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พิชามญชุ์ สุรียพรรณ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ . 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. สร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้

การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. ศึกษาคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 3. ศึกษาคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 4. ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2. แบบสอบถามความต้องการใน
การจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 3. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ 4. แผนการจัดการเรียนรู้ 5. บทเรียนอีเลิร์นนิง 6. แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 7. แบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา      
8. แบบประเมินทักษะการท างานเป็นทีม 9. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก

มชีื่อว่า “EICCP Model” มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1. เทคโนโลยี (Cognitive Tool) 2. เนื้อหา 3. สภาพแวดล้อมการใช้งาน  4. ระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนของรูปแบบ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง  2. ขั้นปฐมนิเทศ 3. ขั้นตอนกิจกรรม
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 4. ขั้นการวัดและประเมินผล โดยขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ประกอบด้วยขั้นตอน 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา ขั้นที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 4 เลือกแนวทาง
แก้ปัญหา ขั้นที่ 5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  

2. คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. คะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ทักษะการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D. = 0.05) 
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The research objectives were; 1. to develop e-Learning model integration collaborative 

learning and problem-based learning (EICPP model) 2. to study the score of the critical thinking 
skill from using the e-Learning model integration collaborative learning and problem-based 
learning 3. to study the score of problem solving thinking skill from using the e-Learning model 
integration collaborative learning and problem-based learning 4. to study the teamwork skill from 
using the    e-Learning model integration collaborative learning and problem-based learning 

The samples were 33 undergraduate students registering the Innovation and 
Information Technology in Education course, in the first semester of 2016 academic year, from 
Sample Random Sampling. The research instruments were 1. an interview for experts                          
2. a questionnaire for e-learning management needs 3. EICPP model 4. lesson plans for EICPP 
model 5. e-Learning lessons 6. the critical thinking skill test 7. the problem solving thinking skill 
test 8. The assessment for teamwork skill 9. a questionnaire about student’s opinions for EICPP 
model. 

The results of the study revealed as follows: 
1. The e-Learning Instructional Model comprised 1.technology 2.content 3.learning 

environment 4.LMS; which contained 5 stages: 1. preparation for e-Learning stage 2.orientation 
stage 3.operational stage 4.evaluation stage and the operational stage which contained 5 steps:      
1. setting problems 2. understanding problems 3. collecting and analyzing problems 4. selecting 
solutions and 5. giving guidelines for problem solving. 

2. The scores of critical thinking skill were statistically significant higher than before 
the implementation at .05.  

3. The scores of problem solving thinking skill were statistically significant higher than 
before the implementation at .05.  

4. The teamwork skill in the e-Learning model integration collaborative learning and 

problem-based learning was at a high level ( = 4.44, S.D. = 0.05). 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างที่สุด
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้เป็นอาจารย์ที่เสียสละ
เวลาและมีความเมตตากรุณา อีกทั้งให้ก าลังใจต่อศิษย์ในทุกข้ันตอนของการวิจัย จนด าเนินการวิจัย
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาตราจารย์ ดร.ฐาปณีย์ ธรรมเมธา และ รองศาสตราจารย์ 
ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณา และความเอาใจใส่ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์       
จัตติวัตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้วิทยานิพนธ์สมบูรณ์มากยิ่ง ข้ึน ขอกราบ
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง สังคมโลก
กลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้  (Learning Society)  
องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  โดยพึง
ตระหนักว่าคุณภาพการศึกษาข้ึนอยู่กับคุณภาพครูเป็นหลัก (UNESCO, 1996) แนวโน้มการศึกษาใน
ระดับนานาชาติได้มุ่งเน้นไปที่ ทักษะความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต การอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น รวมทั้งทักษะพื้นฐาน ด้านการท างาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
เป็นทีม การสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ ซึ่งเป็นทักษะที่องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การ 
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) (ส านักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ, 2556) ให้ความส าคัญ ซึ่งประเทศไทยได้มีการผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไทย
ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยเน้นการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิด
วิเคราะห์เป็นหลัก คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากข้ึน และก้าวพ้นจากกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) มีนโยบายมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาโดยยึดคนเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคม
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ข่าวส านักงานรัฐมนตรี, 2556) ที่ต้องการให้พัฒนาการศึกษา ของประเทศ
อย่างเร่งด่วน โดย 1 ในนโยบายเร่งรัดคือ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรปัจจุบันและรองรับหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2553 (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2553) และมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐานวิชาชีพครู, 2556) ตามที่คุรุสภา
ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจบุัน ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการเรยีนการสอนที่ครเูป็นผู้บรรยาย 
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มาเป็นการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอน และครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็นผู้ช้ีแนะ     
การเรียนการสอนแบบเดิมที่ครเูป็นศูนย์กลางไม่สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ได้ดีพอ (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยเฉพาะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
thinking) เป็นการคิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลโดยการพิจารณาไตร่ตรอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและตัดสินเกี่ยวกับข้อมูลหรือสภาพการณ์ที่ปรากฏโดยอาศัยความรู้ 
ความคิดและประสบการณ์ของตนเองประกอบการคิดนั้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็น
ความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพิจารณาไตร่ตรองความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล เพื่อสร้างข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและน าไปใช้ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
เหล่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามการปฏิรูปการเรียนการสอน เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นแหล่งสร้างองค์
ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของสังคม รูปแบบของการจัดการศึกษาที่สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตอบสนองแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
เหล่าน้ีสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ (คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2543 : 86-107)  ซึ่งสอดคล้องกับ e-Education ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2551 - 2565 ได้ก าหนดแนวนโยบายโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ว่ารัฐควรให้การสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเข้าถึง
และการลดช่องว่างของดิจิตอล (Digital Divide) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการการเรียนรู้ทางไกล
และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

โดยการศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ต้องก้าวสู่การคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ การศึกษา
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ระบบการศึกษาที่
จะตอบโจทย์นี้ต้องเปลี่ยนวิธีสอน ลดการเรียนรู้เชิงเทคนิคและการท่องจ าแต่ให้น้ าหนักกับการสร้าง
ทักษะการเรียนรู้และปรับตัวของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งมีวิธีการประเมินผลการเรียนแตกต่างจากปัจจุบันที่เน้นการสอบเพียงอย่างเดียว โดย ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูก
พัฒนาข้ึน โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเอกชนช้ันน าขนาดใหญ่ 
เช่น บริษัท Apple  บริษัท Microsoft  บริษัท Walt Disney องค์กรวิชาชีพระดับประเทศและ
ส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการ
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เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21 
หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจ าเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ข้ึน สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมหรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 3R คือ Reading การอ่าน, Writing การเขียน    
และ Arithmetic คณิตศาสตร์  4C คือ Critical Thinking การคิดวิเคราะห์, Communication       
การสื่อสาร, Collaboration การร่วมมือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและ
อาชีพ การเป็นผู้น า การน าไปประยุกต์ใช้ การติดต่อสื่อสาร (George Manthey, 2008) ทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ โดยทักษะทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ 
และความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับ 2542 มาตรา ที่ 24 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนเรียนรูด้้วยตนเองเพื่อเป็นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อน ามาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาได้ โดยสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะพื้นฐาน
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังก าหนดมาตราของผู้เรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 คือ มาตราที่ 4 ให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถ
ทางด้านการคิดนั้นควรเน้นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ได้
ความคิดที่ผ่านการพิจารณาถึงข้อมูล หลักฐานและเหตุผลมาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งความคิดที่ได้นี้จะ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกๆ สถานการณ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2542) คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในภาวะ “21st Century Learners vs 19th Century Lecturers” 
คือ ยุคที่ผู้เรียนของเราสามารถเช่ือมโลกด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์คในขณะที่ครูบางส่วนยังพร่ าสอนให้เด็ก
นั่งจ าลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว หรือคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นการ
สอนแบบ Passive learning ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20 ที่เน้นการส่งถ่าย
ข้อมูล แล้วไปวัดผลว่าข้อมูลนั้นเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการเรียนแบบเน้นความรู้ความจ า   
ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมาสอนแบบใหผู้้เรียนมีสว่นร่วมกบัการเรยีนการสอนมาก
ข้ึนที่เรียกว่า Active Learning โดยเน้นที่วิธีการเรียนรู้ ครูต้องกระตุ้นให้เด็กสนใจใคร่รู้ เพื่อน าไปสู่
การตั้งโจทย์ปัญหา บรรยากาศการเรียนการสอน มีการถาม มีการตอบ มีการแสดงความคิดเห็นท าให้
สมองท างานประสานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ควรเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการหาความรู้เพิ่มเติมและมีผล
สะท้อนกลับ (Feedbacks) ที่ผู้เรียนสามารถน าไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปได้ ทั้งนี้การส่งผล
สะท้อนกลับทั้งปริมาณและคุณภาพจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีที่สุด (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2559) 
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นอกจากนั้นแล้วการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเอง
ข้ึนมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่จากแนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีสอนแนวใหม่ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูไม่ใช่ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างผู้เรียน
ต้องได้ลงมือปฏิบัติเองสร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน 
(Active learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ โดยทฤษฎีการเรียนรู้ที่
นักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันมาก ได้แก่  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม 
(Constructivist learning theory) ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
มากที่สุด ซึ่งในกลุ่มนี้มีความเช่ือว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเอง
ข้ึนมา จากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ จากแนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิธีเรียน วิธีสอน แนวใหม่ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูไม่ใช่ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง 
ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียน
มากข้ึน (Active learning) รูปแบบการเรียนรู้ ที่เกิดจากแนวคิดนี้ มีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่          
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative 
learning) การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ Independent investigation method) รวมทั้ง
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative learning) การเรียนรู้โดย
การค้นคว้าอย่างอิสระ Independent investigation method) รวมทั้งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก (Problem-Based learning) (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2558) ซึ่งวิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-Based Learning) เป็นรูปแบบการ เรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนจรงิในโลก
เป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิด
แก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ถ้า
มองในแง่ของยุทธศาสตร์การสอน วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักเป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเองจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิด
หลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
ส าหรับในประเทศไทยนั้นการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ในการสอนทั้งระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษาเป็นที่นิยมกันมากข้ึน มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนที่เรียกว่าการวิจัยใน
ช้ันเรียนที่ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักมากมาย มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ส่งเสริมและได้ทดลอง
น าไปใช้แล้ว เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง โดยเฉพาะ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการพัฒนารูปแบบ PBL ในการสอนร่วมกับ ผู้สอนจากมหาวิทยาลัย 
Stanford และ Vanderbuilt (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2558) 

โดยการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการมีวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ที่จ าเป็นในการ
ใช้ชีวิตและการท างานอย่างมีประสทิธิภาพโดยต้องมีความรูแ้ละทกัษะเพื่อให้สามารถท างานและด ารง
ชีพอยู่ได้กับภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปัจจุบันการศึกษาต้องเปลี่ยนจากเน้นการสอนของครูมาเป็น
เน้นการเรียนของผู้เรียน เปลี่ยนจากเน้นการเรียนแบบปัจเจก (Individual Learning) มาเป็นเรียน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) เปลี่ยนจากเน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน ผู้สอนเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระมาเป็นท าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้า
ทายความสนุกในการเรียนให้ผู้เรียน โดยเน้นการออกแบบการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้จากการลงมือท า (Learning by Doing) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะเพื่อการด ารงชีพ
ในศตวรรษที่ 21 แล้วจากนั้นผู้สอนชวนผู้เรียนร่วมกันทบทวนไต่ตรอง  (Reflection หรือ AAR) 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือทักษะที่ลึกและเช่ือมโยง รวมทั้งโยงประสบการณ์ตรงเข้ากับทฤษฎีที่มีคน
เผยแพร่ไว้แล้วท าให้เกิดการเรียนรู้เชิงทฤษฎีจากการ ปฏิบัติ ไม่ใช่จากการฟังและท่องบ่น หัวใจของ
การเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนจากเรียนรู้ฟังจากผู้สอน (Learning by Attending Lecture/Teaching) 
มาเป็นเรียนรู้จากการลงมือท า (Learning by Doing) 

