี

สอน ดานเน้ือหา ดานการคิด จํานวน 12 ทาน ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

หรือทําผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง   

(Purposive Sampling) 

    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.  เอกสาร (ราง) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมี 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

 1.1  ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในแตละดาน คือ ดานการเรยีนการ

สอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน และขอมูลการสํารวจความตองการของนักศึกษามาสรุป

และดําเนินการรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

(รายช่ือผูเช่ียวชาญดังภาคผนวก) 

 1.2  สราง (ราง) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษา นําองคประกอบและข้ันตอนที่ไดจากการวิเคราะหจากงานวิจัยที่เกี่ยวของและ การ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญ 3 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน

และการศึกษาความตองการของนักศึกษา มาสรางเปนรางรูปแบบ ดังน้ี 

 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมีของ

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ปจจัยนําเขา คือขอมูลองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ดังน้ี 
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1. ผูสอน เปนผูฝก (Coach) ผูช้ีแนะ หรือที่ปรึกษา ผูสนับสนุนและเสริมแรง หรือให

คําแนะนําชวยเหลือ ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนไดจัดไวให                

เปนผูจัดรายวิชา ช้ีแจงทําความเขาใจในภาพรวมของกิจกรรมตางๆ จัดทําเน้ือหา แบงกลุมผูเรียน 

ออกแบบสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม  

 2.  ผูเรียน ผูคนควา เสาะแสวงหาความรู สรางองคความรูและใชองคความรูน้ันๆ ดวย

ตนเองในการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ผูเรียนจะตองมี

ความรับผิดชอบ เพราะ ตองเรียนรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียนตามกิจกรรมที่กําหนด  

3. กรณีศึกษา  

               ลักษณะของกรณีศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาดังน้ี 

 1. การเขียนกรณีศึกษาเปนขอความบรรยายที่ชัดเจน มีการใชคําที่สอดคลองกัน และ                 

ไมยาวจนเกินไปเปนเน้ือหาหรือสถานการณที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู 

                2. เปนกรณีศึกษาแบบสถานการณ (The Situation Case) เปนการศึกษาที่นิยมใช

กัน มีเน้ือหาที่อยูบนพื้นฐานความเปนจริง เนนเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการปญหา และมี

ความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของผูเรียน 

                3.  กรณีศึกษาชวยกระตุนใหผูเรียนต้ังคําถามเพ่ือนําไปสูการสืบเสาะหาความรู หรือ

แนวทางการแกปญหาตอไป และมีการสงเสริมบูรณาการทางวิชาการในเน้ือหา เพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการแกปญหา 

 กรณีศึกษามีทั้งหมด 4 กรณีศึกษา ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาใหสอดคลองกับเน้ือหาในหนวยการเรียนรูดังน้ี 

 หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทางการศึกษา กรณีศึกษาที่ 1                      

เรื่อง ครูพรอมจะพัฒนาตนเองหรือไม? จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสัปดาหที่ 2 และ 3 

 หนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา กรณีศึกษาที่ 2                   

เรื่อง การสื่อสารของครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสัปดาหที่ 4 และ 5 

 หนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง จะเลือกสื่อการเรียนการสอน

อยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสัปดาห 6 และ 7 

 หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน กรณีศึกษาที่ 4                  

เรื่องความกังวลของครูสมใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสัปดาหที่ 8 และ 9 
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4. เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารและ สงงาน ดวยเครื่องมือที่

หลากหลาย นํามาใชในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  

5.  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (การเรียนในช้ันเรียนและการเรยีน

แบบออนไลน)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการ

เรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรยีนรูเอง 

ทั้งกิจกรรมการเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการเรียนสวนบุคคล เปนวิธีการเรียนที่ตองการใหเกิดการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานระหวางการเรียนในช้ันเรียนกับการเรียนแบบ

ออนไลน  

การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

1.  สภาพแวดลอมการเรียนในช้ันเรียน จัดที่น่ังแบบเขากลุม สรางบรรยากาศใหเปน

กันเอง เปนบรรยากาศที่ใหผูเรียนมีโอกาสไดคิด ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในทีม 

ในหองประกอบไปดวย คอมพิวเตอร LCD Projector ไมโครโฟน ลําโพง เปนสื่ออํานวยความสะดวก

ในการจัดการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ หองเรียนไมคับแคบจนเกิดไป โตะและ

เกาอี้เหมาะสมกับวัย  

2. สภาพแวดลอมการเรียนแบบออนไลน ผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนและผูเรียนอื่นๆ 

ไดอยางสะดวก โดยไมตองเดินทางมาที่สถาบัน เพราะวาบทเรียนสามารถเรียนไดอยางสมบูรณแบบ

ผานทางอินเทอรเน็ตโดยที่ผูเรียนและผูสอนสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้ง ในเวลาเดียวกันและตาง

เวลากัน มีการจัดผูเรียนเปนกลุมๆ โดยมีการสื่อสาร 2 ลักษณะ คือ สื่อสารแบบประสานเวลา 

(Synchronous) เปนการสื่อสารที่ผูเรียนจะตองออนไลนในเวลาเดียวกัน จึงจะสื่อสารกันได การ

สื่อสารมีหลายแบบ ไดแก การสนทนาสด  การใชกระดานอิเล็กทรอนิกส และอีกลักษณะหน่ึง เปน

การสื่อสารในลักษณะที่ไมประสานเวลา (Asynchronous) เปนการสื่อสารแบบไมตองออนไลน ใน

เวลาเดียวกัน ไดแก การใชกระดานขาว กระดานเสวนา (Web Board)  เปนตน                                 

ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม              

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

กระบวนการ  คือ การดําเนินข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี
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วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร 

/ ศึกษาศาสตร ประกอบไปดวย ข้ันปฐมนิเทศ ข้ันดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้ันวัดและ

ประเมินผล    

1. ข้ันปฐมนิเทศ (การเรียนในช้ันเรียน) เปนข้ันที่จัดข้ึนเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน

และผูสอน โดยมีการปฐมนิเทศแนะนําวิธีการใชเทคโนโลยีตางๆที่ใชในการจัดกิจกรรรมการเรียนการ

สอน รวมทั้งเตรียมผูเรียนในวิธีการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา การแบงบทบาทหนาที่ 

กระบวนการกลุม ดังน้ี 

 1.1 ผูสอนแจกและอธิบายประมวลรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 

1.2 ผูสอนช้ีแจงและแนะนําเกี่ยวกับบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) แนะนํากิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา การสงงาน การตรวจงาน และ

การประเมินผล 

1.3 ผูสอนสาธิตการใชงานบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS)   

 1.4  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน                                     

    การจัดกลุมผูเรียน  ผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 3- 5 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน                

ต้ังช่ือกลุม กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม เลือกประธานกลุม และเลือกเลขานุการกลุม 

  ประเมินผลกอนเรียน  ประเมินผลกอนเรียนเพื่อใหผู เรียนไดทราบถึงระดับ

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา โดยใชแบบทดสอบดังน้ี 

 1. ผูเรียนทําแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน บนบทเรียนออนไลน URL: 

http://www.e-learning.kmutnb.ac.th/ จํานวน 52 ขอ              

 2. ผูเรียนทําแบบวัดการคิดแกปญหากอนเรียน จํานวน 30 ขอ   

             2.  ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (การเรียนในช้ันเรียน + การเรียน

แบบออนไลน) 7 ข้ันตอนยอย ดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา (การเรียนในช้ันเรียน) มีกระบวนการ ดังน้ี 

1. ผูสอนจัดกรณีศึกษา ใหสอดคลองตามหนวยการเรียนรู  โดยมีทั้ งหมด                      

4 กรณีศึกษา ดังน้ี 

 กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ครพูรอมจะพัฒนาตนเองหรือไม?    

 กรณีศึกษาที่ 2 เรื่อง การสื่อสารของคร ู
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 กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง จะเลือกสื่อการเรียนการสอนอยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู 

                กรณีศึกษาที่ 4 เรื่อง ความกังวลของครูสมใจ  
   2.  ผูสอนบรรยายเน้ือหา (บรรยายโดยใช Slide เน้ือหาดวยโปรแกรม Power Point 

หรือ วีดีโอ) 

 3.  ผูสอนเปนผูนําในการอภิปรายโดยการต้ังคําถามนําใหผูเรียนไดทราบถึงทิศทางใน

การศึกษาจากกรณีศึกษา  

 4. ภายหลังสิ้นสุดการบรรยายเน้ือหาผูเรียนแตละกลุมเขาไปศึกษากรณีศึกษา                 

ในใบงานกิจกรรมที่ผูสอนไดจัดไวให 

 5. ผู เรี ยนอานและทําความคุนเคยกับเ น้ือหาในกรณีศึกษา  และชวยกัน                  

ระบุปญหาหรือ อุปสรรค ที่เปนประเด็นหลักๆ ในกรณีศึกษา 

6.  หัวหนาทีมรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมที่ชวยกันเขียนความสัมพันธ

หรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษาแบบบรรยายสั้นๆ ในใบงานกิจกรรม  

 7.  ผูเรียนแตละทีมออกมานําเสนอใบงานกิจกรรมในช้ันเรียน 

               ข้ันที ่2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง (การเรียนแบบออนไลน) มีกระบวนการ ดังน้ี 

 1.  ผูสอนถามคําถามเกี่ยวกับความรูในเน้ือหาหนวยการเรียนรู เพื่อใหเช่ืองโยง                 

เขากับกรณีศึกษา 

                 2.  ผูสอนจัดหาแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมจากเน้ือหาที่ผูสอนไดจัดไวใหในระบบบริหาร

การจัดการเรียนการสอน  

                3.  ผูเรียนรวมกันวินิจฉัยปญหาและชวยกันระดมสมองจากกรณีศึกษาโดยใหสมาชิก

กลุมเสนอความคิดเห็นรวมกันในหองสนทนากลุมยอยบนระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน  

4. ผูเรียนวิเคราะหถึงที่มาหรือตนเหตุที่แทจริงของปญหา และบอกไดวาอะไร             

คือสาเหตุที่สําคัญ ของปญหา จากกรณีศึกษา 

5. ผูเรียน ระบุขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน จากกรณีศึกษา หรือสงผลกระทบตางๆ               

ของปญหา  

6.  ผูเรียนพิจารณาดูความสัมพันธของปญหาตางๆแลวจึงจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาจากกรณีศึกษาและหาวิธีการวางแผนการแกปญหารวมกัน 

7. ผูเรียนปรึกษาหารือรวมกันภายในกลุมและรวมกันแสดงความคิดเห็นโดย                 

หัวหนาทีมสรางบรรยากาศของการทํางานมีความเปนกันเอง อบอุน มีความกระตือรือรน ระดม

ความคิดจากหลายๆ คน เพื่อคิดหาสาเหตุและวิธีแกไขปญหาที่ถูกตอง เหมาะสม และไดผลดี โดยไมมี

การวิพากษวิจารณหรือตัดสินวาความคิดใครดีหรือไมดี ถาใครคิดหาวิธีการอะไรไดตองกลาพูดออกมา 

จะนําความคิดของคนอ่ืนมาผสมผสานกับความคิดของตน เพื่อสรางเปนความคิดใหม   
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8. หัวหนาทีมรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมแลวสงคําตอบของทีม                     

ในเว็บบอรด  

 ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน (การเรียนแบบออนไลน) มีกระบวนการ 

ดังน้ี 

 1.  ผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการหาวิธีการแกปญหาอยางหลากหลายซึ่งอาจมี              

การทดลอง คนควา ตรวจสอบ และหาเหตุผลจากการเลือกแนวทางการแกปญหา เปนการคนหา

ทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อนําไปสูขอสรุป 

 2. ผูเรียนรวมกันตัดสินใจโดยผานกระบวนการคิด พิจารณาไตรตรอง วิเคราะหแลว

คอยตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

 3.  ผูเรียนจัดลําดับความสําคัญของวิธีการแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน เรียงลําดับ               

วิธีการแกปญหา กอน – หลังตามสถานการณวาวิธีไหนเหมาะสมที่สุด และสําคัญที่สุด เพื่อนํามาเปน

ขอมูลในการพิจารณาทางเลือกตอไป 

 4.  ผูเรียนพิจารณาทางเลือกที่เปน กลยุทธหลักๆ เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา                      

ใหบรรลุเปาหมาย 

 5.  ผูเรียนรวมกันสรุปผลของกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการ

ปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมจากกรณีศึกษา และสามารถนําไปปฏิบัติและทําใหงานบรรลุเปาหมายตามที่

ตองการ                 

 6.  ผูเรียนบันทึกผลประเด็นปญหา น้ัน ๆ รวมกัน และหัวหนาทีมรวบรวมความ

คิดเห็นของสมาชิกในกลุมแลวสงคําตอบ ใน เว็บบอรด   
 ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู /เปลี่ยนแปลงความรู (การเรียนแบบออนไลน) มีกระบวนการ 

ดังน้ี 

1. ผูสอนใหความชวยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับผูเรียนผานเครื่องมือ

สื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

2. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูจาก การสังเกต และการบันทึกผล ในระบบบริหาร

การจัดการเรียนการสอน  

3. ผูสอนกระตุนใหผู เรี ยนแสดงความคิดเห็นร วมกันผานเครื่ องมือสื่อสาร                      

บนอินเทอรเน็ต 

4.  ผูสอนแนะนําแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ เชน e –book วีดีโอ ฯลฯ 

5.  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน เพื่อหาเหตุผลตางๆ ในการกําหนดปญหา 

และทําความเขาใจกับปญหารวมกัน จะตองใชความคิดอยางเต็มที่ เพื่อหาวิธีที่มีความแตกตางและ

หลากหลาย ควรจะวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงเสียกอน แลวพยายามหาวิธีแกไขไวมากๆ  
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6. ผูเรียนในกลุมและผูเรียนตางกลุม หารือปรึกษารวมกันเพื่อคนหาวิธีการท่ีชวยให

กลุมบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวและเปนการระดมสมองเพื่อกําหนดแนวคิดตางๆ ที่หลากหลายในการ

แกปญหา  

7. ผูเรียนรวมกันคนหาทางเลือกที่ดีที่สุด ชวยกันแกปญหา ซึ่งในการแลกเปลี่ยน

ความรูกันตองมีการจดบันทึกขอมูลวาไดความรูอะไรจากการแลกเปลี่ยนความรู 

8. ผูเรียนหาคําตอบโดยสมาชิกทุกคนจะตองเห็นดวยกับคําตอบของกลุม  

ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได (การเรียนแบบออนไลน)                      

มีกระบวนการ ดังน้ี 

1. ผูเรียนพิจารณาถึงผลดีผลเสีย ของทางเลือกตางๆ และความเปนไปไดในการ

แกปญหาจากกรณีศึกษา 

2.  ผูเรียนระบุปจจัยความเปนไปไดของเหตุการณ จากกรณีศึกษา 

3. ผูเรียนประเมินและตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม

ที่สุด โดยใหอธิบายวิธีการแกปญหาใหเช่ือมโยงกับเน้ือหาในหนวยการเรียนรู 

4. ผูเรียนหาแนวทางในการแกปญหาที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

5. ผูเรียนชวยกันวิเคราะหและระบุเปนประเด็นปญหา น้ัน ๆ  รวมกัน เปนข้ันตอนของ

การจัดกระทําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาเพ่ือดําเนินการตรวจสอบความถูกตองชัดเจน นําไปสูขอสรุป 

ของแตละกลุม 

6. ผูสอนคอยกระตุน ดูแลและใหคําแนะนํากับผูเรียน 

7.  หัวหนาทีมรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมแลวสงคําตอบ ใน เว็บบอรด 

ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล (การเรียนแบบออนไลน) มีกระบวนการ ดังน้ี 
1. ผูสอนต้ังประเด็นคําถามในเว็บบอรดเพ่ือใหผูเรียนไดชวยกันสรุปตามประเด็น

คําถาม   
2. ผูสอนดูแลและใหคําแนะนํากับผูเรียนและ ตรวจสอบจากที่ผูเรียนไดสรุปผล               

ใน เว็บบอรด 

3.  ผูสอนประเมินจากการตอบคําถามในเว็บบอรด และการบันทึกประชุมกลุมยอย  

4.  ผูสอนใหผูเรียนแตละคนเขาไปศึกษา การแกปญหาของแตละกลุมที่ไดสรุปไวใน

เว็บบอรดในลักษณะของผังความคิด และแบบความเรียง เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดมีแนวทางหรือ

แนวคิดจากการแกปญหาของแตละกลุมน้ัน นําไปแกปญหาหรือเปนประโยชนกับผูเรียนสามารถนํา

ความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได้        



 110 

5. ผูเรียนชวยกันสรุปผลการวิเคราะหจากการพิจารณาทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุด

ของกรณีศึกษา ใหเพื่อนคนอื่นๆ หรือผูสอนไดทราบในการทํางานและการแกปญหาภายในกลุมเปน

ผังความคิด เพื่อเปนการสะทอนความคิดของผูเรียน   

  6.  หัวหนาทีมสงคําตอบไปที่ เว็บบอรดเพ่ือรายงานผลของการคนควาของกลุมตนให

เพื่อนคนอื่นๆ หรือผูสอนไดทราบ เพื่อเห็นรองรอย ในการเขียน  

               ข้ันที่ 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล (การเรียนในช้ันเรียน) มีกระบวนการ ดังน้ี 

 1.  ผูสอนใหหัวหนาทีมออกมานําเสนองานและสรุปภาพรวมของกลุมในช้ันเรียน 

2.  ผูสอนทําการประเมินผูเรียนในการนําเสนอ โดยดูผลงาน หรือช้ินงานภาพรวมของ

กลุม และประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษา ใน 3 ดานดังน้ี การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และกาเรียนรูรวมกันเปนทีม 

3. ผูสอนควบคุมช้ันเรียนโดยใหคะแนนการประเมินพฤตติกรรมการทํางานกลุมและ

คะแนนรายบุคคล 

                4.  หัวหนาทีมนําเสนอผลงาน หรือช้ินงานใหเพื่อนในหองและผูสอนฟง 

 5. สมาชิกในทีมรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาจาก

กรณีศึกษาของแตละกลุม 

 6.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการแกปญหาของผูเรียนในแตละกลุม 

 3.  ข้ันวัดและประเมินผล (การเรียนในช้ันเรียน) ดังน้ี 

     การประเมินผล เพื่อไดทราบผลในการพัฒนาดานตางๆ ของผูเรียน  คือ การคิดอยาง

มีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา  และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

     การประเมินของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกนัโดยใช

กรณีศึกษา เปนการประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใชวิธีการสังเกต การ

บันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการท่ีผูเรียนทํา การประเมินผลจากสภาพจริงจะเนนให

ผูเรียนสามารถแกปญหาเปนผูคนพบ ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง รวมทั้งเนนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ซึ่งการประเมินจะใชแบบรูบริกส ที่มีเกณฑคะแนนอยางชัดเจน ในระหวางการทํากิจกรรม การเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา และการประเมินผล กอน และหลังเรียน เพื่อไดทราบผลในการพัฒนาดาน

ตางๆ ใชแบบทดสอบดังน้ี 

 1. ผูเรียนทําแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณหลงัเรียน จํานวน 52 ขอ                                     

 2.  ผูเรียนทําแบบวัดการคิดแกปญหาหลงัเรียน จํานวน 30 ขอ                           

 3.  ผูเรียนทําแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมจํานวน 30 ขอ  

 4.  ผูเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานฯ จํานวน 20 ขอ 
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1.3 ออกแบบแลวนํารางรูปแบบมาใหทีป่รกึษาตรวจสอบและไดปรับแกตาม

คําแนะนํา  

2.  สรางแบบประเมินรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษา 

 2.1  ผูวิจัยสรางแบบประเมินรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา แบบสอบถามประกอบไปดวย 4 ตอน ดังน้ี   

 ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป   

 ตอนที่  2 องคประกอบของรูปแบบ   

 ตอนที่  3 ข้ันตอนของรปูแบบ        

 ตอนที่  4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

                 2.2  สรางแบบประเมินรางรูปแบบเสร็จแลวไปใหทีป่รกึษาตรวจสอบเพื่อขอคําแนะนํา 

                  2.3  แกไขแบบประเมินรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู 

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา และนําไปใชจริง 

2.4  ผูวิจัยนําแบบประเมินรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ไปประเมินโดยผูเช่ียวชาญ ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน    

ดานการคิด ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา จํานวน 12 ทาน เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ           

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.51) (รายช่ือผูเช่ียวชาญดังภาคผนวก) 

 วิธีดําเนินการ 

1. นําผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน                 

ดานการสอน ดานเน้ือหา และนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามความตองการ เพื่อกําหนดรางรูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

2. รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาไป

ใหที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อขอคําแนะนํา 

3. ประเมิน (ราง) รูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน                      

ดานการสอน ดานเน้ือหา ดานการคิด จํานวน 12 ทาน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวามีความเหมาะสม

อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51) โดยสรุป

ขอเสนอแนะดังน้ี 

 3.1 กิจกรรมควรเลือกใชใหเหมาะสมกบัสือ่ที่ใช 
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 3.2 องคประกอบดานการเรียนรูรวมกันและดานการประเมนิผลเปนกระบวน                  

การในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

                  3.3  ควรใสรายละเอียดเกี่ยวกบัเครือ่งมอืที่วัดใหชัดเจน 

                   3.4  ในตารางดําเนินการกจิกรรมควรเพิ่มวิธีวัดและประเมินผล 

                   3.5  แบบสอบถามความคิดเห็นตอรปูแบบไมควรนํามาเขียนในรปูแบบ 

                  3.6 ข้ันปฐมนิเทศ ควรมีการแนะนําวิธีการใชเทคโนโลยีตางๆที่ใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน รวมทั้งเตรียมผูเรียนในวิธีการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา การแกปญหาความ

ขัดแยงภายในกลุม เทคนิคการระดมความคิด การแบงบทบาทหนาที่ ในกระบวนการกลุม  

                  3.7 การสงเสริมการเรียนรูรวมกัน ควรกําหนดใหมีคะแนนการทํางานกลุมตองเปน

การสงเสริมการทํางานโดยมีการชวยเหลือกันในกลุม สงเสริมหนาที่สมาชิกกลุม ตองพึ่งพาและทํางาน

รวมกัน 

       3.8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการบันทึกผลในการระดมสมอง หรือ

หาทางเลือกในการแกปญหารวมกัน 

              4.  ปรับปรุงแกไข (ราง) รูปแบบตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  
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แผนภาพที่ 3 รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 

 5. นํา (ราง) รปูแบบการเรียนการสอนทีป่รบัปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไป

ออกแบบการเรียนการสอนโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

5.1  ข้ันตอนการวิเคราะห   

 วิเคราะหหลักสูตร หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552 ดังมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการ

เรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดาน ดังน้ี (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) 

ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2552) 
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  ดังน้ัน บัณฑิตจะตองพัฒนาขีดความสามารถสูระดับ สากล เนนผูเรียนเปนสําคัญ

และตองพัฒนาการคิดและการแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ มีการเรียนแบบรวมกัน 

การเรียนรูโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

  วิเคราะหผูสอน ผูวิจัยทําการศึกษาความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดานการเรียนการ

สอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา จํานวน 9 ทาน ซึ่งผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง มีประเด็นในการสัมภาษณถึงบทบาทของผูสอน คือ ผูสอน มีหนาที่ใหคําแนะนํา บทบาท

เปนผูฝก (Coach) และเปนผูสนับสนุน (Facilitator) โดยทําหนาที่สนับสนุนผูเรียนใหเรียนรูดวย

ตนเองและเขาชวยเหลือผูเรียนแกปญหาที่ยากและตองคลายความวิตกกังวลใหกับผูเรียนเพราะ

สําหรับผูเรียนแลวอาจจะเปนวิธีการใหมผูเรียนจะเกิดความวิตกกังวลหลายๆอยาง และตองมกีจิกรรม 

คลายความวิตกกังวลใหผูเรียน  สรางความเช่ือมั่นในการเรียนมากข้ึน 

  วิเคราะหผูเรียน  ผูวิจัยไดทําการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร /ศึกษาศาสตร พบวาความ

ตองการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

โดยรวมและรายดานทั้ง 3 ดาน คือ ดานการจัดช้ันเรียนในการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา ดานผูสอน และดานผูเรียนมีความตองการอยู ในระดับมาก ( X = 4.13,  

S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  มีความตองการความจําเปนอยูในระดับมากทุกขอ  

โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือขอ 6 ผูสอนและผูเรียน มีความเปนกันเอง ทั้งในช้ันเรียนและ แบบ

ออนไลน รองลงมาคือขอ 11  ผูสอนสามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ  ที่นาสนใจ เพื่อให

ผู เรียนไดเขาใจเน้ือหาวิชาที่เรียนและสามารถเช่ือมโยงความรู น้ันสูการนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได  สวนขอที่คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 17  ผูสอนควรประเมินโดยทดสอบหลังจบช่ัวโมง

สอนทุกครั้ง เพิ่มเติมจากขอเสนอแนะผูเรียนมีความตองการในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน เพื่อใหผูเรียนไดเปลี่ยนจากการเรียนในช้ันเรียนแบบเดิมๆ ที่ครูบรรยายเพียงอยางเดียว 

ควรมีการนําสื่อการเรียนการสอนแบบ E –Learning มาใชจะทําใหผูเรียนรูสึกต่ืนเตน อยากรูอยาก

เรียนมากข้ึน  

 วิเคราะหเน้ือหา โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) ในวิชาชีพครูจะตองครอบคลุมผลการเรียนรูไมนอยกวา

ที่คุรุสภากําหนดและสอนโดยคณาจารยที่มีความเช่ียวชาญทางการสอน หรือมีคุณวุฒิการศึกษา

ทางการสอนในคณะเจาของวิชา ดังน้ันหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู) ดานความรูเชิงบูรณาการ

ระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะตองศึกษาถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง

การศึกษาสําหรับการจัดการเรียนรู ผูวิจัยจึงไดนํารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษามาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตามที่คุรุสภาได
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กําหนดโดยไดนํารูปแบบเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา โดย

เปนการนําเสนอกรณีศึกษาเขามาใหนักศึกษาไดรวมกันวิเคราะหปญหาจากสถานการณตางๆ แตละ

สถานการณจะมีความสอดคลองกับเน้ือหารายวิชาผูเรียนจะไดฝกคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหา

ตางๆ และรวมกันทํางานเปนทีม โดยสาระเน้ือหาที่ใชเปนการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใช

นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศการออกแบบการเรียน การสอน  การผลิตและการใชสื่อการ

เรียนการสอน เปนตน 

วิเคราะหทรัพยากร ที่เกี่ยวของทรัพยากรที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาไดแก ระบบบริหาร

การจัดการเรียนการสอน (LMS) เปนระบบที่ใชบริหารการจัดการเรียนรูที่อํานวยความสะดวกในการ

จัดกลุมเน้ือหา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสื่อสารโตตอบกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน 

และผูเรียนกับผูสอน รวมทั้งมีการทดสอบและประเมินผล สามารถกําหนดบทบาทผูเรียนและผูสอน

ไดเปนอยางดี โดยไดดําเนินจัดการระบบดังน้ี  

 1. จัดการรายวิชา ไดแกรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาจัดทําเน้ือหา ทั้งหมด 4 หนวยการเรียนรู จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา   

 2. จัดระบบบริหารจัดการขอมูลของผูเรียนโดยทําการจัดกลุมผูเรียน กลุมละ               

3 – 5 คน มีการตรวจสอบสมาชิกในการใชงาน ในระบบก็จะทําการเก็บรายละเอียดขอมูลของ

ผูใชงาน 

 3. จัดระบบสงเสริมการเรียนโดยมีเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการสื่อสารระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียนและผูสอนกับผูเรียนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา เชน Chat Room Web Board เปนตน 

  วิเคราะหโครงสรางพื้นฐาน  

   โครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนแหลงการเรียนรู                  

มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนมีเครือขายเข าถึงอยางกวางขวาง                      

มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  มีโสตทัศนูปกรณพรอมใช เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องบันทึกเสียง 

เครื่องบันทึกภาพ เครื่องฉายภาพทึบแสง เปนตน จึงเหมาะในการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา  

 5.2  ข้ันตอนการออกแบบ  
 ออกแบบเน้ือหาแยกเปนหนวยการเรียนรูเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ออกแบบกรณีศึกษา ใหสอดคลองกับเน้ือหารายวิชา   
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 ออกแบบบทเรียนบนระบบออนไลน การออกแบบจอภาพ วิธีการใชโปรแกรม                 

สี แสง เสียง ภาพและกราฟกตัวอักษร การติดตอสื่อสาร  เชน กระดานเสวนา หองสนทนา หองสง

งาน  เปนตน 

 กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับเน้ือหาและออกแบบการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนและการเรียนแบบออนไลน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา  และการเรียนรูรวมกันเปนทีม  

 5.3  ข้ันตอนการพัฒนา  

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

ผูวิจัยไดออกแบบโดยการศึกษาและสังเคราะหหลักการและทฤษฎีตางๆ  และไดสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

ดานการเรียนการอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา และประเมินรูปแบบจากผูเช่ียวชาญ 

เพื่อนํามาพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อชวยสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 5.4  ข้ันตอนการนําไปใช 

  ผูวิจัยไดนําข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใชในรูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา  ดังน้ี 

 ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (การเรยีนในช้ันเรียน และ

การเรียนแบบออนไลน) 

 ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา 

 ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง  

 ข้ันที่ 3 สรางทางเลอืกในการแกปญหารวมกัน                   

 ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู    

 ข้ันที่ 5  ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได  

 ข้ันที่ 6  สรุปและรายงานผล                       

 ข้ันที่ 7  นําเสนอผลงานและประเมินผล 

 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามรูปแบบและผูเรียนแตละกลุม       

มีการบันทึกการประชุมทุกสัปดาหเพื่อเปนการประเมินผลความกาวหนาในการทํางาน และประเมิน

โดยการสังเกตพฤติกรรมโดยคร ู

 5.5 ข้ันการประเมินผล 

                      ผูวิจัยไดประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา ดังน้ี 
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    5.5.1 ประเมินรูปแบบฯ  โดยอาจารย  นัก วิชาการหรือผู เ ช่ียวชาญใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเช่ียวชาญ ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เช่ียวชาญดานวิธีสอน 

เช่ียวชาญดานเน้ือหา เช่ียวชาญดานการคิด จํานวน 12 ทาน ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ 

   5.5.2 ประเมินดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การเรียนรู

รวมกันเปนทีม 

     5.5.2.1 ประเมินผล กอน และหลังเรียน เพื่อไดทราบผลในการพัฒนา

ดานตาง ๆ คือการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา  และกาเรียนรูรวมกันเปนทีม ใชแบบวัด

ดังน้ี แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณมาตรฐานแบบ

ทั่วไป Cornell Critical Thinking test, Level Z (Ennis and Millman, 1985) ใชวัดการคิดอยางมี

วิจารณญาณสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา รวมถึงผูใหญ ของ ปณิตา วรรณพิรุณ ซึ่งแปลเปนภาษาไทยโดยผูเช่ียวชาญดานภาษา 

ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนคําถาม

แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 52 ขอคําถาม ใชเวลาในการทํา 50 นาที การตรวจใหคะแนนจากแบบ

วัดการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการทดลอง โดยขอที่ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได  0  

คะแนน เต็ม  52  คะแนน  

 5.5.2.2 แบบวัดการคิดแกปญหา  แบบทดสอบเปนปรนัยมีคําถาม                  

4 ตัวเลือก 30 ขอ เลือกใชกระบวนการของเวียร (Weir, 1974) ในการสรางแบบวัดการคิดแกปญหา 

โดยขอที่ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน เต็ม 30 คะแนน  

 5.5.2.3  แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมซึ่งได

กําหนดไว 5 ดานดังตอไปน้ี 1) ดานการเตรียมความพรอมและความเขาใจในการเรียนเรียนรูรวมกัน

เปนทีม 2) ดานทัศนคติในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 3) ดานการชวยเหลือการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

4) ดานการแสดงความคิดเห็นในทีม 5) ดานการสื่อสารในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

     5.5.3  รับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกนัโดย

ใชกรณีศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทานโดยผูทรงคุณวุฒิดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ            

ดานการคิดแกปญหา ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ดานเน้ือหา ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  หรือทําผลงานวิชาการใน

ระดับอุดมศึกษา ไมนอยกวา 5 ป  

6. นํา (ราง) รูปแบบที่ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปพัฒนาเครื่องมือตาม

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาตอไป 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลจากการประเมินรางรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญมีการวิเคราะหดังน้ี 

 1.  วิ เ คร าะห โดย คํานวณหาค า เ ฉลี่ ย  ( X )  ความ เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  ( S.D.)                      

ของความเห็นในแตละขอคําถาม โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับของ Likert ดังน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับนอย 

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด 

    2.  ตรวจสอบคุณภาพของการรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรู

รวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรมรีายละเอียดดังน้ี  

 2.1  สรางแบบประเมินรางรูปแบบเปนรายขอ โดยพิจารณาความสอดคลอง เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและนํามาหาคาดัชนี

ความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item objective Congruence: IOC) คาความสอดคลอง

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาความสอดคลองโดยผูเช่ียวชาญก็ใหลงความเห็นวาสอดคลองได 1 

คะแนน ไมแนใจได 0 คะแนน ไมเห็นดวยกับขอความได – 1 คะแนนโดยนําคาความสอดคลอง      

(IOC) 0.5 ข้ึนไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลซึ่งประกอบไปดวยข้ันตอน และองคประกอบ การออกแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ดานการคิด ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 
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แผนภาพที่ 4 ข้ันตอนรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

 กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรู

 รวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 2 รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา

เพื่อสงเสรมิการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของ

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

นําผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูเชียวชาญดานการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน ดานการ

สอน ดานเน้ือหา  และนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามความตองการ เพื่อกําหนดรปูแบบการเรียน

รางรปูแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาไปใหที่ปรึกษา

ตรวจสอบเพ่ือขอคําแนะนํา 

ประเมิน (ราง ) รูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 12 ทาน 

ปรับปรงุแกไขรปูแบบตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปออกแบบรปูแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกนัโดยใชกรณีศึกษา 

นํารูปแบบทีป่รบัปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

วัตถุประสงค  

 1.  เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรู

รวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเพื่อทดลองใชรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / 

ศึกษาศาสตร 

             ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยูใน

หมวดวิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตรตองไดเรียนในหมวดวิชาชีพ

ดังกลาว ระยะเวลาในการทดลองภาคปลายปการศึกษา 2556 ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 

(Sample Random Sampling) โดยใชสาขาเปนหนวยในการสุมไดกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาเคมี จํานวน 37 คน   

       แบบแผนการวิจัย 

    การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา R & D (Research and 

Development) โดยมีกลุมทดลอง 1 กลุม (The One – Group Pretest – Posttest Design) 

 

สอบกอน ทดลอง สอบหลงั 

O1 X O2 

 

 O1  ทดสอบกอนการทดลอง 

 X     ทําการทดลอง 

 O2   ทดสอบหลังการทดลอง 

    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา                      

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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2. บทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบ

บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS )   

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา  

4. แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาทีเ่รียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

              5. แบบวัดการคิดแกปญหาของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

              6. แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

  การสรางเครื่องมือ 

1. แผนการจัดการเรียนรู แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกนั โดยใชกรณีศึกษา                   

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  1.1 แผนการจัดการเรียนรู วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

ประกอบไปดวย 

แผนการจัดการเรียนรู ประกอบไปดวย 10 แผน แผนละ 4 ช่ัวโมง ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เน้ือหาหนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง ครู

พรอมจะพฒันาตนเองหรือไม?    

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เน้ือหาหนวยที่ 2 หลกัการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับ 

เทคโนโลยีการศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง  

การสือ่สารของคร ู

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เน้ือหาหนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง  

จะเลือกสื่อการเรียนการสอน อยางไรใหเด็กเกดิการเรียนรู 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เน้ือหาหนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใช

สื่อการเรียนการสอน 
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 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง

ความกังวลของครสูมใจ                     

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 ประเมินผลหลังเรียน 

1.2  ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และนําผลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 3 ดาน ไดแก 

ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน มากําหนดออกแบบเน้ือหาในรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และออกแบบกรณีศึกษาใหสอดคลองกับเน้ือหา

รายวิชา ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จุดประสงคการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา  มาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษาเกี่ยวกับครุศาสตร  ศึกษาศาสตร มาออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  

1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา ดังน้ี 

1.3.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาตามข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา 

 ข้ันที่ 2   รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง  

 ข้ันที่ 3   สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน                   

 ข้ันที่ 4   แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู    

 ข้ันที่ 5   ประเมินผลทางเลอืกและระบุความเปนไปได  

 ข้ันที่ 6   สรุปและรายงานผล                      

 ข้ันที่ 7   นําเสนอผลงานและประเมินผล 

1.3.2 ออกแบบเน้ือหาในรายวิชา จํานวน 4 หนวยการเรียนรูเพื่อใหสอดคลอง

กับกรณีศึกษา กรณีศึกษามีทั้งหมด 4 กรณีศึกษา โดยมีรายละเอียดของหนวยการเรียนรูและ

กรณีศึกษาดังน้ี 

 หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ครูพรอมจะพัฒนาตนเองหรือไม?    

 หนวยที่  2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 2 เรื่อง การสื่อสารของครู 

หนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง จะเลือกสื่อการ

เรียนการสอนอยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู 

หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน 

กรณีศึกษาที่ 4 เรื่องความกังวลของครูสมใจ       
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  1.4  สรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา จํานวน 10 แผนๆ ละ 4 ช่ัวโมง ดังน้ี (รายละเอียดแผนในภาคผนวก) 

     สัปดาหที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา (การเรียนในช้ันเรียน) เตรียมความพรอม

ของผูเรียนและผูสอน ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา จัดกลุมผูเรียน และทําแบบประเมินกอนเรียน คือ ทําแบบทดสอบการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ทําแบบทดสอบการคิดแกปญหา 

      การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ( การเรียนในช้ันเรียน ) 

สัปดาหที่ 2 หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 สัปดาหที่ 4 หนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกบัเทคโนโลยีการศึกษา 

 สัปดาหที่ 6 หนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน 

                        สัปดาหที่ 8 หนวยที่ 4 ความรูพืน้ฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน 

ในการดําเนินกจิกรรม มีข้ันนํา ข้ันสอน  ข้ันสรุป ดังน้ี 

  ข้ันนํา  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเน้ือหา และผูสอนต้ังประเด็น

คําถามเพื่อโยงเขาสูบทเรียน  

 ข้ันสอน  ผูสอนนําเสนอกรณีศึกษาหนาช้ันเรียนและเปนผูนําในการอภิปรายโดย

การต้ังคําถามนําใหผูเรียนไดทราบถึงทิศทางในการศึกษากรณีศึกษา ตอจากน้ันผูสอนบรรยายเน้ือหา

เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูความขาใจกอน ภายหลังสิ้นสุดการบรรยายเน้ือหาผูเรียน ทํากจิกรรมข้ันที่ 1 

รวมกันศึกษากรณีศึกษา รวมกันตอบคําถามจากกรณีศึกษา ในใบงานกิจกรรมทําใหผูเรียนไดมีความรู

แลวความเขาใจในเน้ือหา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการทํากจิกรรมออนไลน  

                    ข้ันสรุป ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนมารวมกัน 
การจัดกจิกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา (การเรียนแบบออนไลน)                        

ในสัปดาหดังน้ี 

 สัปดาหที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรือ่ง ครูพรอมจะพัฒนา

ตนเองหรือไม?       