นอกจากกรอบข้างต้นแล้ว ในประเทศไทยการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
(TQF) โดย คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆต้องเป็นไปตามาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดโดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยกรอบการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6.  คือการจัดการเรียนรู้  โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงปัญหาการผลิตและพัฒนาครู จึงได้น ามาวางแผนและก าหนด 11 
ยุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนาครู โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการผลิตครูโดยต้องผลิตครูให้มี
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์, ความคิดสร้างสรรค์, เรียนรู้ร่วมกับเด็ก, การ
ท างานร่วมกันและมีเครื่องมือการสอนที่ทนัสมัย เป็นต้น อีกทั้งมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการ
ผลิตครูด้วยการจัดท าอัตราก าลังครู 10 ปี ในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าอัตราความ
ต้องการครูและอัตราก าลังที่สามารถผลิตครูได้ (Demand / Supply) และเช่ือมโยงสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตครู (80 
แห่ง) ของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงเกณฑ์และมาตรฐาน
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หลักสูตรการผลิตครู จัดท าหลักสูตรการผลิตครูที่ให้ความส าคัญทั้งวิชาที่สอน (Subject) และเทคนิค
การสอน (Pedagogy) ส่วนปัญหาด้าน ICT เพื่อการศึกษา ปัจจุบันพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การศึกษาขาดความเสถียร ไม่ทันสมัยและไม่ทั่วถึง จึงต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 
โดยองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการต้องบูรณาการระบบสารสนเทศให้เช่ือมฐานข้อมูลและ
แบ่งปันกันได้ รวมทั้งสร้างฐานข้อมูลกลางและระบบจัดการองค์ความรู้ด้วย รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
ด้วยว่า การศึกษาไทยยังประสบปัญหาเรื่องความแตกต่างของยุคสมัย กล่าวคือ ห้องเรียนบางแห่งถูก
สร้างขึ้นตัง้แต่ศตวรรษที่ 19 และการผลิตครูมาจากหลักสูตรที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 20 และมีลักษณะเป็น Digital Immigrant แต่นักเรียนต้องมีทักษะการท างานและการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และเป็น Digital Native (การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย , 
2559) สอดคล้องกับคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาที่กล่าวว่า การศึกษาไทยตกอยู่ในสภาพที่ไม่
ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคสารสนเทศศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตแต่การศึกษายังอยู่ในกรอบกับดักตัวเองให้กบัการสอนให้เลา่เรยีนสาระวิชาด้วยหนังสอืเรียน 
เนื้อหา สรุปแบบฝึกหัด การสอบวัดผลความรู้ตามสาระวิชาภายใต้ปรัชญาสารัตถะนิยม (คณะกรรมาธิการ
การศึกษาและกีฬา, 2559)  

อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) ครั้งที่ 
1/2559 นายกรัฐมนตรีได้ขอให้พิจารณาการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
ครูที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูในอดีตถือว่าเป็นครูที่มีคุณภาพ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรมี
แนวทางด าเนินการให้ครูที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน กลับมามีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับแบบในอดีตได้และให้มีคุณภาพในการผลิตครูระบบเปิดให้ใกล้เคียงกับระบบปิด การเรียน
การสอนไม่เอื้อให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น การเรียนการสอนเน้นที่การท่องจ ามากกว่า
การเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติกระท าเอง ขาดการแสวงหาความรู้ ขาดการปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน ครูและชุมชนสิ่งแวดล้อม เพราะการศึกษาเน้นการฟังบรรยายภายใต้กรอบอันจ ากัดของ
ห้องเรียนท าให้เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2543) เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและเนื้อหาจึงไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร
นักท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา
มากข้ึน ไม่ว่าจะในฐานะของสื่อการสอน รวมไปถึงเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ 
นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
การสอนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ได้ตลอดเวลาทีต่้องการโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรือ่งของสถานที่
และเวลา ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ ในเวลาเดียวกันได้โดยไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และหากมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้หรือพัฒนา
เป็นเครื่องมือส าหรับผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทาง
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ปัญหาหรือการคิดระดับสงู โดยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยลดข้อจ ากัดทางความคิดของผู้เรียนช่วยขยาย
และต่อเติมกรอบความคิด รวมทั้งเปลี่ยนโครงสร้างวิธีการคิดให้กับผู้เรียน สิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็น 
เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) สอดคล้องกับ (จินตวีร์ (มั่นสกุล) คล้ายสังข์ ,2556) กล่าวว่า 
กิจกรรมที่จัดข้ึนด้วยเครื่องมือทางปัญญา หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบการคิดของคนซึ่ง
พัฒนาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่จะสร้างองค์ความรู้หรือกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเครื่องมือทางปัญญาจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การขยายกรอบแนวคิดของ ผู้เรียน
ด้านการคิดและสนับสนุนกระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนท าหน้าที่เสมือนผู้ร่วมงานที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมและอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งนี้เครื่องมือทางปัญญาจะช่วยสนับสนุน
การเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ 6 ประเภท ซึ่งได้แก่ ฐานข้อมูล ผังความคิด ตารางค านวณ 
เครื่องมือจ าลองสถานการณ์ เครื่องมือสร้างงานน าเสนอ และการประชุมด้วยคอมพิวเตอร์
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องออกแบบหลักสูตรให้สอคล้องกับกรอบการเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 1 ที่กล่าวว่า ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มข้ึน ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้มีความ
ยืดหยุ่นส าหรับผู้สอนในการบูรณาการเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษาเข้าไปในกระบวนการเรยีน การ
สอนและยังลดข้อจ ากัดของความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีทีมี่อยู่ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารในเรื่องของการออกแบบเฉพาะตัวเพื่อให้เหมาะกับ
ผู้เรียนรายบุคคล (จินตวีร์ (มั่นสกุล) คล้ายสังข์ ,2556) สร้างการเรียนรู้ และวิธีปฏิบัติที่สนับสนุน
ความต้องการของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในงานที่เกี่ยวข้องในโลกศตวรรษที่ 21
สภาพแวดล้อมจริง เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ รู้จักการท างาน
ส าหรับการเรียนรู้เป็นทีมและรายบุคคล สนับสนุนการติดต่อกับชุมชนและการมีส่วนระหว่างต่างชาติ
ในการเรียนรู้โดยตรงและออนไลน์  

โดยเครื่องมือออนไลน์ที่มอียู่อย่างหลากหลายบนอินเทอรเ์น็ตนั้น มีประสิทธิภาพส าหรบั
การใช้งานที่แตกต่างกันโดยนับวันจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค าถามคือเราจะน า
เครื่องมือดังที่กลา่วข้างต้นมาสรา้งให้เกิดแหลง่เรียนรูเ้พือ่เปน็ประโยชน์ส าหรับผู้เรียนได้อย่างไร โดยที่
ครูสามารถดึงเครื่องมอืเหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
การที่ครูมีความเข้าใจในเทคนิคในการใช้เครื่องมือผนวกกับกลยุทธ์การสอนและสร้างให้เกิดเป็น
รูปแบบที่น่าสนใจส าหรับนักเรียนนั้นนับเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับครูเป็นอย่างยิ่ง (ส านักเทคโนโลยีเพื่อ
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การเรียนการสอน, 2554) โดยกลยุทธ์การสอนดังกล่าวควรเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative Learning) ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประสบความส าเร็จในลักษณะกลุ่ม 
ผู้เรียนแต่ละคนจะมีระดับความสามารถที่แตกต่างกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้และ
เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยัง
ต้องช่วยถ่ายทอดการเรียนรู้ไปยังเพื่อนในกลุ่มด้วย (Balkcom,1992)  เป็นแนวคิดการสอนที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถาบันสังคมในยุคปัจจุบัน ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ร่วมกันในเรื่องต่างๆ  กันได้ อาทิ 
การท างานร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน การปรับปรุงร่วมกัน เป็นต้น หากผู้สอนต้องการให้ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการแสวงหาความรู้        
การค้นพบ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนเป็นประชาธิปไตยเพื่อ
ส่งเสริมและบ่มเพาะความร่วมมือ การมีส่วนรวม ทักษะการสื่อสาร และการท างานเป็นทีม การสอน
แบบแก้ปัญหา (Problem-solving method) เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าว โดยมี
กระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) และควรมีการสื่อสาร
ด้วยข้อมูลดิจิทัล (Digital) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบ่มเพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีร่วมด้วย 
(วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2559) การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา (Streib, 1992) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการใช้ประสบการณ์
เดิมจากประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม เป็นการแสดงความรู้ ความคิดของสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาในปัจจุบันโดยน ามาจัดเรียงเป็นล าดับใหม่เพื่อผลของความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 
(Bourn, Ekstrand and Domnoski, 1971) Alfaro-Lefevre (1995) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาไว้ดังนี้ 1) การแก้ปัญหาต้องการการคิดแบบมี
วิจารณญาณ 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผ่านการพิจารณารับรู้อย่างดีจะไม่ท าให้เกิดการผันแปร
ต่อค าตอบของปัญหาที่ได้ และ 3) การแก้ปัญหาจะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นหลักในการคิด 
ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหา ด้วยเหตุน้ีทั้งสองวิธีจึงเป็น
สิ่งที่จะต้องใช้ร่วมกัน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและปัญหาที่ได้กลา่วมาในข้างต้น ในปัจจุบันมีผู้ที่
สนใจในการพัฒนาความความสามารถในการคิดของผู้เรียนระดับปริญญาตรีโดยการน าวิธีการและ
กิจกรรมต่างๆ มาทดลองใช้ในการเรียนการสอน แต่ก็ยังไม่มีการน าเอาวิธีการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ที่มีการบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาต่างๆ มาใช้ร่วมกับวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและการ
เรียนร่วมกัน (Collaborative Learning) ซึ่งการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะนี้
น่าจะเป็นการบูรณาการความรู้ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน และช่วยเพิ่ม
ศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนหากมีการน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  อันจะน าไปสู่การ
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พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน พัฒนาความสามารถทางการคิดข้ันสูงและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่
รู้ตลอดชีวิต จึงเป็นสิ่งส าคัญที่เราต้องส่งเสริมเทคโนโลยีกับการศึกษาของนักเรียนไทยมากข้ึน        
เพื่อสามารถตามแนวโน้มการศึกษาของโลกได้ทัน และสามารถแข่งขันกับโลกในปัจจุบันให้ได้ ผู้วิจัย
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร ์เล็งเหน็ถึงความส าคัญและมีแนวคิดที่จะพัฒนารปูแบบการเรยีน
การสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
 
 1. วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษา
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 1. สร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสรา้งทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2. ศึกษาคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
  3. ศึกษาคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 4. ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 
ค าถามการวิจัย 
 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษา         
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาข้ึนมีองค์ประกอบและข้ันตอนอย่างไร  
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2. คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพิ่มข้ึนหรือไม่ 

3. คะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน     
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมอืทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. องค์ประกอบและข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก มีความเหมาะสมในระดับมาก 

2. คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. คะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน     
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ทักษะการท างานเป็นทีมของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1 อาจารย์ นักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญด้าน
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้านเนื้อหา ด้านวิธีสอน ด้านการคิด 

  1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

 2.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการประกอบไปด้วย 
2.1.1 อาจารย์ นักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จ านวน 5 ท่าน ที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนใน
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ระดับอุดมศึกษาหรือท าผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  5 ปี ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) 
  2.1.2 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ที่ท าหน้าที่จัดการ
เรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งได้มา
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 

 2.1.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิในการรบัรองรูปแบบ จ านวน 5 ท่าน ที่ท าหน้าที่
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือท าผลงานวิชาการในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ    
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

 
3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาระในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  คณะ          

ครุศาสตร์ หมวดวิชาชีพครูบังคับ รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จ านวน    
3 หน่วยกิต 4 คาบ/สัปดาห์  

 
4. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณา

การเครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและ
การท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4.2 ตัวแปรตาม  
4.2.1 คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
4.2.2 คะแนนทักษะการคิดแก้ปญัหา 
4.2.3 ทักษะการท างานเป็นทีม 
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5. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 10 สัปดาห์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบและข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการ

สอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ทฤษฎีที่น าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิดังนี้ 
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กระบวนการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง           
คาน (Khan,2005) ซูซาน (Susan et al,1996) ปทีป เมธา
คุณวุฒิ (2540) ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) แดเนียล 
(Daniel W Surry, 2002) ครสิตี (Christe 1998)  
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2547) 
1 เนื้อหา 
2. มัลติมีเดีย 
3. เครื่องมืออินเทอรเ์น็ต 
4. ฐานช่วยเหลือ 
5. ส่วนบริหารบทเรียน (LMS) 
6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
7. ประเมินผล 