สัปดาหที่ 5 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรือ่ง การสื่อสารขอคร ู

 สัปดาหที่ 7 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรือ่ง จะเลือกสื่อการ

เรียนการสอนอยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู 

                       สัปดาหที่ 9 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่องความกังวลของครู

สมใจ ผูเรียนดําเนินกิจกรรมโดยใชข้ันตอนกิจกรรมคือ ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดม

สมอง ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู 
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ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล สวนข้ันที่ 7   

นําเสนอผลงานและประเมินผล (การเรียนในช้ันเรียน) จะเปนการนําเสนองานในช้ันเรียนปกติ       

           สัปดาหที่ 10 ข้ันการประเมินผล (การเรียนในช้ันเรียน) ทําแบบวัดการคิดอยางมี

วิจารณญาณหลังเรียน ทําแบบวัดการคิดแกปญหาหลังเรียน ทําแบบประเมินความสามารถในการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม ทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบ เพื่อไดทราบผลใน

การพัฒนาดาน ตาง ๆ ขอผูเรียน  

1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนํา 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ดานเน้ือหา ดานภาษา 

ดานประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและนํามา

หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) และ

ปรับปรุงเกี่ยวกับรายละเอียดในกระบวนการเรียนการสอนในข้ันตางๆ ใหสอดคลองกับรูปแบบการ

เรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตามเกณฑดังน้ี 

  เห็นวาสอดคลอง    ใหคะแนน   +1 

  ไมแนใจ          ใหคะแนน    0 

  เห็นวาไมสอดคลอง       ใหคะแนน    -1 

     การวิเคราะหขอมลูความเหมาะสมสอดคลอง ของแบบวิเคราะหเอกสารที่ใชศึกษา

ความตองการโดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณตามสูตร  

                                    IOC = 
N

R  

   ผลการวิเคราะหขอมลู พบวา แผนการจัดการเรียนรูทั้ง  10 แผน มีคา IOC ต้ังแต   

0.67 – 1.00 และมีคาเฉลี่ยโดยรวมทัง้ 10 แผน เทากับ 0.96    

                 1.7  จากน้ันนําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน  

12 ทาน คือ ดานการเรียนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน ดานการคิด (รายช่ือดังภาคผนวก) 

เพื่อประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึน มีคุณภาพอยู

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย เทากับ  4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.59)     

  1.8  นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานรวมกับบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบ

บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ในข้ันการหาประสิทธิภาพตอไป   
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 2. บทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชระบบ

บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) มีข้ันตอนการสรางดังน้ี  

 2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน และ

วิเคราะหจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน 

การศึกษาความตองการของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ศึกษาแนวคิด

การสงเสริมใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม และ

ข้ันตอนการเรียนการสอนของระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน องคประกอบการเรียนการสอน

ของระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน  

 2.2  สรางบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

โดยใชระบบบรหิารการจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

2.2.1 ข้ันวิเคราะห  

 วิเคราะหเน้ือหา เน้ือหาในการนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบไปดวย 4 หนวยการเรียนรู  ดังน้ี หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทาง

การศึกษา หนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา หนวยที่ 3 สื่อการเรียน

การสอน หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน  เพราะเปนเน้ือหาที่

สําคัญที่ผูสอนตองนํามาสอนในช้ันเรียนปกติเพื่อใหผูเรียนไดทําความเขาใจกอนนําไปเรียนในกิจกรรม

การเรียนการสอนบนออนไลน 

 วิ เคร าะห ผู สอน  ผู ส อน  เปนผู ฝก  (Coach) และเปนผู ส นับสนุน 

(Facilitator) ผูช้ีแนะ หรือที่ปรึกษา เปนผูจัดรายวิชา ผูสอนช้ีแจงทําความเขาใจในภาพรวมของ

กิจกรรมตางๆ จัดทําเน้ือหา แบงกลุมผูเรียน ออกแบบสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการ

สอน วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

                                        วิเคราะหผูเรียน การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษา ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบ เพราะตองเรียนรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียนตาม

กิจกรรมที่กําหนด 

 วิเคราะหโครงสรางพื้นฐาน ในยุคปจจุบันไดมีอินเทอรเน็ตเขามาในชีวิต

มนุษยเราเปนอยางมากไมวาจะดานการแพทย  ดานการอุตสาหกรรม และดานการศึกษา ปจจุบัน

นักเรียนนักศึกษาเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วเชน ทางสมารทโฟน  ไอแพด โนตบุก และอ่ืนๆอีก

มากมาย และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีระบบที่ดีรวดเร็ว 

มีอุปกรณการสื่อสาร คือ ไมโครโฟน ลําโพง ฯลฯ จึงเหมาะในการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 
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            2.2.2  ข้ันออกแบบ 

 ออกแบบเนื้อหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดการสอนในแตละหนวยการเรียนรูในระบบบริหารการจัดการเรียน

การสอน ดังน้ี 

 สัปดาหที่  1 การปฐมนิเทศนักศึกษา 

        สัปดาหที่  2  เน้ือหาหนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

        สัปดาหที่  3 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่องครูพรอมจะ

พัฒนาตนเองหรือไม?         

       สัปดาหที่ 4 เน้ือหาหนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีการศึกษา 

                 สัปดาหที่ 5 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรือ่ง การสื่อสาร

ของคร ู

                 สัปดาหที่ 6 เน้ือหาหนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน 

                สัปดาหที่ 7 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรือ่ง จะเลอืกสือ่

การเรียนการสอน อยางไรใหเด็กเกดิการเรียนรู 

                  สัปดาหที่ 8 เน้ือหาหนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการ

เรียนการสอน 

  สัปดาหที่ 9 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรือ่งความกังวล

ของครูสมใจ                                             

  สัปดาหที่ 10 ประเมินผลหลงัเรียน 

ออกแบบสวนของหนาจอเว็บไซดหลัก ออกแบบ Sitemap ออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอน ออกแบบการสื่อสาร คือ กระดานเสวนา หองสนทนา เว็บบรอด ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรม Microsoft Office Power Point วีดีโอ ใน

การนํามาจัดการเรียนการสอน ตัวอยางหนาจอ ดังน้ี URL : www.darunnapa.com   
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แผนภาพที่ 5 บทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชระบบ

 บรหิารการจัดการเรียนการสอน (LMS) 

 

2.2.3  ข้ันพัฒนา  

นําบทเรียนออนไลน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยทําการประเมิน และตรวจสอบ

ความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญดานบทเรียนและการหาประสิทธิภาพโดยผูเรียน 

2.2.4  ข้ันนําไปใช   

ข้ันน้ีผูวิจัยนํารูปแบบไปใชตามการออกแบบการเรียนการสอนในระบบ

บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน

หลังจากที่ไดออกแบบและพัฒนาเรียบรอยแลวและไดมีการประเมินทุกข้ันตอน เพื่อไดทราบถึงการ

พัฒนา การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 2.2.5  ข้ันประเมินผล 

 ผูวิจัยทําการประเมินผลรูปแบบตามที่ไดออกแบบไว ทําการประเมินโดย

ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใชงานของบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS )  
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      2.3  นําบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดย

ใชระบบบรหิารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่สรางเสรจ็เรียบรอยแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา

เพื่อขอคําแนะนําและขอเสนอแนะ 

 2.4  ดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพการใชบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) เพื่อให

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช (Content Validity)  

จํานวน 3 ทาน ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item objective Congruence: IOC)   

พบวามีคาความสอดคลองของคําถามที่มีคาต้ังแต  0.67 – 1.00  ดังน้ันจึงสรุปไดวา แบบประเมินมี

ความสอดคลองกับองคประกอบของระบบจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขภาษาและ

ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ กอนนําไปใชจริง 

      2.5  นําแบบประเมินคุณภาพการใชงานบทเรียนออนไลน วิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่ผานการ

ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเช่ียวชาญดานตรวจสอบคุณภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน                

3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใชงาน ซึ่งผูวิจัยสรางแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) โดย คํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแตละขอคําถาม 

โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับของ Likert ดังน้ี 

    คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 

    คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับมาก 

    คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

    คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับนอย 

    คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด 

 2.6 ผลการการประเมิน พบวา บทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) มีคุณภาพอยูในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย เทากับ 4.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.77 โดยผูเช่ียวชาญไดเสนอความ

คิดเห็นวา ใหแสดงถึงข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน ตัวหนังสือเล็กเกินไป ผูวิจัยได

ดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

 2.7 การหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) และแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลังจากที่ไดสรางแผนการจัดการเรียนรู 

และระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) การเรียนในช้ันเรียนและการเรียนแบบออนไลน ซึ่งได
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ผานการตรวจสอบประเมินคุณภาพเรียบรอยแลวจึงไดนําทั้งหมดมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี 

 2.7.1  ทดสอบแบบรายบุคคล (Individual Tryout) โดยใหนักศึกษาจํานวน 3 

คน ซึ่งประกอบไปดวยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา เกง ปานกลาง และออนอยางละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจในดาน

ภาษา ที่ใชในการเรียนการสอน และตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนในการเรียนบนบทเรียน

ออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียน

การสอน (LMS )สอบถามความเขาใจ และนําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหได

ตามเกณฑ ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองใช พบวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 76.19/74.58 ซึ่ง

ยังมีประสิทธิภาพไมถึงเกณฑที่กําหนด   

 2.7.2  ทดลองกลุมเล็ก (Small Group Tryout) โดยนําบทเรียนออนไลนวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน 

(LMS) ที่ปรับปรุงแลวในข้ันตอนแรกไปทดลองกับนักศึกษานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนใน

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เกง ปานกลาง และออน อยางละ 9 คน 

เรียนดวยบทเรียนผานเว็บเสมือนจริงทุกประการ เพื่อนําผลที่ไดและสิ่งที่ไดจากการสังเกตมาพัฒนา

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑประสิทธิภาพ   ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มีประสิทธิภาพ  

(E1/E2)  เทากับ 81.15/80.90  แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด   

 2.7.3  ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) นําบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS ) ที่ปรับปรุง

แลวจากข้ันที่ 2 ไปใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางศึกษา จํานวน 40 คน ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 83.61/82.36

แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขในบทเรียนใหมีความเหมาะสมกับ

ผูเรียน กอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป  

  2.8 เมื่อไดบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

โดยใชระบบบรหิารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแลวจงึนําไปทดลอง

ใชตามแผนการดําเนินงานที่วางไว  
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3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ทีเ่รียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

             3.1 ศึกษาเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบ                 

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

              3.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ีตอการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ 

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มีทั้งหมด  2 ตอน ไดแก 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา จํานวน 20 ขอ ดวยเกณฑการประเมินความ

คิดเห็น 5 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และปรับปรุง 

 3.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษา และ

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาที่ใช

และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบวามีคา

ดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.67 - 1.00 

 3.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจาก

ผูเช่ียวชาญ 

          3.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช กับกลุมประชากร จํานวน 40 คน เพื่อนํามา

วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหคุณภาพ

พบวา แบบสอบถามมีคาอํานาจจําแนกรายขอ ต้ังแต 0.59 ถึง 0.86 และมีความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 

เทากับ 0.85  

 เครื่องมือสําหรับประเมินดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา  การเรียนรู

รวมกันเปนทีม ไดมีวิธีการสรางดังน้ี 

 4.  แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ

มาตรฐานแบบทั่วไป Cornell Critical Thinking test, Level Z (Ennis and Millman,1985) ใชวัด

การคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา รวมถึงผูใหญ ของปณิตา วรรณพิรุณ ซึ่งแปลเปนภาษาไทยโดยผูเช่ียวชาญดาน

ภาษา ศูนยการแปลและการลาม เฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน

คําถามแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 52 ขอคําถาม ใชเวลาในการทํา 50 นาที ในแบบวัดน้ีเปนการ

วัดองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 6 ดาน ไดแก 
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1.  การสรปุแบบนิรนัย (Infer and Judge Deductive Conclusions) หมายถึง 

ความสามารถในการนําหลักการใหญไปแตกเปนหลักการยอย โดยใชหลักการเหตุผลทางตรรกศาสตร

เพื่อสรุปที่ตามมาจากขอสรปุน้ันๆ ได 

2. การใหความหมาย (Semantics) หมายถึง ความสามารถในการบอกคําเหมือน 

หรือคําที่มีความหมายคลายกันได จําแนกและจัดกลุมสิ่งที่ เหมือนกันได สามารถใหนิยามเชิง

ปฏิบัติการและยกตัวอยางสิ่งที่ “ใช” และ “ ไมใช” ได 

3. การพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต  (Determine 

Credibility of Sources and Observation) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาความนาเช่ือถือ

ของแหลงขอมูล รายละเอียดของขอมูลโดยการ สังเกตและการแปลความหมายรวมกับการสังเกต  

การตัดสินผลของขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเองโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได 

4. การสรุปแบบอุปนัย (Infer and Judge Inductive Conclusions) หมายถึง 

ความสามารถในการหาเหตุผลเพ่ือนําไปสูขอสรุปโดยการยกตัวอยางรายละเอียดยอยๆ ของเน้ือหา

อยางครอบคลุมและเพียงพอที่จะสรุปและลงความเห็นจากขอสรุปน้ันๆได 

 5.  การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทํานาย (Induction Planning 

Experiments and Predict Probable Consequences) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา

ทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดจากแหลงขอมูลและหลักฐานที่มีอยูเพื่อนําไปสูการสรุปคําตอบที่

สมเหตุสมผล 

  6. การนิยามและการระบุขอสันนิษฐาน (Definition and Assumption Identification) 

หมายถึง ความสามารถในการใชเหตุผลเพื่อกําหนดปญหา ทําความตกลงเกี่ยวกับความหมายของคํา 

ขอความและกําหนดเกณฑอธิบายสามเหตุและระบุขอสันนิษฐานจากนิยามท่ีกําหนด ไวให 
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ตารางที่ 7 องคประกอบและขอคําถามแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณมาตรฐานแบบทั่วไป  

 

  ในการดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการคิดอยางมีวิจารณญาณการจัดกจิกรรมตาม

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรยีนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มีข้ันตอนการวิจัย

ดังน้ี 

  4.1 เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของคณะครุศาสตร  และ

ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ และเครือขายอินเทอรเน็ต 

    4.2  ช้ีแจงวิธีการทําแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ ใชแบบวัดการคิดอยางมี

วิจารณญาณมาตรฐานแบบทั่วไป Cornell Critical Thinking test, Level Z (Ennis and Millman, 1985) 

ใ ช วั ด ก า ร คิ ด อ ย า ง มี วิ จ า รณญ าณ สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ นป ล า ย                    

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงผูใหญ ของ ปณิตา วรรณพิรุณ ซึ่งแปลเปน

ภาษาไทยโดยผูเช่ียวชาญดานภาษา ศูนยการแปลและการลาม เฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใชบริการประเมินผลจากเว็บไซตของปณิตา วรรณพิรุณ มีวิธีการเขาทํา

แบบทดสอบ ดังน้ี  

  4.2.1 เขาไปทําแบบวัดที่ http:// www.e-learning.kmutnb.ac.th/ login/ 

index.php หรือ http://www.e-learning.kmutnb.ac.th/  

  4.2.2  เลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

                        4.2.3  เลือกทําแบบวัด Cornell Critical Thinkning Test Level-Z [SU] 

 4.3  ผูเรียนดําเนินการทําแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนคําถามแบบปรนัย 3 

ตัวเลือก จํานวน 52 ขอคําถาม ใชเวลาในการทํา 50 นาท ี

 

 องคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ ขอคําถาม คะแนน 

1. การสรุปแบบนิรนัย 1 -10 10 

2. การใหความหมาย 11 - 21 11 

3. การพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสงัเกต 22 - 25 4 

4. การสรุปแบบอปุนัย 26 - 38 13 

5. การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทํานาย 39 - 42 4 

6. การนิยามและการระบุขอสันนิษฐาน 43 - 52 10 

รวมคะแนน 6  องคประกอบ  52 
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 4.4  เมื่อสิ้นสุดการทําแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณแลว เก็บรวบรวมขอมูลและ

ทําการตรวจใหคะแนนจากแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการทดลอง โดยขอที่ตอบ

ถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน เต็ม 52 คะแนน  

5. แบบวัดการคิดแกปญหาของนกัศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 5.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือตํารา เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  

        5.2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อกําหนดเปนโครงสรางใน

แบบวัดและขอบเขตเน้ือหา ผูวิจัยสรางแบบวัดโดยเลอืกใชกระบวนการของเวียร (Weir, 1974) ใน

การสรางแบบวัดการคิดแกปญหา ซึ่งแบงออกเปน 4 ข้ันไดแก  

 ข้ันที่ 1 ข้ันต้ังปญหาหรือวิเคราะหประโยคที่เปนปญหา คือ กระบวนการข้ันแรก

ในการสามารถระบุถึงปญหา หรือ อปุสรรคที่แทจริงจากสถานการณที่กําหนดให 

 ข้ันที่ 2 ข้ันนิยามหาสาเหตุของปญหา คือ กระบวนการข้ันที่ 2 ที่สามารถวิเคราะห 

ไดถึงที่มาหรอืตนเหตุที่แทจรงิของปญหา โดยสามารถจําแนกไดวา อะไรคือสาเหตุที่สําคัญที่สุดของ

ปญหาในสถานการณทีก่ําหนดให 

 ข้ันที่ 3 ข้ันคนหาแนวทางการแกปญหา คือ กระบวนการข้ันที่สามที่สามารถ

เสนอวิธีการแกปญหา โดยการวิเคราะหจากสาเหตุและหาทางแกปญหา 

 ข้ันที่ 4 ข้ันพิสูจนคําตอบหรือผลลัพธที่ไดจากการแกไข คือ การตรวจสอบวิธีการ

แกปญหาที่ไดมาจากการวิเคราะหสาเหตุ โดยดูวาสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนจากสถานการณที่

กําหนดใหไดสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม  

               5.3 จัดสรางแบบวัดการคิดแกปญหาเลือกตอบใหคะแนนแบบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ 

แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบพรอมใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุง 

 

ตารางที่ 8 องคประกอบและขอคําถามแบบวัดการคิดแกปญหา  

 

 องคประกอบของการคิดแกปญหา ขอคําถาม คะแนน 

1  ขั้นตั้งปญหาหรือวิเคราะหประโยคที่เปนปญหา  1,2,4, 11, 17, 19 

23,26,28,29 
10 

2. ขั้นนิยามหาสาเหตุของปญหา   5,6,8,9,13,20,21,25 8 

3. ขั้นคนหาแนวทางการแกปญหา 7,12,22,24 4 

4. ขั้นพิสูจนคําตอบหรือผลลัพธที่ไดจากการแกไข 3,10.14,15,16,18,27,30 8 

รวมคะแนน 4  องคประกอบ 30 
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 5.4  นําแบบวัดที่ไดรับจากการปรับแกไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบและ

ประเมินแตละขอคําถาม สามารถวัดไดตามตรงกับเน้ือหาที่กําหนดหรือไม โดยใหคะแนนตามเกณฑ

แลวนําผลมาพิจารณาคะแนนของผูเช่ียวชาญในแตละขอมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง

สอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) และปรับปรุงพิจารณาตาม

เกณฑดังน้ี 

   เห็นวาสอดคลอง    ใหคะแนน +1 

   ไมแนใจ      ใหคะแนน   0 

   เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน  -1 

        การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลอง ของแบบวิเคราะหเอกสารที่ใชศึกษา

ความตองการโดยใชดัชนีความสอดคลอง( IOC ) คํานวณตามสูตร  

                                    IOC = 
N

R
 

     ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แบบทดสอบทั้ง  30  ขอ มีคา IOC  ต้ังแต 0.67 – 1.00  

แสดงวา ขอคําถาม มีความตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด   

             5.5  นําแบบวัดการคิดแกปญหาที่ผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญไปทดลองใช กับ

กลุมประชากร จํานวน 40 คน 

                5.6 นําแบบวัดการคิดแกปญหาที่นําไปทดลองใช มาหาความยากงายและอํานาจ

จําแนกที่กําหนด หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสูตร KR – 20 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  

แบบทดสอบทั้ง  30 ขอ มีคาความยากต้ังแต 0.36 – 0.72 มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง                 

0.42 – 0.86 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.83    

              6.  แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 6.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การทํางานรวมกันเปนทีมของนักศึกษา

และความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน

ความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม มาเปนประเด็นคําถาม ไดประมวลจากแนวคิดของ          

(Senge, 1994) 

 6.2  กําหนดลักษณะของการทํางานรวมกันเปนทีมของนักศึกษาเพ่ือวัดพฤติกรรมที่

นักศึกษาแสดงออกในการทํางานกลุม โดยกําหนดและปรับพฤติกรรมตางๆใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมาย ซึ่งไดกําหนดไว 5 ดานดังตอไปน้ี 
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  6.2.1  ดานการเตรียมความพรอมและความเขาใจในการเรียนเรียนรูรวมกันเปนทมี

  6.2.2 ดานทัศนคติในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 6.2.3  ดานการชวยเหลือการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 6.2.4  ดานการแสดงความคิดเห็นในทีม 

 6.2.5  ดานการสื่อสารในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

   6.3  สรางแบบประเมินการเรียนรูรวมกันเปนทีมใหครอบคลุมทั้ง 5 ดาน และกําหนด

อันดับคุณภาพเปน 5 ระดับ  

5 = มีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทมีมากทีสุ่ด     

4 = มีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทมีมาก  

3 = มีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทมีปานกลาง     

2 = มีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทมีพอใช  

1 = มีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทมีนอย 

 6.4 นําแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 30 ขอ เสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา และปรับปรุงให

เหมาะสม 

                  6.5  เสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจพิจารณาความตรงและสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

ของพฤติกรรมที่ตองการวัดในแตละดาน จํานวน 30 ขอโดยใหผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลอง

ระหวางแบบสอบถามกับพฤติกรรมที่ตองการวัดวาแตละขอวัดพฤติกรรมที่ตองการวัด และครอบคลมุ

หรือไม โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 +1 หมายถึง  เมื่อแนใจวาแบบสอบถามขอน้ันตรงกบัพฤติกรรมที่ตองการวัด 

   0 หมายถึง  เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามขอน้ันตรงกบัพฤติกรรมที่ตองการวัด 

 -1 หมายถึง   เมื่อแนใจวาแบบสอบถามขอน้ันไมตรงกบัพฤติกรรมที่ตองการวัด 

  จากน้ันวิเคราะหขอมลูหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความในแบบประเมินกับ 

พฤติกรรมที่ตองการวัดโดยใชสูตร I0C  

  ผลการวิเคราะหขอมลู พบวา แบบประเมินทั้ง 30 ขอ มีคา IOC  ต้ังแต  0.67 – 1.00  

แสดงวา แบบประเมินทัง้  30  ขอ วัดพฤติกรรมไดครอบคลมุและตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวัด 

      6.6  นําแบบประเมินทีผ่านการประเมินจากผูเช่ียวชาญไปทดลองใช กับกลุมประชากร

จํานวน 40 คน 

                6.7 นําแบบประเมินที่นําไปทดลองใช มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และ

คาความเช่ือมั่นของแบบประเมิน ผลการวิเคราะหคุณภาพ พบวา แบบประเมินมีคาอํานาจจําแนกราย

ขอ ต้ังแต 0.38 ถึง 0.82 และมีความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ .83 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 กําหนดกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

อยูในหมวดวิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตรตองไดเรียนในหมวด

วิชาชีพดังกลาว ระยะเวลาในการทดลองภาคปลายปการศึกษา 2556 ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 

(Sample Random Sampling) โดยใชสาขาเปนหนวยในการสุมไดกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาเคมี จํานวน 37 คน   

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองและ เก็บรวบรวมขอมูล โดยไดกําหนดรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เปนระยะเวลา 10 สัปดาห ในการทดลอง

ระหวาง วันที่ 8 มกราคม – 12 มีนาคม 2556  โดยแบงสัดสวนการเรียน 30 -70 % เปนการเรียนรูที่

ผสมกันระหวางการเรียนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนและการเรียนรูแบบออนไลนสวนใหญของเน้ือหา

และกิจกรรมนําเสนอผานออนไลนและมีบางสวนไดรวมทํากิจกรรมโดยตรงกับผูสอนและระหวาง

ผูเรียนดวยกันในช้ันเรียน เพื่อศึกษาผลการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา และการเรียนรู

รวมกันเปนทีม ของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา มีการดําเนินการทดลองประกอบไปดวยข้ันตอนดังน้ี 

  1.1 ข้ันเตรียมการ 

  1.1.1 ผูวิจัยนําจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงคณบดีคณะครุศาสตร 

เพื่อขอความรวมมือในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

  1.1.2  เตรียมสถานที่ในการทดลอง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 37 เครื่อง 

1.2 ข้ันดําเนินการทดลอง 

1.2.1  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน เกี่ยวกับการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา และการใชบทเรียนออนไลนวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) 

และการสมัครเปนสมาชิกแจงกําหนดเวลาตางๆ ช้ีแจงวัตถุประสงค การเขากลุม และทําการทดสอบ

กอนเรียน คือ วัดการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน วัดการคิดแกปญหากอนเรียน  

           1.2.2  ดําเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาจํานวน 10 สัปดาห ดังน้ี (รายละเอียดของแผนการเรียนรูดังภาคผนวก) 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา (ตอ) 
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ตารางที่ 9 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา (ตอ) 

 

 การประเมินผลระหวางเรียน ผูสอนทําการประเมินการคิดอยางมีวิจารณญาณ ประเมิน

การคิดแกปญหาและประเมินการเรียนรูรวมกันเปนทีมโดยผูสอนใชเกณฑการใหคะแนนแบบ                    

( Rubric Score) เพื่อจะไดทราบถึงพัฒนาการดานตางๆ ระหวางการทํากิจกรรมของผูเรียน    

            สัปดาหที่ 10 ผูเรียนทําการประเมินหลังเรียน 

1. ผูเรียนทําแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน จํานวน 52 ขอ (50 นาที) 

2. ผูเรียนทําแบบวัดการคิดแกปญหาหลังเรียน จํานวน 30 ขอ (30 นาที) 

3. ผูเรียนทําแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม จํานวน 30 ขอ                

(30 นาที) 

4. ผูเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ                      

จํานวน 20 ขอ (30 นาที) 
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ตารางที่ 10 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 
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 เก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษาที่ใชในการทดลองแลวนําผลการทดลองไปวิเคราะหขอมลู

ทางสถิติตอไป 

   การวิเคราะหขอมูล  

             1. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

   1.1 วิเคราะหหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําไป

เทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย   

  1.2 วิเคราะหหาคุณภาพของระบบจัดการเรียนรู (Learning Management System: 

LMS) ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาโดยการหา

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย   

  1.3 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนในรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย เพื่อแปลผล

เปนระดับความคิดเห็นของนักศึกษา   

  1.4 วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่มีตอ

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา โดยใชสถิติพื้นฐาน 

ไดแก คารอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

      1.5 วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดการคิดแกปญหาของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คา

รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

     1.6 วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมใน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา โดยใชสถิติพื้นฐาน 

ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย 

เพื่อแปลผลเปนระดับความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

  1.7 วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิด

แกปญหา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน โดยใชการทดสอบคาที (t-test 

แบบ Dependent Samples)  
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 2.  สถิติที่ใชวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  มี  3  กลุม ดังน้ี 

  2.1  สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2.2 สถิติที่ใชวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 

    2.2.1 เครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา  

         2.2.1.1 คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม และจุดประสงคใน

การวัด (IOC) ดวยการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ  

     2.2.1.2 คาอํานาจจําแนกรายขอของเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ โดยใชวิธีหาคา Item – total Correlation หาคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธอยางงายของ Pearson 

(Pearson Correlation)  โดยใชสูตร rxy   

     2.2.1.3 คาความเช่ือมั่นของแบบวัดความคิดเห็น โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α- Coefficient) 

    2.2.2 แบบทดสอบ 

     2.2.2.1 คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

และเน้ือหา (IOC) ดวยการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ  

         2.2.2.2 คาความยากงาย (P)  

        2.2.2.3 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชวิธีของเบรนแนน 

(Brennan)   

        2.2.2.4 คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยวิธีของโลเวท 

(Lovett)  

   2.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

          ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเน่ืองจาก

กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน จึงใชสถิติ T-test (Dependent Samples)  
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แผนภาพที่ 6 ข้ันการทดลองใชรปูแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

 กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรู

 รวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 

ขั้นตอนท่ี 4  การรับรองรูปแบบและนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ผูวิจัยไดดําเนินการ

ดังน้ี 

วัตถุประสงค 

              เพื่อนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  

ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

พัฒนาเครือ่งมอืเพือ่ใชในการทดลอง 

ประเมินจากผูเช่ียวชาญเพื่อหาคา  IOC 

หาประสทิธิภาพเครื่องมือสําหรับทําการทดลอง 

ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมี ของนักศึกษา

ระดับปรญิญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

สรปุผลการทดลอง  
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กลุมตัวอยาง 

             ผูทรงคุณวุฒิในการนําเสนอรูปแบบ จํานวน 5 ทาน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ดานการคิดแกปญหา ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ดานเน้ือหา ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานวิชาการใน

ระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

วิธีดําเนินการ  

1.  นําผลการประเมินจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาโดยการเขียนนําเสนอเปนเอกสาร (ราง) รูปแบบการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา  

2.  สรางแบบรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษา สําหรับผูทรงคุณวุฒิ             

3.  นํา (ราง) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทานโดยเปนผูทรงคุณวุฒิดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิดแกปญหาดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดาน

เน้ือหา ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา 

ไมนอยกวา 5 ป ประเมินรับรองรูปแบบทีพัฒนาข้ึน            

            4. ปรับ (ราง) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

 5. นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตอไป 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.  เอกสาร (ราง) รปูแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

 2.  แบบประเมินการนําเสนอรปูแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา  
การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจากการรับรองรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญตรวจสอบพิจารณาอีกครั้งและ

ปรับปรุงรูปแบบใหสอดคลองกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  โดยยึดหลักเกณฑ IOC คือ 1 มีความ

เหมาะสม 0 ไมแนใจ -1 ไมเห็นดวยกับรูปแบบ โดยเปนการคํานวณผลและนําคา IOC ที่เหมาะสมใน

แตละองคประกอบมีคาต้ังแต 0.5 ข้ึนไป ซึ่งแปลความหมายวารูปแบบมีความเหมาะสม  
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สงหนังสือขอความอนุเคราะหและเอกสาร (ราง ) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา 

2. ขอสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิตามข้ันตอนเพื่อตรวจสอบพิจารณาและรับรองรูปแบบเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

3. ปรับ (ราง) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ

 

แผนภาพที่ 7 ข้ันตอนการรับรองรปูแบบและนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

 การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

 แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / 

 ศึกษาศาสตร 

ขั้นตอนที่ 4  การรับรองรูปแบบและนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ครศาสตร / ศึกษาศาสตร 

นําผลการประเมินจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาโดยการ

เขียนนําเสนอเปนเอกสาร (ราง )รูปแบบการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

สรางแบบรับรองรูปแบบการเรียนการสอน 

นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรรวมกันเปนทีมไปใหผทรงคณวฒิ  5 ทานพิจารณา 

เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรบัรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

นําขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรงุแกไข 

นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / 

ศึกษาศาสตร เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตอไป
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 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรู

รวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร สรุปไดดังภาพ 

 

ขั้นตอนการวิจัย              กระบวนการ / การดําเนินงาน     ผลดําเนินการวิจัย 

 

แผนภาพที่  8 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

 เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

 แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / 

 ศึกษาศาสตร 
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แผนภาพที่  8 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

 เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

 แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / 

 ศึกษาศาสตร (ตอ) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และ

การเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรผูวิจัยไดแบงตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยโดยนําเสนอผลเปน 2 ตอนดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกนั

โดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปน

ทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ไดแสดงรายละเอียดดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 1. ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน                

การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในระดับอุดมศึกษา               

ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา  ดานวิธีสอน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

  1.1  ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผู เช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน  ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน ในระดับอุดมศึกษา 

    1.1.1  ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน พบวา เปนเทคนิคการปรับหองเรียนอยางหน่ึง  รูปแบบเปนการจัดกิจกรรมตางๆ 

ผสมผสานระหวาง ผูสอนเปนผูนําในการเรียนในช้ันเรียนปกติ และ ผูเรียนเปนผูนําในการเรียนการ

สอนแบบออนไลนผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี  

     1.  การเรียนการสอนแบบผสมผสานมีองคประกอบ ดังน้ี 1) การเรียนใน

ช้ันเรียนโดยผูสอนบรรยาย 2) การเรียนตามอัตราการเรียนรูของผูเรียน เปนการจัดการเรียนการสอน

ที่สอดคลองกับประสบการณของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองตามความสามารถสวนบุคคล 
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3) การเรียนแบบรวมมือ การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนประกอบดวย จดหมายอิเล็กทรอนิกส การ

สนทนา 4) การประเมินผล วัดและประเมินผลเปนไปตามวัตถุประสงค 5) อุปกรณสนับสนุนอุปกรณที่

ใชสนับสนุนบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน 

    2. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ควรจัดในสัดสวน (การเรียนในช้ันเรียนและการเรียน                  

แบบออนไลน) การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางออนไลน กับการเรียนการสอนแบบ

เผชิญหนาในช้ันเรียน สัดสวน ข้ึนอยูกับเน้ือหา วัตถุประสงค ความพรอมของผูเรียน ในรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สัดสวน 30: 70 หรือ 50: 50 

   3.  การเรียนการสอนแบบผสมผสานควรมีข้ันตอนการดําเนินการเรียน

การสอน 1. การวิเคราะห 2. การออกแบบกิจกรรมและทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู  3. ข้ันการ

ประเมินผลการเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 4. เครื่องมือบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิด

อยางมีวิจารณญาณ คือ การสืบคน (Search Engine) แหลงความรูตางๆ ที่ผูเรียนสามารถเช่ือมโยง

ความรูตางๆ และสําคัญ จะตองมีเครื่องมือที่ ตอบสนองความสะดวกใหผูเรียนในการ สงงานการ

รายงานผลติดตามความกาวหนาใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น เชน เว็บบอรด ใชเพื่อสงการบาน 

  5.  เครื่องมือบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิด

แกปญหา คือ สังคมออนไลน (Social Network) ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดไดฝกคิดแกปญหา 

เชนเว็บบอรด หองสนทนาเพราะการคิดแกปญหาตองเกิดจากความคิดที่หลากหลาย แผนที่ความคิด 

หรือ ผังมโนภาพ (Mind Mapping) 

 6.  เครื่องมือบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ชวยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Courseware) ตางๆ บทเรียนที่สรางข้ึนสําหรับการเรียน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 7. บทบาทของผู เรียนและผูสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน คือ บทบาทของผูสอน มีหนาที่ใหคําแนะนํา เปนผูฝก และเปนผูสนับสนุน ใหผูเรียนเรียนรู

ดวยตนเองและเขาชวยเหลือผูเรียนแกปญหาที่ยากและตองคลายความวิตกกังวลใหกับผูเรียน              

สวนบทบาทผูเรียน ตองรับผิดชอบ เพราะตองเรียนรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียนเรียนตามกิจกรรมที่

กําหนด 

  8.  การจัดกลุมผูเรียนในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

เพื่อนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ควรมีการจัดกลุม            

3 – 5 คน ในการทํางานกลุม มีการแบงผูเรียนออกเปนทีมมีความรับผิดชอบรวมกัน 
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  9.  การเรียนการสอนแบบผสมผสานควรมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให

ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สื่อการเรียน

การสอนที่ใชตองเปนสื่อที่ทันสมัย อยูในความสนใจของผูเรียน ในปจจุบัน มีวีดิทัศน สื่อออนไลน สื่อ

ประเภทปฏิสัมพันธ แลวแตบริบทของแตละเน้ือหา 

       10.  การวัดและประเมินผลดานการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกัน ควรใชวิธีการ คือ ประเมินตามสภาพจริง เพราะสิ่งที่สะทอนความเปนจริงที่ดีที่สุด เปน

การกระทํา การแสดงออกหลายๆ ดานของนักเรียนตามสภาพความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน 

การประเมินตองมีหลักเกณฑ มีวิธีการ เชน การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ การตรวจงาน 

การรายงานตนเอง เพื่อใหเห็นขอมูลแบบผสมผสาน ทั้งแบบปริมาณ   และคุณภาพ เปนตน 

                   1.1.2  ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญดานเน้ือหา  ผลการ

สัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา  

 1. หนวยการเรียนรูในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา เหมาะที่จะนํามาจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เปนเน้ือหาลักษณะความรูความจํา ความ

เขาใจคือ หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรทําความเขาใจกับ

ผูเรียนกอน หนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา ผูสอนตองดูแลตลอด 

หลักการทฤษฏี และเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดี การสื่อสารลักษณะตางๆ ปญหาของการสื่อสารใหผูเรียน

ไดเรียนรูทํากิจกรรมกลุม หนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน หนวยที่ 4  ความรูพื้นฐานในการผลิตและ

ใชสื่อการเรียนการสอน 

  2. หนวยการเรียนรูในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาเหมาะที่จะนํามาจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน คือเน้ือหาหนวยที่ 5 นวัตกรรม

การศึกษา หนวยที่ 6เทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยที่ 7 แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 

เพราะเปนเน้ือหาที่มีปริมาณเน้ือหาเยอะ หรือเปนเน้ือหาที่ผูเรียน ไมสามารถสัมผัสของจริงได คือใช

ออนไลนมาเปนประโยชนตรงน้ีได เชนดาวเทียม หรือไมสามารถสาธิตได อุปกรณแพงเกินไป 

             3. หนวยการเรียนรูในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาเหมาะที่จะนํามาจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (การเรียนในช้ันเรียน และการเรียน

แบบออนไลน) คือเปนการใหผูเรียนไดฝก ในหนวยการเรียนที่ตองฝกมากๆ แตในความเปนจริงการ

เรียนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนผูเรียนไมสามารถฝกไดเยอะขนาดน้ัน จึงไดนําการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน เขามาชวยในการแกปญหา 

                  4. เน้ือหาที่ควรเนน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และ

ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ข้ึนอยูกับเน้ือหา ของหนวยการเรียนรู และวัตถุประสงค 
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                  5. เน้ือหาที่ควรเนนการเรียนรูรวมกันเปนทีมและควรออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอน คือ ทุกหนวยการเรียนรู หนวยที่ 1 – 7 ทุกหัวขอตองทํางานเปนทีม แบงกลุม

แกปญหาการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

                6. การจัดการเรียนดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษานํามาใชกับ

เน้ือหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได และตองดูความเหมาะสมของ

เน้ือหาและวัตถุประสงคการเรียนและกิจกรรมที่ใชสอนในหนวยน้ันๆ 

                             7. เน้ือหา 7 หนวยการเรียนรูมีความเหมาะสม และครอบคลุม ในการ

สรางเปนกรณีศึกษา ได คือ ตองดูที่หนวยการเรียนรูและข้ันตอนของกรณีศึกษาแลวนํามาการ

ออกแบบในการจัดการเรียนการสอน        

                             8. สัดสวนในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลนควรจัดกี่ครั้งและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบเผชิญหนาในช้ันเรียนควรจัดกี่ครั้ง คือ การเรียนการสอนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนตองเจอกัน

บอย ๆ ผูสอน แนะแนวทางในการแกปญหา และข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเน้ือหา ของหนวยการ

เรียนรู และกิจกรรม 

  9.  การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาใชเน้ือหาผานสื่อคอมพิวเตอร สื่อ

ของจริง สื่อภาพ สื่อเสียง สื่อมัลติมีเดียและใหสอดคลองกับเน้ือหา 

                   10. การเรียนการสอนดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาควรใชวิธีการ

ประเมินผล ในเน้ือหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คือ ประเมินตาม

สภาพจริง ประเมินทุกข้ันตอน ผูเรียนสามารถทราบความกาวหนา ใหดูเน้ือหาดวย แบบประเมิน

อาจจะไมเหมือนกัน เชนการสังเกต ประเมินจากการทํางาน แบบทดสอบ 

            1.1.3  ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเ ช่ียวชาญดานวิธีสอน  ผลการ

สัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานวิธีสอน พบวา 

                1. การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาใน รายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานํามาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (การเรียนในช้ันเรียน 

การเรียนแบบออนไลน) มีความเหมาะสม กรณีศึกษาตองมีการออกแบบที่ดี มีการคิดแกปญหา เพ่ือ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม เขามาดวย ใน

ขณะเดียวกัน การเรียนรูรวมกันก็กํากับไวอยูแลว มีความเปนไปได แตกรณีศึกษาตองเปนสิ่งที่ทาทาย

ในการเรียนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียน แบบออนไลนกรณีศึกษาออกแบบใหนาสนใจ 

  2. การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีสวนชวยสงเสริมในเรื่องการคิด

อยางมีวิจารณญาณ โดยมีสถานการณ เรื่องราวใหผูเรียนไดชวยกันคิด ผูสอนตองคอยกระตุนผูเรียน
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เกิดความกระตือรือรนมีทักษะการคิดเพิ่มมากข้ึนสามารถวิเคราะหสังเคราะหความรูเพื่อประยุกตใช

แกปญหาตางๆ สถานการณที่นําเสนอควรจะสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน  

               3.  การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีสวนชวยสงเสริมในเรื่องการคิด

แกปญหา นักศึกษาก็จะไดแกปญหาได ในมุมของการทํางานรวมกันได และข้ึนอยูกับการออกแบบ

ของผูสอนดวย 

                4.  การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีสวนชวยสงเสริมในการเรียนรู

รวมกันเปนทีมเปนการนําเสนอประเด็น หรือสถานการณตาง ๆ คือ โดยปกติแลวผูเรียน ถาคิดคน

เดียวโดยพ้ืนฐานและประสบการณจะมองไมคลอบคุม มองมุมแคบ ถาคิด หลายคน ก็จะไดชวยกันคิด 

คิดหลายๆ มุม ไดสะทอนความคิด ประเด็นตางๆที่ ไดกวางขวางข้ึน 

               5.  ข้ันตอนการเรียนรูรวมกันและข้ันตอนการเรียนรูดวยใชกรณีศึกษา

นํามาบูรณาการเขาดวยกัน ใหเห็นเปนข้ันเดียวกัน แลวจะนําไปสูการออกแบบกิจกรรม ได 7 ข้ันตอน 

ดังน้ี 

 ข้ันดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี  

ข้ันที่ 1   รวมกันศึกษากรณีศึกษา                   

ข้ันที่ 2   รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง  

ข้ันที่ 3   สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน  

ข้ันที่ 4   แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู  

ข้ันที่ 5   ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได   

ข้ันที่ 6   สรุปและรายงานผล  

ข้ันที่ 7   นําเสนอผลงานและประเมินผล 

 6. การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาควรมีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู ในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา คือ การพัฒนา

กระบวนการคิดโดยทั่วไปเราจะตองเนนใหผู เรียนไดฝกกระบวนการคิด เริ่มประเมินต้ังแต 

สถานการณปญหาที่นําเสนอ มีประเด็นที่ผูเรียนชวยกันสรปุ หรือสาระสําคัญไดชัดเจน เปนสิ่งแรกที่

จะตองดู แลวตรงตามวัตถุประสงคหรือไม มีการประเมินระหวางเรียน หรือหลังเรียน เปนการทดสอบ 

และมีการบันทึกระหวางการทํางานกลุม ดูช้ินงาน และกระบวนการทํางานกลุม 

   1.2  ผลการศึกษาความตองการในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร /ศึกษาศาสตร 
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      ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

    ผูวิจัยไดสอบถามความตองการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร /

ศึกษาศาสตรดานการจัดช้ันเรียนในการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา ดานผูสอน ดานผูเรียน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 76.60 มี

อายุ 19 - 21 ป รอยละ 85.20 รองลงมา อายุ  16 -18 ปรอยละ  12.50  เรียนอยูในระดับช้ันปที่ 3  

รอยละ  54.70  และเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร รอยละ 100.00 

   ตอนที่ 2 ความตองการในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 

ตารางที่ 11 ระดับความตองการในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี N = 128 

 

ขอความ 
ระดับความตองการ 

X  .D.S  แปลผล 

ดานการจัด ช้ัน เ รียนในการเรียน รู รายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

1. การจัดชั้นเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา โดยใหผูเรียนเขากลุมทํางานรวมกันเปนทีมและมี

ความรับผิดชอบตอการทํางานรวมกัน 4.23 0.68 

 

 

 

มาก 

2.  ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกเตรียมผลิตส่ือการเรียน การสอนที่

ทันสมัย 3.99 0.61 

 

มาก 

3 จัดใหมีแหลงการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและแบบออนไลน 3.88 0.69 มาก 

4.  มีส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการ จัดการเรียน

การสอน 4.12 0.73 

 

มาก 

5. มีการจัดชั้นเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา โดยผูสอนสรางบรรยากาศ ในชั้นเรียนไมใหเครียดหา

กิจกรรมที่หลากหลาย มาใหผูเรียนไดเรียนรู 

 

 

4.26 

 

 

0.76 

 

 

มาก 
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ตารางที่ 11 ระดับความตองการในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี N = 128 (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความตองการ 

X  .D.S  แปลผล  

 

 

 

 

6. ผูสอนและผูเรียนมีความเปนกันเองทั้งในช้ันเรียนและ แบบ

ออนไลน 4.42 0.71 

 

มาก 

7.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในช้ันเรียน ในรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (วิชาชีพคร)ู 
4.13 0.62 

 

 

มาก 

8.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน เชน 

การศึกษาเน้ือหา และการสอนบนเว็บฯลฯ ในรายวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (วิชาชีพคร)ู 

3.90 0.73 

 

 

 

มาก 

9.  มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ( ในช้ันเรียน และ

แบบออนไลน ) ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา (วิชาชีพคร)ู 3.98 0.74 

 

 

มาก 

เฉล่ียรายดาน 4.10 0.42 มาก 

ดานผูสอน 

10. ผูสอนควรแจงจุดประสงคและวิธีการประเมินใหผูเรียนไดทราบ

กอน ทุกครั้ง 4.27 0.67 

 

 

มาก 

11. ผูสอนสามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ ที่นาสนใจ 

เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจเน้ือหาวิชาที่เรียนและสามารถเชื่อมโยง

ความรูน้ันสูการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 4.33 0.68 

 

 

มาก 

12.ผูสอนควรจัดกิจกรรมการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถคิด

วิเคราะห รูจักการใชเหตุผลในการตอบคําถาม 4.19 0.67 

 

มาก 

13. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักแกปญหา

ในกรณีศึกษาแบบตางๆได 4.10 0.70 

 

มาก 

14. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู

รวมกัน เปนทีม โดยทุกคนในทีมจะตองเขาใจในบทบาท หนาที่และ

ความรับผิดชอบของตนเอง 

4.18 0.74 

 

 

 

มาก 
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ตารางที่ 11 ระดับความตองการในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี N = 128 (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความตองการ 

X  .D.S  แปลผล 

15. ผูสอนควรจัดแหลงความรูจากแหลงตางๆ ใหกับผูเรียน เชนใน

เว็บไซด หนังสืออิเล็กทรอนิกสวีดีโอวิทย ุ โทรทัศน ฯลฯ 
4.20 0.75 

 

 

มาก 

16. ผูสอนควรสรุปสาระสําคัญของบทเรียนหลังจากสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแตละช่ัวโมง                 4.21 0.74 

 

มาก 

17. ผูสอนควรประเมินโดยทดสอบหลังจบช่ัวโมงสอนทุกครั้ง 
3.69 0.80 

 

มาก 

เฉล่ียรายดาน 4.14 0.44 มาก 

ดานผูเรียน 

18.ผูเรียนตองการใหมีการปฐมนิเทศกอนเรียนในชั้นเรียน 4.16 0.77 

 

มาก 

19. ผูเรียนตองการใหมีการปฐมนิเทศกอนเรียนแบบออนไลน 

4.04 0.75 

 

มาก 

20. ผูเรียนตองการใหมีการอภิปรายรวมกันและมีการส่ือสาร

ระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันและผูเรียนกับผูสอน ผานเครื่องมือ

บนเครือขายอินเทอรเน็ต เชน กระดานสนทนา ( Web Board ) 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E –mail) หองสนทนาบนเครือขาย (Chat 

Room) ฯลฯ 4.09 0.77 

 

 

 

มาก 

21.ผูเรียนควรมีการคนควาเพิ่มเติมจากส่ือตางๆ นอกเหนือจากส่ือ

การสอนของครูเพื่อใหเกิดความรูใหม ๆ 4.16 0.73 

 

มาก 

22. ผูเรียนตองการเรียนโดยมีการนํากรณีศึกษาตางๆ ซ่ึงคลายคลึง

กับ ชีวิตจริงมาใหผูเรียนไดเรียนรู 4.22 0.65 มาก 

23. ผูเรียนตองการแสดงความคิดเห็นขณะในการเรียนในช้ันเรียน

และแบบออนไลน 4.08 0.67 มาก 

24. ผูเรียนตองการเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เชน 

วิธีการเรียนรูแบบคนพบ วิธีการเรียนรูแบบบรรยาย วิธีการเรียนรู

รวมกัน วิธีการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 4.21 0.72 

 

มาก 
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ตารางที่ 11 ระดับความตองการในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี N = 128 (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความตองการ 

X  .D.S  แปลผล 

25.  ผูเรียนตองการใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนเรื่องการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา 4.23 0.69 

 

มาก 

26. ผูเรียนตองการเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางการศึกษา และ ทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหผูเรียนได

เรียนรู ถึงวิธีการทํางานรวมกัน  เปนทีม 4.24 0.70 

 

มาก 

27. ผูเรียนตองการใหมีการทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความรู

ของผูเรียน และทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความกาวหนาในการ

เรียนในชั้นเรียน 4.00 0.71 

 

มาก 

28.  ผูเรียนตองการใหมีการทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความรู

ของผูเรียน และทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความกาวหนาในการ

เรียนในรูปแบบออนไลน 4.02 0.75 

 

มาก 

เฉล่ียรายดาน 4.13 0.48 มาก 

โดยรวม 4.13 0.38 มาก 

 

 จากตารางที่ 11  พบวา ความตองการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยรวมและรายดานทั้ง 3 ดาน คือ ดานการจัดช้ัน

เรียนในการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาดานผูสอน และดาน

ผูเรียนมีความตองการอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี

ความตองการความจําเปนอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 6 ผูสอนและผูเรียน

มีความเปนกันเองทั้งในช้ันเรียนและแบบออนไลน รองลงมาคือขอ 11 ผูสอนสามารถประยุกตใช

เทคนิคการสอนแบบตางๆ ที่นาสนใจ เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจเน้ือหาวิชาที่เรียนและสามารถเช่ือมโยง

ความรูน้ันสูการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได สวนขอที่คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 17 ผูสอนควร

ประเมินโดยทดสอบหลังจบช่ัวโมงสอนทุกครั้ง 

  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ในยุคศตวรรษที่ 21 หองเรียนควรสงเสริมการเรียนรูโดยมีอุปกรณ หรือสื่อ

การเรียนการสอนที่ทันสมัย สรางบรรยากาศในช้ันเรียนเปนกันเอง  

2. การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนเปนกลุมควรเนนการเรียนแบบการเรียนรู

รวมกัน เพราะจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ผูสอน และสรางความสามัคคีใหกับผูเรียน 
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3. มีการจัดการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือใหผูเรียนไดเปลี่ยนจากการเรียนในช้ัน

เรียนแบบเดิมๆ  ที่ครูบรรยายเพียงอยางเดียว ควรนําสื่อการเรียนการสอนแบบ E –Learning มาใชก็

จะทําใหผูเรียนรูสึกต่ืนเตน อยากรูอยากเรียนมากข้ึน  

4. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ควรฝกใหผูเรียนสืบคนขอมูลจาก

อินเทอรเน็ต และใชเครื่องมือตางๆบนออนไลนเพื่อเตรียมความพรอมในการเรียน 

5. การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติควรมีสื่อการเรียนการสอนที่

หลากหลาย จะทําใหการเรียนรูนาสนใจย่ิงข้ึน ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ  มีการแสดงความ

คิดเห็น และ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและมีเกมมาสอดแทรกในการเรียนดวย 

6. การเรียนการสอนแบบออนไลน หนาเว็บ และสีสันของเว็บควรมีสีสันที่

สวยงาม อานงาย ดูแลวสบายตา ตัวหนังสือพอดี ไมเล็ก ไมใหญเกินไป  

7. มีการติดตอสื่อสาร ผาน Face Book  Tablet และเครื่องมือสื่อสารตางๆ ใน

การเรียนแบบ E –Learningเชน กระดานเสวนา หองสนทนา กระดานขาว เปนตน 

8. การเรียนการสอนควรใชกรณีศึกษา ใหเขากับเน้ือหา หรือใหสอดคลองกับ

ชีวิตประจําวันและเน้ือหาที่เรียนจะทําใหผูเรียนไดฝกแกปญหาจากสถานการณตางๆ และชวยสงเสรมิ

ใหผูเรียนเกิดการคิด 

   1.3  ผลประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรู

รวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 1.3.1  ผลการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษามีผลจากการสังเคราะหและพัฒนาตามข้ันตอนและองคประกอบของรูปแบบ

ดังน้ี รูปแบบ มี 5 องคประกอบ คือ ผูสอน ผูเรียน กรณีศึกษา เทคโนโลยี สภาพแวดลอมในการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน มี 7 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัย

ปญหาโดยการระดมสมอง ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู 

/เปลี่ยนแปลงความรู  ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได ข้ันที่ 6 สรุปและรายงาน

ผล ข้ันที่  7 นําเสนอผลงานไดรางรูปแบบดังน้ี 
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แผนภาพที่ 9 รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช 

 

   1.3.2  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกัน 

 

ตารางที่ 12  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

 กรณีศึกษา  

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลผล  

องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ( ดานปจจัยนําเขา )     

1.  ผูสอน    4.75 0.45 มากที่สุด  

2.  ผูเรียน  4.58 0.51 มากที่สุด  

3.  กรณีศึกษา  4.50 0.67 มากที่สุด  

4.  การเรียนรูรวมกัน 4.50 0.80 มากที่สุด  

5.  เทคโนโลยี   4.67 0.49 มากที่สุด  

ผลป้อนกลบั 

กระบวนการ 
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ตารางที่ 12  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

 กรณีศึกษา (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลผล  

6.  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   4.67 0.49 มากที่สุด  

7.  ประเมินผล 4.00 1.13 มาก  

เฉลี่ยรายดาน 4.52 0.70 มากท่ีสุด  

กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน ( ดานกระบวนการ ) 

1.  ข้ันปฐมนิเทศนักศึกษา  4.58 0.51 มากที่สุด  

2.  ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4.67 0.49 มากที่สุด  

3.  ข้ันการวัดและประเมินผล 4.25 0.62 มาก  

เฉลี่ยรายดาน 4.50 0.56 มากท่ีสุด  

ความเหมาะสมในการนําไปใช  (ดานปจจัยนําออก ) 

1. ความเหมาะสมตอการสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 4.50 0.52 มากที่สุด  

2. ความเหมาะสมตอการสงเสริมการคิดแกปญหา              4.42 0.51 มาก  

3. ความเหมาะสมตอการสงเสริมการเรียนรูรวมกันเปนทีม 4.42 0.51 มาก  

เฉลี่ยรายดาน 4.42 0.51 มาก  

ผลปอนกลับ 4.42 0.51 มาก  

ความเหมาะสมของรูปแบบที่จะนําไปทดลองใช 4.58 0.51 มากที่สุด  

 

 จากตารางที่ 12 พบวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษามีความเหมาะสมดานองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ปจจัย

นําเขา) อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52,  S.D. = 0.70)  ดานกระบวนการของรูปแบบการเรียนการ

สอน (ดานกระบวนการ ) อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50,  S.D. = 0.56)  ดานความเหมาะสมใน

การนําไปใช ( ดานปจจัยนําออก) อยู ในระดับมาก ( X  = 4.42, S.D. = 0.51) และความเหมาะสม

ของรูปแบบที่จะนําไปทดลองใชอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.58, S.D. = 0.51) สวนความเหมาะสม

ดานผลปอนกลับอยูในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.51) 
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  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญโดยสรุปไดดังน้ี 

 1.  องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  

  การเรียนรูรวมกันและการประเมินผลเปนกระบวนการเปนผลจากการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ัน ควรอยูในข้ันตอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและ

องคประกอบที่ดีควรแยกออกจากกันใหชัดเจนในการเขียนอธิบายรายละเอียดของรูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 2.  กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน  

  2.2.1 การปฐมนิเทศเปนการแนะนําวิธีการใชเทคโนโลยีตางๆที่จะใชในการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน รวมทั้งการเตรียมตัวผูเรียนในการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาและ

การเตรียมแกไขของความขัดแยงในกลุม มีเทคนิคการระดมความคิด มีการแบงบทบาทหนาที่ในทีม 

   2.2.2  ข้ันการประเมินผลสามารถวัดไดทั้ง ออนไลนและ ในช้ันเรียนปกติ 

   2.2.3  การสงเสริมการเรียนรูรวมกันควรกําหนดกติกาการใหคะแนนการ

ทํางานกลุมดวยไมใชใหคะแนนสอบเพียงอยางเดียว คะแนนการทํางานกลุมตองหาทางการสงเสริม

การชวยเหลือกันในกลุม และสงเสริมสมาชิกในกลุมตองพึ่งพากันในการทํางาน จะชวยกระบวนการ

กลุมไดดี 

 

ตารางที่ 13 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาดานข้ันตอนดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม  

X  .D.S  แปลผล  

ข้ันตอนดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา     

ขั้นที่ 1  รวมกันศึกษากรณีศึกษา   4.58 0.67 มากที่สุด  

ขั้นที่ 2  รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง 4.42 0.67 มาก  

ขั้นที่ 3  สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน    4.58 0.67 มากที่สุด  

ขั้นที่ 4  แลกเปล่ียนความรู/เปล่ียนแปลงความรู    4.67 0.65 มากที่สุด  

ขั้นที่ 5  ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได 4.42 0.67 มาก  

ขั้นที่ 6  สรุปและรายงานผล   4.50 0.67 มากที่สุด  

ขั้นที่ 7  นําเสนอผลงานและประเมินผล  4.33 0.65 มาก  

เฉล่ียรวม 4.50 0.65 มากที่สุด  
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 จากตารางที่ 13 พบวาเฉลี่ยรวมดานข้ันตอนดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50,S.D. = 0.65) โดยคาเฉลี่ยความเหมาะสม

สูงสุด 3 อันดับ คือ ข้ันที่ 4  แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู ( X = 4.67, S.D. = 0.65) ข้ันที่ 

1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา ( X = 4.58,  S.D. = 0.67) ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน 

( X = 4.58, S.D. = 0.67) และ ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล ( X = 4.50,  S.D. = 0.67) ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญโดยสรุป ดังน้ี การเรียนการสอนแตละข้ันควรใช

เวลาใหเหมาะสมและสิ่งที่สําคัญผูสอนควรมีการติดตามผลในการระดมสมอง โดยมีการจดบันทึกใน

การทํากิจกรรมรวมกันในแตละสัปดาห 

 

ตารางที่ 14 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนบทเรียนออนไลน 

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลผล  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนบทเรียนออนไลนควร

ประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปน้ี     

1.ข้ันตอนวิธีการเรียนการสอน 4.58 0.51 มากที่สุด  

2. จุดประสงคการเรียนรู 4.58 0.51 มากที่สุด  

3.  เน้ือหา 4.58 0.51 มากที่สุด  

4  หองสนทนา /ผังความคิด / เว็บบอรด ฯลฯไวสําหรับแลกเปลี่ยน

เรียนรู แสดงความคิดเห็น สงงาน 4.58 0.51 มากที่สุด  

5 จัดแหลงการเช่ือมโยงจากแหลงความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

บทเรียนในรูปแบบอินเตอรเน็ต  e – book วีดีโอ เปนตน 4.50 0.52 มากที่สุด  

6 การแจงผลการทดสอบกอนเรียน 4.75 0.45 มากที่สุด  

เฉลี่ยรวม 4.60 0.49 มากท่ีสุด  

 

 จากตารางที่ 14 พบวาเฉลี่ยรวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบน

บทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.60,S.D. = 0.49) โดยคาเฉลี่ยความ

เหมาะสมสูงสุด 3 อันดับ คือ การแจงผลการทดสอบกอนเรียน ( X = 4.75, S.D. = 0.45) ข้ันตอน

วิธีการเรียนการสอน ( X = 4.58,  S.D. = 0.51) จุดประสงคการเรียนรู ( X = 4.58, S.D. = 0.51) 

เน้ือหา ( X = 4.58,  S.D. = 0.51) หองสนทนา /ผังความคิด / เว็บบอรด ฯลฯไวสําหรับแลกเปลี่ยน
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เรียนรู แสดงความคิดเห็น สงงาน ( X = 4.58,  S.D. = 0.51) จัดแหลงการเช่ือมโยงจากแหลงความรู

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับบทเรียนในรูปแบบอินเตอรเน็ต E – Book วีดีโอ เปนตน ( X = 4.50,  S.D. = 

0.52) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 15 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลผล  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ควรประกอบไปดวย

องคประกอบดังตอไปน้ี     

1 แจงข้ันตอนวิธีการเรียนการสอน 4.67 0.49 มากที่สุด  

2 แจงจุดประสงคการเรียนรู 4.67 0.49 มากที่สุด  

3  อธิบายเน้ือหา 4.67 0.49 มากที่สุด  

4  ปอนคําถามเพื่อใหผู เรียนไดแสดงความคิดเห็นและชวยกัน 

วิเคราะห และแกปญหารวมกัน 4.58 0.51 มากที่สุด  

5  กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4.58 0.51 มากที่สุด  

เฉลี่ยรวม 4.63 0.49 มากท่ีสุด  

 

 จากตารางที่ 15 พบวาเฉลี่ยรวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรยีน

มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.49) โดยคาเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด 3 

อันดับ คือ แจงข้ันตอนวิธีการเรียนการสอน ( X = 4.67,S.D. = 0.49) แจงจุดประสงคการเรียนรู 

( X = 4.67,S.D.= 0.49) อธิบายเน้ือหา ( X = 4.67,S.D. = 0.49) ปอนคําถามเพ่ือใหผูเรียนไดแสดง

ความคิดเห็นและชวยกัน วิเคราะห และแกปญหารวมกัน ( X  = 4.58,S.D. = 0.51) กิจกรรมการ

เรียนการสอนที่หลากหลาย ( X  = 4.58,S.D. = 0.51) ตามลําดับ 
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   1.3.3  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 

ตารางที่  16 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

 การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลผล  

1. สาระสําคัญ     

   1.1 คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูมีความสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 4.58 0.51 มากที่สุด  

2. จุดประสงคการเรียนรู  

2.1 สอดคลองกับเน้ือหา  4.67 0.49 มากที่สุด  

2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.42 0.51 มาก  

2.3 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอนและการประเมิน 4.50 0.52 มากที่สุด  

3. เน้ือหา 

3.1 สอดคลองกับหนวยการเรียนรูและสามารถใหผูเรียนเกิด 

การคิดอยางมีวิจารณญาณการคิดแกปญหาและการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม 4.58 0.51 มากที่สุด  

 3.2 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล 4.67 0.49 มากที่สุด  

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาสอดคลองกับ

เน้ือหา 4.58 0.51 มากที่สุด  

4.2 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาชวยใหผูเรียนเกิด

การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหาและการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม 4.58 0.67 มากที่สุด  

4.3 กรณีศึกษาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       4.3.1 กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ครูพรอมจะพัฒนาตนเองหรือไม?   4.42 0.67 มาก  

       4.3.2 กรณีศึกษาที่ 2 เรื่อง การสื่อสารของคร ู 4.58 0.67 มากที่สุด  
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ตารางที่  16 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

 การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลผล  

             4.3.3 กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง จะเลือกสื่อการเรียนการ

สอนอยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู 4.67 0.65 มากที่สุด 

 

             4.3.4 กรณีศึกษาที่ 4เรื่องความกังวลของครูสมใจ       4.42 0.67 มาก  

     4.4 การต้ังคําถามใหมีความสอดคลองกับกรณีศึกษา ดังน้ี 

         4.4.1 จากกรณีศึกษามีปญหาอะไรบาง 4.50 0.67 มากที่สุด 

 

         4.4.2 สาเหตุหลักของปญหานี้นาจะมาจากอะไร 4.33 0.65 มาก  

         4.4.3 ทางเลือกที่นํามาใชในการแกปญหาเลือกวิธีใด เพราะ

เหตุใดจึงเลือกวิธีการน้ัน จงอธิบายพรอมเหตุผล 4.50 0.52 มากที่สุด  

        4.4.4 มีวิธีใดบางที่สามารถเปนไปได และนํามาใชในการ

แกปญหา 4.25 0.62 มาก  

         4.4.5 ประเมินและตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาที่พิจารณา

แลวเห็นวาเหมาะสมที่สุด 4.33 0.49 มาก  

         4.4.6 สรุปวิธีการในการแกไขปญหาที่ดีที่สุดและเหมาะสม

ที่สุดเปนอยางไร  4.50 0.90 มากที่สุด  

5. สื่อการเรียนการสอน 

5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.50 0.52 มากที่สุด  

6. การประเมินผล 

6.1 ผูเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 4.58 0.51 มากที่สุด  

6.2 วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

กิจกรรม 4.58 0.51 มากที่สุด  

7. ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยรวม 4.50 0.52 มากที่สุด  

เฉลี่ยรวม 4.54 0.59 มากท่ีสุด  
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             จากตารางที่ 16 พบวา แผนการจัดการเรียนรูการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.59) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 16 ขอ ดังน้ี 1. สาระสําคัญ 1.1 คําอธิบายรายวิชาและ

หนวยการเรียนรูมีความสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 2. จุดประสงคการเรียนรู 2.1 

สอดคลองกับเน้ือหา 2.3 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอนและการประเมิน 3. เน้ือหา 3.1 

สอดคลองกับหนวยการเรียนรูและสามารถใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณการคิดแกปญหา

และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 3.2 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล 4. กิจกรรม

การเรียนการสอน 4.1 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาสอดคลองกับเน้ือหา 4.2 กิจกรรม

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาชวยใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหาและ

การเรียนรูรวมกันเปนทีม 4.3 กรณีศึกษาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.3.2 กรณีศึกษาที่ 

2  4.3.3 กรณีศึกษาที่ 3  4.4 การต้ังคําถามใหมีความสอดคลองกับกรณีศึกษา 4.4.1 จากกรณีศึกษา

มีปญหาอะไรบาง 4.4.3 ทางเลือกที่นํามาใชในการแกปญหาเลือกวิธีใด เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีการ

น้ัน จงอธิบายพรอมเหตุผล 4.4.6 สรุปวิธีการในการแกไขปญหาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดเปน

อยางไร 5. สื่อการเรียนการสอน 5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 6. การประเมินผล 6.1 

ผูเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 6.2 วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและกิจกรรม 7. ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวม 

  1.3.4 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน วิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS)   

 

ตารางที่  17 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS)   

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลผล  

1. ดานเน้ือหา     

  1.1 เน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค 5.00 0.00 มากที่สุด  

  1.2 จุดประสงคมีความสมบูรณและชัดเจน 4.67 0.58 มากที่สุด  

  1.3 เน้ือหาอานแลวเขาใจเหมาะสมที่จะศึกษาดวยตนเอง 5.00 0.00 มากที่สุด  

  1.4 กรณีศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา 4.67 0.58 มากที่สุด  

  1.5 กรณีศึกษามีความสอดคลองกับเน้ือหา 5.00 0.00 มากที่สุด  

  1.6 ความยาวของเน้ือหาในแตละบทมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด  
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ตารางที่  17 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลผล  

  1.7 ภาษาที่ใชในเน้ือหาเขาใจงาย เหมาะสมกับระดับผูเรียน 4.67 0.58 มากที่สุด  

  1.8 การเช่ือมโยงไปยังเน้ือหาจากแหลงอื่นๆ (Link) มีความ

เหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 

 

เฉลี่ยรายดาน 4.83 0.38 มากท่ีสุด  

2. ดานตัวอักษร ภาพ เสียง     

  2.1 เสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเพลง 3.33 2.08 ปานกลาง  

  2.2 ขนาดของภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.67 0.58 มากที่สุด  

  2.3 ความสอดคลองของภาพและบทเรียน 4.67 0.58 มากที่สุด  

  2.4 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับระดับผูเรียนที่ใช 4.67 0.58 มากที่สุด  

  2.5 ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน 4.33 0.58 มาก  

  2.6 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 4.67 0.58 มากที่สุด  

  2.7 สีของพื้นหลังบทเรียน 4.33 0.58 มาก  

เฉลี่ยรายดาน 4.38 0.92 มาก  

3. ดานการใชภาษา     

  3.1 ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับวัยเรียน 4.67 0.58 มากที่สุด  

  3.2 สื่อความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับผูเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด  

เฉลี่ยรายดาน 4.83 0.41 มากท่ีสุด  

4. ดานการออกแบบระบบการสอน     

  4.1 เครื่องมือสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอน 4.67 0.58 มากที่สุด  

  4.2 ออกแบบหนาจอโดยภาพรวม 4.33 0.58 มาก  

  4.3 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.33 1.15 มาก  

  4.4 ความเหมาะสมในการต้ังคําถามในการทํากิจกรรม 4.00 1.00 มาก  

  4.5 สงเสริมการพัฒนาความคิด 4.67 0.58 มากที่สุด  

  4.6 สงเสริมการพัฒนาการเรียนรูรวมกันเปนทีม 5.00 0.00 มากที่สุด  

  4.7 เมนูเขาใจงายและสะดวกในการเขาถึงขอมูล 4.00 1.00 มาก  
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ตารางที่  17 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลผล  

  4.8 การจัดการบทเรียนโดยภาพรวม 4.33 1.15 มาก  

เฉลี่ยรายดาน 4.41 0.75 มาก  

เฉลี่ยรวม 4.61 0.77 มากที่สุด  

 

 จากตารางที่ 17 พบวา ระบบการจัดการเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนบน 

LMS ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีคุณภาพ

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ

มากที่สุด 2 ดาน อยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานเน้ือหา 

ดานการใชภาษา ดานการออกแบบระบบการสอน และดานตัวอักษร ภาพ เสียง ตามลําดับ 

  1.4 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

   ข้ันการทดลองแบบรายบุคคล การประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

โดยแสดงผล ดังน้ี 

 

ตารางที่ 18 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

 กรณีศึกษาข้ันการทดลองแบบรายบุคคล (N = 3) 

 

หนวยการเรียนรู 
คะแนนระหวางเรียน 

(70) 

คะแนนหลังเรียน 

(40) 

หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทาง

การศึกษา (แผนที่ 2 ,3) 51.33 24.33 

หนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเก่ียวของกับ 

เทคโนโลยีการศึกษา (แผนที่ 4,5) 52.00 28.33 

หนวยที่ 3 ส่ือการเรยีนการสอน (แผนที่ 6 ,7) 53.67 30.67 
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ตารางที่ 18 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

 กรณีศึกษาข้ันการทดลองแบบรายบุคคล (N = 3) (ตอ) 

 

หนวยการเรียนรู 
คะแนนระหวางเรียน 

(70) 

คะแนนหลังเรียน 

(40) 

หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชส่ือการเรียนการ

สอน (แผนที่ 8 ,9) 56.33 36.00 

 53.33 29.83 

S.D. 2.23 4.87 

% 76.19 74.58 

E1/E2    = 76.19/74.58 

 

    จากตารางที่ 18 จากการทดลองแบบรายบุคคล พบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มีคาเทากับ 76.19/74.58

แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษายังมี

ประสิทธิภาพไมถึงเกณฑที่กําหนด   

                 ข้ันการทดลองแบบกลุมเล็กการประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

โดยแสดงผล ดังน้ี 

 

ตารางที่ 19  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

 กรณีศึกษาข้ันการทดลองแบบกลุมเล็ก (N = 9) 

 

หนวยการเรียนรู 
คะแนนระหวางเรียน 

(70) 

คะแนนหลังเรียน 

(40) 

หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทาง

การศึกษา (แผนที่ 2 ,3) 52.67 28.89 

หนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับ 

เทคโนโลยีการศึกษา (แผนที่ 4,5) 56.11 30.67 

หนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน (แผนที่ 6 ,7) 52.92 30.35 
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ตารางที่ 19  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

 กรณีศึกษาข้ันการทดลองแบบกลุมเล็ก (N = 9) (ตอ) 

 

หนวยการเรียนรู 
คะแนนระหวางเรียน 

(70) 

คะแนนหลังเรียน 

(40) 

หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการ

เรียนการสอน (แผนที่ 8 ,9) 52.34 30.97 

X  56.94 32.36 

S.D. 1.75 0.92 

% 81.35 80.90 

E1/E2    = 81.15/80.90 

 

    จากตารางที่  19 จากการทดลองแบบกลุมเล็กพบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มีคาเทากับ 81.15/80.90 

แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด   

                 ข้ันการทดลองภาคสนาม การประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

โดยแสดงผล ดังน้ี 

 

ตารางที่ 20 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาข้ันการทดลองภาคสนาม (N = 40) 

 

หนวยการเรียนรู 
คะแนนระหวางเรียน 

(70) 

คะแนนหลังเรียน 

(40) 

หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทาง

การศึกษา (แผนที่ 2 ,3) 54.83 28.24 

หนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับ 

เทคโนโลยีการศึกษา (แผนที่ 4,5) 54.94 28.70 

หนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน (แผนที่ 6 ,7) 55.08 28.23 
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ตารางที่ 20 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาข้ันการทดลองภาคสนาม (N = 40) (ตอ) 

 

หนวยการเรียนรู 
คะแนนระหวางเรียน 

(70) 

คะแนนหลังเรียน 

(40) 

หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการ

เรียนการสอน (แผนที่ 8 ,9) 
55.23 28.69 

 58.53 32.94 

S.D. 0.18 0.27 

% 83.61 82.36 

E1/E2    = 83.61/82.36 

 

    จากตารางที่ 20 จากการทดลองภาคสนาม พบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มีคาเทากับ 83.61/82.36 แสดง

ใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด   

 

ตอนท่ี 2 ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 2.1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดแกปญหา                 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

  2.1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาโดยรวม 
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ตารางที่ 21  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับ 

  ปริญญาตรี กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  

      ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาโดยรวม (N = 37)    

 

คะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. Df t Sig 

กอนเรียน 52 32.59 11.03 
36 6.561* .000 

หลังเรียน 52 43.43 8.26 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

 

  จากตารางที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและ

หลังเรียน พบวา เมื่อทดสอบสถิติ t  = 6.561, Sig = .000 คะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณ

กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน

เฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 32.59 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 11.03 ( X = 32.59,  S.D. = 11.03)  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เทากับ 

43.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 8.26 ( X = 43.43, S.D. = 8.26)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 คะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระหวางกอนเรียนและหลงัเรียน 
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   2.1.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาแยกเปนรายดาน 

 

ตารางที่ 22  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับ 

 ปริญญาตรี กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย    

               การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเปนรายดาน (N = 37)    

  

คะแนนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ  n 

 คะแนน

เต็ม X   S.D.     t   p 

1. ดานการสรุปแบบนิรนัย 

กอนเรียน 37 10 5.08 0.862 
-21.1 .000** 

หลังเรียน 37 10 8.14 0.822 

2. ดานการใหความหมาย                                                                                                           

กอนเรียน 37 11 5.81 0.74 
-29.23 .000** 

หลังเรียน 37 11 9.32 0.47 

3. ดานการพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต 

กอนเรียน 37 4 1.46 0.51 
-16.67 .000** 

หลังเรียน 37 4 3.54 0.51 

4. ดานการสรุปแบบอุปนัย 

กอนเรียน 37 13 5.24 1.04 
-24.59 .000** 

หลังเรียน 37 13 10.84 0.76 

5. ดานการสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทํานาย 

กอนเรียน 37 4 1.95 0.52 
-15.06 .000** 

หลังเรียน 37 4 3.54 0.51 

6. ดานการนิยามและการระบุขอสันนิษฐาน 

กอนเรียน 37 10 5.89 0.88 
-13.49 .000** 

หลังเรียน 37 10 8.24 0.8 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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       จากตารางที่  22 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ

กอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตรมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนในดานการสรุปแบบนิรนัย การใหความหมายการ

พิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต การสรุปแบบอุปนัย การสรุปโดยการทดสอบ

สมมติฐานและการทํานายและการนิยามและการระบุขอสันนิษฐาน สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนน

การคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

      2.1.3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดแกปญหาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา โดยรวม 

 

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา โดยรวม (N = 37)  

  

คะแนน คะแนนเต็ม X  S.D. Df t Sig 

กอนเรียน 30 19.57 2.01 
36 14.642* .000 

หลังเรียน 30 22.19 1.65 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

 

   จากตารางที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียน 

พบวา เมื่อทดสอบสถิติ t = 14.642, Sig = .000 คะแนนเฉลี่ยการคิดแกปญหากอนเรียนและ         

หลังเรียนของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยคะแนนเฉลี่ย                

การคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 19.57 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 2.01 ( X = 19.57,  S.D. = 2.01)  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 22.19                

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.65 ( X = 22.19, S.D. = 1.65)   
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ภาพที่ 11 คะแนนเฉลี่ยการคิดแกปญหาของนักศึกษาระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 

           2.1.4  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดแกปญหา ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย                

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาแยกเปนรายดาน 

 

ตารางที่  24 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาแยกเปนรายดาน  (N = 37) 

 

คะแนนการคิดแกปญหา n  คะแนนเต็ม  X  S.D.     t   p 

1. ข้ันต้ังปญหาหรือวิเคราะหประโยคทีเ่ปนปญหา 

กอนเรียน 37 10 5.22 0.75 
-16.25 .000** 

หลงัเรียน 37 10 7.89 0.7 

2. ขั้นนิยามหาสาเหตุของปญหา                                                                               

กอนเรียน 37 8 3.78 0.67 
-16.52 .000** 

หลงัเรียน 37 8 6.08 0.83 

 

18

20

22

24

กอนเรียน หลังเรียน

19.57

22.19

คะแนนเฉล่ียการคิดแกปญหา
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ตารางที่  24 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาแยกเปนรายดาน (N = 37) (ตอ) 

 

คะแนนการคิดแกปญหา n  คะแนนเต็ม  X  S.D.     t   p 

3. ข้ันคนหาแนวทางการแกปญหา 

กอนเรียน 37 4 1.89 0.66 
-15.17 .000** 

หลงัเรียน 37 4 2.97 0.5 

4. ข้ันพิสูจนคําตอบหรือผลลัพธที่ไดจากการแกไข 

กอนเรียน 37 8 4.14 0.79 
-17.38 .000** 

หลงัเรียน 37 8 6.62 0.68 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

   จากตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดแกปญหากอนเรียน

และหลังเรียน พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตรมีคาเฉลี่ยของคะแนนการ

คิดแกปญหาหลังเรียนในข้ันต้ังปญหาหรือวิเคราะหประโยคที่เปนปญหา ข้ันนิยามหาสาเหตุของ

ปญหา ข้ันคนหาแนวทางการแกปญหา และข้ันพิสูจนคําตอบหรือผลลัพธที่ไดจากการแกไขสูงกวา

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการคิดแกปญหากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

  2.2  ผลการประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ตารางที่ 25 ความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 

ขอความ 
ระดับความสามารถ 

X  .D.S  แปลผล 

ดานการเตรียมความพรอมและความเขาใจในการเรียนรู

รวมกันเปนทีม 

1. ขาพเจามีแนวคิดและการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับสมาชิกในทีม 4.35 0.63 มาก 

2. ขาพเจามีการเตรียมความพรอมและทําความเขาใจกอน

เรียนรูรวมกันเปนทีม 4.14 0.67 มาก 

3. ขาพเจาปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี 4.43 0.60 มาก 

4. ขาพเจาใหความรวมมือกับทีมเพื่อใหไดงานเสร็จทันเวลา 4.51 0.65 มากที่สุด 

5. ขาพเจาชวยเหลือในการดําเนินงานของทีมใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย 4.43 0.60 มาก 

6. ขาพเจารับผิดชอบทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยาง

เอาใจใส 4.43 0.69 มาก 

7. ขาพเจาสรางสรรคช้ินงานหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมให

เกิดข้ึน               4.16 0.60 มาก 

8. ขาพเจามีการกระตุนการเรียนรูของสมาชิกแตละคน  

ทั้งในทีมและสมาชิกของทีมอื่นๆ 4.14 0.59 มาก 

เฉลี่ยรายดาน 4.32 0.43 มาก 

ดานทัศนคติในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

9. ขาพเจามีความไววางใจกันในการปฏิบัติงานซึ่งเปน

ความสัมพันธกับสมาชิกทุกคนในทีม 4.49 0.65 มาก 

10. ขาพเจามีความเ ช่ือมั่นในการทํางานกับสมาชิก  

ในทีมและคนอื่นๆ 4.41 0.60 มาก 
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ตารางที่ 25  ความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

  ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความสามารถ 

X  .D.S  แปลผล 

11. ขาพเจาเต็มใจที่จะดําเนินงานตามเปาหมายรวมกันกับ

สมาชิกในทีม 4.57 0.55 มากที่สุด 

12. ขาพเจายอมรับในความแตกตางของบุคคลและพรอมที่

จะใหอภัยสมาชิกในทีมเมื่อเกิดความผิดพลาด 4.70 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายดาน 4.54 0.40 มากท่ีสุด 

ดานการชวยเหลือการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

13. ขาพเจารูจักการรับฟงผูอื่นอยางต้ังใจ 4.51 0.51 มากที่สุด 

14. ขาพเจาใหการสนับสนุน  ชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน  

ภายในทีมไดเปนอยางดี 4.46 0.61 มาก 

15. ขาพเจามีความรับผิดชอบในการทํางานภายในทีมและ

พรอมที่จะรับการแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือน 4.41 0.60 มาก 

16. ขาพเจามีจิตอาสาชวยเหลือกันโดยยึดเปาหมายสูงสุด

เปนสําคัญ 4.43 0.60 มาก 

17. ขาพเจามีสวนกระตุนใหเกิดการชวยเหลือกันในทีม  

อยางสม่ําเสมอ 4.24 0.64 มาก 

เฉลี่ยรายดาน 4.41 0.47 มาก 

ดานการแสดงความคิดเห็นในทีม 

18. ขาพเจามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม

ตางๆ 4.49 0.51 มาก 

19. ขาพเจามีสวนกระตุนใหสมาชิกในกลุมไดมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูสอน 4.41 0.64 มาก 

20. ขาพเจามีส วนรวม ยอมรับ และกลาตัดสินใจที่

เหมาะสมโดยอาศัยขอมูลความคิดเห็นและการวิพากษ 

การทํางานของสมาชิกในทีม 4.41 0.60 มาก 
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ตารางที่ 25  ความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

  ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความสามารถ 

X  .D.S  แปลผล 

21. ขาพเจาไดรวมแสดงความคิดเห็นบนเครื่องมือตางๆ  

บนออนไลน เชน  E –Mail  Chat Room  Web Board  

Face book ฯลฯ 

 

 

4.46 

 

 

0.65 

 

 

มาก 

22. ขาพเจารวมพูดคุย สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับสมาชิกอยางสม่ําเสมอ 4.46 0.56 มาก 