 

การเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning) Goodsell et 
al, 1992; Jones and Creese, 2000; สุพิน ดิษฐกุล, 2542  
1 การน าเสนอสถานการณ ์
2 การประชมุวางแผนสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
3 การร่วมมือกันระดมสมอง 
4 น าเสนอผลงาน 
5 การอภิปรายและสรุปผล 
6 ขั้นการประเมินผล   
 

การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based 
Learning) (Barrow,1980; Focarty,1997; Arends ,2001; 
Peter, 2001; Lynda, 2002; ฉันทนา  เวชโอสถศักดา,2538)  
1 ขั้นก าหนดปัญหา 
2 ขั้นรวบรวมวเิคราะหข์้อมูล แนวคิดในการที่จะแก้ปญัหาหรือ
สาเหตุที่เปน็ไปได้ของปัญหา 
3 ขั้นเลือกแนวทางส าหรบัแก้ปัญหาและการเรยีนรู ้
4 ขั้นก าหนดประเด็นคน้หาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อแก้ปญัหา 
5 ขั้นสรปุผล/การน าเสนอผลงาน 
 

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Norris and Ennis, 1989) 
1. ความสามารถในการระบุประเด็นปญัหา  
2. ความสามารถในการพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลง      
ขอมูลและการสังเกต   
3. ความสามารถในการอุปนยั   
4. ความสามารถในการนรินยั  
5. ความสามารถในการระบขอุตกลงเบื้องตน 
 
 

ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Weir,1974) 
1. การก าหนดปัญหา 
2. การวิเคราะหป์ัญหา 
3. การเสนอการแก้ปญัหา 
4. การวิเคราะหผ์ลจากการแก้ปัญหา 
 

 
 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ี
บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือ
เสริมสรา้งทักษะการคิดและการท างาน     

เป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ทักษะการคิดแกป้ัญหา 

ทักษะการท างานเป็นทมี 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  
 1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็น
หลัก มีองค์ประกอบและข้ันตอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนและผ่านการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยผู้เช่ียวชาญ มีองค์ประกอบ ได้แก่ เทคโนโลยี เนื้อหา สภาพแวดล้อมการใช้งาน และระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้  ในด้านของการเรียนการสอนอีเลริน์นิงที่บรูณาการเครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรยีน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษา        
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง                
ข้ันปฐมนิเทศ ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลริน์นิง และข้ันวัดประเมินผล โดยข้ันตอนกิจกรรม
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงมี 5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจประเด็น
ปัญหา ข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหา และข้ันที่ 5 น าเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหา 
 
 2. การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง หมายถึง การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เต็มรูปแบบทดแทนการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการเรียนการสอน 
(Learning Management System: LMS) เป็นซอฟท์แวร์ส าคัญ เพื่อจ าลองวิธีการสื่อสารการสอน
จากการสอนปกติในห้องเรียนมาใช้รูปแบบเครื่องมือต่างๆ  ของระบบจัดการเรียนการสอน ซึ่ง 
องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
สถิติการเข้าเรียน การร่วมกิจกรรมการเรียน การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ ผู้สอน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน รวมถึงการวัดและประเมินผล เป็นต้น 
  
 3. เครื่องมือทางปัญญา หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบการคิดของคนซึ่งพัฒนา
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่จะสร้างองค์ความรู้หรือกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในแต่ละข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงมีการบูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาต่างๆ ได้แก่  
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 ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา เครื่องมือทางปัญญาที่ใช้ คือ เครื่องมือประเภทการน าเสนอ เช่น 

Youtube, Powtoon, Prezi 
 ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจประเด็นปัญหาและข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทาง
ปัญญาที่ใช้ คือ เครื่องมือประเภทระดมสมองและท างานร่วมกัน เช่น Google Docs, Mindmeister, 
Padlet 
 ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหา เครื่องมือทางปัญญาที่ใช้ คือ เครื่องมือประเภทการ
สื่อสาร ได้แก่ LINE, Hangout และ Facebook Messenger  
 ข้ันที่ 5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เครื่องมือทางปัญญาที่ใช้ คือ เครื่องมือประเภท
การน าเสนอ เช่น Youtube, Powtoon, Prezi 
 

4. การเรียนร่วมกัน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันในลักษณะกลุ่ม การให้
เกียรติเพื่อนในกลุ่มและการแสดงออกซึง่ความปรารถนาที่จะช่วยเหลอืซึ่งกันและกันในกลุม่เพือ่ให้งาน
ส าเร็จ รวมทั้งการแบ่งความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน มี 6 ข้ันตอน ได้แก่  

ข้ันที่ 1 การน าเสนอสถานการณ์  
ข้ันที่ 2 การประชุมวางแผนสร้างข้อตกลงร่วมกัน  
ข้ันที่ 3 การร่วมมือกันระดมสมอง  
ข้ันที่ 4 น าเสนอผลงาน  
ข้ันที่ 5 การอภิปรายและสรุปผล  
ข้ันที่ 6 ข้ันการประเมินผล 
 
5. การเรียนแบบใชป้ัญหาเป็นหลัก หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดย

การน าปญัหาทีเ่กี่ยวข้องกบัเนือ้หาความรูท้ี่อยู่ภายใต้กรอบของบทเรียนมาเป็นตัวกระตุ้นใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาน้ันๆ จากนั้นจึงมาร่วม
วิเคราะหห์าสาเหตหุรือปัจจัยทีท่าให้เกิดปญัหา ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนและร่วมระดมสมองเพื่อหาแนว
ทางการแก้ปัญหา มี 5 ข้ันตอน ได้แก่  

ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา  
ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา  
ข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู  
ข้ันที่ 4 เลอืกแนวทางแกป้ัญหา  
ข้ันที่ 5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
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6. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา 
ความสามารถในการพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต ความสามารถในการ
อุปนัย ความสามารถในการนิรนัยและความสามารถในการระบขุอตกลงเบื้องตน โดยผู้เรียนเกิดการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กระบวนการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก  โดยใช้แบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย 

1. ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา  
2. ความสามารถในการพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต   
3. ความสามารถในการอุปนัย   
4. ความสามารถในการนิรนัย  
5. ความสามารถในการระบขุอตกลงเบื้องตน 
 
7. การคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคิดของแต่ละบุคคลโดยใช้

ประสบการณ์จากการเรียนรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาโดยมีการวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบที่ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน          
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก  โดยใช้แบบ
วัดทักษะการคิดแก้ปัญหาที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย  

1. การก าหนดปัญหา  
2. การวิเคราะห์ปัญหา  
3. การเสนอการแก้ปัญหา  
4. การวิเคราะห์ผลจากการแก้ปัญหา 
 
8. ทักษะการท างานเป็นทีม หมายถึง การท างานร่วมกันโดยมีการช่วยเหลือและพฒันา

ความสามารถของผู้เรียนในกลุม่ด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย โดยผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก วัดจากแบบ
ประเมินทักษะในการท างานเป็นทีม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 
30 ข้อ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบ  
2. การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (e-Learning)  
3. เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tool) 
4. การเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative learning) 
5. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based learning) 
6. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 
7. การคิดแก้ปัญหา (Problem solving thinking) 
8. ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork skill) 

 
แนวคิดในการพัฒนารปูแบบ 

 
ความหมายของรูปแบบ 
 

Joyce and Weil (2009) กล่าวถึงรูปแบบการสอน หมายถึง แบบแผนที่น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือการสอนในลักษณะกลุ่มย่อย หรือการสอนพิเศษเพื่อจัดสื่อการสอน มีความ 
หมายรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรส าหรับรายวิชา   
ซึ่งแนวทางการออกแบบการสอนจะช่วยให้ผู้เรยีนบรรลวัุตถุประสงค์ตามที่รูปแบบก าหนดจุดมุ่งหมาย
ที่แตกต่างกัน 

ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน 
หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้
อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการหรือข้ึนการเรยีนการสอนรวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ  ที่จะช่วยให้สภาพการ



18 

 
เรียนการสอนน้ันเป็นไปตามทฤษฎี หรือหลักการ หรือแนวคิดที่ยึดถือ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดสอบที่
ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นแผนการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2529) กล่าวว่าในทางศึกษาศาสตร์ รูปแบบคือ ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร เป็นกรอบของความคิด เป็นการแทนความคิดออกมาให้เป็นรูปธรรม 

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต  พัฒผล (2537) กล่าวว่ารูปแบบ  หมายถึงลักษณะการจ าลอง
สภาพความเป็นจริงว่าถ้าจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้นั้นจะมีสิ่งใดบ้างที่น่าจะได้น ามาศึกษา
และพิจารณาเพราะรปูแบบเป็นสิ่งที่ได้มาจากทางเลือกแต่ละทางที่มีระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ 

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2537) กล่าวว่ารูปแบบหมายถึง ชุดขององค์ประกอบของกลยุทธ์ 
เช่น วิธีการจัดล าดับความคิดของเนื้อหาสาระ การใช้ overviews การใช้ตัวอย่าง การใช้การฝึกและ
การใช้กลยุทธ์การจูงใจ แบบพิมพ์เขียวของสถาปนิก จะต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าบ้านที่เขา
ออกแบบหน้าตาเป็นอย่าง ไรจึ งจะได้ผลผลิตตามที่ ต้องการภายใต้ เ งื่ อนไขที่ คาดหมาย 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537)  

อุทุมพร จามรมาน (2541) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบหมายถึงโครงสร้างของความเกี่ยวข้อง
ระหว่างหน่วยต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ดังนั้นรูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่า 1 มิติ หลายตัวแปร และตัว
แปรดังกล่าวต่างมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบคือการออกแบบหรือ
แผนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบหรือแนวความคิดที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะโดยจะแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและมีการล าดับองค์ประกอบต่างๆ 
อย่างมีระบบ 

รูปแบบ คือ แบบแผนหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการ
สอนต่างๆ เข้ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนน้ันเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการสอนของครูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ประเภทของรูปแบบ   
 

รูปแบบแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามลักษณะคือ (สุโขทัยธรรมาธิราช 2536, อ้างถึงใน 
ประภาศรี ศักดิ์ศรีชัยสกุล, 2544)  

1.  รูปแบบไอโอนิค (Ionic Model) เป็นการจ าลองระบบด้วยภาพเหมือน ภาพถ่ายหรือ
ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ เช่น หุ่นจ าลองต่างๆ ซึ่งต้องเทียบเหมือนกับองค์ประกอบโครงสร้าง
และกระสวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง  
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2. รูปแบบอนาล็อค (Analogue Model) คือ ระบบเทียบเหมือนเป็นการที่ใช้สิ่งแทนที่

ก าหนดข้ึนแทนส่วนประกอบ องค์ประกอบ และกระสวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง สามารถลด
ความสลับซับซ้อนของระบบจริง และแสดงเฉพาะส่วนส าคัญของระบบ 

3. รูปแบบสัญลักษณ์ (Symbol Model) เป็นรูปแบบระบบที่เป็นนามธรรม มากที่สุดใน
รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นเพียงสมการ หรือสูตรทาง คณิตศาสตร์  

 
ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีอยู่ 4 แบบ คือ  
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออก ในลักษณะ

ของการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ อย่างน้อย 2 สิ่งข้ึนไป รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่าน ทางการใช้
ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์  

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่าน
ทางสูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนมากจะเกิดข้ึนหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว  

4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทางแผนผัง
แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นต้น  

5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ ของสภาพการณ์/ปัญหาใดๆ รูปแบบด้าน ศึกษาศาสตร์ มักจะเป็น
แบบนี้ส่วนใหญ่ 

 
องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 

 
Joyce and Weil (2009) ได้จัดกลุ่มของรูปแบบการเรียนการสอน เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มที่เน้นการประมวลผลข้อมูล (The Information Processing Family) รูปแบบ

การสอนในกลุ่มนี้เน้นการค้นหาและประมวลผลข้อมูล ให้รู้ปัญหาและหาค าตอบของปัญหา และให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดและสร้างมโนทัศน์ รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้บางรูปแบบเน้นให้ผู้เรียนสร้าง
มโนทัศน์และทดสอบสมมติฐาน บางรูปแบบมุ่งที่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บางรูปแบบมุ่ง
ส่งเสริมความสามารถทางสติปญัญาโดยทั่วไป ตัวอย่างของรูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ เช่น รูปแบบการ
สอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model) รูปแบบการสอนแบบสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Inquiry Model) รูปแบบการสอนกลยุทธ์การจ า (Memory Model)  
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2. กลุ่มที่เน้นตัวบุคคล (The Personal Family) รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้มุ่งพัฒนาตัว

บุคคล พัฒนาทัศนคติและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้บุคคลมีความเข้าใจในตนเองดีข้ึน มีความรับผิดชอบ
ต่อการกระท าตนเอง มีความสามารถในการสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงข้ึน ตัวอย่าง
ของรูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ เช่น รูปแบบการสอนแบบไม่สั่งการ (Non Directive Teaching 
Model) รูปแบบการฝึกความตระหนักรู้ (Awareness Training Model) 

3. กลุ่มที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family) รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นการให้
กระบวนการประนีประนอมในการแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักการประชาธิปไตย 
ตัวอย่างรูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ เช่น รูปแบบการสอนแบบสืบสอบทางสังคมศาสตร์ (Social 
Science Inquiry Model) รูปแบบการสอนแบบให้ค้นคว้าเป็นกลุ่ม (Group Investigation Model)  

4. กลุ่มที่เน้นการปรับพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family) รูปแบบการ
สอนในกลุ่มนี้มุ่งพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน และทักษะในการปฏิบัติ ทฤษฎีพื้นฐานที่รองรับรูปแบบ
การสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันใน
นามของการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) การรักษาเยียวยาพฤติกรรม (Behavior 
Therapy) การก าหนดงานและแจ้งผลความก้าวหน้าให้ผูเ้รยีนทราบอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น รูปแบบ
การฝึกความกล้าแสดงออก (Assertive Training Model) รูปแบบการเรียนรู้โดยมีเงื่อนไข 
(Contingency Management Model) 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมที่ส าคัญซึ่งผู้พัฒนารูปแบบการ
สอนควรค านึงดังต่อไปนี้ 

1. หลักการของรูปแบบการสอน เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเช่ือและแนวคิดของทฤษฎีที่
รองรับรูปแบบการสอน หลักการของรูปแบบการสอนจะเป็นตัวช้ีน าการก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา
กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการในรูปแบบการสอน 

2. จุดประสงค์ของรูปแบบการสอน เป็นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึน 
จากการใช้รูปแบบการสอน 

3. เนื้อหา เป็นส่วนที่ระบุถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของรูปแบบการสอน 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ เป็นส่วนที่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติในข้ันตอนหนึ่ง ๆ 
เมื่อน ารูปแบบไปใช้ 

5. การวัดและการประเมินผล เป็นส่วนที่ประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
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ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้   
1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ 

ทดสอบได้ กล่าวคือสามารถน าไปสร้างเครื่องมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้ 
2. โครงสร้างของรูปแบบจ าต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ (Causal 

relationship) ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์/เรื่องนั้นได้ 
3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 

(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
4. รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural relationships) 

มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative relationships) คีฟส์ (Keeves, 1997) 
 
สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

หลักการของรูปแบบการสอน จุดประสงค์ของรูปแบบการสอน เนื้อหา เป็นส่วนที่ระบุถึงเนื้อหาและ
กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ การวัดและการประเมินผล โดยสามารถจัดกลุ่ม
ได้ดังนี้ กลุ่มที่เน้นการประมวลผลข้อมูล กลุ่มที่เน้นตัวบุคคล กลุ่มที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ
กลุ่มที่เน้นการปรับพฤติกรรม 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 
Joyce and Weil 

(2000) 
Arends 
(1997) 

Anderson 
(1997) 

ทิศนา  แขมมณี 
(2545) 

สรปุ 

ทฤษฎีหรือ
หลักการทีเ่ป็น
พื้นฐานของ
รูปแบบ 

หลักการตาม
ทฤษฎีที่ใช้เป็น
แนวคิดพื้นฐาน 

หลักการของ
รูปแบบ 

ปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด
หรือความเช่ือที่
เป็นพื้นฐานของ
รูปแบบการเรียน
การสอน 

องค์ประกอบที่ 1
หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐานของ
รูปแบบ 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

Joyce and Weil 
(2000) 

Arends 
(1997) 

Anderson 
(1997) 

ทิศนา  แขมมณี 
(2545) 

สรปุ 

แนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน
และสิง่แวดล้อม
ในการเรียนการ
สอน 

ผลการเรียนรู้ที่
ต้องการ 

วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 

การบรรยายและ
อธิบายสภาพหรือ
ลักษณะของการ
จัดการเรียนการ
สอนทีส่อดคลอ้ง
กับหลักการที่
ยึดถือ 

องค์ประกอบที่ 2
วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 

วิธีการสอนและ
วิธีเรียนที่จะช่วย
ให้การเรียนการ
สอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

วิธีการสอนทีจ่ะ
ท าให้การสอน
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

หลักฐานที่แสดง
การยอมรับ
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบ 

การจัดระบบคือ 
มีการจัด
องค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของ
ระบบใหส้ามารถ
น าผู้เรียนไปสู่
เปูาหมายของ
ระบบหรือ
กระบวน การที่
ก าหนดไว้ 

องค์ประกอบที่ 3 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

Joyce and Weil 
(2000) 

Arends 
(1997) 

Anderson 
(1997) 

ทิศนา  แขมมณี 
(2545) 

สรปุ 

การประเมินผลที่
จะแสดงให้เห็นผล
ที่คาดว่าจะเกิด
ข้ึนกับผูเ้รียนซึ่ง
เป็นผลจากการใช้
รูปแบบ 

สิ่งแวดล้อมในการ
สอน 

 

การอธิบายหรือ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกบั
วีสอนและเทคนิค
การสอนต่างๆ    
ที่จะช่วยให้
กระบวนการเรียน
การสอนน้ันๆ เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

องค์ประกอบที่ 4 
การวัดและการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 

  
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน

พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 
1. องค์ประกอบที่ 1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบ 
2. องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ    
3. องค์ประกอบที่ 3 วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
4. องค์ประกอบที่ 4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

 
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
 

ในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้อง 
ออกแบบอยู่บนพื้นฐานของหลัก 4 ประการคือ (กิดานันท์ มลิทอง, 2548)   