23. ขาพเจาสามารถเช่ือมโยงความรูจากที่เคยมีมากับ

ประสบการณเพื่อนํามาแกไขปญหารวมกันกับสมาชิกในทมี

และคนอื่นๆได 4.16 0.60 มาก 

24. ขาพเจาไดชวยทีมแกปญหาจากสถานการณตางๆ 

ทั้งในช้ันเรียน และบนออนไลน 4.32 0.63 มาก 

25. ขาพเจาเต็มใจที่จะคิดหาวิธีการทํางานแบบใหมๆ

เพื่อใหทีมดีข้ึน 4.41 0.64 มาก 

เฉลี่ยรายดาน 4.39 0.39 มาก 

ดานการสื่อสารในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

26. ขาพเจาแนะนําสมาชิกในการใชเครื่องมือตางๆในการ

ติดตอสื่อสารกับสมาชิกในทีมและคนอื่นๆ 4.35 0.68 มาก 

27. ขาพเจาไดติดตอสื่อสารโดยใชเครื่องมือตางๆ  บน

ออนไลน กับผูสอนและเพื่อนกลุมอื่นๆ 4.38 0.59 มาก 

28. ขาพเจาใหความชวยเหลือทีมในการทํากิจกรรม และ

คนหาขอมูลทั้งในเว็บและหองเรียนปกติ 4.46 0.56 มาก 

29. ขาพเจารวมหาวิธีแกปญหากับเพื่อนๆกลุมอื่นและ

ผูสอน ในแตละกิจกรรม 4.35 0.72 มาก 

30. ขาพเจาติดตอกับสมาชิกในทีมไดอยางหลากหลาย

รูปแบบและรวดเร็ว 4.32 0.67 มาก 

เฉลี่ยรายดาน 4.37 0.53 มาก 

โดยรวม 4.41 0.37 มาก 
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   จากตารางที่  25  จากการสอบถามเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกัน

เปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ภาพรวม พบวา  นักศึกษามีความสามารถใน

การเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.37)  และเมื่อแยกเปนรายดาน พบวา  นักศึกษามี

ความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน อยูในระดับมาก 4 ดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ไดดังน้ี 

 ดานทัศนคติในการเรียนรูรวมกันเปนทีม ( X = 4.54, S.D. = 0.40) รองลงมา ไดแก 

ดานการชวยเหลือการเรียนรูรวมกันเปนทีม ( X = 4.41, S.D. = 0.47) ลําดับที่ 3 คือ ดานการแสดง

ความคิดเห็นในทีม ( X = 4.39,  S.D. = 0.39) ลําดับที่ 4  คือ ดานการสื่อสารในการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม ( X = 4.37,  S.D. = 0.53)  และดานการเตรียมความพรอมและความเขาใจในการเรียน

เรียนรูรวมกันเปนทีม ( X = 4.32, S.D. = 0.43)   เปนลําดับสุดทาย   

   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ ไดดังน้ี 

   ลําดับที่ 1 จากการสอบถามเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม

ดานทัศนคติในการเรียนรูรวมกันเปนทีม พบวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม

ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก 

( X = 4.54, S.D. = 0.40) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความสามารถในการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมอยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ ไดแก ขอ 12 ขาพเจายอมรับในความแตกตางของ

บุคคลและพรอมที่จะใหอภัยสมาชิกในทีมเมื่อเกิดความผิดพลาด ( X = 4.70, S.D. = 0.52) และขอ  

11 ขาพเจาเต็มใจที่จะดําเนินงานตามเปาหมายรวมกันกับสมาชิกในทีม ( X = 4.57, S.D. = 0.55)  

อยูในระดับมาก 2 ขอ ไดแก ขอ 9 ขาพเจามีความไววางใจกันในการปฏิบัติงานซึ่งเปนความสัมพันธ

กับสมาชิกทุกคนในทีม ( X = 4.49,  S.D. = 0.65) และขอ  10. ขาพเจามีความเช่ือมั่นในการทํางาน

กับสมาชิกในทีมและคนอื่นๆ ( X = 4.41, S.D. = 0.60 )   

   ลําดับที่ 2 จากการสอบถามเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม

ดานการชวยเหลือการเรียนรูรวมกันเปนทีมพบวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูรวมกนัเปนทมี

ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก                      

( X = 4.41, S.D. = 0.47) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความสามารถในการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ ไดแก  ขอ 13 ขาพเจารูจักการรับฟงผูอื่นอยางต้ังใจ                    

( X = 4.51, S.D. = 0.51) อยูในระดับมาก  4 ขอ ไดแก ขอ 14 ขาพเจาใหการสนับสนุนชวยเหลือ ซึ่ง

กันและกันภายในทีมไดเปนอยางดี ( X = 4.46,  S.D. = 0.61)  ขอ 16 ขาพเจามีจิตอาสาชวยเหลือ



 184 

กันโดยยึดเปาหมายสูงสุดเปนสําคัญ ( X = 4.43, S.D. = 0.60)  ขอ 15 ขาพเจามีความรับผิดชอบใน

การทํางานภายในทีมและพรอมที่จะรับการแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือน ( X = 4.41, S.D. = 

0.60 ) และขอ 17 ขาพเจามีสวนกระตุนใหเกิดการชวยเหลือกันในทีมอยางสม่ําเสมอ ( X = 4.24,  

S.D. =0.64 ) เปนลําดับสุดทาย   

   ลําดับที่ 3 จากการสอบถามเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม

ดานการแสดงความคิดเห็นในทีมพบวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรปูแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก ( X  = 4.39,  

S.D. = 0.39)  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามคีวามสามารถในการเรียนรูรวมกัน

เปนทีมอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ขอ18. ขาพเจามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม

ตางๆ ( X  = 4.49, S.D. = 0.51) ขอ 21. ขาพเจาไดรวมแสดงความคิดเห็นบนเครื่องมือตางๆบน

ออนไลน เชน  E –Mail  Chat Room  Web Board  Face Book ฯลฯ และ 22. ขาพเจารวมพูดคุย 

สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.46,  

S.D. = 0.65) ( X = 4.46,  S.D. = 0.56)  ขอ  19. ขาพเจามีสวนกระตุนใหสมาชิกในกลุมไดมีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจากผูสอนขอ 20 ขาพเจามีสวนรวม 

ยอมรับ และกลาตัดสินใจที่เหมาะสมโดยอาศัยขอมูลความคิดเห็นและการวิพากการทํางานของ

สมาชิกในทีม และ ขอ 25. ขาพเจาเต็มใจที่จะคิดหาวิธีการทํางานแบบใหม ๆเพื่อใหทีมดีข้ึน มี

คาเฉลี่ยเทากัน  ( X = 4.41, S.D. = 0.64) ( X = 4.41, S.D. = 0.60) ( X = 4.41, S.D. = 0.64) ขอ 

24. ขาพเจาไดชวยทีมแกปญหาจากสถานการณตาง ๆทั้งในช้ันเรียน และบนออนไลน ( X = 4.32,  

S.D. = 0.63) และ ขอ 23 ขาพเจาสามารถเช่ือมโยงความรูจากที่เคยมีมากับประสบการณเพื่อนํามา

แกไขปญหารวมกันกับสมาชิกในทีมและคนอื่น ๆ ได ( X = 4.16,  S.D. = 0.60)  เปนลําดับสุดทาย   

   ลําดับที่ 4 จากการสอบถามเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม

ดานการสื่อสารในการเรียนรูรวมกันเปนทีมพบวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูรวมกนัเปนทมี

ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก 

( X = 4.37,  S.D. = 0.53) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความสามารถในการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมอยูในระดับมากทุกขอ  ไดแก ขอ 28 ขาพเจาใหความชวยเหลือทีมในการทํา

กิจกรรม และคนหาขอมูลทั้งในเว็บและหองเรียนปกติ ( X = 4.46, S.D. = 0.56) ขอ 27. ขาพเจาได

ติดตอสื่อสารโดยใชเครื่องมือตาง ๆ บนออนไลน กับผูสอนและเพ่ือนกลุมอื่นๆ ( X = 4.38,S.D. 

=0.59)  ขอ  26 ขาพเจาแนะนําสมาชิกในการใชเครื่องมือตางๆในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกในทีม

และคนอื่นๆและขอ 29 ขาพเจารวมหาวิธีแกปญหากับเพ่ือน ๆ กลุมอื่น และผูสอน ในแตละกิจกรรม

ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.35, S.D. = 0.68) ( X = 4.35, S.D. = 0.72) และขอ 30. ขาพเจาติดตอ

กับสมาชิกในทีมไดอยางหลากหลายรูปแบบและรวดเร็ว ( X = 4.32, S.D. = 0.67) เปนลําดับสุดทาย 
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   ลําดับที่ 5 จากการสอบถามเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม

ดานการเตรียมความพรอมและความเขาใจในการเรียนรูรวมกันเปนทีมพบวานักศึกษามีความสามารถ

ในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาอยูในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.43) และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

นักศึกษามคีวามสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ ไดแก ขอ 4 ขาพเจา

ใหความรวมมือกับทีมเพื่อใหไดงานเสร็จทันเวลา ( X = 4.51, S.D. = 0.65) อยูในระดับมาก 7 ขอ  

ไดแก ขอ 1 ขาพเจามีแนวคิดและการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสมาชิกในทีม ( X = 

4.35, S.D. = 0.63) ขอ 3 ขาพเจาปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดีขอ 5 ขาพเจา

ชวยเหลือในการดําเนินงานของทีมใหเปนไปดวยความเรียบรอย และขอ 6 ขาพเจารับผิดชอบทํางาน

ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเอาใจใส ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.43 ,S.D. = 0.60) ( X = 4.43,S.D. 

= 0.60) ( X = 4.43,S.D. = 0.69)  ขอ 7 ขาพเจาสรางสรรคช้ินงานหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมใหเกิดข้ึน                      

( X 4.16, S.D. = 0.60)  ขอและขอ 2. ขาพเจามีการเตรียมความพรอมและทําความเขาใจกอนเรียนรู

รวมกันเปนทีมและ  8. ขาพเจามีการกระตุนการเรียนรูของสมาชิกแตละคนทั้งในทีมและสมาชิกของ

ทีมอื่นๆ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 414,  S.D. = 0.67) ( X = 4.14,  S.D. = 0.59) เปนลําดับสุดทาย 

 

 

แผนภาพที่ 12 คาเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

4.2
4.25
4.3

4.35
4.4

4.45
4.5

4.55

คาเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู

รวมกันเปนทีม
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 2.3  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 

ตารางที่ 26 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ 

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 

ขอความ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  .D.S  แปลผล 

ดานการออกแบบบทเรียนออนไลน 

1. รูปภาพมีความสอดคลองกับเน้ือหา 4.00 0.71 มาก 

2. ตัวอักษรอานงายชัดเจน 4.24 0.64 มาก 

3. การนําเสนอบทเรียนหนาสนใจ 3.86 0.79 มาก 

4. บทเรียนออนไลนงายตอการใชงานและเขาถึงขอมูล 4.11 0.88 มาก 

5. สีของบทเรียนสวยงามไมฉูดฉาด ดูแลวสบายตา 4.22 0.63 มาก 

6. มีการเชื่อมโยงขอมูลแหลงการเรียนรู ที่หลากหลาย 4.16 0.87 มาก 

7. นักศึกษาสามารถใชบทเรียนออนไลนไดทุกที่ทุกเวลา 4.19 0.97 มาก 

เฉล่ียรายดาน 4.11 0.78 มาก 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

8. การเรียนการสอนแบบผสมผสานเหมาะสมตอการเรียนรู ใน

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4.43 0.65 มาก 

9. กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาฝกใหนักศึกษาได

รวมกันแกปญหาที่หลากหลายในกรณีศึกษา 4.16 0.76 มาก 

10. กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา สงเสริมให

นักศึกษาคิดอยางมีวิจารณญาณ 4.24 0.72 มาก 

11.กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา สงเสริมใหนักศึกษา

คิดแกปญหา 4.27 0.61 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาสงเสริมใหนักศึกษา

เรียนรูรวมกันเปนทีม 4.24 0.64 มาก 

เฉล่ียรายดาน 4.27 0.68 มาก 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยรูปแบบ 

13. นักศึกษาไดรับความรูจากการศึกษาบทเรียนออนไลน               
4.00 0.78 มาก 
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ตารางที่ 26 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ 

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา (ตอ) 

 

ขอความ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  .D.S  แปลผล  

 

 

 

 

 

14. การเรียนรูบนออนไลนและในช้ันเรียนทําใหนักศึกษา มีความรู

เพิ่มขึ้น 3.95 0.85 มาก 

1 5.  นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร น ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม  

การเรียนการสอนบนออนไลนและในช้ันเรียน 
3.86 1.03 มาก 

16. นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและไดทํางานรวมกันเปนทีมบน

บทเรียนออนไลนและในช้ันเรียน 4.19 0.81 มาก 

17.นักศึกษาไดรับความรูจากการแกปญหาในกรณีศึกษาและ

นําไปใชประโยชนได 4.16 0.80 มาก 

18. นักศึกษาไดฝกคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดแกปญหาจาก

กรณีศึกษา 4.38 0.72 มาก 

19. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานไปประยุกตใชกับงานในชีวิตประจําวันได 3.97 0.93 มาก 

เฉล่ียรายดาน 4.07 0.83 มาก 

ดานความพึงพอใจในการเรียนดวยรูปแบบ 

20.  นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 3.89 0.94 มาก 

เฉล่ียรายดาน 3.89 0.94 มาก 

เฉล่ียรวม 4.09 0.54 มาก 

 

  จากตารางที่  26 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาภาพรวม พบวามีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  

เรียงตามลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก  ดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน ( X  = 4.27,  S.D. =0.68) ดานการออกแบบบทเรียนออนไลน ( X  =  4.11,  S.D. 

=0.78)  และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยรูปแบบ ( X  =  4.07, S.D. =0.83)  ตามลําดับ   
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 2.4  ผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

   ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาที่ผานการทดลองใชจากกลุมตัวอยาง และไดทําการรับรองรูปแบบจาก

ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผลการรับรอง ดังน้ี  

 

ตารางที่  27 ผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

IOC แปลผล 

องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ( ปจจัยนําเขา )   

1. ผูสอน 1.00 เหมาะสม 

2. ผูเรียน 1.00 เหมาะสม 

3. กรณีศึกษา 1.00 เหมาะสม 

4. เทคโนโลยี   1.00 เหมาะสม 

5. สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน                           1.00 เหมาะสม 

กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน ( กระบวนการ )   

1.  ข้ันปฐมนิเทศ  1.00 เหมาะสม 

2.  ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   1.00 เหมาะสม 

    ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา  1.00 เหมาะสม 

    ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง  1.00 เหมาะสม 

    ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน   1.00 เหมาะสม 

    ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู /เปลี่ยนแปลงความรู  1.00 เหมาะสม 

    ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได   1.00 เหมาะสม 

    ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล   1.00 เหมาะสม 

    ข้ันที่ 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล  1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  27 ผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

IOC แปลผล 

3. ข้ันวัดและประเมินผล  1.00 เหมาะสม 

ปจจัยนําออก 

1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ 1.00 เหมาะสม 

2. การคิดแกปญหา 1.00 เหมาะสม 

3.การเรียนรูรวมกันเปนทีม 1.00 เหมาะสม 

ผลปอนกลับ 1.00 เหมาะสม 

ความเหมาะสมในภาพรวมของรูปแบบ 1.00 เหมาะสม 

เฉลี่ยรวม 1.00 เหมาะสม 

 

   จากตารางที่  27 ผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิไดรับรองความ

เหมาะสมดังน้ี องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ( ปจจัยนําเขา ) ประกอบดวย ผูสอน  

ผูเรียน กรณีศึกษา เทคโนโลยี และสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยมีคาดัชนี

ความสอดคลองเทากับ  1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม  กระบวนการของรูปแบบการเรียนการ

สอน ( กระบวนการ ) ประกอบดวย ข้ันปฐมนิเทศ ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน มี 7 ข้ันตอน 

ดังน้ี ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง ข้ันที่ 3 สราง

ทางเลือกในการแกปญหารวมกัน ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู /เปลี่ยนแปลงความรู ข้ันที่ 5 

ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได  ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล ข้ันที่ 7 นําเสนอผลงาน

และประเมินผล และข้ันวัดและประเมินผลโดยมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แปลผลอยูใน

ระดับเหมาะสม (ปจจัยนําออก) ประกอบดวยการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ผลปอนกลบั

ก็มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม เชนเดียวกัน ในภาพรวมของ

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีคาดัชนีความ

สอดคลองเทากับ 1.00  แปลผลอยูในระดับเหมาะสม  ดังน้ันสามารถสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีความเหมาะสมสามารถนําไปใชสําหรับ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรได  
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บทท่ี 5 

การนําเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน 

โดยใชกรณีศึกษา 

 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษา

ระดับ ปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร โดยรายละเอียดในการนําเสนอรูปแบบครั้งน้ี

ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

2. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช  

กรณีศึกษา 

3. วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษา 

ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

1. องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใช กรณีศึกษา 

2. ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาและ

แผนกํากับกิจกรรมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

ตอนที่ 3 การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช                      

กรณีศึกษาไปใช 

1. วิธีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาไปใช 
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      2. เงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

 

ตอนท่ี 1  

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน               

โดยใชกรณีศึกษา 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552 ดังมาตรฐานคุณวุฒิระดับ                  

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) สาขาครุศาสตร /ศึกษาศาสตร 

เปนศาสตรเกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการเรียนรู การผลิตครูใหมหรือการเตรียม

ครู และบุคลากรทางการศึกษากอนประจําการ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําการ สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการ

เรียนรูที่ไมเปนทางการการจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ประกอบดวยวิชาครูและ

วิชาเอกที่จะสอนทั้งในดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการซึ่งเช่ือมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

และวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาคนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนาที่ย่ังยืน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด

ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดาน ดังน้ี  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2552) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ

ประพฤติอยางมี คุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม 

ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม

ศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 

2. ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจการนึกคิดและการ

นําเสนอขอมูลการวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆ  

และสามารถเรียนรูดวยตนเอง 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห 

สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ในการคิด

วิเคราะหและการแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills 

and Responsibility) หมายถึงความสามารถในการทํางานเปนกลุมการแสดงถึง ภาวะผูนําความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 

5. ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง

ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใช เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ

ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)  จากที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาบัณฑิตตองพัฒนาความสามารถสู

ระดับ สากล ใหมีความสามารถในการคิด สามารถแกปญหาไดอยาสรางสรรค และสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได              

สังคมที่เกิดข้ึนในปจจุบันทําใหเทคโนโลยีมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่อง

ของการศึกษา ทําใหครูตองต่ืนตัวอยูตลอดเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน ใน

ศตวรรษที่ 21 และครูตองปรับแนวทางการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด 

และทักษะดาน IT เนนใหผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติจากประสบการณจริง รูจักวิเคราะห และแกปญหา

ได  

 ผูวิจัยจึงมีความต้ังใจและมุงหวังที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตร เพื่อใหผูเรียนได

รวมกันศึกษา และรวมกันวิเคราะหถึงปญหาตางๆ และไดนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการ

เรียนการสอนใหมีความทันสมัย สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการฝกประสบการณวิชาชีพได

อยางมีคุณภาพตอไป 

 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

สงเสริมใหนักศึกษาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร มีเปาหมายจากการฝกปฏิบัติ การแกปญหาใน

สถานการณแลวนําความรูที่ได ไปฝกประสบการณวิชาชีพ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

สงเสริมใหนักศึกษาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ไดวินิจฉัยสถานการณ เพ่ือหาวิธีการวางแผนการ

แกปญหาท่ีหลากหลาย อยางมีเหตุผลเพ่ือนําไปสูขอสรุป ซึ่งเปนการฝกใหผูเรียนไดเกิดการคิด

อยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา  
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 3.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

สงเสริมใหนักศึกษาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ไดทํางานรวมกันเปนทีมโดยมีการปรึกษาหารือรวมกัน 

มีการชวยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน และ ผูสอน มีการทํางานรวมกันตามบทบาท

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของทีม 

 

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย                   

ใชกรณีศึกษา 

1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับสถาบันการศึกษา ที่ตองการสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการคิด

อยางมีวิจารณญาณ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

2. เพื่อเปนแนวทางสําหรับสถาบันการศึกษา ที่ตองการสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการคิด

แกปญหา โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

3. เพื่อเปนแนวทางสําหรับสถาบันการศึกษา ที่ตองการสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู

รวมกันเปนทีม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

 

ตอนท่ี 2  

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 

1. องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษา 

2. ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

            3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาและ

แผนกํากับกิจกรรมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

 

องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา

เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ดังน้ี 
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1.  ผูสอน เปนผูฝก (Coach) ผูช้ีแนะ หรือที่ปรึกษา เปนผูสนับสนุนและเสริมแรง ดานสื่อ

อุปกรณ หรือใหคําแนะนําชวยเหลือ ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ผูสอนไดจัดไวให เปนผูจัดรายวิชา ช้ีแจงทําความเขาใจในภาพรวมของกิจกรรมตางๆ จัดทําเน้ือหา 

แบงกลุมผูเรียน ออกแบบสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน วางแผนการจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม  

 บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน โดยใหผูเรียนได

เกิดการคิดวิจารณญาณ  คิดแกปญหา  และทํางานรวมกันเปนทีม ดังน้ี  

1.1 บทบาทผูสอน  

                     1.1.1  ผูสอนเตรียมความพรอมโดยการปฐมนิเทศผูเรียน ผูสอนแนะนําและ 

เตรียมความพรอมในการเรียนรู ใหกับผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา และวิธีการใชเทคโนโลยีตางๆที่ใชในการจัดกิจกรรรมการเรียนการ

สอน และทําความเขาใจในการใชเครื่องมือบนระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน   

                     1.1.2  ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 3- 5 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน 

ต้ังช่ือกลุมกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม โดยมีประธานกลุม และเลขานุการประจํากลุม  

                     1.1.3  ผูสอนจัดกรณีศึกษาออกมาในรูปของเรื่องราว และสถานการณตางๆทีใ่กล

ตัว หรือในชีวิตประจําวันของผูเรียน เพื่อใหสอดคลองตามหนวยการเรียนรู โดยมี ทั้งหมด  4 

กรณีศึกษา ดังน้ี 

กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ครูพรอมจะพัฒนาตนเองหรือไม?     

กรณีศึกษาที่ 2 เรื่อง การสื่อสารของครู 

กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง จะเลือกสื่อการเรียนการสอนอยางไรใหเด็กเกิดการ

เรียนรู 

               กรณีศึกษาที่ 4 เรื่อง ความกังวลของครูสมใจ  
   1.1.4  ผูสอนเปนผูแนะนํา โดยเปนผูใหขอมูลในการอภิปรายโดยการต้ังคําถาม

นําใหผูเรียนไดทราบถึงทิศทางในการศึกษาในกรณีศึกษา   

1.1.5 ผูสอนจัดแหลงการเช่ือมโยงจากแหลงความรูตางๆ  ที่เกี่ยวกับบทเรียน ใน

รูปแบบของอินเทอรเน็ต  หรือ e – book หรือจะอยูในรูปแบบวีดีโอ  ตํารา เอกสารตางๆ ใหผูเรียน

ไดศึกษา หรือหาวิธีการในการแกปญหาตางๆ  เปนตน  

1.1.6 ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกและจัดหาสิ่งตางๆที่ผูเรียนตองการ 

1.1.7 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและวิธีแกปญหาของผูเรียน

รวมกัน และสรุปการเรียนรูที่ไดรับ 
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1.1.8 ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาจํานวน 10 สัปดาห ดังตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 28 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาในแตละ

 สัปดาห 

 

ออนไลน   สัปดาห

ที่  3 

 สัปดาห

ที่ 5 

 สัปดาห

ที่  7 

 สัปดาห

ที่ 9 

 

การ

เรียนใน

ชั้นเรียน 

สัปดาห

ที่ 1 

สัปดาห

ที่ 2 

 สัปดาห

ที่ 4 

 สัปดาห

ที่ 6 

 สัปดาห

ที่ 8 

 สัปดาห

ที่ 10 

 

1.1.9 ผูสอนไดทําการประเมินระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเปนการประเมินโดยใชแบบรูบริกสที่มีเกณฑคะแนนชัดเจน และไดทําการประเมินผลกอน

และหลังเรียนเพื่อทราบพัฒนาการดานตางๆ คือ ดานการคิดอยางมีวิจารญาณ  ดานการคิดแกปญหา  

และการเรียนรูรวมกัน เปนทีม  

 2.  ผูเรียน มีบทบาทเปนผูศึกษา ผูคนควา เสาะแสวงหาความรู สรางองคความรูและใช

องคความรูน้ัน ๆ ดวยตนเองในการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบ เพราะ ตองเรียนรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียนตามกิจกรรมที่

กําหนด  

2.1 บทบาทผูเรียน  

2.1.1  ผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 3- 5 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน ต้ังช่ือ

กลุมกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม โดยมีประธานกลุม และเลขานุการประจํากลุม 

                     2.1.2 ผูเรียนรวมกันศึกษากรณีศึกษา อานและทําความคุนเคยกับเน้ือหาใน

กรณีศึกษา ชวยกัน ระบุปญหาหรือ อุปสรรค ที่เปนประเด็นหลักๆ ในกรณีศึกษาเน้ือหาที่ใชบรรยาย

ในช้ันเรียนปกติคือหนวยการเรียนรูดังน้ี 

       หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 หนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา 

 หนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน 

                             หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน  

ในสัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4  สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8   
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             2.1.3 ผูเรียนรวมกันวินิจฉัยปญหา เพื่อหาวิธีการ วางแผนการแกปญหา และ

ปรึกษาหารือรวมกันภายในกลุมพรอมแสดงความคิดเห็น  

       2.1.4  ผูเรียนแสวงหาทางเลือก หาวิธีการแกปญหาอยางหลากหลายซึ่งอาจมี

การทดลอง คนควา ตรวจสอบ และหาเหตุผลจากการเลือกแนวทาง การแกปญหาเพ่ือนําไปสูขอสรุป 

 2.1.5 ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน เพื่อหาเหตุผลตางๆ ในการกําหนด

ปญหา และทําความเขาใจกับปญหารวมกัน จะตองใชความคิดอยางเต็มที่ เพื่อหาวิธีที่มีความแตกตาง

และหลากหลาย   

                     2.1.6  ผูเรียนพิจารณาถึงผลดีผลเสียของ ทางเลือกตางๆ และความเปนไปไดใน

การแกปญหาจากกรณีศึกษา 

      2.1.7 ผูเรียนประเมินผลทางเลือก พิจารณาถึงผลดีผลเสียของกรณีศึกษา หรือ

สถานการณตางๆที่ผูสอนจัดไวใหและหาวิธีการแกปญหาที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่สุด รวมกัน 

      2.1.8  ผูเรียนระบุความเปนไปได ของกรณีศึกษาหรือสถานการณแลวชวยกัน

วิเคราะหและระบุเปนประเด็นปญหา น้ัน ๆ 

           2.1.9 ผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและวิธีแกปญหาของผูเรียนรวมกัน 

และสรุปการเรียนรูที่ไดรับ 

        2.1.10 ผูเรียนชวยกันสรุปผลการวิเคราะหจากการพิจารณาทางเลือกที่

สมเหตุสมผลที่สุดของกรณีศึกษา ใหเพื่อนคนอื่นๆ หรือผูสอนไดทราบในการทํางานและการแกปญหา

ภายในกลุมเปนผังความคิด เพื่อเปนการสะทอนความคิดของผูเรียน  

3. กรณีศึกษา  

 ลักษณะของกรณีศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา  ดังน้ี 

 1.  การเขียนกรณีศึกษาเปนขอความบรรยายที่ชัดเจน มีการใชคําที่สอดคลองกัน และ 

ไมยาวจนเกินไปเปนเน้ือหาหรือสถานการณที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู 

   2.  เปนกรณีศึกษาแบบสถานการณ ( The Situation Case ) เปนการศึกษาที่นิยมใช

กันมีเน้ือหาที่อยูบนพื้นฐานความเปนจริง เนนเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการปญหา และมี

ความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของผูเรียน 

 3. กรณีศึกษาชวยกระตุนใหผูเรียนต้ังคําถามเพ่ือนําไปสูการสืบเสาะหาความรู หรือ

แนวทางการแกปญหาตอไป และมีการสงเสริมบูรณาการทางวิชาการในเน้ือหา เพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการแกปญหา 

กรณีศึกษามีทั้งหมด 4 กรณีศึกษา ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาใหสอดคลองกับเน้ือหาในหนวยการเรียนรูดังน้ี 
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หนวยที่ 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทางการศึกษา กรณีศึกษาที่ 1                      

เรื่อง ครูพรอมจะพัฒนาตนเองหรือไม? จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใน  สัปดาหที่ 2 และ 3 

 หนวยที่ 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา กรณีศึกษาที่ 2                      

เรื่อง การสื่อสารของครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสัปดาหที่ 4 และ 5 

หนวยที่ 3 สื่อการเรียนการสอน กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง จะเลือกสื่อการเรียนการสอน

อยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสัปดาห 6 และ 7 

หนวยที่ 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน กรณีศึกษาที่ 4 

เรื่องความกังวลของครูสมใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสัปดาหที่ 8 และ 9 
 ตัวอยางกรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แผนภาพที่ 13 แสดงตัวอยางกรณีศึกษาที่ใชในการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

  ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 
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การนํากรณีศึกษา ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

1.  ผูสอนเปนผูนําในการอภิปรายโดยการต้ังคําถามนําใหผูเรียนไดทราบถึงทิศทางใน

การศึกษาจากกรณีศึกษา  

2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาผูเรียนจะต้ังประเด็นคําถาม หรือต้ังปญหา พยายาม

สืบเสาะหาแหลงการเรียนรู และเรียนรูจากแหลงการเรียนรูน้ัน เปนกลุม หรือรายบุคคลก็ได 

3.  ผูเรียนเปนจุดศูนยกลางในการเรียนรูโดยมีผูสอนเปนผูควบคุมทิศทางการเรียนรู 

4.  ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห การเรียนรูรวมกันเปนทีม การ

สื่อสาร ในการแกปญหารวมกัน 

5.  ผูเรียนเกิดองคความรูจากรายวิชาที่หลากหลาย และประสบการณที่แตกตางกัน 

6. วิธีการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาเปนวิธีการสอนที่ผูเรียนมองเห็นภาพไดอยาง

ชัดเจน กรณีศึกษาที่สรางข้ึนเปนเรื่องราวที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงหรือใชในชีวิตประจําวัน  

  7.  สามารถใชเปนเครื่องมือช้ีนําที่จะเพิ่มพูนความสามารถ ประสบการณความ

หลากหลายของสถานการณที่เปนจริงในกรณีศึกษา จะใหความรูที่เปนคุณคาอยางมากแกผูเรียน 

             4.  เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่นํามาใชในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ดังน้ี  

  4.1 บทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช

ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) เปนระบบที่ใชบริหารการจัดการเรียนรูที่อํานวยความ

สะดวกในการจัดกลุมเน้ือหา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสื่อสารโตตอบกันระหวางผูเรียนกับ

ผูเรียนดวยกัน และผูเรียนกับผูสอน รวมทั้งมีการทดสอบและประเมินผล สามารถกําหนดบทบาท

ผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี โดยไดดําเนินจัดการระบบดังน้ี 
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แผนภาพที่ 14 แสดงระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

  สารสนเทศทางการศึกษา  

1. จัดการรายวิชา ไดแกรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา จัดทําเน้ือหาทั้งหมด 4 หนวยการเรียนรู จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา   
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  2.  จัดระบบบริหารจัดการขอมูลของผูเรียนโดยทําการจัดกลุมผูเรียน กลุมละ            

3 – 5 คน มีการตรวจสอบสมาชิกในการใชงาน ในระบบก็จะทําการเก็บรายละเอียดขอมูลของ

ผูใชงาน 

 3. จัดระบบสงเสริมการเรียนโดยมีเครื่องมือตางๆที่ใชในการสื่อสารระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียนและผูสอนกับผูเรียนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา ไดแก  

 4.2 Chat Room คือการสนทนาออนไลน ที่มีการสงขอความถึงกัน โตตอบกันได

อยางรวดเร็วโดยไมไดอยูสถานที่เดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดทันที่ ใชในการ

ติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอนโดยในระบบการบริหารการจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผมผสานจะมีหองไวสําหรับติดตอสื่อสารคือ หองสนทนาสําหรับทุกคน หองสนทนา

ผูเรียนสําหรับกลุมยอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  15 แสดงชองทางการติดตอสื่อสารสําหรับผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบ 

 

 4.3 เว็บบอรด ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานใชทําหนาที่ในลักษณะ

กระดานสนทนา กระดานแจงขาวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สงบันทึกรายงานการประชุมกลุมยอย

ในแตละสัปดาห สงคําตอบของแตละกลุม การประกาศขาวระหวางผูเรียนและผูสอน       
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แผนภาพที่ 16 แสดงเว็บบอรดที่ผูเรียนใชในการสงงานและรวมกันแสดงความคิดเห็น 
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 4.4 แหลงการเรียนรู เปนแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเน้ือหาที่เรียนใน

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและใชในการหาขอมูลในรูปแบบของเว็บ

ไซด You Tube   E - Book เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษากรณีศึกษาในแตละหนวยการ

เรียนรู ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

แผนภาพที่ 17 แสดงแหลงการเรียนรูสําหรับใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในการรวมทํา

 กิจกรรม 

 

5. สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ( การเรียนในช้ันเรียน และการ

เรียนแบบออนไลน )    

    มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใน

การเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง มียุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเอง ทั้ง กิจกรรมการเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการเรียนสวนบุคคล 

เปนวิธีการเรียนที่ตองการใหเกิดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานระหวาง 

การเรียนในช้ันเรียน กับการเรียนแบบออนไลน เปนการผสมผสานระบบการเรียน (Learning 

Systems) ที่หลากหลายเขาดวยกัน โดยที่ผูเรียนและผูสอนสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้ง ในเวลา

เดียวกันและตางเวลากัน   

การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

1. สภาพแวดลอมการเรียนในช้ันเรียน จัดที่น่ังแบบเขากลุม สรางบรรยากาศใหเปน

กันเอง เปนบรรยากาศที่ใหผูเรียนมีโอกาสไดคิด ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในทีม 

ในหองประกอบไปดวย คอมพิวเตอร LCD Projector ไมโครโฟน ลําโพง เปนสื่ออํานวยความสะดวก

ในการจัดการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ หองเรียนไมคับแคบจนเกินไป โตะและ

เกาอี้เหมาะสมกับวัย  

2.  สภาพแวดลอมการเรียนแบบออนไลน ผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนและผูเรียน

อื่นๆ ไดอยางสะดวก โดยไมตองเดินทางมาที่สถาบัน เพราะวาบทเรียนสามารถเรียนไดอยางสมบูรณ

แบบผานทางอินเทอรเน็ตโดยที่ผูเรียนและผูสอนสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้ง ในเวลาเดียวกัน

และตางเวลากัน โดยที่ผูเรียนแตละคน อยูกันคนละสถานท่ี ก็สามารถสื่อสารกันไดโดยไมเห็นหนากัน 

มีการจัดผู เรียนเปนกลุมๆ โดยมีการสื่อสาร 2 ลักษณะ คือ สื่อสารแบบประสานเวลา 

(Synchronous)เปนการสื่อสารที่ผูเรียนจะตองออนไลนในเวลาเดียวกัน จึงจะสื่อสารกันได การ

สื่อสารมีหลายแบบ ไดแก การสนทนาสด  การใชกระดานอิเล็กทรอนิกส และอีกลักษณะหน่ึง เปน

การสื่อสารในลักษณะที่ไมประสานเวลา (Asynchronous) เปนการสื่อสารแบบไมตองออนไลน ใน

เวลาเดียวกัน ไดแก การใชกระดานขาว (Web Board) เปนตน  

 

ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษา

ระดับ ปริญญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การดําเนินข้ันตอนการจัดกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ประกอบไปดวย ข้ันปฐมนิเทศ ข้ันดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน ข้ันวัดและประเมินผล                                                                             

1. ข้ันปฐมนิเทศ (การเรียนในช้ันเรียน) เตรียมความพรอมของผู เรียน โดยมีการ

ปฐมนิเทศแนะนําวิธีการใชเทคโนโลยีตางๆที่ใชในการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน รวมทั้งเตรียม
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ผูเรียนในวิธีการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา การแบงบทบาทหนาที่ กระบวนการกลุม ประเมินผล

กอนเรียนดังน้ี 

 1.1  ผูสอนแจกและอธิบายประมวลรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 

  1.2  ผูสอนช้ีแจงและแนะนําเกี่ยวกับบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) แนะนํากิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา การสงงาน  การตรวจงาน  และ

การประเมินผล 

 1.3  ผูสอนสาธิตการใชงานบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS)   

   1.4  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน                                    

 การจัดกลุมผูเรียน ผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 3- 5 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน                

ต้ังช่ือกลุม กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม เลือกประธานกลุม และเลือกเลขานุการกลุม 

   ประเมินผลกอนเรียน กอนการเรียนจะมีการวัดและประเมินผลกอนเรียนเพื่อให

ผูเรียนไดทราบถึงระดับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  คิดแกปญหา  โดยใชแบบวัดดังน้ี 

1.  ผูเรียนทําแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน บนบทเรียนออนไลน 

URL :http://www.e-learning.kmutnb.ac.th/ จํานวน 52 ขอ              

 2.  ผูเรียนทําแบบวัดการคิดแกปญหากอนเรียน จํานวน 30 ขอ   

            2.  ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (การเรียนในช้ันเรียนและการเรียนแบบออนไลน) 

มี 7 ข้ันตอนยอย ดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา (การเรียนในช้ันเรียน) มีกระบวนการ ดังน้ี 

1. ผูสอนจัดกรณีศึกษา ใหสอดคลองตามหนวยการเรียนรู  โดยมีทั้ งหมด                      

4 กรณีศึกษา ดังน้ี 

 กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง  ครูพรอมจะพัฒนาตนเองหรือไม? 

 กรณีศึกษาที่ 2 เรื่อง  การสื่อสารของครู 

 กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง  จะเลือกสื่อการเรียนการสอนอยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู 

                 กรณีศึกษาที่ 4 เรื่อง  ความกังวลของครูสมใจ  
2. ผูสอนบรรยายเน้ือหา ( บรรยายโดยใช Slide เน้ือหาดวยโปรแกรม Power Point 

หรือ วีดีโอ) 

3.  ผูสอนเปนผูนําในการอภิปรายโดยการต้ังคําถามนําใหผูเรียนไดทราบถึงทิศทางใน

การศึกษาจากกรณีศึกษา  
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4.  ภายหลังสิ้นสุดการบรรยายเน้ือหาผูเรียนแตละกลุมเขาไปศึกษากรณีศึกษา                 

ในใบงานกิจกรรมที่ผูสอนไดจัดไวให 

5.  ผูเรียนอานและทําความคุนเคยกับเน้ือหาในกรณีศึกษา และชวยกัน ระบุปญหา

หรือ อุปสรรค ที่เปนประเด็นหลักๆ ในกรณีศึกษา 

6.  หัวหนาทีมรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมที่ชวยกันเขียนความสัมพันธ

หรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษาแบบบรรยายสั้นๆ ในใบงานกิจกรรม  

7.  ผูเรียนแตละทีมออกมานําเสนอใบงานกิจกรรมในช้ันเรียน 

               ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง (การเรียนแบบออนไลน) มี

กระบวนการ ดังน้ี 

 1.  ผูสอนถามคําถามเกี่ยวกับความรูในเน้ือหาหนวยการเรียนรู เพื่อใหเช่ืองโยง                 

เขากับกรณีศึกษา 

                2.  ผูสอนจัดหาแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมจากเน้ือหาที่ผูสอนไดจัดไวใหในระบบบริหาร

การจัดการเรียนการสอน  

               3. ผูเรียนรวมกันวินิจฉัยปญหาและชวยกันระดมสมองจากกรณีศึกษาโดยใหสมาชิก

กลุมเสนอความคิดเห็นรวมกันในหองสนทนากลุมยอยบนระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน  

4. ผูเรียนวิเคราะหถึงที่มาหรือตนเหตุที่แทจริงของปญหา และบอกไดวาอะไรคือ

สาเหตุที่สําคัญ ของปญหา จากกรณีศึกษา 

5.  ผูเรียน ระบุขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน จากกรณีศึกษา หรือสงผลกระทบตางๆ ของ

ปญหา  

6.  ผูเรียนพิจารณาดูความสัมพันธของปญหาตางๆแลวจึงจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาจากกรณีศึกษาและหาวิธีการวางแผนการแกปญหารวมกัน 

7. ผูเรียนปรึกษาหารือรวมกันภายในกลุมและรวมกันแสดงความคิดเห็นโดย                 

หัวหนาทีมสรางบรรยากาศของการทํางานมีความเปนกันเอง อบอุน มีความกระตือรือรน ระดม

ความคิดจากหลายๆคน เพื่อคิดหาสาเหตุและวิธีแกไขปญหาที่ถูกตอง เหมาะสม และไดผลดี โดย ไมมี

การวิพากษวิจารณหรือตัดสินวาความคิดใครดีหรือไมดี ถาใครคิดหาวิธีการอะไรไดตองกลาพูดอกมา 

จะนําความคิดของคนอ่ืนมาผสมผสานกับความคิดของตน เพื่อสรางเปนความคิดใหม   

8.  หัวหนาทีมรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมแลวสงคําตอบของทีม                     

ในเว็บบอรด  

ข้ันที่ 3 สรางทางเลอืกในการแกปญหารวมกัน (การเรียนแบบออนไลน) มี

กระบวนการ ดังน้ี 
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 1.  ผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการหาวิธีการแกปญหาอยางหลากหลายซึ่งอาจมี              

การทดลอง คนควา ตรวจสอบ และหาเหตุผลจากการเลือกแนวทางการแกปญหา เปนการคนหา

ทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อนําไปสูขอสรุป 

 2.  ผูเรียนรวมกันตัดสินใจโดยผานกระบวนการคิด พิจารณาไตรตรอง วิเคราะหแลว

คอยตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

 3.  ผูเรียนจัดลําดับความสําคัญของวิธีการแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน เรียงลําดับ               

วิธีการแกปญหา กอน – หลังตามสถานการณวาวิธีไหนเหมาะสมที่สุด และสําคัญที่สุด เพื่อนํามาเปน

ขอมูลในการพิจารณาทางเลือกตอไป 

 4.  ผูเรียนพิจารณาทางเลือกที่เปน กลยุทธหลักๆ เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา ให

บรรลุเปาหมาย 

 5.  ผูเรียนรวมกันสรุปผลของกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการ

ปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมจากกรณีศึกษา และสามารถนําไปปฏิบัติและทําใหงานบรรลุเปาหมายตามที่

ตองการ            

 6.  ผูเรียนบันทึกผลประเด็นปญหา น้ันๆ รวมกัน และหัวหนาทีมรวบรวมความคิดเห็น

ของสมาชิกในกลุมแลวสงคําตอบ ใน เว็บบอรด   
               ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู /เปลี่ยนแปลงความรู (การเรียนแบบออนไลน) มี

กระบวนการ ดังน้ี 

1. ผูสอนใหความชวยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับผูเรียนผานเครื่องมือ

สื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

                2.  ผูสอนประเมินผลการเรียนรูจาก การสังเกต และการบันทึกผล ในระบบบริหาร

การจัดการเรียนการสอน  

3. ผูสอนกระตุนใหผู เรี ยนแสดงความคิดเห็นร วมกันผานเครื่ องมือสื่อสาร                      

บนอินเทอรเน็ต 

4.  ผูสอนแนะนําแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ เชน e –book วีดีโอ ฯลฯ 

5.  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน เพื่อหาเหตุผลตางๆ ในการกําหนดปญหา 

และทําความเขาใจกับปญหารวมกัน จะตองใชความคิดอยางเต็มที่ เพื่อหาวิธีที่มีความแตกตางและ

หลากหลาย ควรจะวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงเสียกอน แลวพยายามหาวิธีแกไขไวมากๆ  

6. ผูเรียนในกลุมและผูเรียนตางกลุม หารือปรึกษารวมกันเพื่อคนหาวิธีการท่ีชวยให

กลุมบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวและเปนการระดมสมองเพื่อกําหนดแนวคิดตางๆ ที่หลากหลายในการ

แกปญหา  
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7. ผูเรียนรวมกันคนหาทางเลือกที่ดีที่สุด ชวยกันแกปญหา ซึ่งในการแลกเปลี่ยน

ความรูกันตองมีการจดบันทึกขอมูลวาไดความรูอะไรจากการแลกเปลี่ยนความรู 

8. ผูเรียนหาคําตอบโดยสมาชิกทุกคนจะตองเห็นดวยกับคําตอบของกลุม  

                     ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได (การเรยีนแบบออนไลน ) มี

กระบวนการ ดังน้ี 

                 1.  ผูเรียนพิจารณาถึงผลดีผลเสีย ของทางเลือกตางๆ และความเปนไปไดในการ

แกปญหาจากกรณีศึกษา 

2. ผูเรียนระบุปจจัยความเปนไปไดของเหตุการณ จากกรณีศึกษา 

3. ผูเรียนประเมินและตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม

ที่สุด โดยใหอธิบายวิธีการแกปญหาใหเช่ือมโยงกับเน้ือหาในหนวยการเรียนรู 

4. ผูเรียนหาแนวทางในการแกปญหาที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

5. ผูเรียนชวยกันวิเคราะหและระบุเปนประเด็นปญหา น้ัน ๆ  รวมกัน เปนข้ันตอนของ

การจัดกระทําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาเพ่ือดําเนินการตรวจสอบความถูกตองชัดเจน นําไปสูขอสรุป 

ของแตละกลุม 

6. ผูสอนคอยกระตุน ดูแลและใหคําแนะนํากับผูเรียน 

                 7. หัวหนาทีมรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมแลวส ง คําตอบ  ใน                     

เว็บบอรด   
               ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล (การเรียนแบบออนไลน) มีกระบวนการ ดังน้ี 

 1. ผูสอนต้ังประเด็นคําถามในเว็บบอรดเพ่ือใหผูเรียนไดชวยกันสรุปตามประเด็น

คําถาม   

2. ผูสอนดูแลและใหคําแนะนํากับผูเรียนและ ตรวจสอบจากที่ผูเรียนไดสรุปผล               

ใน เว็บบอรด 

3. ผูสอนประเมินจากการตอบคําถามในเว็บบอรด และการบันทึกประชุม               

กลุมยอย  

4. ผูสอนใหผูเรียนแตละคนเขาไปศึกษา การแกปญหาของแตละกลุมที่ไดสรุปไวใน

เว็บบอรดในลักษณะของผังความคิด และแบบความเรียง เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดมีแนวทางหรือ

แนวคิดจากการแกปญหาของแตละกลุมน้ัน นําไปแกปญหาหรือเปนประโยชนกับผูเรียนสามารถนํา

ความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได              

5.  ผูเรียนชวยกันสรุปผลการวิเคราะหจากการพิจารณาทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุด

ของกรณีศึกษา ใหเพื่อนคนอื่นๆ  หรือผูสอนไดทราบในการทํางานและการแกปญหาภายในกลุมเปน

ผังความคิด เพื่อเปนการสะทอนความคิดของผูเรียน   
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  6.  หัวหนาทีมสงคําตอบไปที่ เว็บบอรดเพ่ือรายงานผลของการคนควาของกลุมตนให

เพื่อนคนอื่นๆ หรือผูสอนไดทราบ เพื่อเห็นรองรอย ในการเขียน  

               ข้ันที่  7 นําเสนอผลงานและประเมินผล (การเรียนในช้ันเรียน) มีกระบวนการ ดังน้ี 

 1.  ผูสอนใหหัวหนาทีมออกมานําเสนองานและสรุปภาพรวมของกลุมในช้ันเรียน 

2.  ผูสอนทําการประเมินผูเรียนในการนําเสนอ โดยดูผลงาน หรือช้ินงานภาพรวมของ

กลุม และประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษา ใน 3 ดานดังน้ี การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และกาเรียนรูรวมกันเปนทีม 

3. ผูสอนควบคุมช้ันเรียนโดยใหคะแนนการประเมินพฤตติกรรมการทํางานกลุมและ

คะแนนรายบุคคล 

                 4.  หัวหนาทีมนําเสนอผลงาน หรือช้ินงานใหเพื่อนในหองและผูสอนฟง 

 5. สมาชิกในทีมรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาจาก

กรณีศึกษาของแตละกลุม 

6.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการแกปญหาของผูเรียนในแตละกลุม 

3.  ข้ันวัดและประเมินผล (การเรียนในช้ันเรียน)  

     การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรู

รวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  ดังน้ี 

     ประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใชวิธีการสังเกต การบันทึก 

และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่ผูเรียนทําการประเมินผลจากสภาพจริงจะเนนใหผูเรียน

สามารถแกปญหาเปนผูคนพบ ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง รวมทั้งเนนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนซึ่งการ

ประเมินจะใชแบบรูบริกส ที่มีเกณฑคะแนนอยางถูกตองในระหวางการทํากิจกรรม 

                ประเมินผล กอน และหลังเรียน เพื่อไดทราบผลในการพัฒนาดานตาง ๆ คือการคิด

อยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา  และกาเรียนรูรวมกันเปนทีม ใชแบบวัดดังน้ี แบบวัดการคิด

อยางมีวิจารณญาณ โดยใช แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณมาตรฐานแบบทั่วไป Cornell Critical 

Thinking test, Level Z(Ennis and Millman,1985) ใชวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงผูใหญ 

ของปณิตา วรรณพิรุณ ซึ่งแปลเปนภาษาไทยโดยผูเช่ียวชาญดานภาษา ศูนยการแปลและการลาม

เฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนคําถามแบบปรนัย  3 ตัวเลือก 

จํานวน 52 ขอคําถาม ใชเวลาในการทํา50 นาที ในแบบวัดน้ีเปนการวัดองคประกอบของการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ 6 ดาน ไดแก 
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1.  การสรุปแบบนิรนัย                                

2.  การใหความหมาย    

3. การพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสงัเกต  

4.  การสรุปแบบอุปนัย  

5.  การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทํานาย  

6.  การนิยามและการระบุขอสันนิษฐาน   

 การตรวจใหคะแนนจากแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการทดลอง 

โดยขอที่ตอบถูกได  1 คะแนน ตอบผิดได  0  คะแนน เต็ม  52  คะแนน  

 แบบวัดการคิดแกปญหา  เปนปรนัยมีคําถาม 4 ตัวเลือก 30 ขอ เลือกใชกระบวนการ

ของเวียร (Weir, 1974) ในการสรางแบบวัดการคิดแกปญหาซึ่งแบงออกเปน 4 ข้ันไดแก  

 ข้ันที่ 1 ข้ันต้ังปญหาหรือวิเคราะหประโยคที่เปนปญหา 

 ข้ันที่ 2 ข้ันนิยามหาสาเหตุของปญหา 

 ข้ันที่ 3 ข้ันคนหาแนวทางการแกปญหา 

 ข้ันที่ 4 ข้ันพิสูจนคําตอบ 

 โดยขอที่ตอบถูกได  1 คะแนน ตอบผิดได  0  คะแนน เต็ม  30  คะแนน  

  แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมซึ่งไดกําหนดไว 5 ดาน

ดังตอไปน้ี 

 1.  ดานการเตรียมความพรอมและความเขาใจในการเรียนเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 2.  ดานทัศนคติในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 3.  ดานการชวยเหลือการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 4.  ดานการแสดงความคิดเห็นในทีม 

 5.  ดานการสื่อสารในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 สรปุข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมี 

ของนักศึกษาระดับ ปรญิญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 18 แสดงสัญลักษณ 
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แผนภาพที่ 19 สรุปข้ันตอนการปฐมนิเทศ  

 

 

ผูสอนแจกและอธิบายประมวลรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

           ผูสอนกระตุนใหผูเรียนรูถึงบทบาท ของผูเรียนในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

          ผูสอนแนะนําการเขาเรียนบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS ) พรอมทั้งชี้แจงวิธีการสมัครเพื่อ

เขาสูระบบ 

                   ผูสอนอธิบายขั้นตอนและวิธีการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

              ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

            ผูสอนชี้แจงการทําแบบวัดการคิดอยางมีวิจารญาณกอนเรียน 

                 ผูสอนชี้แจงการทําแบบวัดการคิดแกปญหากอนเรียน 

ผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 3- 5 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน ตั้งชื่อกลุม กําหนดบทบาท

หนาที่ของสมาชิกในกลุม เลือกประธานกลุม และเลือกเลขานุการกลุม 

ข้ันปฐมนิเทศ                    

          ผูสอนแจงวัตถุประสงค เน้ือหาและวิธีการเรียนการสอน   
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  ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบไปดวยข้ันปฐมนิเทศ  ข้ันดําเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ข้ันวัดและประเมนิผล ดังน้ี 

 ข้ันปฐมนิเทศ  (การเรียนในช้ันเรียน) 

1.  การปฐมนิเทศผูเรียน ผูสอนแนะนําและเตรียมความพรอมในการเรียนรู ใหกับ

ผูเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ถึง

วิธีการใชเทคโนโลยีตางๆที่ใชในการจัดกจิกรรรมการเรียนการสอน และทําความเขาใจในการใช

เครื่องมือบนระบบการจัดการเรียนการสอน                                          

2.  การจัดกลุมผูเรียน ผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 3- 5 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน 

ต้ังช่ือกลุม กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม เลือกประธานกลุม และเลือกเลขานุการกลุม 

3. ประเมินผลกอนเรียน กอนการเรียนจะมีการวัดและประเมินผลกอนเรียนเพือ่ให

ผูเรียนไดทราบถึงระดับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหา และไดทราบถึง

คะแนนความรูกอนเรียน โดยใชแบบวัดดังน้ี 

 3.1 แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ

มาตรฐานแบบทั่วไป Cornell Critical Thinking test, Level Z(Ennis and Millman,1985) ใชวัด

การคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา รวมถึงผูใหญ ของปณิตา วรรณพิรุณ ซึ่งแปลเปนภาษาไทยโดยผูเช่ียวชาญ                

ดานภาษา ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย              

เปนคําถามแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 52 ขอคําถาม  

3.2 แบบวัดการคิดแกปญหา  แบบทดสอบเปนปรนัยมีคําถาม 4 ตัวเลือก                

30 ขอ เลือกใชกระบวนการของเวียร (Weir, 1974) ในการสรางแบบวัดการคิดแกปญหา 

 วัตถุประสงค  

1. ผูเรียนสามารถใชเครื่องมือบนระบบการบรหิารการจัดการเรียนการสอน ( LMS) 

ได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนวิธีการการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาได 

3. ผูเรียนมีความพรอมในการทํากจิกรรมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาได 

ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (การเรยีนในช้ันเรียนและ                               

การเรียนแบบออนไลน) 
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  ข้ันตอนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม                 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

  จุดประสงคการเรียนรู 

1.  ผูเรียนสามารถทําความเขาใจในกรณีศึกษาได 

2.  ผูเรียนสามารถวินิจฉัยปญหาและบอกปญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีศึกษาได 

3.  ผูเรียนแสวงหาทางเลอืกในการแกปญหาอยางหลากหลายได 

4.  ผูเรียนสามารถพิจารณาถึงผลดีผลเสียของทางเลือกตางๆได  

5.  ผูเรียนสามารถสรปุวิธีการในการแกปญหาที่ดีทีสุ่ดและเหมาะสมที่สดุไดดําเนินการ 

ตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

ข้ันที่ 1  รวมกันศึกษากรณีศึกษา  

ข้ันที่ 2  รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง  

ข้ันที่ 3  สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน                   

ข้ันที่ 4  แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู    

ข้ันที่ 5  ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได  

ข้ันที่ 6  สรปุและรายงานผล                       

 ข้ันที่ 7  นําเสนอผลงานและประเมินผล 
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แผนภาพที่ 20 สรปุข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

           ผูสอนเปนผูนําในการอภิปรายโดยการ ตั้งคําถามนําใหผูเรียนไดทราบถึงทิศทางในการศึกษา   

                 ผูเรียนแตละทีมศึกษากรณีศึกษาที่ผูสอนไดจัดไวให 

               ผูสอนจัดกรณีศึกษาใหสอดคลองกับเน้ือหาในหนวยการเรียนรู 

 

ขั้นท่ี 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษา 

                    ผูเรียนอานและทําความคุนเคยกับเน้ือหาในกรณีศึกษา  

                    ผูเรียนชวยกันเก็บประเด็นหลัก ๆ  ของกรณีศึกษาใหได 

                    ผูเรียนเขียนความสัมพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษาแบบบรรยายส้ันๆ    
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แผนภาพที่ 21 สรปุข้ันที่ 2   รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง  

 

 

ขั้นท่ี 2   รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง  

                     ผูเรียนรวมกันวินิจฉัยปญหาและชวยกันระดมสมองจากกรณีศึกษา 

        ผูเรียนระบุปญหา และประเด็นตางๆ จากกรณีศึกษา 

                      ผูเรียน ระบุขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน จากกรณีศึกษา 

                     ผูเรียนปรึกษาหารือรวมกันภายในกลุมและรวมกันแสดงความคิดเห็น 

                    ผูเรียนหาวิธีการวางแผนการแกปญหาจากกรณีศึกษา 

                      ผูเรียน พิจารณาดูความสัมพันธของปญหาตางๆ จากกรณีศึกษา 

                      ผูเรียนจัดลําดับความสําคัญของปญหาตางๆจากกรณีศึกษา 
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แผนภาพที่ 22 สรปุข้ันที่ 3 สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขั้นท่ี 3 สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน             
 

          ผูเรียนแสวงหาทางเลอืกในการแกปญหาอยางหลากหลายซึง่อาจมีการทดลอง 

คนควา  ตรวจสอบ เพื่อเปนขอมลูประกอบการทํากจิกรรมกลุม 

 

                  ผูเรียนบันทกึผลไวเพื่อทําการตรวจสอบผลลัพธ  
 

 

                ผูเรียนจัดลําดับความสําคัญของวิธีการแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน  

 

 

               ผูเรียนพจิารณาทางเลือกทีเ่ปนกลยุทธหลกัๆ 
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                               ขั้นท่ี 4 แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู 

 

                

 

 

 

 

                         

 

 

 

แผนภาพที่ 23 สรปุข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ผูสอนใหความชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน  

                    ผูเรียนหาคําตอบโดยสมาชิกทุกคนจะตองเห็นดวยกับคําตอบของทีม 
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ขั้นท่ี 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได    

 

             

ผูเรียนพิจารณาถึงผลดีผลเสียของทางเลอืกตางๆ 

      
               

            ผูเรียนระบุปจจัยความเปนไปไดของเหตุการณ จากกรณีศึกษา 

          

      

                   

 

     

  

      
         ผูเรียนชวยกันวิเคราะหและระบุเปนประเด็นปญหา น้ันๆ รวมกัน 

  

 

แผนภาพที่ 24 สรปุข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลอืกและระบุความเปนไปได   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ผูเรียนประเมินและตัดสินใจเลือกทางเลือกหรือวิธีการแกปญหาที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

ผูเรียนหาแนวทางในการแกปญหาที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่สุด 
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                                        ขั้นท่ี 6   สรุปและรายงานผล   

               

  ผูเรียนชวยกันสรุปผลการวิเคราะหจากการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

ของกรณีศึกษา ใหเพื่อนคนอ่ืนๆ  หรือผูสอนไดทราบในการทํางานและการแกปญหา 

ภายในทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 25 สรปุข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล   

 

 

 

 

 

 

ผูสอนดูแลและใหคําแนะนํากับผูเรียน         

ไมใช 

ใช 

      สงสรุปผลของของทีม 
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             ขั้นท่ี 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล  

           

  

 

                     หัวหนาทีมนําเสนอผลงาน หรอืช้ินงานใหเพื่อนในหองและผูสอนฟง 

   

 

                         ผูสอนทําการประเมินผูเรียนในการนําเสนอ โดยดูผลงาน หรอืช้ินงานของทีม 

 

  .     

        

              ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรปุเกี่ยวกบัการแกปญหาของผูเรยีนในแตละทมี      

 

 

             

        

แผนภาพที่ 26 สรปุขั้นที่ 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล 

 ข้ันตอนวัดและประเมินผล (การเรียนในช้ันเรียน) 

 การประเมินผล เพื่อไดทราบผลในการพัฒนาดานตางๆ ของผูเรียน 

 จุดประสงคการเรียน 

1. ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณได 

2. ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาได 

3. ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกันเปนทีมได 
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แผนภาพที่ 27 สรปุวิธีการในการแกปญหาที่ดีทีสุ่ดและเหมาะสมที่สดุไดดําเนินการ ตามข้ันตอนการ

 ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการประเมินผล 

 

                                           ผูเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

1. แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

2. แบบวัดการคิดแกปญหา 

3. แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรปูแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ 
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3. รู ปแบบการเ รียนการสอนแบบผสมผสานด วยการ เ รียนรู ร วมกัน โดยใชก รณี ศึกษา                    

เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษา 

 ระดับปริญญาตรีครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

                                                                                             

                                                                                              

  

 

 

 

 

แผนภาพที่ 28 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

                                               BLCC     
          การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)     

        การเรียนรูรวมกัน (Collaborative)   

        การเรียนดวยกรณีศึกษา (Case – Based Learning)         

                                      7 STEPS 

1.รวมกันศึกษากรณีศึกษา (Study the case assigned collaborative)  

2.รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง (Diagnose the problem collaborative 

by brainstorming )  

3.สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกัน (Create options collaborative for problem solving  ) 

4.แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู (Exchange or change the knowledge) 

5.ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได ( Evaluate the options and assign feasibility ) 

6.สรุปและรายงานผล (Conclude and discuss the results ) 

7.นําเสนอผลงานและประเมินผล (Present and evaluate) 

    ปจจัยนําเขา คือ องคประกอบของรูปแบบ 

      กระบวนการ คือ การดําเนินการจัดกิจกรรม   

    ตามขั้นตอนของรูปแบบ 

    ปจจัยนําออก คือ ผลจากการพัฒนารูปแบบ 

     ผลปอนกลบั  คือ แนวทางการปรับปรุง 

BLCC 7 STEPS  MODEL 
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 แผนภาพที่ 29 สัปดาหที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนรูในการเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

 สารสนเทศทางการศึกษา 
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แผนภาพที่ 29 สัปดาหที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนรูในการเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

 สารสนเทศทางการศึกษา (ตอ) 
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แผนภาพที่ 30  สัปดาหที่  2 เรื่อง ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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แผนภาพที่ 31 สัปดาหที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใช กรณีศึกษา เรื่อง ครพูรอมจะพฒันา

   ตนเองหรอืไม? 
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แผนภาพที่ 32 สัปดาหที่ 4 เรื่อง หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา 
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แผนภาพที่ 33 สัปดาหที่ 5 เรื่อง การสือ่สารของคร ู
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แผนภาพที่ 34 สัปดาหที่ 6 เรื่อง สื่อการเรียนการสอน 
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แผนภาพที่ 35 สัปดาหที่ 7 เรือ่ง จะเลือกสื่อการเรียนการสอนอยางไรใหเด็กเกดิการเรียนรู 
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แผนภาพที่ 36 สัปดาหที่ 8 เรื่อง ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสือ่การเรียนการสอน 

 

                      และการผลิตและการใชส่ือ 
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แผนภาพที่ 37 สัปดาหที่ 9 เรื่อง ความกังวลของครสูมใจ 
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แผนภาพที่ 38 สัปดาหที่ 10 เรื่อง การประเมินผล 
 
 ปจจัยนําออก 

ผลที่ไดรับของการเรียนการสอนในแตละครั้ง ทําใหผูสอนทราบถึงลักษณะความรูและ

พัฒนาการดานตางๆของผูเรียนที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรู

รวมกันเปนทีม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและไดผลตามที่ตองการ ดังน้ี 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณ   

  ผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชกระบวนการเรียนดวยรูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เปนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห

และประเมินคา ดวยการสังเกตเหตุการณตาง ๆ ประสบการณตาง ๆ การคิดไตรตรองการใหเหตุผล 

เปนความคิดซึ่งดําเนินการตามหลักของการประเมินอยางรอบคอบ และหลักฐานเพื่อนําไปสูขอสรุปที่

เปนไปไดอยางแทจริง หรือเปนการตรวจสอบคําตอบของประเด็นปญหา หรือปญหาที่นําเสนออยาง

ละเอียดรอบคอบ เพื่อตัดสินของคําตอบการคิดอยางใครครวญ ไตรตรอง รอบคอบตอความเช่ือหรือ
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ความรูตางๆ โดยอาศัยหลักฐานมาสนับสนุน รวมทั้งขอสรุปอื่นๆ ที่มาเกี่ยวของในขอบเขตของ                

เรื่องน้ัน 

การคิดแกปญหา  

 การคิดแกปญหาผูเรียนเกิดการคิดแกปญหาโดยใชกระบวนการเรียนดวยรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ผูเรียนมีความสามารถทางดาน

การคิดแกปญหาการใชประสบการณเดิมจากการเรียนรู จัดลําดับความคิดของสถานการณที่เปน

ปญหา เพื่อไปสูจุดมุงหมาย 

การเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 การเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนข้ันตอนการเรียนรูรวมกัน ที่มีการชวยเหลือเพื่อ เสริม

และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนในกลุมรวมกัน เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู พูดคุยและใหขอมูล

ปอนกลับระหวางสมาชิกในทีม  

 ขอมูลปอนกลับ  

 การวิเคราะหขอมูลหลังจากที่สอนผานไปแลว ที่ไดตํ่ากวาจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว              

ก็ตองหาจุดบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไขตอไป  

 

ตอนท่ี 3  

การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาไปใช 

 

การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา                    

ไปใช 

1. สถานบันการศึกษาที่นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาไปใช ตองมีการเตรียมความพรอมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีอากาศ

ถายเทใหทั่วถึงขนาดหองพอดี สามารถน่ังเรียนและทํากิจกรรมเปนกลุมได มีเครือขายอินเทอรเน็ต

อยางทั่วถึง และมีอุปกรณการเรียนการสอน ดังน้ี คอมพิวเตอร  ไมโครโฟน  โปรเจคเตอร ฯลฯ เปน

ตน  

               2.  สถาบันการศึกษาที่นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาไปใชควรมีการใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในการใชเครื่องมือ บนระบบเครือขาย เชน 

เครื่องมือการติดตอสื่อสาร การสง – รับ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชกระดานสนทนา  หรือ 

กระดานขาว การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ  ผูสอนควรมีการตรวจเช็คอุปกรณใหเรียบรอย

กอนการจัดการเรียนการสอน เปนตน 
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 3. สถาบันการศึกษาที่นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาไปใชควรอธิบายใหกับผูสอนรูถึงวิธีการเกี่ยวกับการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานและมีการประชุมเพื่อใหแตละฝายไดเห็นความสําคัญ และผลที่ไดจากการใชรูปแบบ 

 

เง่ือนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา

สําหรับผูสอน 

1. ผูสอนมีความเช่ียวชาญในเน้ือหา และมีการเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาโดยมีองคประกอบ 5 องคประกอบ คือ ผูสอน                

ผูเรียน กรณีศึกษา เทคโนโลยี สภาพแวดลอมในการเรียนแบบผสมผสาน และข้ันตอนของรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มี 7 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1  

รวมกันศึกษากรณีศึกษา ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกใน

การแกปญหารวมกัน ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู/เปลี่ยนแปลงความรู ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือก

และระบุความเปนไปได ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล  ข้ันที่ 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล  

2.  ผูสอนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เครื่องมือในการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต และการ

ใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

3. ผูสอนตองเตรียมขอมูลในการสรางสถานการณใหสอดคลองกับเน้ือหาเพ่ือชวยสงเสรมิ

ใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา จากกรณีศึกษา  

4.  ผูสอนเตรียมผูเรียนโดยการจัดกลุมและมีการแบงบทบาทหนาที่ใหชัดเจน รวมทั้ง

เตรียมผูเรียนในวิธีการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา  

5.  ผูสอนควรมีการวัดและประเมินผลระหวางการทํากิจกรรมของผูเรียน เพื่อไดทราบถึง

การพัฒนาการตางๆ ของผูเรียนเชน  การคิดวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา  การเรียนรูรวมกันเปน

ทีม 

สําหรับผูเรียน 

1.  ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร และฝกใชเครื่องมือในการสื่อสาร                      

บนอินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี 

2. ผูเรียนทําความเขาใจในเน้ือหา วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                   

และการดําเนินการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหสถานการณตางๆ และแยกแยะประเด็นที่เกี่ยวของจาก

กรณีศึกษาเพื่อนําไปสูขอสรุป เปนการสงเสริมการคิดใหกับนักศึกษา    
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 4. ผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่น มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการระดมสมองกับเพื่อนใน

กลุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได 

  ขอจํากัดในการใชรูปแบบ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา                      

ใชกับวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาใช

สําหรับสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา  

3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาใช

สําหรับการเรียนรูรวมกันเปนทีม 
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บทท่ี 6 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัย เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหาและการเรียนรูรวมกันเปน

ทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามหัวขอตอไปน้ี 

 วัตถุประสงคการวิจัย 

 วัตถุประสงคท่ัวไป 

     เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

     วัตถุประสงคเฉพาะ  

1. เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม                  

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร       

2. เพื่อทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม                 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก  
   1.1 อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ                   

ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน ดานการคิด  

 1.2 นั ก ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บป ริ ญญ าต รี คณะค รุ ศ า ส ต ร /  คณะ ศึ กษา ศ า ส ต ร                      

ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัย 16 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง                      

(ปการศึกษา 2556) จํานวน  56,804 คน 
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 2.  กลุมตัวอยาง 

   2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณและสอบถามความตองการประกอบไปดวย 

2.1.1 อาจารย นักวิชาการหรือผู เช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา แบงเปน              

3 ดาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา จํานวน 9 

ทานที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  หรือทําผลงานทางวิชาการใน

ระดับอุดมศึกษา ไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 2.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จํานวน  128  คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งไดมา

จากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)  

       2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือประกอบไปดวย 

    2.2.1 กลุม ตัวอย างผู เ ช่ียวชาญในการประเมินรูปแบบ  ไดแก  อาจารย 

นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเน้ือหา ดานการคิด จํานวน 12 ทาน ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

    2.2.2 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาในรายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา 

จํานวน 12 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2.2.3 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ไดแก 

อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือก          

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

            2.2.4 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

  2.2.5 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินเครื่องมือแบบวัดการคิดแกปญหา

ของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ทานซึ่งไดมา

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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    2.2.6 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญในการประเมินเครื่องมือวัดความสามารถในการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกนัโดยใช

กรณีศึกษา ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ทาน ซึ่งไดมา

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2.2.7 กลุมตัวอยางผูทรงคุณวุฒิในการนําเสนอรูปแบบ จํานวน 5 ทาน ไดแก 

ผูทรงคุณวุฒิ ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดานการคิดแกปญหา ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  

ดานการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม  

 2.3.1 กํ า ห น ด ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง  ไ ด แ ก  นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี                      

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา อยูในหมวดวิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาครศุาสตร / ศึกษาศาสตรตองไดเรียนใน

หมวดวิชาชีพดังกลาว ระยะเวลาในการทดลองภาคปลายปการศึกษา 2556 ซึ่งไดมาจากการ                     

สุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยใชสาขาเปนหนวยในการสุมไดกลุมตัวอยางเปน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี จํานวน 37  คน   

 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   คือ   

 3.2.1 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 3.2.2 การคิดแกปญหา 

 3.2.3 การเรียนรูรวมกันเปนทีม 

 การดําเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอน และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานการเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม สามารถอธิบายข้ันตอนยอยดังน้ี 



 249 

1. การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ               

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา  

2. วิเคราะหสังเคราะห เอกสารหลักการทฤษฎี ถึงข้ันตอน และองคประกอบวิธีการสอน

แบบผสมผสาน การเรียนรูรวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา  

3. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรู

รวมกัน และการเรียนโดยใชกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานวิธีการสอนแบบผสมผสาน  

ดานเน้ือหา  ดานวิธีสอน ในระดับอุดมศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือนํามารางรูปแบบ 

 ขั้นตอนท่ี 2 รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

1.  รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา

เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

2.  ตรวจสอบรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ 

3. ประเมินรางรูปแบบโดยผูเ ช่ียวชาญ ดานการออกแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ดานเน้ือหาดานวิธีสอน ดานการคิดเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 

4. ปรับปรุงรางรูปแบบตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเพื่อนํารูปแบบไปพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปน

ทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

   ศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรโดยกลุมตัวอยาง 

 ขั้นตอนท่ี 4 การรับรองรูปแบบและนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และ

การเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

             นํารูปแบบที่ผานการทดลองแลวรับรองโดยผูทรงคุณวุฒิและทําการแกไขปรับปรุงเพ่ือ

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิด
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อยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                

ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

             ผลจากการวิจัย ผูวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัย  ดังน้ี 

 1.  ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  สรุปไดดังน้ี 

                รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา มี

องคประกอบ ไดแก  ผูสอน ผูเรียน กรณีศึกษา เทคโนโลยี และสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน  2)  กระบวนการ ประกอบดวย  การปฐมนิเทศ  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบผสมผสาน การวัดและประเมินผล  ความเหมาะสมในการนําไปใช ไดแก ความเหมาะสมตอ

การสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ ความเหมาะสมตอการสงเสริมการคิดแกปญหา ความ

เหมาะสมตอการสงเสริมการเรียนรูรวมกันเปนทีม  ผลปอนกลับ ความเหมาะสมของรูปแบบที่จะ

นําไปทดลองใช ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 แปลผลอยูในระดับมากที่สุด  

 2. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา พบวา  นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ         

หลังเรียนในดานการสรุปแบบนิรนัย ดานการใหความหมาย ดานการพิจารณาความนาเช่ือถือของ

แหลงขอมูลและการสังเกต ดานการสรุปแบบอุปนัย ดานการสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการ

ทํานาย ดานการนิยามและการระบุขอสันนิษฐานสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมี

วิจารณญาณกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนการคิดแกปญหาหลังเรียนในข้ันต้ังปญหาหรือวิเคราะหประโยคที่เปนปญหา ข้ันนิยามหา

สาเหตุของปญหาข้ันคนหาแนวทางการแกปญหา  และข้ันพิสูจนคําตอบหรือผลลัพธที่ไดจากการแกไข

สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการคิดแกปญหากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบมีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / 

ศึกษาศาสตร ภาพรวม พบวา  นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวย การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก ( X = 4.41,  

S.D. = 0.37)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ ไดดังน้ี ลําดับที่ 1 ดานทัศนคติในการเรียนรู

รวมกันเปนทีม พบวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการ
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สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก ( X = 4.54,  S.D. = 

0.40 ) ลําดับที่  2  ดานการชวยเหลือการเรียนรูรวมกันเปนทีมพบวานักศึกษามีความสามารถในการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาอยูในระดับมาก  ( X = 4.41,  S.D. = 0.47) ลําดับที่ 3 ดานการแสดงความคิดเห็นในทีม

พบวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก ( X = 4.39,  S.D. = 0.39)  ลําดับ

ที่  4  ดานการสื่อสารในการเรียนรูรวมกันเปนทีมพบวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูรวมกัน

เปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับ

มาก ( X =4.37,  S.D. = 0.53)  ลําดับที่  5  ดานการเตรียมความพรอมและความเขาใจในการเรียนรู

รวมกันเปนทีมพบวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก ( X = 4.32,  S.D. = 0.43)  

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาภาพรวม พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.09,  S.D. =054)  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  เรียงตามลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  ไดแก  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  =  4.27,  S.D. 

=0.68)  ดานการออกแบบบทเรียนออนไลน ( X  =  4.11,  S.D. =0.78)  และดานประโยชนที่ไดรับ

จากการเรียนดวยรูปแบบ ( X  = 4.07, S.D. =0.83)  ตามลําดับ และผลการประเมินเพื่อรับรอง

รูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมในภาพรวมของรูปแบบมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  

1.00  แปลผลอยูในระดับเหมาะสม  ดังน้ันสามารถสรุปไดวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีความเหมาะสมสามารถนําไปใชสําหรับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรได  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกนัโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหาและ                     

การเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  มีประเด็นหลักที่ 

นํามาอภิปราย 2 ประเด็น ไดแก 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และ2) ผลการทดลองใช

รูปแบบการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามี

องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไดแก ผูสอน ผูเรียน กรณีศึกษา เทคโนโลยี และ

สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งน้ีเพราะวาองคประกอบทั้งหมดที่กลาวมาลวน

แลวมีความสําคัญที่จะทําใหรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีมมี

ความสมบูรณและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อนําไปใช จะขาดองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงไมได 

ซึ่งผู วิจัยไดทําการศึกษา คนควาและสังเคราะหออกมา ซึ่งแตละองคประกอบก็มีหนาที่และ

ความสําคัญที่แตกตางกันไป โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูฝก (Coach) และเปนผูสนับสนุน (Facilitator) 

ผูช้ีแนะ หรือที่ปรึกษา เปนผูจัดรายวิชา ผูสอนช้ีแจงทําความเขาใจในภาพรวมของกิจกรรมตางๆ 

จัดทําเน้ือหา แบงกลุมผูเรียน ออกแบบสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน วางแผนการ

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร 

/ศึกษาศาสตร บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน โดยใหผูเรียนได

เกิดการคิดวิจารณญาณ  คิดแกปญหา  และทํางานรวมกันเปนทีมผูเรียนในการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ดานผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบ เพราะ ตอง

เรียนรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียนตามกิจกรรมที่กําหนด ซึ่ง Michaelse (1994) ไดกลาววาสมาชิกในทีม

ตองอยูทีมเดียวกันตลอดจนจบภาคเรียน ไมเปลี่ยนกลุมใหมจะทําใหทีมเกิดการพัฒนา มี ความเช่ือม

มั่น สื่อสารกันอยางเปดเผยมากข้ึน  และจะสงผลตอความสําเร็จของกลุมกรณีศึกษาที่ ใชเปน

กรณีศึกษาแบบสถานการณ (The Situation Case) เปนการศึกษาที่นิยมใชกันเพราะเปนการเลา

เรื่องจากสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและพัฒนาความสามารถในการ

แกปญหาได ไมวาจะเปนเหตุการณ ในการแกปญหาที่ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว 

Reynolds (1980) เทคโนโลยีคือ เทคโนโลยีที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารดวยเครื่องมือที่
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หลากหลายนํามาใชในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

ของนักศึกษา เชน  เครื่องมือสื่อสาร เชน เว็บบอรด, ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การสนทนา (Chat) 

และที่สําคัญจะตองมีเครื่องมือที่ ตอบสนองความสะดวกใหผูเรียนในการสงงานการรายงานผลติดตาม

ความกาวหนาใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น การระดมสมอง การทําแผนผังความคิด (Concept 

Mapping) และองคประกอบสุดทายคือ สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งมี

ความสําคัญคือ มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใน

การเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง มียุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเองทั้งกิจกรรมการเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการเรียนสวนบุคคล จาก

ความสําคัญขององค ตางๆ  ที่กลาวมาทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย                   

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และ                 

การเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตรที่มีความสมบูรณ

สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ                    

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2553) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถใน

การแกปญหาและการเรียนรูเปนทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตดวยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช

เทคนิคการเรียนรวมกันดวยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตางกัน พบวารูปแบบ

การเรียนแบบผสมผสานที่ใชเทคนิคการเรียนรวมกันดวยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูที่ตางกันมี6 องคประกอบไดแก 1) บุคคล 2) เน้ือหา 3) กรณีศึกษา 4) สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 5) เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ6) การประเมินผล และสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของพิชัย  ทองดีเลิศ (2547) ไดศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันบนเครือขาย

คอมพิวเตอร พบวาองคประกอบการจัดการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร ไดแก  เน้ือหา  ระบบ

บริหารจัดการ  รูปแบบการสื่อสารการประเมินผล ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน ตัวผูเรียน และ

โครงสรางพื้นฐาน 

  2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมมีทั้งหมด 7 ข้ันตอน  ไดแก  ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษาข้ันที่ 2 รวมกัน

วินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกันข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยน

ความรู/เปลี่ยนแปลงความรู ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได ข้ันที่ 6 สรุปและ

รายงานผล และข้ันที่ 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล ซึ่งข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคิดดังกลาว มีความครอบคลุมตามแนวคิดของ Rossett, et al. (2003) ที่ไดสรุปข้ันตอน
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ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไววาประกอบดวย ข้ันที่ 1 จัดเตรียมผูเรียนรวมท้ังสื่อตางๆที่

ตองใชในการเรียนการสอนและแจงถึงรายละเอียดที่ผูเรียนตองปฏิบัติ ข้ันที่ 2 ข้ันปฏิบัติโดยผูสอนจะ

เปนผูเลือกวิธีที่เหมาะสมและจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีบทบาทมากข้ึน และข้ันที่ 3 ข้ันสรุปบทเรียน

โดยการสรุปสิ่งที่ไดเรียนและมีการประเมินผูเรียนจากแบบประเมินซึ่งแนวคิดในการจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดของ Skill and Young (2002) ได

กลาวถึงลักษณะสภาพแวดลอมของการเรียนแบบบูรณาการหรือการผสมผสานวาเปนการรวมกันของ

การสอนในช้ันเรียนและรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายไดแกการผสมผสานที่ดีตามแนวคิดของการ

ผสานการเรียนผานเว็บเขากับการเรียนในช้ันเรียนดังน้ีการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียน

การสอนแบบผสมผสานเปนการออกแบบการเรียนการสอนใหมเปนการนําเอาสวนที่ดีที่สุดของการ

สอนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนปกติที่จัดการเรียนรูที่มีเน้ือหาที่หลากหลายและการทํากิจกรรมการ

เรียนรูรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสวนประกอบของการเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการ

ผสมผสานที่เนนเรื่องเวลาในการเรียนเชนการทํางานเปนทีมแบบเสมือนจริง (Virtual Teamwork) 

การติดตอสื่อสารในเวลาเดียวกัน (Synchronous Communication) รวมทั้งชองทางการสนทนาการ

ออกแบบใหมของการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการปรับตัวจากแนวคิดของการเรียนแบบ

ด้ังเดิมในเรื่องเวลาในการเขาช้ันเรียนรวมเขาเวลาในการศึกษาผานระบบออนไลนโดยการคํานวณดวย

ช่ัวโมงเรียนทั้งหมดการประเมินผลจากการเรียนรูจะเปนระบบการประเมินผลการเรียนแบบ

ผสมผสาน และการเรียนการสอนแบบผสมผสานเนนความรับผิดชอบและการรูจักหนาที่ของผูเรียน

เปนหลักสําคัญในการออกแบบการเรียนแบบผสมผสานผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเองทั้งกิจกรรม

การเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการเรียนสวนบุคคลใหผูเรียนควบคุมชุมชนแหงการเรียนดวยตนเองซึ่ง

เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งผลการวิจัยของ Owston and others ( 2006) 

ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษา พบวา การเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ผูเรียนตางมีความรูสึกวาการเรียนแบบผสมผสานชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และ

ชวยใหเกิดอิสระทางความคิด และแนวคิดการเรียนดวยกรณีศึกษา เปนการจัดกิจกรรมการสอนโดย

ใชกิจกรรมสถานการณ ตาง ๆ ทั้งสถานการณจริงและสถานการณสมมุติ เพื่อใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 

สังเคราะห แกปญหาในสถานการณน้ันๆ โดยมีการจัดกิจกรรมอยู 6 ข้ันตอน ดังน้ี คือ ข้ันที่ 1 ศึกษา

กรณีศึกษาข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาข้ันที่ 3 การสรางทางเลือกหรือวิธีแกปญหาข้ันที่ 4 

ประเมินผลทางเลือกข้ันที่ 5 ระบุความเปนไปได และข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล ซึ่งการจัดกิจกรรม

การเรียนดวยกรณีศึกษามีประโยชนตอผูเรียน ซึ่ง Edge and Coleman ไดช้ีใหเห็นประโยชนของ

การเรียนการสอนโดยวิธีกรณีศึกษาไว 9 ประการ ดังน้ี คือ ผูเรียนสามารถคิดไดอยางละเอียด

รอบคอบ และคิดไดอยางชัดเจน ผูเรียนสามารถใชเปนกลไกในการวางแผนการปฏิบัติอยางมีเหตุผล 

ถูกตอง และมีลักษณะสรางสรรค  ผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณได 
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ผูเรียนสามารถที่จะแยกแยะขอมูลที่มีความสําคัญ สามารถระบุ วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข ใน

การคนหาปญหาและแนวทางแกไขปญหาน้ัน ผูเรียนสามารถที่จะช้ีขอมูลสําคัญที่ขาดหายไปที่ใช

สําหรับการวางแผนปฏิบัติและการตัดสินใจ  ผูเรียนสามารถที่จะสื่อสารใหเกิดความเขาใจดวยปาก

เปลา จากการแสดงความคิดเห็นและอภิปราย ผูเรียนสามารถเขียนความเรียงไดอยางกระชับและ

ชัดเจน  ผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือและเปนเครื่องช้ีนําที่จะเพ่ิมพูนความสามารถ ประสบการณ

ความหลากหลายของสถานการณที่เปนจริงในกรณีศึกษา และสามารถใหผูเรียนมีความสุขุมรอบ

ครอบ และมีวุฒิภาวะในการใชดุลพินิจตัดสินใจกิจกรรมตางๆไดดีข้ึน ซึ่งข้ันตอนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีมทั้ง 

7 ข้ันตอนในการวิจัยครั้งน้ี สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณมน จีรังสุวรรณ  ( 2554) ไดศึกษารูปแบบ

การเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูรวมกันเปนทีม

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบวา  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูรวมกันเปนทีมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกอบดวย 3ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันการเตรียมการ 1.1) ข้ันการวางแผนและกําหนดทิศทางการ

เรียนรู 1.2) ข้ันการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู 1.3) ข้ันการสนับสนุนแหลงเรียนรู 2) ข้ันการเรียน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 2.1) ข้ันศึกษาเน้ือหาบทเรียน2.2) ข้ันศึกษา

กรณีศึกษา  2.3) ข้ันวินิจฉัยปญหาดวยการสํารวจ 2.4) ข้ันระดมสมองโดยใชเครื่องมือบนเว็บเพื่อหา

วิธีการแกปญหา 2.5) ข้ันรวมกันสรุปผล และ 3) ข้ันทดสอบความรูและประเมินผล และยังสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล (2553) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

และ การเรียนรูเปนทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตดวยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชเทคนิคการ

เรียนรวมกันดวยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตางกัน พบวาข้ันตอนหลักในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบมี 3 ข้ันตอนไดแก 1) ข้ันเตรียมความพรอม2) ข้ันดําเนิน

กิจกรรมการเรียนรวมกันดวยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ3) ข้ันประเมินผล 

  ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

 1. นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน

ในดานการสรุปแบบนิรนัยดานการใหความหมายดานการพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล

และการสังเกตดานการสรุปแบบอุปนัยดานการสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทํานายและ

ดานการนิยามและการระบุขอสันนิษฐานสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว  ทั้งน้ีเปน

เพราะวาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช
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กรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีมแต

ละองคประกอบลวนชวยสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร เกิดทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณสูงข้ึน โดยเริ่มต้ังแตองคประกอบแรก คือ ครูผูสอนซึ่งเปนทําหนาที่เปน              

ทั้งผูฝก (Coach) และเปนผูสนับสนุน (Facilitator) ผูช้ีแนะ หรือที่ปรึกษาเปนผูจัดรายวิชา โดย

ครูผูสอนจะช้ีแจงทําความเขาใจในภาพรวมของกิจกรรมตางๆ จัดทําเน้ือหา แบงกลุมผูเรียนออกแบบ

สภาพแวดลอม  ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาสงผลให

ผูเรียนเกิดการคิดวิจารณญาณ  องคประกอบที่ 2 คือผูเรียนซึ่งในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาในครั้งน้ี นักศึกษากลุมทดลองใชรูปแบบสวนใหญมีความ

รับผิดชอบ และใฝรูใฝเรียนตามกิจกรรมที่กําหนด นอกจากน้ันยังสามารถทํางานรวมกับเพื่อนในช้ัน

เรียนได มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการระดมสมองกับเพื่อนในกลุมเพื่อหาวิธีการแกปญหา                 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมมือรวม ใจกันศึกษาคนควา  และปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย

อยางเต็มความสามารถ  มีการยอมรับในบทบาทหนาที่ของกันและกันในรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหนักศึกษาที่เรียนดวย

รูปแบบมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงข้ึน องคประกอบที่ 3 คือ 

กรณีศึกษา ซึ่งลักษณะของกรณีศึกษา ที่ผูวิจัยจัดทําข้ึนในการวิจัยครั้งน้ี มีลักษณะดังน้ี คือ การเขียน

กรณีศึกษาเปนขอความบรรยายที่ชัดเจน มีการใชคําที่สอดคลองกัน และไมควรมีความยาวเกินไปมี

เน้ือหาที่อยูบนพื้นฐานความเปนจริง และมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของผูเรียนมีจุดเนนเกีย่วกบั

เหตุการณหรือสถานการปญหากระตุนใหผูเรียนต้ังคําถามเพ่ือนําไปสูการสืบเสาะหาความรู หรือ

แนวทางการแกปญหาตอไป และมีการสงเสริมบูรณาการทางวิชาการในเน้ือหา เพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการแกปญหา และในการนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาจะไดรับ

กรณีศึกษากอนการบรรยาย และตอบคําถามจากกรณีศึกษา ภายหลังสิ้นสุดการบรรยาย และคําตอบ

จากกรณีศึกษา จะนํามาใชในการอภิปายกลุม  เพ่ือใหผูเรียนไดมีการเตรียมความพรอมในการคนควา  

การอานหนังสือ  ตํารา ที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและแนวคิดจากกรณีศึกษาที่ศึกษา นักศึกษาจะ

ชวยกันวิเคราะหกรณีศึกษาที่ซับซอนจากการทํางานเปนกลุมยอย และมีอิสระในการคนหา คําตอบ

จากแหลงคนควาตางๆ  ที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวให นอกจากน้ันคําตอบในแตละคําถามของนักศึกษาแต

ละกลุม จะถูกนําเสนอในกลุมใหญในหองเรียนและมีการอภิปรายในแตละขอคําถาม โดยผูวิจัยให

ขอเสนอแนะและจุดประเด็นความสําคัญของคําตอบและสรางความเขาใจใหกับนักศึกษา ซึ่งจากการ

ดําเนินการดังกลาวชวยสงผลใหนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมี

วิจารณญาณหลังเรียนสูงข้ึน องคประกอบที่ 4  คือ เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีที่ผูวิจัยนํามาใชใน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาครั้งน้ีคือ เครื่องมือ
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บนเครือขายอินเทอรเน็ตประกอบดวย สืบคนขอมูล (Search Engine) พวกแหลงความรูตางๆ  ที่

นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรูตางๆเครื่องมือสื่อสาร เชน เว็บบรอด, ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การ

สนทนา (Chat) และที่สําคัญมีเครื่องมือที่ ตอบสนองความสะดวกใหนักศึกษาในการสงงาน การ

รายงานผลติดตามความกาวหนาใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น การระดมสมอง  การทําแผนผัง

ความคิด  (Concept Mapping)  และระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) สามารถกําหนด

บทบาทผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี ในการเรียนรูบนเครือขาย และทําการสอนควบคูกันไปกับ

หองเรียนปกติ ซึ่งจากขอดีของเทคโนโลยีที่ผูวิจัยนํามาใชในรูปแบบการสอนครั้งน้ี ทําใหนักศึกษาที่

เรียนดวยรูปแบบมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงข้ึน และองคประกอบ

สุดทาย คือ สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบดวยการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียนและออนไลน ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรูให

นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเอง มียุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเองทั้งกิจกรรมการเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการเรียนสวนบุคคลโดย

การผสมผสานระหวางการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา (Face-to-Face),การเรียนการสอนออนไลน 

(Online) เปนการผสมผสานระบบการเรียน (Learning Systems) ที่หลากหลายเขาดวยกัน โดยที่

ผูเรียนและผูสอนสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้งในเวลาเดียวกันและตางเวลากันโดยผูเรียนสามารถ

ติดตอกับผูสอนและผูเรียนอื่นๆไดอยางสะดวกโดยไมตองเดินทางมาทีส่ถาบันเพราะวาบทเรียน สวน

ใหญสามารถเรียนไดอยางสมบูรณแบบผานทางอินเทอรเน็ตโดยที่ผูเรียนและผูสอนสามารถทํา

กิจกรรมรวมกันไดทั้งในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาวชวยสงผลให

นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงข้ึน ซึ่งจาก

องคประกอบที่ 5 องคประกอบที่กลาวมาประกอบกับการดําเนินการตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ทั้ง 7 ข้ันตอน ซึ่งประกอบดวย ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษากรณีศึกษาข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัย

ปญหาโดยการระดมสมอง ข้ันที่ 3 สรางทางเลือกในการแกปญหารวมกันข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู/

เปลี่ยนแปลงความรูข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปได ข้ันที่ 6  สรุปและรายงานผล 

และข้ันที่ 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล ตางชวยกันสงเสริมใหนักศึกษาที่เรียนรูตามรูปแบบ

ดังกลาวมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับที่นักจิตวิทยา

ไดเสนอยุทธวิธีในการสอนเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณไวดังน้ี คือ เทคนิค CATS 

(Classroom Assessment Techniques) ของ แองเจลโล (Angelo) ไดเสนอวิธีสอนคิดดวยวิธีการ

ประเมินผลระหวางเรียนในขณะที่มีการสอนเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพ่ือเปนแนวทางในการติดตามดูแลและ

สนับสนุนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนดังน้ี คือ ใหนักเรียนตอบคําถามที่กําหนดโดย

ใหเขียนเปนขอความพรรณนาอธิบายคําถามน้ันสั้นๆ เชน สิ่งสําคัญที่สุดที่ได เรียนรูวันน้ีคืออะไร ? มี
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คําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอะไรบางที่เปนขอสงสัยมากที่สุดของนักเรียน ? โดยครูจะทําการเลือก

คําตอบของนักเรียนบางคน และนํามาอภิปรายตอไปเทคนิคการรวมมือการเรียนรู (Cooperative 

Learning Strategies) บรูเนอร (Bruner 1995) ไดเสนอแนะวาการจัดนักเรียนใหไดรวมกันเรียนรู

เปนวิธีที่ดีที่สุด  วิธีหน่ึงที่จะสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ ถาเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรูดี

ในสภาพแวดลอมที่รวมมือกันเรียนอยางแทจริง นักเรียนจะมีความกระตือรือรน แสดงความคิดเห็น

โดยมีการสนับสนุนโดยการใหขอมูลยอนกลับระหวางนักเรียนดวยกัน และระหวางครูกับนักเรียน

เทคนิคการศึกษาและอภิปราย (Case Study / Discussion Method) แมคเดท (Mcdate 1995) ได

แนะนําเกี่ยวกับเทคนิคน้ีวาตองเริ่มตนดวยครูเสนอกรณีปญหาหรือสถานการณใหนักเรียนทั้งช้ันโดย

ไมมีการสรุป ใหนักเรียนเตรียมคําถามเพื่อการอภิปรายครูนําการอภิปรายและเปดโอกาสใหนักเรียน

สรุปแตละกรณี  และเทคนิคการใชคําถาม (Using Questions)คิง (King 1995) ไดนําเสนอวิธีการใช

ถามนํากอน เชน จุดแข็งและจุดออนของเรื่องที่เรียนคืออะไรบาง ? นักเรียนจะตองต้ังคําถามเพ่ือ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ  นอกจากน้ันแลวแนวคิดการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษายัง

สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณเพราะ การเรียนรูรวมกันกอใหเกิด

ประโยชนหลายดานซึ่งสอดคลองกับที่ เบเยอร และคอสตา (Beyer and Costa, 1985) ไดให

ขอเสนอแนะในการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณไวดังน้ีคือสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน

ระหวางการเรียนรูและการรวมกันเรียนรูการฝกเปนกลุมชวยพัฒนาผลการเรียนรูไดดีถามคําถามให

คิด ใชความคิดระดับสูงหรือคําถามปลายเปดที่ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ เพราะการคิดอยางมี

วิจารณญาณจะถูกกระตุนถาหากคําถามที่เปดกวางใหตอบไมมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว การ

ถามคําถามใหคิดและการกระตุนเสริมแรงทางบวกของครู นักเรียนกลาที่จะตอบโดยไมกลัวผิด ซึ่งจะ

ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่สรางสรรคใหเวลาผูเรียนคิดอยางพอเพียงกอนใหตอบคําถามหรือ

แกปญหา เพราะการคิดอยางมีวิจารณญาณไมไดเปนการคิดที่รวดเร็วหรือคิดไดคลองแคลว รวดเร็ว 

เพราะการตอบที่รวดเร็วไมไดเปนคําตอบที่ถูกตองและดีที่สุดเสมอไป และสอนใหเกิดการโอนถายโยง

การเรียนรู ความรูหรือทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะความรูหรือทักษะควรจะมีการถายโยง

สูเรื่องอื่นๆ หรือการเรียนรูสิ่งใหมสถานการณไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งจากเหตุผลที่กลาวมาทําให

นักศึกษามีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนน

การคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยั

ของ กุลธวัช สมารักษา (2555) ไดศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลน

โดยใชกรณีศึกษาดวยวิดีโอแชรริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณพบวา  นักศึกษาที่เรียน

โดยใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผานเครือขายสังคมออนไลนโดยใชกรณีศึกษาดวยวิดีโอแชรริง 

มีคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และสอดคลองกับ ดารารัตน มากมีทรัพย (2554) ไดศึกษา พบวา คะแนนความสามารถทางการ
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คิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใชกระบวนการ

แกปญหามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.44 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนคิดเปนรอยละ

49.81 

  2. นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดแกปญหาหลังเรียนในข้ันต้ัง

ปญหาหรือวิเคราะหประโยคที่เปนปญหา ข้ันนิยามหาสาเหตุของปญหา ข้ันคนหาแนวทางการ

แกปญหา  และข้ันพิสูจนคําตอบหรือผลลัพธที่ไดจากการแกไขสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการคิด

แกปญหากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว  ทั้งน้ี

เปนเพราะวา กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสราง

ข้ึนมาน้ัน ซึ่งประกอบไปดวย 7ข้ันตอน ซึ่งแตละข้ันตอนลวนมีกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหนักศึกษาเกิด

ทักษะกระบวนการคิดแกปญหาสูงข้ึนโดยเริ่มต้ังแตข้ันที่ 1 รวมกันกรณีศึกษาโดยนักศึกษาจะตอง

รวมกันศึกษากรณีศึกษาแลวรวมกันวินิจฉัยปญหา เพื่อหาวิธีการ วางแผนการแกปญหา และ

ปรึกษาหารือรวมกันภายในกลุมพรอมแสดงความคิดเห็นรวมกัน จากน้ันจะชวยกันเขียนความสัมพันธ

หรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษาแบบบรรยายสั้นๆ จากน้ันข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหา

โดยการระดมสมองรวมกันวินิจฉัยปญหาและชวยกันระดมสมองจากกรณีศึกษา โดยจะชวยกันระบุ

ปญหา และประเด็นตางๆ จากกรณีศึกษาพิจารณาดูความสัมพันธของปญหาตางๆ จากกรณีศึกษา

จัดลําดับความสําคัญของปญหาตางๆจากกรณีศึกษาหาวิธีการวางแผนการแกปญหาจากกรณีศึกษา 

และปรึกษาหารือรวมกันภายในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็น จากน้ันจึงดําเนินการข้ันที่ 3 สราง

ทางเลือกหรือวิธีแกปญหา ในข้ันน้ีนักศึกษาจะแสวงหาทางเลือก หาวิธีการแกปญหาอยางหลากหลาย

ซึ่งอาจมีการทดลอง  คนควา  ตรวจสอบ และหาเหตุผลจากการเลือกแนวทาง การแกปญหาเพื่อ

นําไปสูขอสรุป โดยจะมีการจัดลําดับความสําคัญของวิธีการแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนพิจารณา

ทางเลือกที่เปนกลยุทธหลักๆ และบันทึกผลไวเพื่อทําการตรวจสอบผลลัพธ  เมื่อเสร็จแลวจะ

ดําเนินการข้ันตอไป คือ ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู /เปลี่ยนแปลงความรูโดยผูเรียนจะไดแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นรวมกัน กับเพื่อนสมาชิกในกลุมและเพื่อนๆ ในกลุมอื่น หรือผูสอน เพื่อหาเหตุผลตางๆ 

ในการกําหนดปญหา และทําความเขาใจกับปญหารวมกัน โดยผูเรียนพิจารณาถึงผลดีผลเสียของ

ทางเลือกตางๆและประเมินผลทางเลือกพิจารณาถึงผลดีผลเสียของกรณีศึกษา หรือสถานการณตางๆ

ที่ผูสอนจัดไวใหและหาวิธีการแกปญหาที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่สุด รวมกัน จากน้ันจึง

ดําเนินการข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไปไดโดยนักศึกษาจะชวยกันระบุความ

เปนไปไดของกรณีศึกษาหรือสถานการณแลวชวยกันวิเคราะหและระบุเปนประเด็นปญหา น้ัน ๆโดย

การแยกแยะประเด็นที่เกี่ยวของกับสาเหตุของปญหาไดจากกรณีศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาจากน้ันดําเนินการข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล โดย 

นักศึกษาจะชวยกันสรุปผลการวิเคราะหจากการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของกรณีศึกษา ให
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เพื่อนคนอื่นๆ  หรือผูสอนไดทราบในการทํางานและการแกปญหาภายในทีม โดยผูสอนจะดูแลและให

คําแนะนํากับผูเรียน และข้ันตอนสุดทาย คือ ข้ันที่ 7 นําเสนอผลงานและประเมินผล โดยในข้ันน้ี

หัวหนาทีมจะนําเสนอผลงาน หรือช้ินงานใหเพื่อนในหองและผูสอนฟง จากน้ันผูสอนทําการประเมิน

ผูเรียนในการนําเสนอ โดยดูผลงาน หรือช้ินงานของทีม และสุดทายผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป

เกี่ยวกับการแกปญหาของผูเรียนในแตละทีมรวมกัน  ซึ่งจากกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการทั้ง 7 ข้ัน จะ

ชวยใหนักศึกษาที่เรียนรูตามรูปแบบเกิดทักษะในการคิดแกปญหา ทําใหนักศึกษามีทักษะในการ

แกปญหาหลังเรียนสูงข้ึน ซึ่งแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามข้ันตอนที่กลาวมาทั้ง 7 ข้ันตอน

มีความสอดคลองกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาที่  Smith 

and Ragan (1999, อางอถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2552: 83) ไดกลาวถึง การเรียนรูดวยกรณีศึกษา 

วาเปนการเรียนรูดวยการศึกษากรณีปญหา  ผูเรียนจะไดรับการนําเสนอสถานการณปญหาที่เปน

สถานการณจริง และผูเรียนจะตองดําเนินการแกปญหานั้น  ซึ่งในการแกปญหาผูเรียนจะเลือกจัดการ

กับหลักการตาง ๆ การศึกษาเปนรายกรณีเหมาะสมกับการเรียนรู เพื่อแกปญหาที่ไมมีคําตอบถูกตอง

เพียงคําตอบเดียวโดยเฉพาะปญหานั้นตองเปนปญหาที่ซับซอนมองไดหลายๆ มุมมอง การศึกษาเปน

รายกรณีสามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจไดดวยการพิจารณาหาทางแกปญหาและนําเสนอแนวทาง

แกปญหา ซึ่งตองเปนกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนมาเพื่อใหศึกษาและหาทางแกปญหาโดยเฉพาะและตองมี

การเขียนตอบและกรณีศึกษาที่ใช เปนกรณีศึกษาแบบสถานการณ (The Situation Case) เปน

การศึกษาที่นิยมใชกันเพราะเปนการเลาเรื่องจากสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน เพื่อใหผูเรียนได

ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแกปญหาได ไมวาจะเปนเหตุการณ ในการแกปญหาที่ประสบ

ความสําเร็จหรือความลมเหลว ซึ่งReynolds (1980) ซึ่งกลาวไววาการเรียนรูแบบกรณีศึกษาผูเรียน

จะไดรับการนําเสนอสถานการณปญหาที่เปนสถานการณจริง และผูเรียนจะตองดําเนินการแกปญหา

น้ัน  การศึกษากรณีศึกษาเหมาะสมกับการเรียนรู เพื่อแกปญหาที่ไมมีคําตอบถูกตองเพียงคําตอบ

เดียวโดยเฉพาะปญหานั้นตองเปนปญหาที่ซับซอนมองไดหลาย ๆมุมมอง มีการเขียนตอบมีข้ันแนะนํา

กรณีศึกษา (Introduce the Case) เปนการนําเสนอปญหากับผูเรียนแนะนําถึงปจจัยหรือ

สวนประกอบตางๆของเรื่องโดยสามารถเลือกปญหาไดจากที่ตางๆข้ันการจัดกลุมและวินิจฉัยปญหา

หรือระบุปจจัยตางๆหรือปญหาตางๆที่เกิดข้ึนตัวครูผูสอนจะตองทราบหรือมีความรูในประเด็นคําถาม

หรือปญหาเพ่ือช้ีแนวทางใหกับผูเรียนเรียน ผูเรียนอาจมีการปฏิบัติกิจกรรมตางๆกันเพื่อใหไดมาซึ่ง

ความรูในเรื่องน้ันๆ จากความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาที่กลาวมาสงผล

ใหนักศึกษาที่เรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษามีทักษะการคิดแกปญหาสูงข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2553) 

ที่พบวา  นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชเทคนิคการเรียนรวมกัน

ดวยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ตางกันทั้ง4 กลุมมีคะแนนความสามารถในการ
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แกปญหาหลังทดลองสูงกวากอนทดลอง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิตยา สีนาเคน (2551) ได

ศึกษา พบวา นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาดวยกิจกรรมการสอน

ผสมผสานมีความสามารถในการคิดวิเคราะหดานวิเคราะหความสําคัญดานวิเคราะหความสัมพันธ

และดานวิเคราะหหลักการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 3. นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบมีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมากซึ่งเปนไปตามสม

ติฐานการวิจัยที่ต้ังไว ทั้งน้ีเปนเพราะวากิจกรรมการเรียนรูรวมกันตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเปนการสอนที่เนนใหทํากิจกรรมรวมกันในลักษณะ

กลุมโดยสมาชิกของกลุมจะชวยกันเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว สมาชิกในกลุมไมเพียงแตจะมี

หนาที่รับผิดชอบในการเรียนรูเทาน้ัน แตยังชวยถายทอดความรูไปยังเพื่อนกลุมอื่นๆ ทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดเปนอยางดีและมีความเขาใจกันและกันโดยมี 7 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันที่ 1 รวมกันศึกษา

กรณีศึกษา สมาชิกในกลุมชวยกันเขียนความสัมพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษาแบบ

บรรยายสั้นๆ ข้ันที่ 2 รวมกันวินิจฉัยปญหาโดยการระดมสมอง ผูเรียนรวมกันวินิจฉัยปญหาและ

ชวยกันระดมสมองจากกรณีศึกษาโดยใหสมาชิกกลุมเสนอความคิดเห็นรวมกัน ข้ันที่ 3 สรางทางเลือก

ในการแกปญหารวมกัน ผูเรียนรวมกันตัดสินใจโดยผานกระบวนการคิด พิจารณาไตรตรอง วิเคราะห

แลวคอยตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู /เปลี่ยนแปลงความรู ผูเรียน

รวมกันคนหาทางเลือกที่ดีที่สุด ชวยกันแกปญหา ซึ่งในการแลกเปลี่ยนความรูกันตองมีการจดบันทึก

ขอมูลวาไดความรูอะไรจากการแลกเปลี่ยนความรู ข้ันที่ 5 ประเมินผลทางเลือกและระบุความเปนไป

ได ผูเรียนชวยกันวิเคราะหและระบุเปนประเด็นปญหา น้ัน ๆ รวมกัน ข้ันที่ 6 สรุปและรายงานผล 

ผูเรียนชวยกันสรุปผลการวิเคราะหจากการพิจารณาทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดของกรณีศึกษา ข้ันที ่ 

7 นําเสนอผลงานและประเมินผล สมาชิกในทีมรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการ

แกปญหาจากกรณีศึกษาของแตละกลุมซึ่งจากข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูรวมกันตามรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาทั้ง 7  ข้ันตอนที่กลาวมาลวน

แลวแตชวยสงเสริม สนับสนุน และฝกใหนักศึกษาเกิดทักษะและมีความสามารถในการเรียนรูรวมกัน

เปนทีมสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ  Johnson and Johnson (1994 )ที่ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรู

รวมกันไวดังน้ีคือ  ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก (Positive Interdependent) คือการพึ่งพา

อาศัยกันของสมาชิกในกลุมที่มีเปาหมายรวมกันมีการทํางานรวมกันโดยที่สมาชิกในกลุมทุกคนตองมี

สวนรวมในการทํางานน้ันๆทุกคนทําเพื่อเปาหมายเดียวกันของกลุมและผลงานของแตละคนก็เปน

ผลงานของกลุมกลุมจะสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับทุกคนถากลุมประสบผลสําเร็จทุกคนยอมประสบ

ผลสําเร็จดวยถากลุมลมเหลวทุกคนก็ถือวาลมเหลวดวยทุกคนในกลุมจะตองเรียนรูบทเรียนที่ไดรับ

และตองแนใจวาสมาชิกทุกคนสามารถเรียนรูบทเรียนน้ันการที่จะแนใจวาเพื่อนสมาชิกจะเรียนรู
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บทเรียนทุกคนตองชวยเหลือกันมีความสัมพันธที่ดีตอกันมีลักษณะความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน

สมาชิกแตละคนตองยอมรับวาผลงานของคนอ่ืนมีความสําคัญตอตนเองและตอกลุมการปรึกษาหารือ

กันระหวางสมาชิกในกลุม (Face-to-face Interaction) มาจากหลักการท่ีวาผลงานที่ดีมาจากการใช

ความสามารถการสรางสรรคของบุคคลหลายคนเพราะลําพังบุคคลเพียงคนเดียวไมสามารถทํางานทุก

อยางสําเร็จตองอาศัยการชวยเหลือจากบุคคลอื่นมีการติดตอปฏิสัมพันธโดยตรงในการเรียนแบบ

รวมมือตองเปดโอกาสใหผูเรียนชวยเหลือกันมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูความคิดการอภิปรายให

เพื่อนไดเกิดการเรียนรูการรับฟงเหตุผลของสมาชิกภายในกลุมความรับผิดชอบของสมาชิกแตละ

บุคคล (Individual Accountability) ชวยใหกลุมมีสัมฤทธ์ิผลสูงสุดในการทํางานสัมฤทธ์ิผลของกลุม

ข้ึนอยูกับสัมฤทธ์ิผลของสมาชิกแตละคนแตอาจประเมินไดจากผลการทดสอบของสมาชิกโดยการสุม

เลือกสมาชิกในกลุมเปนตัวแทนรายงานผลงานของกลุมการใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการ

ทํางานเปนกลุมยอย (Interpersonal and SmallGroup Skill) เปนทักษะที่สําคัญที่จะทําใหการ

ทํางานของกลุมประสบความสําเร็จผูเรียนควรไดรับการฝกและสงเสริมใหใชทักษะน้ีกอนซึ่งมาจาก

หลักการท่ีวาการทํางานรวมกันจะเสริมสรางความสามารถไดดีกวาการทํางานคนเดียวคนเราไมไดเกิด

มาเพ่ือเรียนรูโดยทันทีทันใดทักษะทางมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนกลุมไมไดเกิดข้ึนงายๆตามที่

ตองการบุคคลตองเรียนรูตองไดรับการสอนทักษะทางสังคมเพ่ือใหเกิดคุณภาพสูงในการทํางาน

รวมกัน และกระบวนการกลุม (Group Process) เปนกระบวนการทํางานที่มีข้ันตอนที่ชวยใหการ

ดําเนินงานกลุมมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเปาหมายของกลุมที่วางไวโดยเนนที่กระบวนการหนาที่

บทบาทที่ชัดเจนของสมาชิกที่จะทําใหการทํางานน้ันไดผลดีตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  ซึ่งการเรยีนรู

รวมกันเปนวิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะหโดยมุงเนนให

ผูเรียนสามารถสรางความรูใหมข้ึนไดดวยและมีวิธีการท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนให

ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยที่สมาชิกแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูและใน

ความสําเร็จของกลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบงปนทรัพยากรทางการเรียนรู

รวมถึงการใหกําลังใจแกกันและกันสมาชิกแตละคนตองรับผิดชอบการเรียนรูและภาระงานของตนเอง

พรอมไปกับการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในกลุมซึ่งจากความสําคัญของแนวคิดการคิดรูรวมกันที่กลาว

มาประกอบกับกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 4 ข้ันตอน สงผลใหนักศึกษาที่เรียนรูตามรูปแบบการ

เรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีมในรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก 

  4.  นักศึกษามีความคิดเห็นตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานทั้งน้ีเปนเพราะวารูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเปนการผสมผสานระหวาง
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การเรียนการสอนภายในหองเรียนตามปกติโดยมีผูสอนเปนผูนําในการกํากับในช้ันเรียน กับการเรยีนรู

แบบออนไลน ซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนรูมีทั้งการเรียนรูรวมกัน ซึ่งเปนกิจกรรมการสอนที่เนนใหนักศึกษาทํากิจกรรม

รวมกันในลักษณะกลุมโดยสมาชิกของกลุมจะชวยกันเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว สมาชิกใน

กลุมไมเพียงแตจะมีหนาที่รับผิดชอบในการเรียนรูเทาน้ัน แตยังชวยถายทอดความรูไปยังเพื่อนกลุม

อื่นๆ ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดีและมีความเขาใจกันและกันโดยมีการรวมกันระดมสมอง  การ

แลกเปลี่ยนความรู / เปลี่ยนแปลงความรู  การนําเสนอผลงานและการประเมินผล ทําใหนักศึกษาเกิด

การเรียนรูอยางมีความสุขและสนุกสนานในการรวมทํากิจกรรมตางๆ รวมกับเพื่อนนอกจากน้ัน

นักศึกษายังไดมีการติดตอสื่อสารกับครูผูสอนผานทางกระดานเสวนา กระดานขาว เว็บบอรด ซึ่งเวลา

มีขอสงสัยหรือปญหาเกี่ยวกับการเรียนรูในเน้ือหาตางๆ ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ๆ  

หรือซักถามขอสงสัยจากครูผูสอนได ซึ่ง ผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารทั้งแบบประสานเวลาและไม

ประสานเวลา ซึงสอดคลองกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ที่เนนใหผูเรียน

ศึกษาคนควา เกิดการเรียนรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูช้ีแนะแนวทางให ซึ่ง

การท่ีนักศึกษาไดเรียนรูจากกรณีศึกษา ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชกิจกรรมสถานการณ 

ตาง ๆ ทั้งสถานการณจริงและสถานการณสมมุติ เพื่อใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหา

ในสถานการณน้ันๆ ซึ่งการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการบูรณาการการเรียนการสอนใหมเปน

การนําเอาสวนที่ดีที่สุดของการสอนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนปกติที่จัดการเรียนรูที่มีเน้ือหาที่

หลากหลายและการทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเนนเรื่องเวลาในการเรียนเชน

การทํางานเปนทีมแบบเสมือนจริง (Virtual Teamwork) การติดตอสื่อสารในเวลาเดียวกัน 

(Synchronous Communication) รวมทั้งชองทางการสนทนาการประเมินผลจากการเรียนรูจะเปน

ระบบการประเมินผลการเรียนแบบผสมผสานซึ่งมีความเหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบันที่นักศึกษา

สามารถที่จะเรียนรู และสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้ง ในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน                  

(El-Gayar and Dennis. 2008) ซึ่งจากเหตุผลที่กลาวมาสงผลใหนักศึกษามีความคิดเห็นตอการเรียน

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก

สอดคลองกับผลการวิจัยของ  นิตยา สีนาเคน (2551) ไดศึกษาพบวา นักศึกษาที่ไดการจัดการเรียนรู

โดยใชกระบวนการแกปญหาดวยกิจกรรมการสอนผสมผสานมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยู

ในระดับมาก 

 

 

 

 



 264 

ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยที่เสนอไปแลวน้ัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

  1.1  การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

จะตองมีการศึกษาถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน ทําความเขาใจในเน้ือหารายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาซึ่งกรณีศึกษาที่นํามาจัดการเรียนการสอนตองมีความสอดคลอง

กับเน้ือหา  

   1.2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด

แกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม สิ่งสําคัญอยางย่ิงก็คือ การเตรียมความพรอมของกลุม

ตัวอยางโดยจะตองมีการสรางความเขาใจใหกับกลุมตัวอยางที่เราจะนํารูปแบบไปทดลองใช และกลุม

ตัวอยางตองมีพื้นฐานความรูและทักษะในการใช ICT ในการเรียนแบบออนไลน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดตอกลุมตัวอยาง  

  1.3  ครูผูสอนที่จะนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษาไปใชจะตองมีความรูความสามารถในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู และตองสามารถใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ ตลอดจนสรางความกระจางใหกับ

นักศึกษามีปญหาในการเรียนรูตามรูปแบบ ดังกลาว   

   1.4  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ควรมีการสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่จําเปน เชน  ความ

ซื่อสัตยสุจริต  ความขยันหมั่นเพียร ความตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา

พัฒนาการทั้งดานความรูและคุณธรรมไปพรอมๆ กัน 

  2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป   

   2.1 ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเรียนการสอนในช้ันเรียน                 

และการเรียนการสอนแบบออนไลนที่สงผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

   2.2  ควรศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
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  2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสงเสริมการคิด และการทํางานเปนทีม เชน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

การจัดการเรียนรูการสอนคิดโดยโครงงาน เปนตน 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

 

ผูเชี่ยวชาญความสอดคลองขอคําถาม (IOC) สําหรับสอบถามการศึกษาสภาพการจัดการเรยีน

การสอนดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเน้ือหา ดานวิธีสอน   

ผศ.ดร.ไพศาล วรคํา อาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

อ.ดร.มนตรี  วงษสะพาน                      อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน                                             

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

อ.ดร. มานิตย  อาษานอก                    อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                     

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ดานการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดานเน้ือหา  ดานวิธีสอน   

                   ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

1.  ผศ ดร.ประวิทย สิมมาทัน       อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

  

2.  ผศ.ดร.สรุพล  บุญลือ    อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี   

3. ผศ.ดร. ชลีนุช   คนซื่อ   อาจารยประจําโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต

 สกลนคร  

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

4.  ผศ ดร.ประวิทย สิมมาทัน       อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

5.  อาจารย ดร.รัชนีวรรณ  ต้ังภักดี อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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6.  ผศ.ดร. สุพจน  อิงอาจ  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

  

                          ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 

7. อาจารย ดร.ภูษิต บุญทองเถิง  อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

8. ผศ.ดร.สมาน  เอกพมิพ       อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

9. ผศ.ดร. ประสาท เนืองเฉลมิ  อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

ผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

1. ผศ.ดร.สุรพล  บุญลือ  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี   

2. อาจารย.ดร.รัฐพล  ประดับเวทย  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. รศ.ดร.ปรัชญนันท    นิลสุข              อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ       

 การสือ่สารเพือ่การศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

4. อาจารย ดร.อารยา  ปยะกลุ อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ                            

 การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

 มหาสารคาม  

5. ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ      อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

6.  ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพริุณ    อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

 สื่อสารเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 7.  ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี           อาจารยประจํา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ

 มหาวิทยาลัย 
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8.  ผศ.ดร. ชลีนุช   คนซื่อ อาจารย ประจําโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร  

9.  ผศ ดร.ประวิทย สิมมาทัน      อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

10. ผศ.ดร. สุพจน  อิงอาจ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

11. ผศ. ดร. เอกนฤน  บางทาไม             อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. ผศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน                                             

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ผูเชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

1. อ.ดร. มานิตย  อาษานอก                 อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. อาจารย ดร.อารยา  ปยะกุล อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ                            

 การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลมัหาสารคาม  

3. ผศ.ดร. เอกนฤน  บางทาไม             อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ผศ.ดร.สุรพล  บุญลือ  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี   

5. ผศ. ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒันกลุ อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
6.  ผศ.ดร.สมาน  เอกพิมพ      อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

7. ผศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน                                             

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8. ผศ.ดร. สุพจน  อิงอาจ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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9. ผศ ดร.ประวิทย สิมมาทัน      อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

10. อาจารย ดร.มนตชัย  พงศกรนฤวงษ    อาจารยประจําภาควิชาอิเล็กทรอนิกสและ                              

คอมพิวเตอร  วิทยาลัยเทคนิค  นครปฐม 
11. อ.ดร.มนตรี  วงษสะพาน                 อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน                                            

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

12. ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ    อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ                         

การสือ่สารเพือ่การศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

ผูเชี่ยวชาญประเมินสื่อบทเรียนบนระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน 

1.รศ.ดร.ปรัชญนันท  นิลสุข                  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ                

 การสือ่สารเพือ่การศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2. ผศ.ดร. ชลีนุช   คนซื่อ อาจารย ประจําโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

 สกลนคร  

3. ผศ.ดร.สุรพล  บุญลือ  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี   

 
ผูเช่ียวชาญประเมินขอคําถาม ( IOC ) แบบวัดการคิดแกปญหา 

1. รศ.ดร.ปรัชญนันท    นิลสุข         อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2. ผศ.ดร.สมาน   เอกพิมพ      อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

3. อาจารย ดร.อารยา  ปยะกลุ อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ                             

การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลมัหาสารคาม  
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ผูเชี่ยวชาญประเมินขอคําถาม ( IOC ) แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม 

1. ผศ.ดร.เนตร หงษไกรเลิศ                 สถาบันพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน 

                     มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา นครปฐม      

2. ผศ. ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒันกลุ อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร     
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

3. ผศ ดร.ประวิทย สิมมาทัน      อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
 
 

ผูเชี่ยวชาญดานการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน                      

โดยใชกรณีศึกษา 

1. ศาสตราจารย.ดร.ชัยยงค    พรหมวงศ         รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ธนบุร ี

2.  รองศาสตราจารย ดร. เผชิญ  กิจระการ               อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สาร 

              การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

      มหาสารคาม   

3.  ผศ. ดร.สูติเทพ ศิริพพิัฒนกลุ  อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา คณะ

 ศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ    อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

5. ผศ.ดร.เนตร หงษไกรเลิศ                 สถาบันพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน 

                                                 มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา นครปฐม      
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ภาคผนวก ข 

ตารางสังเคราะหการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

แผนการจัดการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเรียนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 
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แผนการจัดการเรียนรู 

ประกอบไปดวย 

แผนการจัดการเรียนรู ประกอบไปดวย  10  สัปดาห  ดังน้ี 

สัปดาหท่ี 1  การปฐมนิเทศนักศึกษา 

สัปดาหท่ี 2  เน้ือหาหนวยท่ี 1 ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สัปดาหท่ี 3   กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง ครูพรอมจะพฒันา

ตนเองหรือไม ?    

สัปดาหท่ี 4 เน้ือหาหนวยท่ี 2 หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา 

สัปดาหท่ี 5   กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง การสื่อสารของคร ู

สัปดาหท่ี 6 เน้ือหาหนวยท่ี 3 สื่อการเรียนการสอน 

สัปดาหท่ี 7   กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง จะเลือกสื่อการเรียน

การสอน อยางไรใหเด็กเกดิการเรียนรู 

               สัปดาหท่ี 8    เน้ือหาหนวยท่ี 4 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสือ่การเรียนการ

 สอน 

 สัปดาหท่ี 9    กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่องความกงัวลของครู

 สมใจ                     

 สัปดาหท่ี 10  ประเมินผลหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

………………………………………….. 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)     : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

     ( ภาษาอังกฤษ )  (Innovation and Information Technology In 

Education) 

ชื่อหลักสูตร          : ครศุาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา                            :   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

รหัสวิชา           : 1032102   

จํานวนหนวยกิต    : 3 ( 2-2-5 )  

หมวดวิชา    : วิชาชีพครู 

วิชาระดับ     : ปริญญาตร ี

อาจารยผูสอน    :       อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ   

     Kainoy.d@hotmail.com 

คําอธิบายรายวิชา 

 สามารถใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงการเรียนรูและ

เครือขายการเรียนรูแนวคิดทฤษฎีใหม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่สงเสริมการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา วิเคราะหปญหาที่

เกิดจากการใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา การพัฒนาทักษะในการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูโดยอาศัยหลักการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  การวิเคราะห  การ

ออกแบบ  การสราง  การประเมินผลและการประยุกตใชนวัตกรรมใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู 

 

แนวสังเขปรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญและพฒันาการของสื่อการสอนเทคโนโลยีการศึกษา นัก

เทคโนโลยีการศึกษาออกแบบวางแผนและพฒันาสื่อระบบสือ่การสอนการผลิตหรือสรางสื่อการสอน  

งานกราฟก การจัดนิทรรศการ กระบวนการใชสื่อการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาคอมพิวเตอร

ศึกษา  เปนตน 

 

สาระความรูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

- แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู 
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- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูการออกแบบ  การสราง  การนําไปใช  การ

ประเมินผลและการปรับปรงุนวัตกรรม 

  

วัตถุประสงค 

- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย บทบาท คุณคา แนวคิด หลักการทฤษฎีพื้นฐาน 

และความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตอการเรียนการสอน 

- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีระบบ กระบวนการการสื่อความหมายทีเ่กี่ยวของสัมพันธ

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- วิเคราะหและแกไขปญหาจากกรณีศึกษา เพือ่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ                                

การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

- บรหิารจัดการ เลือก การใช ประเมินผล เกบ็และบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน 

- ออกแบบ  ผลิต  ปรบัปรุงสื่อทีเ่หมาะสมกับสภาพช้ันเรียน 

- ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพฒันางาน 

- ประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาในการศึกษาและพัฒนางาน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

-  การเรียนรูรวมกัน การเรียนดวยกรณีศึกษา ทํางานรวมกันเปนทีม  

- แบงกลุมผูเรียนทํางานบนเครอืขายคอมพิวเตอรและสื่ออื่นๆ 

- ฝกปฏิบัติการใชงานเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาทั้งอนาล็อก และดิจิทลั 

- วิเคราะหและสรางองคความรูดวยตนเอง 

- ศึกษาเปนกลุมยอย นําเสนองาน 

- การออกแบบสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการผลิตสื่อการเรยีนการสอนประเภทสื่อ

พื้นฐาน และสื่อเลก็ทรอนิกส  เชน e – book, web,ฯลฯ 

 

เกณฑการประเมินผล 

- ตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรไมนอยกวารอยละ 80 

- ตองสงงานตามเงื่อนไขที่กําหนด และครบถวน 
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แผนการเรียนรูท่ี  1  รายวิชา ( 1032102)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษา    เวลาเรียน  4   ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี  2      ปการศึกษา 2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ   สัปดาหท่ี 1 

 

สาระสําคัญ 

 การปฐมนิเทศนักศึกษาเปนการวางแผนการเรียนรู ใหกับนักศึกษาเพ่ือใชในการจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา  ผูเรียนเขาใจและสามารถใช

เครื่องมือบนระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ( Learning Management System : LMS ) ได 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ผูเรียนทราบข้ันตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษา 

2. ผูเรียนสามารถใชบทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                   

โดยใชระบบบรหิารการจัดการเรียนการสอน (LMS )ได 

 

สาระการเรียนรู 

1. การใชเครื่องมือบนระบบบรหิารการจัดการเรียนการสอน  ( LMS)   

2. ข้ันตอนวิธีการการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษา 

3. เน้ือหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ประมวลการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

2. เอกสารคูมือการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ฯ 

3. บทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบ

บรหิารการจัดการเรียนการสอน (LMS ) 
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บันทึกผลพฤติกรรมการเรียนรู 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

       ผูบันทึก................................................ 

                         (.............................................) 

เกณฑการประเมินในการสังเกตพฤติกรรม  มีดังน้ี 

 คะแนน  18 - 20 ดีมาก 

 คะแนน  14 - 17 ดี 

 คะแนน  13 - 10 พอใช 

 คะแนน   0 – 9  ควรปรับปรุง 

มีเกณฑใหคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม  คือ 

 เกณฑการใหคะแนน  4  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการเปนประจํา  

สม่ําเสมอ 

 เกณฑการใหคะแนน  3  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการคอนขางจะ  

สม่ําเสมอ 

 เกณฑการใหคะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการคอนขางนอย 

 เกณฑการใหคะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการนอย 
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แผนการเรียนรูท่ี  2  รายวิชา ( 1032102) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยทีางการศึกษา  เวลาเรียน  4   ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา 2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ   สัปดาหท่ี 2 

 

สาระสําคัญ 

 การนําความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา นํามาใชใน

การจัดการศึกษา เพื่อทําใหทราบถึงปญหาของการศึกษาของไทย และสามารถนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชดานการศึกษาและแกปญหาการเรียนการสอนได 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถบอกความหมาย และขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษาได 

2. ผูเรียนสามารถ อธิบายการนําเทคโนโลยีมาประยกุตใชในการจัดการศึกษาได 

3. ผูเรียนสามารถระบุปญหา และ อุปสรรคที่เปนประเด็นหลกัๆ  ของกรณีศึกษาได 

4. ผูเรียนเขียนความสมัพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษาได 

 

สาระการเรียนรู 

1. ความเขาใจเบือ้งตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา 

2. ขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษา 

3. ความจําเปนในการนําเทคโนโลยีมาใชทางการศึกษา 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. Slide เน้ือหาดวยโปรแกรม Power Point/วีดีโอ เรือ่ง ความหมายและขอบขายของ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. LCD  Projector 

3. กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ครพูรอมจะพัฒนาตนเองหรือไม ?   

4. ใบงานกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ครพูรอมจะพัฒนาตนเองหรอืไม ?   

 

วัดและประเมินผล   

ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 

ผูเรียนอธิบายถึงความหมาย และ

ขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษา 

การตอบ คําถาม แสดงความคิดเห็น แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียนอธิบายการนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชในการจัดการศึกษา 

การตอบ คําถาม แสดงความคิดเห็น แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียนทํากิจกรรมกรณีศึกษาที่ 1 

เรื่อง ครูพรอมจะพัฒนาตนเอง

หรือไม?   

 

การตอบคําถามจากใบงานกิจกรรม

ที่ 1 เรื่อง ครูพรอมจะพัฒนาตนเอง

หรือไม?   

แบบประเมินใบงานกิจกรรม          

ที่ 1 เรื่อง ครูพรอมจะพัฒนาตนเอง

หรือไม?   

การทํางานรวมกัน ของนักศึกษา การเรียนรูรวมกันเปนทีม แบบประเมินการเรียนรูรวมกัน เปน

ทีม (ใชสําหรับประเมินโดย           

อาจารยผูสอน) 
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 แผนการเรียนรูท่ี  3  รายวิชา (1032102) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง ครพูรอมจะพฒันาตนเองหรือไม ?   

       เวลาเรียน  4   ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา 2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ   สัปดาหท่ี 3 

 

สาระสําคัญ 

 การนําความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา นํามาใชใน

การจัดการศึกษา เพื่อทําใหทราบถึงปญหาของการศึกษาของไทย และสามารถนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชดานการศึกษาและแกปญหาการเรียนการสอนได 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1.   ผูเรียนสามารถทําความเขาใจในกรณีศึกษาได 

          2.   ผูเรียนสามารถวินิจฉัยปญหาและบอกปญหาทีเ่กิดข้ึนจากกรณีศึกษาได 

3.   ผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลายได 

4. ผูเรียนสามารถพิจารณาถึงผลดีผลเสียของ ทางเลือกตางๆได 

5.  ผูเรียนสามารถ สรุปวิธีการในการแกไขปญหาที่ดีที่สุดและเหมาะสมทีสุ่ดได 

 

สาระการเรียนรู 

1. กรณีศึกษา 

2. วินิจฉัยปญหา 

3. แสวงหาทางเลือกในการแกปญหา 

4. พิจารณาถึงผลดีผลเสียของ ทางเลอืกตางๆ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. บทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบ

บรหิารการจัดการเรียนการสอน (LMS) 

2. กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ครพูรอมจะพัฒนาตนเองหรือไม ?    
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แผนการเรียนรูท่ี  4  รายวิชา ( 1032102) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา เวลาเรียน  4   ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา 2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ   สัปดาหท่ี 4 

 

สาระสําคัญ 

 หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา  และ ปรัชญาการศึกษา  

จุดมุงหมายการศึกษา นําความรูที่ไดจากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี มาใชในการออกแบบเพื่อนําไป

ประยุกตในจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1.  ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีการศึกษาได 

2.  ผูเรียนสามารถอธิบาย ปรัชญาและจุดมุงหมายของการศึกษา 

3. ผูเรียนสามารถตระหนักถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนได 

4. ผูเรียนสามารถระบุปญหา และ อุปสรรคที่เปนประเด็นหลกัๆ  ของกรณีศึกษาได 

5. ผูเรียนเขียนความสมัพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษาได 

 

สาระการเรียนรู 

1. ปรัชญาและจุดมุงหมายของการศึกษา 

2. จิตวิทยาการเรียนรู 

3. ทฤษฎีการสื่อสารและสื่อความหมาย 

4. วิธีระบบและการวิเคราะหระบบ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. Slide เน้ือหาดวยโปรแกรม Power Point/วีดีโอ เรือ่ง หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกบั

เทคโนโลยีการศึกษา 

2. LCD  Projector 

3. เอกสารการสอน เรื่อง หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา 

4. ใบงานกิจกรรม ที่ 2 การสื่อสารของคร ู
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แผนการเรียนรูท่ี  5  รายวิชา ( 1032102) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง  กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรือ่ง การสื่อสารของคร ู

        เวลาเรียน 4  ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2       ปการศึกษา 2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ    สัปดาหท่ี 5 

 

สาระสําคัญ 

 หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา  และ ปรัชญาการศึกษา  

จุดมุงหมายการศึกษา นําความรูที่ไดจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาใชในการออกแบบเพ่ือนําไป

ประยุกตในจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.   ผูเรียนสามารถทําความเขาใจในกรณีศึกษาได 

           2.   ผูเรียนสามารถวินิจฉัยปญหาและบอกปญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีศึกษาได 

           3.   ผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลายได 

4.    ผูเรียนสามารถพจิารณาถึงผลดีผลเสียของ ทางเลือกตางๆได 

5. ผูเรียนสามารถ สรปุวิธีการในการแกไขปญหาที่ดีทีสุ่ดและเหมาะสมที่สุดได 

 

สาระการเรียนรู 

1. กรณีศึกษา 

2. วินิจฉัยปญหา 

3. แสวงหาทางเลือกในการแกปญหา 

4. พิจารณาถึงผลดีผลเสียของทางเลือกตางๆ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. บทเรียนออนไลนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชระบบ

บรหิารการจัดการเรียนการสอน  (LMS ) 

2. กรณีศึกษาที่ 2 เรื่องการสื่อสารของคร ู

วัดและประเมินผล   

 

 สิ่งท่ีตองการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด 

กระบวนการทํากจิกรรมรวมกัน

กันภายในกลุม / พูดคุยกันใน

หอง 

พูดคุย /ซักถาม / ตรวจสอบ /    

ในหองสนทนาและเว็บบอรด 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันดวย

กรณีศึกษา 

- ดูการตอบคําถามในเว็บบอรด

และหองสนทนา 

- แบบบันทึกการประชุมกลุม

ยอย 

 

แบบประเมินการคิดแกปญหา     

และแบบประเมินการคิดอยาง     

มีวิจารณญาณ 

ผูเรียนสรุปผลและรายงานผล การสรุปผลและรายงานผลใน     

เว็บบอรด 

แบบประเมินผงัมโนทัศน           

( Maid Map Rubric )  

การทํางานรวมกัน ของ

นักศึกษา 

การเรียนรูรวมกันเปนทมี แบบประเมินการเรียนรูรวมกัน 

เปนทมี (ใชสําหรับประเมินโดย   

อาจารยผูสอน) 
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แผนการเรียนรูท่ี  6  รายวิชา ( 1032102) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง  สื่อการเรียนการสอน    เวลาเรียน  4   ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา 2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ   สัปดาหท่ี 6 

 

สาระสําคัญ 

 หลักการเลือกสื่อการเรียนสอน เปนการเลือกสื่อการเรียนการสอนใหสัมพันธกับวัตถุประสงค  

ขนาดของกลุมผูเรียน และกิจกรรม การวางแผนการใชสื่อ การวิเคราะหลักษณะผูเรียน การเลือก 

ดัดแปลง ออกแบบสื่อการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1.  ผูเรียนสามารถบอกความหมายและประเภทของสื่อการสอนได 

2. ผูเรียนสามารถบอกหลักการเลือกสื่อการสอนได 

3. ผูเรียนสามารถนําข้ันตอนการใชสื่อและประเมินสื่อการเรียนการสอนได 

4. ผูเรียนสามารถวางแผนการใชสื่อการเรียนการสอนได 

5. ผูเรียนสามารถระบุปญหา และ อุปสรรคที่เปนประเด็นหลกัๆ  ของกรณีศึกษาได 

6. ผูเรียนเขียนความสมัพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษาได 

 

 

สาระการเรียนรู 

1. ความหมายและประเภทของสื่อการเรียนการสอน 

2. หลักการเลือกสือ่การเรียนการสอน 

3. หลักการและข้ันตอนการใชและประเมินสือ่การเรียนการสอน 

4. การวางแผนการใชสื่อการเรียนการสอน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. Slide เน้ือหาดวยโปรแกรม Power Point  เรื่อง สื่อการเรยีนการสอน 

2. LCD  Projector 

3. แบบประเมินสือ่การสอน 

4. สื่อของจรงิ 

5. กรณีศึกษาที่ 3 เรื่องจะเลือกสือ่การเรียนการสอนอยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู 

6. ใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่องจะเลือกสื่อการเรียนการสอนอยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู 
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แผนการเรียนรูท่ี  7  รายวิชา ( 1032102) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง  กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง จะเลือกสือ่การเรียนการสอนอยางไรใหเด็ก

เกิดการเรียนรู      เวลาเรียน  4   ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา 2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ   สัปดาหท่ี 7 

 

สาระสําคัญ 

 หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน เปนการเลือกสื่อการเรียนการสอนใหสัมพันธกับ

วัตถุประสงค  ขนาดของกลุมผูเรียน และกิจกรรม การวางแผนการใชสื่อ การวิเคราะหลักษณะผูเรียน 

การเลือก ดัดแปลง ออกแบบสื่อการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

    1.   ผูเรียนสามารถทําความเขาใจในกรณีศึกษาได 

             2.   ผูเรียนสามารถวินิจฉัยปญหาและบอกปญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีศึกษาได 

             3.   ผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลายได 

             4.   ผูเรียนสามารถพิจารณาถึงผลดีผลเสียของ ทางเลือกตางๆได 

             5.   ผูเรียนสามารถ สรุปวิธีการในการแกไขปญหาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดได 

 

สาระการเรียนรู 

1. กรณีศึกษา 

2. วินิจฉัยปญหา 

3. แสวงหาทางเลือกในการแกปญหา 

4. พิจารณาถึงผลดีผลเสียของ ทางเลอืกตางๆ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1.   ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ( LMS ) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

2. กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง จะเลือกสื่อการเรียนการสอนอยางไรใหเด็กเกิดการเรียนรู 
วัดและประเมินผล   

 ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 

กระบวนการทํากิจกรรมรวมกันกัน

ภายในกลุม / พูดคุยกันในหอง 

พูดคุย /ซักถาม / ตรวจสอบ /       

ในหองสนทนา 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันดวย

กรณีศึกษา 

- ดูการตอบคําถามของแตละคน       

ในเว็บบอรดและหองสนทนา   

- แบบบันทึกการประชุมกลุมยอย      

แบบประเมินการคิดแกปญหา          

แบบประเมินการคิดอยาง              

มีวิจารณญาณ 

ผูเรียนสรุปผลและรายงานผล การสรุปผลและรายงานผลใน           

เว็บบอรด 

แบบประเมินผังมโนทัศน                

( Maid Map Rubric )  

การทํางานรวมกัน ของนักศึกษา การเรียนรูรวมกันเปนทีม แบบประเมินการเรียนรูรวมกัน         

เปนทีม (ใชสําหรับประเมินโดย 

อาจารยผูสอน) 
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แผนการเรียนรูท่ี  8 รายวิชา ( 1032102) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง  ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน   เวลาเรียน 4  ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2       ปการศึกษา 2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ    สัปดาหท่ี 8 

 

สาระสําคัญ 

 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน  นําความรูที่ไดมาผลิตสื่อการ

เรียนรูข้ันพ้ืนฐาน สื่อวัสดุ 3 มิติ   สื่อรูปภาพ สื่อวัสดุกราฟก  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อประสม รวมถึงการใช

เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1.  ผูเรียนสามารถบอกความรูพื้นฐานในการผลิตสื่อได 

2. ผูเรียนสามารถบอกข้ันตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอนได 

3. ผูเรียนผลิตสือ่การเรียนการสอนได 

4. ผูเรียนสามารถระบุปญหา และ อุปสรรคที่เปนประเด็นหลกัๆ  ของกรณีศึกษาได 

5. ผูเรียนเขียนความสมัพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษาได 

 

   สาระการเรียนรู 

1. ความรูพื้นฐานในการผลิตสื่อ 

2. การผลิตสือ่การเรียนรูข้ันพื้นฐาน 

3. การใชเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



345 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. Slide เน้ือหาดวยโปรแกรม Power Point  เรื่อง ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสือ่

การเรียนการสอน 

2. LCD  Projector 

3. กรณีศึกษาที่ 4 เรื่องความกงัวลของครสูมใจ 

4. ใบงานกิจกรรมที่ 4 เรื่องความกังวลของครสูมใจ 

วัดและประเมินผล   

สิ่งท่ีตองการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด 

บอกความรูพื้นฐานในการผลิต

สื่อได 

การสงัเกตผูเรียนในการตอบ      

คําถาม แสดงความคิดเห็น 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ข้ันตอนการผลิตสือ่การเรียน

การสอนได 

 

การสงัเกตผูเรียนในการตอบ      

คําถาม แสดงความคิดเห็น 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ผลิตสื่อการเรียนการสอนได การสงัเกตผูเรียนในการตอบ      

คําถาม แสดงความคิดเห็น 

ช้ินงาน 

ผูเรียนทํากจิกรรมกรณีศึกษาที่ 

4 ความกังวลของครูสมใจ 

 

การตอบคําถามจากใบงาน

กิจกรรมที่ 4 

แบบประเมินใบงานกิจกรรม       

ที่ 4 ความกังวลของครสูมใจ 

การนําเสนอผลงานหรือช้ินงาน

ของเพื่อนแตละกลุม 

ผลงานนักศึกษา แบบประเมินผลงาน( โดยครู ) 

การทํางานรวมกัน ของ

นักศึกษา 

การเรียนรูรวมกันเปนทมี แบบประเมินการเรียนรูรวมกัน 

เปนทมี (ใชสําหรับประเมินโดย 

อาจารยผูสอน) 
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แผนการเรียนรูท่ี  9  รายวิชา ( 1032102) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง  กิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เรื่อง ความกังวลของครูสมใจ   

        เวลาเรียน    4   ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2       ปการศึกษา   2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ    สัปดาหท่ี 9 

 

สาระสําคัญ 

 ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน  นําความรูที่ไดมาผลิตสื่อการ

เรียนรูข้ันพ้ืนฐาน สื่อวัสดุ 3 มิติ   สื่อรูปภาพ  สื่อวัสดุกราฟก  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อประสม รวมถึงการใช

เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1.   ผูเรียนสามารถทําความเขาใจในกรณีศึกษาได 

          2.   ผูเรียนสามารถวินิจฉัยปญหาและบอกปญหาทีเ่กิดข้ึนจากกรณีศึกษาได 

          3.   ผูเรียนแสวงหาทางเลอืกในการแกปญหาอยางหลากหลายได 

4.   ผูเรียนสามารถพิจารณาถึงผลดีผลเสียของ ทางเลือกตางๆได 

          5.   ผูเรียนสามารถ สรปุวิธีการในการแกไขปญหาทีดี่ที่สุดและเหมาะสมทีสุ่ดได 

 

สาระการเรียนรู 

1. กรณีศึกษา 

2. วินิจฉัยปญหา 

3. แสวงหาทางเลือกในการแกปญหา 

4. พิจารณาถึงผลดีผลเสียของ ทางเลอืกตางๆ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1.   ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ( LMS ) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา เรื่อง ความรูพื้นฐานในการผลิตและการใชสื่อการเรียน การ

สอน 

2. กรณีศึกษาที่ 4 เรื่อง ความกังวลของครูสมใจ 

 

วัดและประเมินผล   

 

 สิ่งท่ีตองการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด 

กระบวนการทํากจิกรรมรวมกัน

กันภายในกลุม  

พูดคุย /ซักถาม / ตรวจสอบ /    

ในหองสนทนาและเว็บบอรด 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

กิจกรรมการเรียนรูรวมกันดวย

กรณีศึกษา 

- การตอบคําถามในเว็บบอรด

และหองสนทนา 

- แบบันทกึการประชุมกลุมยอย 

แบบประเมินการคิดแกปญหา     

แบบประเมินการคิดอยาง          

มีวิจารณญาณ 

ผูเรียนสรุปผลและรายงานผล การสรุปผลและรายงานผลใน     

เว็บบอรด 

แบบประเมินผงัมโนทัศน           

( Maid Map Rubric )  

การทํางานรวมกัน ของ

นักศึกษา 

การเรียนรูรวมกันเปนทมี แบบประเมินการเรียนรูรวมกัน 

เปนทมี (ใชสําหรับประเมินโดย 

อาจารยผูสอน) 
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แผนการเรียนรูท่ี  10 รายวิชา ( 1032102) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

เรื่อง  ประเมินผลหลังเรียน     เวลาเรียน    4   ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1       ปการศึกษา 2556 

ผูสอน อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ    สัปดาหท่ี 10 

 

สาระสําคัญ 

         ประมวลผลการเรียนรู ประจํารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดย

การวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ   วัดการคิดแกปญหา ประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกัน

เปนทมีและสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาที่มีตอรูปแบบ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณได 

2. ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาได 

3. ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทมีได 

4. ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ 

 

สาระการเรียนรู 

1. ประเมินผลทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

2. ประเมินผลทักษะการคิดแกปญหา 

3. ประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทมี 

4. สอบถามความคิดเห็นทีม่ีตอรปูแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลงัเรียน  จํานวน   52 ขอ 

2. แบบวัดการคิดแกปญหา หลงัเรียน จํานวน 30  ขอ 

3. แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทีม จํานวน 30 ขอ 

4. แบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีเ่รียนดวยรูปแบบ จํานวน  20  ขอ 

วัดและประเมินผล   

สิ่งท่ีตองการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด 

วัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดอยางมีวิจารณญาณ หลัง

เรียน   

แบบวัดการคิดอยางมี

วิจารณญาณ หลงัเรียน   

วัดการคิดแกปญหา  

 

การคิดแกปญหา หลังเรียน 

 

แบบวัดการคิดแกปญหา หลงั

เรียน 

การเรียนรูรวมกันเปนทมี ประเมินความสามารถในการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม 

แบบประเมินความสามารถใน

การเรียนรูรวมกันเปนทมี          

( ผูเรียนประเมินตนเอง ) 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่

เรียนดวยรปูแบบ 

สอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบ 

การซักถาม  การแสดงออก        

การตอบคําถาม 

การสงัเกตผูเรียนในการตอบ

คําถาม  แสดงความคิดเห็น 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

การนําเสนอผลงานหรือช้ินงาน

ของเพื่อนแตละกลุม 

ผลงานนักศึกษา แบบประเมินผลงาน 

( โดยครู ) 

การทํางานรวมกัน ของ

นักศึกษา 

การเรียนรูรวมกันเปนทมี แบบประเมินการเรียนรูรวมกัน 

เปนทมี (ใชสําหรับประเมินโดย 

อาจารยผูสอน) 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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   แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ดานการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

หัวขอวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา                

เพื่อสงเสรมิการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมีของนักศึกษา

ระดับปรญิญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  

 

ชื่อ:     ดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ Mail : kainoy.d@hotmail.com 

สาขา :     หลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา ) 

คณะ :     ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานกรรมการ :   รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร 

ผูทรงคุณวุฒิ :    รองศาสตราจารย ดร.อารี   พันธมณี 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ :   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ   สติมั่น 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 

    รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง 

 

วัตถุประสงค 

 แบบสมัภาษณน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่สอบถามความคิดเหน็ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานและความเหมาะสมขององคประกอบดานการเรียนการสอนแบบผสมผสานพรอม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

  

  

        นางสาวดรุณนภา  นาชัยฤทธิ ์

นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา) 

       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

 

หัวขอวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา                

เพื่อสงเสรมิการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมีของนักศึกษา

ระดับปรญิญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  

 

ชื่อ:     ดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ Mail : kainoy.d@hotmail.com 

สาขา :     หลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา ) 

คณะ :     ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานกรรมการ :   รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร 

ผูทรงคุณวุฒิ :    รองศาสตราจารย ดร.อารี  พันธมณี 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ :   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 

    รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง 

 

วัตถุประสงค 

 แบบสมัภาษณน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่สอบถามความคิดเหน็ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกบัเน้ือหาเพือ่นํามา

จัด การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีครุ

ศาสตร / ศึกษาศาสตรพรอมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

  

        นางสาวดรุณนภา  นาชัยฤทธิ ์

    นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยี

การศึกษา) 

       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ                                                              

ดานวิธีสอนดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 

หัวขอวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา                

เพื่อสงเสรมิการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทมีของนักศึกษา

ระดับปรญิญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  

 

ชื่อ:     ดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ Mail : kainoy.d@hotmail.com 

สาขา :     หลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา ) 

คณะ :     ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานกรรมการ :   รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร 

ผูทรงคุณวุฒิ :    รองศาสตราจารย ดร.อารี  พันธมณี 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ :   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 

    รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง 

 

วัตถุประสงค 

 แบบสมัภาษณน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่สอบถามความคิดเหน็ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับวิธีสอน(การ

เรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา)เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้ันตอน การจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การ

คิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

พรอมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

  

 

 

        นางสาวดรุณนภา  นาชัยฤทธิ ์

    นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยี

การศึกษา) 

       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบประเมินรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา

เพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

 

หัวขอวิจัย  : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย การเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การ

คิดแกปญหา และ   การเรียนรูรวมกันเปนทีม  ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  

 

ชื่อผูวิจัย  :       ดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ Mail : kainoy.d@hotmail.com 

นักศึกษาระดับ  :     ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   

หลักสูตร :       หลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

คณะ :        ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจนัทร) 

 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ :   อาจารย ดร.อนิรทุธ  สติมั่น 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 

     รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



377 
 
แบบประเมินรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา

เพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

( สําหรับผูเชี่ยวชาญ ) 

 

วัตถุประสงค    :   เพื่อสอบถามความคิดเห็นของทานในการรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  

คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูชวยชาญ เกี่ยวกับความ

เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกันเปนทีม ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  

2. แบบสอบถามประกอบไปดวยความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบที่

พัฒนาข้ึน แบบประเมินมีทั้งหมด   3 ตอน  มีทั้งหมด  16  ขอ  ดังน้ี   

 ตอนท่ี  1  ขอมูลทั่วไป   

 ตอนท่ี  2  องคประกอบของรปูแบบ จํานวน  13  ขอ 

 ตอนท่ี  3  ข้ันตอนดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จํานวน  3  ขอ 

 ตอนที่  4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานโดยมีเกณฑพิจารณาดังน้ี 

5   หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด 

4   หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับมาก 

3   หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับปานกลาง 

2    หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับนอย 

1    หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
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ตัวอยางแบบวัดการคิดปญหา 

แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

…………………………………………………………………………………… 

คําชี้แจง  

1. แบบทดสอบน้ีเปนแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา เปนแบบสถานการณที่เปน

ปญหา ในรูปแบบคําถามใหนักศึกษาตอบคําถามโดยใชเน้ือหาที่เกี่ยวกับวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา  จํานวน  30  ขอ  30  คะแนน 

2. ใหนักศึกษาทําแบบวัดทุกขอในกระดาษคําตอบที่แจกให 

คําชี้แจง อานสถานการณตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 1-3 โดยการเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุด 

สถานการณท่ี 1  

 ในยุคปจจุบันการพัฒนาความเจริญในทุกดาน ตองอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือใสการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ สถานศึกษาทุกระดับ 

โดยเฉพาะระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานถือวามีความสําคัญในพัฒนาเด็ก เยาวชนและบุคคลเพราะมีใน

ทุกพื้นที่และอยูใกลชิดกับสังคมใหไดรับการศึกษา ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ใหแกเด็กในวัยเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอยาง

เทาเทียม ตามกฎหมายการศึกษาของชาติ และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด แตใน

สภาวการณที่เปนจริง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยูในความดูแลของรัฐ ยังมีความแตกตางในการ

จัดบริการทางการศึกษา ดวยปญหา อุปสรรค ที่มีเหตุปจจัยมาจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก อยูหางไกล

ความเจริญ การจัดสรรทรัพยากรของหนวยงาน หรือองคกรที่มีบทบาท  หนาที่เกี่ยวของยังไมสามารถ

จัดการบริการและสนับสนุนดานปจจัยใหเกิดความเปนธรรม เสมอภาค  เทาเทียม ในหลายเรื่อง เชน 

บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา

ใหม ๆ  สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก หรือในโรงเรียนที่อยูหางไกลความ

เจริญ มีคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑตามคาเฉลี่ยของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 
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ภาคผนวก จ  

ผลการวิเคราะหเครื่องมือสําหรับการวิจัย 
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ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ และข้ันตอน 

ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 

ประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอน 

แบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

1.  ทานคิดวาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ในปจจบุันเปนอยางไร ควรมีองคประกอบ

อะไรบาง 

 

-การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปนเทคนิคการ

ปรับหองเรียนอยางหน่ึง  รูปแบบจะเปนการจัด

กิจกรรมตางๆ  ในหองเรียน ซึง่กจิกรรมในหองเรียน 

เปนการผสมผสานระหวาง ผูสอนเปนผูนําในการเรียน

ในช้ันเรียนปกติ และ ผูเรียนเปนผูนําในการเรียนการ

สอนแบบออนไลน ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  

- การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีการ

ผสมผสาน ซึ่งไดนําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมา

ใชในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน  

ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมี

องคประกอบดังตอไปน้ี 

1. เหตุการณสดเปนผูนําในการเรียนในช้ันเรียนโดย

ผูสอนบรรยาย 

2. การเรียนตามอัตราการเรียนรูของผูเรียน เปนการ

จัดการเรียนการสอนทีส่อดคลองกบัประสบการณของ

ผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองตาม

ความสามารถสวนบุคคล 

3. การเรียนแบบรวมมือ การติดตอสื่อสารระหวาง

ผูเรียนประกอบดวย จดหมายอเิล็กทรอนิกส การ

สนทนา 
4.การประเมินผล  วัดและประเมินผลเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

5. อุปกรณสนับสนุนอุปกรณที่ใชสนับสนุนบทเรียน

บนเว็บแบบผสมผสาน 
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ประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอน 

แบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

2.  ทานคิดวาในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา ควรจัดในสัดสวนเทาใด 

(แบบเผชิญหนาในชั้นเรียน แบบออนไลน)    

- การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางออนไลน กับการ

เรียนการสอนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียน  สัดสวนเทาไร ขึ้นอยู

กับเน้ือหา วัตถุประสงค ความพรอมของผูเรียน  

- รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

การเรียนเน้ือหาคอนขางจะหางายในเว็บอยูแลว เพราะฉะน้ัน

มันอาจจะอยูในหองเรียน 30 เปอรเซ็นตออนไลน 70 เปอรเซ็นต 

ใหผูเรียนไดคนควาในเว็บเรียนรูไดมากขึ้นในสัดสวน 30 : 70 

หรือ 50 : 50 

- ควรจัดการเรียนการสอนในสัดสวน 60 : 40 

3. ทานคิดวา การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ควรมีข้ันตอนการดําเนินการเรียนการสอน

อยางไร จึงบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

- ข้ันตอนการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
1.การวิเคราะห 

1.1 การวิเคราะหลักษณะผูเรียน 

 1.2 การวิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรู 

  1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการเรียนรูแบบผสมผสาน 

2. การออกแบบกิจกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู 

    2.1 การออกแบบภาพรวมของการเรียนรูแบบผสมผสาน 

   2.2 การออกแบบหนวยการเรียนรู 

    2.3  การออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู 

3. ขั้นการประเมินผลการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  สําคัญตรงการประเมินผล 

ตองประเมินผลทุกขั้นตอน ใหผูเรียนไดรูปญหา และผูเรียนจะได

พัฒนาตนเอง สวนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานน้ัน 

ขึ้นอยูกับผูสอน จะออกแบบใหผูเรียน ผูสอนเปนผูคอยแนะนํา 

เปนโคช   บางเน้ือหาสามารถปลอย  
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ประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอน 

แบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

 ใหเด็กลุยไดเลย ถาผูเรียนมีความรูเดิมอยูแลวแตบางเน้ือหาครู

จะตองคอยเปนพี่เล้ียงเปนโคชให คือหลักการงายๆ สอนยังไงให

ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค สอนไมใชเพียงแคผลสัมฤทธ์ิ 

ตองสอนใหผูเรียนฝกใหรูจักคิด รูจักหาแหลงศึกษา ตอการเรียนรู

ดวยตนเองปรับตัวไปเรื่อยๆ ตามยุค ตามสมัย ตามเน้ือหา  

ขั้นตอนการเรียน คือตองช้ีใหชัดวาอะไรอยู                         

บนออนไลน อะไรอยูในหอง ขั้นแรกก็คือ มองวาการเรียนใน

หองเรียนแบบผสมผสานไมใชแบงวาครึ่งหน่ึงอยูบนออนไลน 

ครึ่งหน่ึงอยูในหองเรียนจริง คอือยูตามน้ัน หรือในแตละสัปดาห

ผูเรียนจะมีหองเรียนที่อยูออนไลนดวย ไมใชวาครึ่งเทอมแรกอยู

บนออนไลน อีกครึ่งมาเรียนในหองเรียน  จากชั่วโมงอาจจะเรียน

ในหอง1ชั่วโมงแลวเรียนแบบไหนเวลาไหนก็ได อีก 2 ชั่วโมงเปน

ตน 

เกิดขึ้นไปพรอมกันทุกสัปดาห สัปดาหหน่ึงจะตอง มีหองเรียนจริง 

และหองเรียนออนไลน   

ผสมกันตามสัดสวนของเวลาควรทําการวิเคราะหเน้ือหาที่จะทํา

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เน่ืองจากแตละเน้ือหา มี

ความแตกตางกัน เพื่อจะไดเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ

เน้ือหาวิชา 

-ข้ันการเตรียมความพรอมควรจัดแบบเผชิญหนาในช้ัน

เรียน เพราะจะทําใหผูเรียนและผูสอนไดพูดคุย  ทําความ

เขาใจถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและสรางความเปน

กันเองใหกบัผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

ข้ันการปฐมนิเทศ     ข้ันการจัดกลุมผูเรียน 

   ข้ันการทําแบบทดสอบกอนเรยีน 
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ประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอน 

แบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

 - การวัดและประเมินผล ควรทําแบบทดสอบในช้ัน

เรียน และการแจงคะแนนและผลการเรียนควร

ใชวิธีการออนไลน เปนรายบุคคล 
ควรทําการวิเคราะหเน้ือหาที่จะทําการจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมผสาน เน่ืองจากแตละเน้ือหา  

มีความแตกตางกัน เพื่อจะไดเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสม

กับเน้ือหาวิชา 

 4.  ทานคิดวาเครื่องมือชนิดใดบางบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการ คิดอยางมวิีจารณญาณ 

 

- เสิรชเอนจิน (searchengine) พวกแหลงความรู

ตางๆ ที่ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูตางๆ และ

สําคัญ จะตองมีเครื่องมือที่ ตอบสนองความสะดวก

ใหผูเรียนในการ สงงานการรายงานผลติดตาม

ความกาวหนาใหผูเรียนไดไดแสดงความคิดเห็น 

- วิกิ ( wiki )เปนการเขียนใหผูเรียนไดสะทอน

ความคิดของตัวเอง เขียนบทความออกมาเปนของ

ตัวเอง 

-  เว็บบอรด  ใชเพื่อสงการบาน 

 5. ทานคิดวาเครื่องมือชนิดใดบางบนเครอืขาย

อินเทอรเน็ต  ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ  

คิดแกปญหา 

 

- สังคมออนไลน (Social Network) ไดแลกเปล่ียนความคิด

ไดฝกคิดแกปญหา 

- เว็บบอรด  หองสนทนาเพราะการคิดแกปญหา             

ตองเกิดจากความคิดที่หลากหลาย 

- แผนที่ความคิด หรือ ผังมโนภาพ (Mind Maping) 

6. ทานคิดวาเครื่องมือชนิดใดบางบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่ชวยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูรวมกันเปนทีม 

 

- แท็บเล็ท (Tablet) สมารทโฟน (Smart Phone ) 

- เพราะสามารถส่ือสารในทุกดานทั้งแบบประสานเวลา

(Syclonus)กับ ไมประสานเวลา (Asyclonus) มีระบบฝาก

ขอความ ฝากเสียง  ฝากวีดีโอ เว็บบรอด พวกเน้ือหา 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Courseware)ตางๆที่ใสเขาไปในน้ัน   
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ประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอน 

แบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

7.ทานคิดวาบทบาทของผูเรียนและผูสอนในการ

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนอยางไร 

 

- บทบาทของผูสอน ผูสอน มีหนาที่ใหคําแนะนํา

บทบาทเปนผูฝก (Coach) และเปนผูสนับสนุน 

(Facilitator)  มีบทบาทเปนผูฝก (Coach) และเปน

ผูสนับสนุน (Facilitator) โดยที่ทําหนาที่สนับสนุน

ผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเองและเขาชวยเหลือผูเรียน

แกปญหาที่ยากและตองคลายความวิตกกังวลใหกับ

ผูเรียนเพราะสําหรับผูเรียนแลวอาจจะเปนวิธีการใหม

ผูเรียนจะเกิดความวิตกกังวลหลายๆอยาง และตองมี

กิจกรรม คลายความวิตกกังวลใหผูเรียน สรางความ

เชื่อม่ัน  

- บทบาทผูเรียน คือ รับผิดชอบ เพราะตองเรียนรูดวย

ตนเอง ใฝรูใฝเรียนเรียนตามกิจกรรมที่กําหนด 

8. ทานคิดวาการจัดกลุมผูเรียนโดยการออกแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานควรมีการ

ออกแบบการจัดกลุมอยางไร และควรมจีํานวน

เทาไหร เพื่อนํามาจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

โดยใชกรณีศึกษา 

 

-  ควรมีการจัดกลุม 3 – 5 คน ในการทํางานกลุม  

- ควรมีการแบงผูเรียนออกเปนทีมมีความ รับผิดชอบ

รวมกัน ซ่ึงการเรียนจะเนนการคนควาจัดทํา แลว

นําเสนอถายทอดเน้ือหาในกลุมอ่ืนๆ ผูเรียนมีบทบาท

เหมือนผูสอนโดยใชความรูและประสบการณของผูเรียน

เพื่อรวมกันสรางชิ้นงาน และนําเสนองานเนนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางกลุม ผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรู 

แสดงความคิดเห็น เหมาะในการฝกใหผูเรียนไดฝกการ

คิดวิเคราะห และการแกปญหารวมกัน                
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ประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอน 

แบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

9. ทานคิดวาการเรียนการสอนแบบผสมผสานควร

มีสื่อการเรียนการสอนประเภทใดเพ่ือใหผูเรียนได

เกิดการเรียนรูในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

 

-  ประสบการณตรงใหผูเรียนเขาใกลประสบการณ

ตรงใหมากทีสุ่ด ใหผูเรียนไดปฏิบัติ  ไดสัมผสัของ

จริง ถาหาของจริงไมไดกห็าของที่ใกลเคียงทีสุ่ดมา

ใหผูเรียนไดเรียนกรณีศึกษาตองเปนเรื่องที่ทันสมัย 

อยูในความสนใจของผูเรียน เรือ่งใกลตัวผูเรียน 

เรื่องที่ตองพบตองเห็นในอนาคต หรือในปจจุบัน มี

วีดิทัศน สื่อออนไลน สื่อประเภทปฏิสัมพันธ 

แลวแตบริบทของแตละเน้ือหา  

10. ทานคิดวาการวัดและประเมินผลดานการเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดย

ใชกรณีศึกษาเพ่ือสงเสรมิการคิดอยางมี

วิจารณญาณ  การคิดแกปญหา และการเรียนรู

รวมกัน ควรใชวิธีการใด และมีข้ันตอนการ

ดําเนินการอยางไร 

 

- ประเมินตามสภาพจริง เพราะสิง่ที่สะทอนความ

เปนจริงที่ดีทีสุ่ด เปนการกระทํา การแสดงออก

หลาย ๆ  ดาน ของนักเรียนตามสภาพความเปน

จริงทั้งในและนอกหองเรียน การประเมินก็ตองมี

หลักเกณฑ  มีวิธีการ เชน การสังเกต การ

สอบถาม  การสัมภาษณ การตรวจงาน การ

รายงานตนเอง เพื่อใหเห็นขอมลูแบบผสมผสาน 

ทั้งแบบปริมาณ   และคุณภาพ เปนตน            

ตัวอยางเชน ประเมินกระบวนการกลุม  เพ่ือน

ประเมิน เราประเมินตนเอง  สุดทายผูสอน

ประเมิน ผูสอนพิจารณาวาเปนไปตามน้ันไหม ถา

มันไมเปนตามน้ันช้ีแจงความเขาใจตกลงรวมกันอีก

สวนหน่ึงก็คือประเมินงานที่ออกมาไมวาจะเปน

งานที่แสดงออกถึงการคิด ผลสมัฤทธ์ิคุณภาพของ

งาน 
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ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ และข้ันตอน 

ดานเนื้อหา 

ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเก่ียวกับองคประกอบ และขั้นตอนดานเน้ือหา   

ประเด็นการสัมภาษณดานเน้ือหา สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

1. ทานคิดวาหนวยการเรียนรูใดในรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา  เหมาะที่จะนํามาจัดการเรียนการ

สอน ในช้ันเรียน 

 

- ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษาในเน้ือหาที่เหมาะกับการเรียนการสอน             

ในช้ันเรียน เปนเน้ือหาลักษณะความรูความจํา ความ

เขาใจคือ หนวยท่ี 1ความหมายและขอบขาย                 

ของเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรทําความเขาใจกับผูเรียน

กอน 

หนวยท่ี 2หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยี

การศึกษา ผูสอนตองดูแลตลอด หลักการทฤษฏี ทฤษฎี

การสือ่สาร พวกน้ีเหมาะใน ช้ันเรียน เพราะตองมี

กิจกรรมดวย เกี่ยวกบัการสื่อสารที่ดี การสื่อสารลักษณะ

ตาง ๆ ปญหาของการสื่อสารใหผูเรียนไดเรียนรูทํา

กิจกรรมกลุม  
หนวยท่ี  3สื่อการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 4   ความรูพื้นฐานในการผลิตและใชสือ่การเรียน

การสอน 

 

2. ทานคิดวาหนวยการเรียนรูใดในรายวิชา 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาเหมาะทีจ่ะนํามาจัดการเรียนการ

สอน แบบออนไลน 

- หนวยการเรียนรูในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาเหมาะทีจ่ะนํามาจัดการเรียน

การสอน แบบออนไลนคือ 

หนวยท่ี 5นวัตกรรมการศึกษา 

  หนวยท่ี 6เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  หนวยท่ี 7 แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 

- เปนเน้ือหาที่มปีรมิาณเน้ือหาเยอะ หรือเปนเน้ือหาที่

ผูเรียน ไมสามารถสัมผสัของจริงได คือใชออนไลน            

มาเปนประโยชนตรงน้ีได  เชนดาวเทียม หรือไมสามารถ

สาธิตได อุปกรณแพงเกินไป อีกอยางที่ตองดู ผูเรียน ทุก

คนมีศักยภาพในการเรียนออนไลนไดหรือไม 
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ประเด็นการสัมภาษณดานเน้ือหา สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

3. ทานคิดวาหนวยการเรียนรูใดในรายวิชา 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาเหมาะทีจ่ะนํามาจัดการเรียนการ

สอน แบบผสมผสาน(แบบเผชิญหนาในช้ัน

เรียน และแบบออนไลน) 

 

-หนวยการเรียนที่มปีญหาถึงจะเอาขอดีของการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน มาชวย เชน ตองการใหผูเรียน

ไดฝก ในหนวยการเรียนที่ตองฝกมากๆ แตในความเปน

จริงการเรียนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียนผูเรียนไม

สามารถฝกไดเยอะขนาดน้ัน ก็เลยเอาการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน เขามาชวย 

 

4. ทานคิดวาเน้ือหาเรือ่งใดบางที่ควรเนน 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และควรออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร 

 

-  ดูที่วัตถุประสงคที่ตองการใหผูเรียนเกิดการ            คิดอยาง

มีวิจารณญาณ  แตละหนวยตองมีวัตถุประสงคยอย เพื่อให

ผูเรียนจําแนกไดอยางถูกตองผูเรียนก็จะไดคิดอยางมี

วิจารณญาณ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค วิเคราะห วัตถุประสงค

ยอย เอาแตละหนวยมาแยก เปนวัตถุประสงคยอยๆ เพราะบาง

เรื่องไมไดใหคิดแบบมีวิจารณญาณ เชน ส่ือประกอบไปดวย

อะไรบาง  แตถาเปนเรื่องการประยุกตใช ถาหนวยการเรียนไหน

ที่ตองการเนนก็ควรออกแบบตามขั้นตอน ของการพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

5. ทานคิดวาเน้ือหาเรือ่งใดบางที่ควรเนน 

การคิดแกปญหา และควรออกแบบกจิกรรม

การเรียนการสอนอยางไร 

 

-  เปนเน้ือหาทีส่ามารถประยุกตใช วิเคราะหสังเคราะห 

เน้ือหาในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และไดศึกษา

แหลงการเรียนรูดวย   
-  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคดวย ถาเน้ือหาน้ันมีวัตถุประสงคเนนให

ผูเรียนเกิดการคิดแกปญหาและมีความเหมาะสม ใหเลือกมาใช 

เชน เน้ือหาเก่ียวกับการประยุกตใช นํามาใชไดจริง หรือตองใช

การตัดสินใจ การออกแบบตองทําตามขั้นตอน จะชวยสงเสริม

ในการคิดแกปญหา  
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ประเด็นการสัมภาษณดานเน้ือหา สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

6.ทานคิดวาเน้ือหาเรื่องใดบางที่ควรเนนการ

เรียนรูรวมกันเปนทีมและควรออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร 

 

- ทุกหนวยการเรียนรู หนวยที่ 1 – 7  ทุกหัวขอตอง

ทํางานเปนทีม แบงกลุมแกปญหา 

- การเรียนรูรวมกันเปนทมีนอกจากจะพิจารณาที่

วัตถุประสงค ตองดูที่หนวยการเรียนรู ดวยวาสามารถ

ออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกันเปน

ทีม ไดหรือไม 

7. ทานคิดวาการจัดการเรียนดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษานํามาใชกับเน้ือหา

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศึกษา ไดหรือไม  อยางไร 

 

- ได ตองดูความเหมาะสมของเน้ือหาและ

วัตถุประสงคการเรียนและกจิกรรมที่ใชสอนในหนวย

น้ันๆ จะตองมีความสอดคลองกบัวัตถุประสงค ของ

หนวยการเรียน และวัตถุประสงคของรายวิชา เชน 

ขอบขาย อาจจะไมตองเรียนแบบกรณีศึกษา แตถา

เปนคุณธรรมจริยธรรมก็ตองเรียนแบบกรณีศึกษา 

ตองเปนหนวยการเรียนที่ผูเรียนตองเรียนรวมกัน  

ไมใชเรียนเปนรายบุคคล  

- กรณีศึกษาสําคัญวาใชในข้ันตอนไหน กระตุนความ

สนใจก็ได เขาสูบทเรียนก็ได  กิจกรรมการเรียนรูก็ได 

หรือเอามาสรปุ สําคัญวาผูสอนจะเอาไปสอนตอนไหน  

ในข้ันตอนการสอน หรือกิจกรรม กรณีศึกษา เหมาะ

ใหผูเรียนไดคิด หาเหตุ หาผลออกมา  

- ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน           

การทํางานรวมกัน  สงเสริมการคิด  และการทํางาน 

8. ทานคิดวาเน้ือหา  7 หนวยการเรียนรูมี

ความเหมาะสม และครอบคลุม หรือไม ในแต 

ละหนวยสามารถสรางเปนกรณีศึกษา ได

หรือไมอยางไร 

- เน้ือหาทัง้แบง 7 หนวยการเรียนรูมีความเหมาะสม 

และ ครอบคลุมแบงตามเกณฑของ            ครุสภา 

ทุกหนวย สามารถสรางบัณฑิตศึกษาไดทั้งหมด 

-  สามารถสรางเปนกรณีศึกษาไดและตองดูที่

คําอธิบายรายวิชา  ตองดูที่หนวยการเรียนรูและ

ข้ันตอนของ กรณีศึกษาแลวนํามา การออกแบบใน

การจัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นการสัมภาษณดานเน้ือหา สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

9. สัดสวนในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบออนไลนควรจัดกี่ครัง้และการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาใน 

ช้ันเรียนควรจัดกี่ครั้ง 

- การเรียนการสอนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียน

ตองเจอกันบอย ๆ ผูสอนแนะแนวทางในการ

แกปญหา 

-ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเน้ือหา ของหนวย

การเรียนรู ของกิจกรรม วาควรจะจัดกิจกรรม

การเรียน การสอนแบบออนไลนควรมีอัตราสวน

เทาไหร และการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

แบบเผชิญหนาใน ช้ันเรียนควรมีอัตราสวน 

เทาไหร 
10. ทานคิดวาการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา

ใชเน้ือหาผานสื่อใดไดบาง 

 

- สื่อออนไลน  เชน วีดีโอสตรีมมิง่ 

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ  

-  คอมพิวเตอรสื่อของจรงิ  สื่อภาพ   เสียง 

มัลติมเีดียและใหสอดคลองกับเน้ือหา 

11.ทานคิดวาการเรียนการสอนดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชกรณีศึกษาควรใชวิธีการประเมินผล

อยางไรในเน้ือหารายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 

-  ประเมินตามสภาพจริง ประเมินทุกข้ันตอน 

ผูเรียนสามารถทราบความกาวหนา  ใหดูเน้ือหา

ดวย แบบประเมินอาจจะไมเหมือนกัน เชนการ

สังเกต ประเมินจากการทํางาน  แบบทดสอบ 
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ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ และข้ันตอน ดานวิธีสอน 

ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับองคประกอบ และข้ันตอน ดานวิธีสอน 

ประเด็นการสัมภาษณดานวิธีสอน สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

1. ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาใน รายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามีความ

เหมาะสมหรือไม ในการนํามาจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน (แบบเผชิญหนาใน

ช้ันเรียน  แบบออนไลน) ทานมีความคิดเห็น

อยางไร    

-มีความเหมาะสม กรณีศึกษา ตองมีการออกแบบที่ดี มี

การคิดแกปญหา เพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการเรียนรูรวมกัน

เปนทมี เขามาดวย ในขณะเดียวกัน การเรียนรูรวมกันก็

กํากับไวอยูแลว มีความเปนไปได  แตกรณีศึกษาตอง

เปนสิ่งทีท่าทาย  ในการเรียนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียน  

แบบออนไลนกรณีศึกษาออกแบบใหนาสนใจ 

-การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา         

จะเนนการเผชิญหนาในช้ันเรียน มากกวาออนไลน 

เพราะวาการเรียนรูจะเกิดจากการรวมมือกันจากการมี

ปฏิสัมพันธทัง้ระหวางกลุมเพื่อน ระหวางผูสอน และ

สภาพแวดลอมตาง ๆ  จะทําใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง

กันและกัน กจ็ะอาศัยเทคนิคที่เกี่ยวของกับการเรียนรู

รวมกัน 

- การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนขอดีคือผูเรียน

บางคนไมมีทกัษะในการสื่อสาร การพูดหรือการ

อภิปรายกจ็ะนําเสนอในรปูแบบผานสื่อออนไลนได  

สถานการณ ที่เปนสือ่มลัติมีเดียที่สามารถใหผูเรียน

เขาใจและมองเห็นปญหา ไดดี 

2. ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษามีสวนชวยสงเสริมในเรื่องการคิด

อยางมีวิจารณญาณหรือไม  อยางไร 

 

 

 

 

-  การจัดการเรียนดวยกรณีศึกษาเปน สงเสริมการการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ ( critical thinking )   โดยมี

สถานการณ เรื่องราวใหผูเรียนไดชวยกันคิด ผูสอนตอง

คอยกระตุนผูเรียนเกิดความกระตือรือรนมีทักษะการคิด

เพิ่มมากข้ึนสามารถวิเคราะหสงัเคราะหความรูเพื่อ

ประยุกตใชแกปญหาตางๆ  สถานการณที่นําเสนอควร

จะสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน  

ทําใหผูเรียนเขาใจ จะเนนการบรรยายหรืออภิปรายเปน

กลุม เนนทักษะการทํางานเปนทีม 
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ประเด็นการสัมภาษณดานวิธีสอน สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

3. ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษามีสวนชวยสงเสริมในเรื่องการคิด

แกปญหาหรือไม อยางไร 

 

 

- เอาเน้ือหาเปนองคประกอบกระบวนการเรียนการ

สอน กระบวนการคิดกจ็ะไปตาม 

- . ประเด็นหรือสถานการณปญหาจะตองชัดเจน และ

ก็สอดคลองกบัชีวิตจรงิของผูเรียน จะทําใหผูเรียน

เขาใจและนําไปสูการอภิปราย หาคําตอบตาง ๆ และ

สวนหน่ึงที่ผูสอนจะตองนํามาก็ ควรจะเตรียม

แหลงขอมูลเปนแนวทาง ใหผูเรียนไดชวยกันสบืคนที่

หลากหลาย และกล็ุมลึก ก็จะชวย สงเสริมในเรื่องการ

คิดแกปญหา 

- ผูเรียนไดเรียนรูจากกรณีศึกษา นักศึกษาก็จะได

แกปญหาได มุมของการคิดแลวก็  ในมุมของการ

ทํางานรวมกัน และข้ึนอยูกับการออกแบบของผูสอน

ดวย  

4. ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษามีสวนชวยสงเสริมในการเรียนรู

รวมกันเปนทีมหรือไม อยางไร 

 

-  การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเปนตัวสําคัญที่

จะสงเสรมิการเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนการนําเสนอ

ประเด็น หรอืสถานการณตาง ๆ คือ โดยปกติแลว

ผูเรียน ถาคิดคนเดียวโดยพ้ืนฐานและประสบการณจะ

มองไมควบคุม มองมุมแคบ ถาคิด หลายคน ก็จะได

ชวยกันคิด คิดหลายๆ มุม ไดสะทอนความคิด 

ประเด็นตางๆที่ ไดกวางขวางข้ึน  

- ผูเรียนมองปญหาออก มองขอจํากัด  มองความ

ชัดเจน สาระสําคัญตางๆ จากกรณีศึกษาได  แลวข้ันที่

จะนําไปสูการหาคําตอบ ในข้ันน้ีก็คือ การวางแผน

การออกแบบการสืบคน     การรวบรวม ขอมูล 

รวมทั้งการจัดการตาง ๆ ทีมจะมผีล ผูเรียนจะเรียนรู

ไดดี เมื่อมีการเรียนรูรวมกัน อาศัยทีม แลวบางทีถา

มองในหลักของการเรียนรูรวมกัน แปลวาทมีคือทุกคน

เปนสวนหน่ึง ของกลุมจะรวมกันหาคําตอบใหได แต 

ละคนอาจ  จะมีประสบการณ หรือพื้นฐานความรู มี

แนวคิดที่ไมเหมือนกันหลากหลาย เพราะฉะน้ันการที่  
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ประเด็นการสัมภาษณดานวิธีสอน สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
 หลายคนหรือเปนทีมไดรวมกันศึกษาหาคําตอบในกรณีที่เรา

เรียนแบบกรณีศึกษา ก็จะทําใหผูเรียนทํางานเปนทีมไดดี

และก็คือความสําเร็จของทีม               

5. ข้ันตอนการเรียนรูรวมกัน (Collaborative ) 

ทานเห็นดวยหรือไม หรือ ตองเพิ่มเติมอะไรใน   

ข้ันตอนการเรียนรู   4  ข้ัน ตอไปน้ี 

      5.1 นักเรียนรวมกันระดมสมอง 

  5.2 แลกเปลี่ยนความรู/ข้ันเปลี่ยนแปลง

ความรู 

  5.3 นําเสนอผลงาน 

  5.4 ประเมินผลงานที่นําเสนอโดยตนเอง 

เพื่อนในช้ันเรียนและครผููสอน 

- ครอบคลมุแลวควรใชคําที่เขาใจงาย เห็นแลวรูเลย

วาทําอะไร ภาษาสื่อสารที่จะสะทอนคําอธิบาย  

 

6.  ข้ันตอนการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา   

(Case-based learning) ทานเห็นดวย

หรือไม หรือ  ตองเพิ่มเติมอะไร ในข้ันตอน

การเรียนรู   6  ข้ัน ตอไปน้ี 

 6.1 ศึกษากรณีศึกษา 

 6.2 จัดกลุมและวินิจฉัย 

 6.3 การสรางทางเลือกและวิธีการแกปญหา 

 6.4 การประเมินผลทางเลือก 

 6.5 ระบุความเปนไปได 

    6.6 สรปุและรายงานผล 

- ครอบคลุมแลว ข้ันตอนการสอนควรใชคําที่สื่ออาน

แลวเขาใจงาย  ข้ันตอนการเรียนรูรวมกันและ

ข้ันตอนการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาใหบรูณาการเขา

ดวยกัน ใหเห็นเปนข้ันเดียวกัน แลวจะนําไปสูการ

ออกแบบกิจกรรม 

7.ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา

ควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางไรใน

การเรียนการสอนแบบเผชิญหนาในช้ันเรียน เพื่อ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ   การคิด

แกปญหา 
 

- การวัดผลประเมินผลมหีลายวิธี สังเกต การ

สัมภาษณ เชน  สุมเด็กมา  5 – 10 คน มา

สัมภาษณ วาที่เรียนไปแลวผูเรียนเจอสถานการณ

อะไรในชีวิตประจําวัน แลวแกปญหาอยางไร กจ็ะได

ขอมูล  เชิงคุณภาพ หรือใชการสังเกต ขณะผูเรียน

ทํากิจกรรม หรอืการมอบหมายงาน นอกช้ันเรียน 

เสร็จแลวใหผูเรียนมานําเสนอ แลวผูสอน มีหนาที ่ 
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ประเด็นการสัมภาษณดานวิธีสอน สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
 ถาม ใหผูเรียนทํารายงาน ช้ินงาน และ ดูการตอบ

คําถามสวนขอมูลเชิงปริมาณก็จะมีแบบทดสอบการวัด

อยางมีวิจารณญาณ และการคิดแกปญหา 
 

- การประเมินการเรียนรูใน การเรียนแบบเผชิญหนาใน

ช้ันเรียน ตามหลักของการพัฒนากระบวนการคิด

โดยทั่วไปเราจะตอง เนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด 

จะตองเริม่ประเมินต้ังแต สถานการณปญหาที่เรา

นําเสนอ ผูเรียนวิเคราะห หรือสงัเกต มปีระเด็นทีผู่เรียน

ชวยกันสรุป หรือสาระสําคัญไดชัดเจนหรือไม เปนสิง

แรกทีจ่ะตองดู แลวเมื่อผูเรียนวิเคราะหปญหา หรือ

สถานการณ ไดสาระเปนประเด็นสําคัญไดตรงกับที่

ผูสอนตองการตามวัตถุประสงคแลว ก็จะตองมาดู

กระบวนการหาคําตอบ ของผูเรียนวาเปนไปตาม 

กระบวนการการเรียนรูที่ผูสอนตองการไหม ผูสอน

จะตองเนนพฒันาการคิดอยางมีวิจารญาณ ผูสอนตอง

มาดูวาผูเรียนมีกระบวนการหาคําตอบเปนไปตามข้ัน

หรือไม สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ผูสอนตองมาดูวาผูเรียนมีกระบวนการหาคําตอบเปนไปตามขั้น

หรือไม สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดแกปญหา

ไหม จะตองประเมินระหวางเรียน หรือหลังเรียน หลังเรียน

อาจจะมีเปนการทดสอบ และมีการบันทึกระหวางการทํางาน

กลุม หรือเปนการสังเกต วาผูเรียนคิดยังไง ถาใชการเรียนการ

สอนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียน ใหดูชิ้นงาน สังเกต 

กระบวนการทํางาน สวนมากเปนผูสอน และเพื่อนสังเกตดวย  

นอกจากผูเรียนจะประเมินตนเองประเมินชิ้นงานจากเพื่อนแต

ถาเปนการสังเกตก็ตองเปนผูสอน 
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ประเด็นการสัมภาษณดานวิธีสอน สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
 - ประเมินตามสภาพจริง เปนสิง่ทีจ่ะสะทอนความเปนจรงิ

ที่ดีที่สุด การประเมินก็ตองมีหลักเกณฑมีวิธีการ ตองเปน

ขอมูลเชิงผสมผสาน เชิงปรมิาณ และเชิงคุณภาพ การ

สังเกต การสอบถาม 

8.ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาควรมีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูอยางไรในการเรียนการสอน

แบบเผชิญหนาในช้ันเรียน เพื่อสงเสริม

การเรียนรูรวมกันเปนทมี 

 

- ตองเริม่ต้ังแตดูวาผูเรียนมี ขอตกลงหรอื  มี

กระบวนการวางแผนรวมกันอยางไร สิง่แรกขอตกลง 

หรือกติกาของเคาเปนยังไง ชัดเจนหรือไม แสดงออกถึง

การทํางานเปนทีมไหม บทบาท ของทีม หรือของสมาชิก

ชัดเจนไหม สิง่ทีเ่ราควรจะประเมิน และดูผลงานหรือ

ช้ินงานของกลุม  เปนไปตามวัตถุประสงคไหม จะมีเกณฑ 

การประเมิน การประเมินในแตละสวน อาจจะข้ึนอยูกบั

ลักษณะ ของกจิกรรม และเน้ือหา 

- ประเมินตามสภาพจริง เปนสิง่ทีจ่ะสะทอนความเปน

จริงที่ดีทีสุ่ด การประเมินก็ตองมหีลกัเกณฑมีวิธีการ ตอง

เปนขอมลูเชิงผสมผสาน เชิงปรมิาณ และเชิงคุณภาพ 

การวังเกต การสอบถาม 

9. ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาควรมีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูอยางไรในการเรียนการสอน

แบบออนไลน เพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดแกปญหา 

 

 

- ใชสื่อที่หลากหลายวิธี เพราะเด็กทุกวันน้ีเรียนแบบ  e – 

learning หรือโทรศัพทก็สามารถติดตอไดทุกทีเ่ลน  

Facebook ไดทุกเวลา แตตองไปดูวาใชแบบไหนดีทีสุ่ด

แบบไหนทีเ่ขาถึงไดงายทีสุ่ด ในระบบตองวางเงือ่นไข  ถาม

คําถาม หรือ ประเด็นคําถาม แลวมอบหมายงานใหผูเรียน

ตอบคําถามตองโพสคําถาม เปดประเด็นคําถามเพือ่ให

ผูเรียนไดเกิดกระบวนการคิด กําหนดสถานการณจากขาว

และแหลงขอมลูอื่น ๆ  

- มีการประเมินขณะทํากิจกรรม เชน ถายวีดีโอในการทํา

กิจกรรม  ควรจะเนนตรงน้ีเราคงไมสามารถไปกํากับได

ทั้งหมด หรือเทคนิคอื่นๆ 
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ประเด็นการสัมภาษณดานวิธีสอน สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

10. ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาควรมีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูอยางไรในการเรียนการสอนแบบออนไลน 

เพื่อสงเสรมิการเรียนรูรวมกันเปนทมี 

- ผูสอนคอยเปนโคช ผูแนะนํา เพื่อจะใหเด็กไดฝก

ถึงการมี ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน 

-ประเมินตามสภาพจรงิ เปนสิ่งที่จะสะทอนความ

เปนจริงที่ดีทีสุ่ด การประเมินก็ตองมหีลกัเกณฑมี

วิธีการ ตองเปนขอมูลเชิงผสมผสาน เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ การวังเกต การสอบถาม จาก

หลายๆแหลง 

11. ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาควรมีการวัดและประเมนิผลการ

เรียนรูอยางไร ในการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน (แบบเผชิญหนาในช้ันเรียน  แบบ

ออนไลน)  เพื่อสงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณ  การคิดแกปญหา 

 

 

- ประเมินตามสภาพจริง เปนสิง่ทีจ่ะสะทอนความ

เปนจริงที่ดีทีสุ่ด การประเมินก็ตองมหีลกัเกณฑมี

วิธีการ ตองเปนขอมลูเชิงผสมผสาน เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ การวังเกต การสอบถาม จาก

หลายๆแหลง 

- ข้ึนอยูกับสถานการณ  ถาเปนปญหาหรือ

สถานการณตาง ๆ สามารถวัดประเมินผลไดใน

ขณะน้ันเลย บางอยางอาจจะตอง ข้ึนอยูกับเน้ือหา

และสถานการณ คือ สรุปจะตองใชวิธีการท่ี

หลากหลาย และก็เนนสภาพจริง และหลากหลายวิธี 

ยึดกรอบของการคิดอยางมีวิจารญาณ คิดแกปญหา 

เปนหลัก ในการประเมิน กระบวนการคิดเปน

อยางไร ลักษณะการคิด ทักษะการคิด 

12.ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา

ควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางไร 

ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (แบบ

เผชิญหนาในช้ันเรียน  แบบออนไลน) เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูรวมกันเปนทมี 

- ประเมินตามสภาพจริง เพราะฉะน้ัน สิ่งทีจ่ะ

สะทอนความเปนจรงิที่ดีทีสุ่ด การประเมินก็ตองมี

หลักเกณฑมีวิธีการ ตองเปนขอมลูเชิงผสมผสาน 

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวังเกต การ

สอบถาม จากหลายๆแหลง 

-   ตามหลักการคําวาทีมก็คือกลุม ดูผลงานหรอื

ช้ินงาน ของกลุมหรอื ของทีม และดูบรรยากาศ 

บทบาทของทมี ของสมาชิกวาผูเรียนไดใชบทบาท

ของทีม หรือสมาชิกในกลุมไหม ในการเรียนรู  



421 
 

ประเด็นการสัมภาษณดานวิธีสอน สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
 ผูเรียนมีการมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนหรือไม ควร

เปนแบบประเมิน เชน บทบาทของทมีเปนแบบ

สังเกตมีประเด็นจะสังเกตอะไรบาง  ความรวมมือ 

บทบาทการแสดงออก การนําเสนอของผลงานของ

ทีมหรืออีกสวนหน่ึงก็คือดูจากช้ินงานทีผู่สอนใหทํา 

บรรยากาศดูวาผูเรียนมีการเรียนรูอยางสนุกสนาน

ไหม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการระดมสมองไหม  
-  การเรียนการสอนแบบออนไลน ดูวามีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับผูสอนผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน

ดวยกัน ดูจากขอความจากที่            โพสขึ้นมีขอสรุป

ของทีมอยางไร ในออนไลน 
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         รอยละคะแนนเฉลี่ยการประเมินผงัมโนทัศน  ผลงาน/ช้ินงาน  และใบงานของนักศึกษา 

              ที่เรียนรูตามรปูแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช 

              กรณีศึกษา  (n = 37) 
 

คะแนนการประเมิน 
รอยละคะแนนเฉล่ียรายกรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 กรณีศึกษาที่ 4 

1. ผังมโนทัศน   68.11 73.15 81.98 82.25 

2. ผลงาน/ชิ้นงาน 88.92 87.84 91.08 92.84 

3. ใบงาน 87.97 90.00 87.97 89.86 
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คะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา รายบุคคล (n = 37) 

คน

ที ่

คะแนนเฉล่ียรายกรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 

(สัปดาหที่ 2-3) 

กรณีศึกษาที่ 2 

(สัปดาหที่ 4-5) 

กรณีศึกษาที่ 3 

(สัปดาหที่ 6-7) 

กรณีศึกษาที่ 4 

(สัปดาหที่ 8-9) 

คะแนน 

( 24 ) 

แปลผล คะแนน 

( 24 ) 

แปลผล คะแนน 

( 24 ) 

แปลผล คะแนน 

( 24 ) 

แปลผล 

1 12 ต่ํา 16 ปานกลาง 16 ปานกลาง 18 ปานกลาง 

2 12 ต่ํา 17 ปานกลาง 17 ปานกลาง 18 ปานกลาง 

3 13 ปานกลาง 17 ปานกลาง 18 ปานกลาง 19 สูง 

4 14 ปานกลาง 18 ปานกลาง 18 ปานกลาง 19 สูง 

5 12 ต่ํา 16 ปานกลาง 16 ปานกลาง 20 สูง 

6 12 ต่ํา 17 ปานกลาง 18 ปานกลาง 20 สูง 

7 13 ปานกลาง 17 ปานกลาง 17 ปานกลาง 21 สูง 

8 14 ปานกลาง 17 ปานกลาง 18 ปานกลาง 21 สูง 

9 13 ปานกลาง 17 ปานกลาง 18 ปานกลาง 22 สูง 

10 12 ต่ํา 18 ปานกลาง 18 ปานกลาง 23 สูง 

11 12 ต่ํา 19 สูง 19 สูง 23 สูง 

12 13 ปานกลาง 19 สูง 19 สูง 23 สูง 

13 12 ต่ํา 18 ปานกลาง 19 สูง 22 สูง 

14 12 ต่ํา 19 สูง 19 สูง 22 สูง 

15 13 ปานกลาง 19 สูง 19 สูง 21 สูง 

16 14 ปานกลาง 19 สูง 19 สูง 21 สูง 

17 13 ปานกลาง 19 สูง 19 สูง 20 สูง 

18 14 ปานกลาง 18 ปานกลาง 18 ปานกลาง 20 สูง 

19 14 ปานกลาง 18 ปานกลาง 19 สูง 19 สูง 

20 13 ปานกลาง 17 ปานกลาง 18 ปานกลาง 19 สูง 

21 12 ต่ํา 16 ปานกลาง 17 ปานกลาง 20 สูง 

22 13 ปานกลาง 16 ปานกลาง 17 ปานกลาง 20 สูง 
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คนที่ 

คะแนนเฉล่ียรายกรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 

(สัปดาหที่ 2-3) 

กรณีศึกษาที่ 2 

(สัปดาหที่ 4-5) 

กรณีศึกษาที่ 3 

(สัปดาหที่ 6-7) 

กรณีศึกษาที่ 4 

(สัปดาหที่ 8-9) 

คะแนน 

( 24 ) 

แปลผล คะแนน 

( 24 ) 

แปลผล คะแนน 

( 24 ) 

แปลผล คะแนน 

( 24 ) 

แปลผล 

23 14 ปานกลาง 15 ปานกลาง 16 ปานกลาง 21 สูง 

24 15 ปานกลาง 15 ปานกลาง 16 ปานกลาง 19 สูง 

25 15 ปานกลาง 15 ปานกลาง 15 ปานกลาง 20 สูง 

26 15 ปานกลาง 16 ปานกลาง 16 ปานกลาง 20 สูง 

27 14 ปานกลาง 15 ปานกลาง 16 ปานกลาง 20 สูง 

28 12 ต่ํา 15 ปานกลาง 15 ปานกลาง 19 สูง 

29 13 ปานกลาง 16 ปานกลาง 16 ปานกลาง 18 ปานกลาง 

30 13 ปานกลาง 17 ปานกลาง 17 ปานกลาง 18 ปานกลาง 

31 14 ปานกลาง 17 ปานกลาง 17 ปานกลาง 18 ปานกลาง 

32 15 ปานกลาง 18 ปานกลาง 18 ปานกลาง 18 ปานกลาง 

33 12 ต่ํา 18 ปานกลาง 18 ปานกลาง 18 ปานกลาง 

34 13 ปานกลาง 19 สูง 19 สูง 19 สูง 

35 13 ปานกลาง 19 สูง 19 สูง 19 สูง 

36 13 ปานกลาง 15 ปานกลาง 16 ปานกลาง 18 ปานกลาง 

37 14 ปานกลาง 15 ปานกลาง 15 ปานกลาง 18 ปานกลาง 

เฉล่ีย 13.16 ปานกลาง 17.08 ปานกลาง 17.43 ปานกลาง 19.84 สูง 

 

 จากตาราง พบวา  นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย 

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 7   อยูในระดับ

ปานกลาง และมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับสูงในสัปดาหที่ 8 – 9 
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คะแนนการคิดแกปญหาระหวางเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา รายบุคคล (n = 37) 

คน

ที ่

คะแนนเฉล่ียรายกรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 

(สัปดาหที่ 2-3) 

กรณีศึกษาที่ 2 

(สัปดาหที่ 4-5) 

กรณีศึกษาที่ 3 

(สัปดาหที่ 6-7) 

กรณีศึกษาที่ 4 

(สัปดาหที่ 8-9) 

คะแนน 

( 16 ) 

แปลผล คะแนน 

( 16 ) 

แปลผล คะแนน 

( 16 ) 

แปลผล คะแนน 

( 16 ) 

แปลผล 

1 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 10 ปานกลาง 12 ปานกลาง 

2 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 12 ปานกลาง 13 สูง 

3 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 12 ปานกลาง 14 สูง 

4 10 ปานกลาง 11 ปานกลาง 12 ปานกลาง 13 สูง 

5 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 14 สูง 

6 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 13 สูง 

7 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 11 ปานกลาง 13 สูง 

8 9 ปานกลาง 11 ปานกลาง 12 ปานกลาง 14 สูง 

9 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 13 สูง 15 สูง 

10 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 13 สูง 14 สูง 

11 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 14 สูง 14 สูง 

12 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 14 สูง 14 สูง 

13 12 ปานกลาง 11 ปานกลาง 12 ปานกลาง 13 สูง 

14 12 ปานกลาง 12 ปานกลาง 11 ปานกลาง 13 สูง 

15 12 ปานกลาง 12 ปานกลาง 10 ปานกลาง 12 ปานกลาง 

16 9 ปานกลาง 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 12 ปานกลาง 

17 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 12 ปานกลาง 14 สูง 

18 9 ปานกลาง 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 15 สูง 

19 12 ปานกลาง 10 ปานกลาง 13 สูง 13 สูง 

20 11 ปานกลาง 10 ปานกลาง 13 สูง 14 สูง 

21 12 ปานกลาง 10 ปานกลาง 14 สูง 15 สูง 

22 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 12 ปานกลาง 14 สูง 

23 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 14 สูง 14 สูง 

24 9 ปานกลาง 11 ปานกลาง 14 สูง 15 สูง 

25 9 ปานกลาง 10 ปานกลาง 14 สูง 15 สูง 
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คนที่ 

คะแนนเฉล่ียรายกรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 

(สัปดาหที่ 2-3) 

กรณีศึกษาที่ 2 

(สัปดาหที่ 4-5) 

กรณีศึกษาที่ 3 

(สัปดาหที่ 6-7) 

กรณีศึกษาที่ 4 

(สัปดาหที่ 8-9) 

คะแนน 

( 16 ) 

แปลผล คะแนน 

( 16 ) 

แปลผล คะแนน 

( 16 ) 

แปลผล คะแนน 

( 16 ) 

แปลผล 

26 9 ปานกลาง 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 12 ปานกลาง 

27 9 ปานกลาง 11 ปานกลาง 10 ปานกลาง 13 สูง 

28 9 ปานกลาง 12 ปานกลาง 11 ปานกลาง 13 สูง 

29 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 12 ปานกลาง 15 สูง 

30 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 13 สูง 13 สูง 

31 9 ปานกลาง 11 ปานกลาง 12 ปานกลาง 12 ปานกลาง 

32 10 ปานกลาง 10 ปานกลาง 10 ปานกลาง 14 สูง 

33 10 ปานกลาง 10 ปานกลาง 11 ปานกลาง 14 สูง 

34 10 ปานกลาง 10 ปานกลาง 11 ปานกลาง 15 สูง 

35 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 11 ปานกลาง 14 สูง 

36 12 ปานกลาง 11 ปานกลาง 10 ปานกลาง 13 สูง 

37 9 ปานกลาง 9 ปานกลาง 14 สูง 14 สูง 

เฉล่ีย 10.03 ปานกลาง 10.59 ปานกลาง 11.95 ปานกลาง 13.62 สูง 

 

 จากตารางพบวา  นักศึกษาที่เรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย 

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษามีทักษะการคิดแกปญหาในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 7อยูในระดับปานกลาง  และ

มีทักษะการคิดแกปญหาอยูในระดับสูงในสัปดาหที่ 8 – 9     
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ตารางผลการประเมินการเรียนรูรวมกันเปนทีมของนักศึกษาที่เรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง  พบวา  นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกัน

โดยใชกรณีศึกษามีทักษะการเรียนรูรวมกันเปนทีมโดยรวมอยูในระดับดี  ( ̅= 15.86,  S.D. = 0.18)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาหที่ 
ระดับความเหมาะสม 

X  .D.S  แปลความ  

1 14.19 0.81 พอใช  

2 15.19 0.62 ดี  

3 15.30 0.57 ดี  

4 15.76 0.68 ดี  

5 15.78 0.75 ดี  

6 15.97 0.69 ดี  

7 15.95 0.57 ดี  

8 16.73 0.73 ดี  

9 16.54 0.56 ดี  

10 17.24 0.64 ดี  

โดยรวม 15.86 0.18 ดี  
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สรุปบันทึกผลพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 

 ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา เปนเวลา  10 สัปดาห สรุปไดดังน้ี 

สัปดาหที่ 1 ผูสอนเตรียมความพรอมในการเรียนโดยการปฐมนิเทศผูเรียนโดยผูสอนช้ีแจง

และแนะนําเกี่ยวกับระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ( Learning Management System : 

LMS กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา การสงงาน                      

การตรวจงาน การประเมินผล การแบงกลุม  และทําการประเมินกอนเรียนโดยทําแบบทดสอบ                      

วัดการเรียนอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน  ทดสอบวัดการคิดแกปญหากอนเรียน  พบวาผูเรียนยังมี

ความกังวลในการใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ( Learning Management System 

:LMS )  เพราะยังเปนเรื่องใหมสําหรับผูเรียน  

สัปดาหที่ 2 ผูสอนไดนําเสนอกรณีศึกษาใหผูเรียนไดรวมกันศึกษา และผูสอนต้ังคําถามนําให

ผูเรียนไดทราบถึงทิศทางในการศึกษา พบวานักศึกษาสวนมากยังไมทราบทิศทางในการศึกษา

สถานการณจากกรณีศึกษา สังเกตจากการทําใบงาน และการนําเสนอหนาช้ันเรียน เพราะในการตอบ

คําถามของผูเรียนแตละกลุมยังเขียนความสัมพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆในกรณีศึกษายังไมถึง

ประเด็นของปญหา  

สัปดาหที่ 3 -7 ผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นกัน                      

มากข้ึนกับผูสอนและผูเรียนดวยกันในหองสนทนาออนไลน เริ่มมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา

จากกรณีศึกษาและหาวิธีการวางแผนการแกปญหารวมกันมากข้ึนดูจากการตอบคําถามในเว็บบอรด             

ในหองสนทนากลุมยอยผูเรียนปรึกษาหารือรวมกันภายในกลุมและรวมกันแสดงความคิดเห็น มีความ

กระตือรือรนระดมความคิดจากหลายๆคน เพื่อคิดหาสาเหตุและวิธีแกไขปญหาที่ถูกตอง  

สัปดาหที่  8 – 9 ผูเรียนชวยเหลือสมาชิกในกลุมไดเปนอยางดี รวมกันแกไขปญหา ในการ

ตอบแตละประเด็นมีความชัดเจนสะทอนจากการทําแผนผังความคิดของกลุม  

    สัปดาหที่  10 ประเมินผลหลังเรียนพบวา ความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ                

และการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีความสามารถในการเรียนรูรวมกันเปนทมีในรปูแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาอยูในระดับมาก และมีความ

คิดเห็นตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

กรณีศึกษาอยูในระดับมาก  
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ภาคผนวก  ฉ 

ตัวอยางบทเรียนออนไลนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยระบบ

บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ออกแบบดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 
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บทเรียนออนไลนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 

www.darunnapa.com 

 

 

                                                                           อาจารยดรุณนภา  นาชัยฤทธิ ์

                                                     อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

       คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
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1. ผูเรียนเขาสูระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนคือ http://darunnapa.com 

จะปรากฏ ดังรปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เขาเรียนเลือกรายวิชา วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดังรปู 
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8. การออกจากบทเรียนใหค้ลิกท่ี ตรงมุมบนขวาของบทเรียน (ออกจากระบบ ) ดงัน้ี 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพ่ือออกจากระบบ 

คลิกเพ่ือออกจากระบบ 
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