1. ผู้เรียน โดยการพิจารณาลักษณะของผู้เรียนเพื่อการออกแบบโปรแกรม การเรียนการ
สอนที่เหมาะสม  

2. วัตถุประสงค์โดยการตั้งวัตถุประสงค์ว่า ต้องการจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างในการ
สอนน้ัน 
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3. วิธีการและกิจกรรมโดยก าหนดวิธีการและกิจกรรมโยก าหนดวิธีการและกิจกรรมใน

การเรียนรู้ว่าควรมีอะไรบ้างเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดได้  
4. การประเมินโดยก าหนดวิธีการประเมินเพื่อเพื่อตัดสนิว่าการเรยีนรู้นั้น ประสบผลตาม

ที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่  
 
Carl (1976, อ้างถึงใน กาญจนา คุณารักษ์, 2552) ได้เปรียบเทียบ แบบจ าลองการ

พัฒนาการเรียนการสอนและพบว่ามีความแตกต่างมากในองค์ประกอบเหล่านั้น ข้ันตอนโดยทั่วไปที่
พบในแบบจ าลองหลาย ๆ แบบ คือ   

1. การประเมินความต้องการ  
2. การก าหนดเปูาประสงค์  
3. การวิเคราะห์ผู้เรียน  
4. การระบุเนื้อหา  
5. การระบุจุดประสงค์  
6. กลยุทธ์เกี่ยวกับสื่อและรูปแบบ 
7. การประเมินผลย่อยและการประเมินผลรวม 
 
Andrews and Goodson (1980, อ้างถึงใน Richey, 1986) ได้วิเคราะห์ องค์ประกอบ

หลักของการออกแบบการเรียนการสอนไว้ 6 องค์ประกอบหลักดังนี้  
1. การระบุความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน  
2. การระบุเปูาหมายและวัตถุประสงค์  
3. สร้างวิธีการประเมินผล  
4. ออกแบบและเลือกวิธีสอน  
5. ทดลองระบบการเรียนการสอน  
6. น าไปใช้และบ ารุงรักษา  
 
จากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ  พบว่ามีรูปแบบการเรยีนการสอนของทั้งชาวไทยและชาว 

ต่างประเทศอยู่จ านวนมาก ดังนี้ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนของ สงงัด อุทรานันท์ (2526)  
2. รูปแบบการเรียนการสอนของ ทิศนา แขมมณี (2543) 
3. รูปแบบการเรียนการสอนของ Klausmeier & Ripple (1971)  
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4. รูปแบบการเรียนการสอนของ IDI (1973) 
5. รูปแบบการเรียนการสอนของ Briggs (1977) 
6. รูปแบบการเรียนการสอนของ IPISD (1978) 
7. รูปแบบการเรียนการสอนของ Gagne and Briggs (1979) 
8. รูปแบบการเรียนการสอนของ Gerlach and Ely (1980)  
9. รูปแบบการเรียนการสอนของ Brown et al.(1985)  
10. รูปแบบการเรียนการสอนของ Maggs and others (1990)  
11. รูปแบบการเรียนการสอนของ Seels and Glasgow (1998)  
12. รูปแบบการเรียนการสอนของ Dick and Carey (2001)  
13. รูปแบบการเรียนการสอนของ The Morrison, Ross & Kemp (2001) 
 
จากการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนทั้ ง           

13 รูปแบบนั้น สามารถสังเคราะห์ออกมาได้ดังนี้  1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 4. การวิเคราะห์ผู้เรียน 5. การวิเคราะห์ผู้สอน 6. การออกแบบ
เนื้อหา 7. การก าหนดเนื้อหา 8. การเลือกเนื้อหา 9. การประเมินผลก่อนเรียน 10. การก าหนดเวลา
เรียน 11. การก าหนดสถานที่เรียน 12. การวิเคราะห์กิจกรรม 13. การก าหนดวิธีการเรียน/กิจกรรม
การเรียน 14. การพัฒนาและเลือกวัสดุการสอนหรือทรัพยากรในการสอน 15.การคัดเลือกสื่อการ
สอน 16. การทดลองภาคสนาม 17. การจัดกิจกรรมสนบัสนุน/การเสริมทักษะ 18. การควบคุม 
ตรวจสอบและติดตามการเรียน 19. การประเมินผลการเรียน 20. การพัฒนาแบบทดสอบ 21. ข้อมูล
ย้อนกลับ 22. การปรับปรุงแก้ไข 23. การเผยแพร่  

  
การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
 

การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบมีหลายๆ ลักษณะข้ึนอยู่กับวิธีคิด
และความคิดรวบยอดเชิงระบบของแต่ละบุคคลซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนของจอยซ์และเวล  
(Joyce and Weil 2009) ที่ได้น าเสนอในหนังสือ “Models of Teaching” ประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆ ประกอบด้วยที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) รูปแบบการ
เรียนการสอน (The Model of Teaching) ซึ่งกล่าวถึง โครงสร้างของรูปแบบ (Syntax) ระบบสังคม 
(Social System) หลักการตอบสนอง (Principles of Reaction) ระบบสนับสนุน (Support 
System) การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application) และ ผลการเรียนการสอน และ
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องค์ประกอบสมรรถนะ หรือปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ( Instructional and Nurturing 
Effects) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

จอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009) เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเริ่ม
จากการเสนอภาพให้เหน็เหตุการณ์ในห้องเรยีน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่อง มีครูและนักเรียนเป็น
ผู้แสดง โดยจ าลองเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนในห้องเรียนเพื่อน าไปสู่รูปแบบการสอนซึ่งแต่ละรูปแบบ
แบบมีองค์ประกอบ 4 ส่วนโดยสรุปดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Orientation to the Model ) 
ประกอบด้วย เปูาหมายของรูปแบบ (Goal) ข้อตงลงเบื้องต้น (Assumptions) หลักการส าคัญ       
 (Major concepts) ที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ( The Model of Teaching ) มี 4 ส่วนคือ 
1. ข้ันตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการจัดล าดับกระบวนการเรียนการ

สอนเป็นข้ันๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบการสอนจะมีจ านวนข้ันตอนการสอนแตกต่างกันไป 
2. ระบบสังคม (Social system) เป็นการอธิบายบทบาทของครูและนักเรียน 
3. หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็นการกล่าวถึงวิธีการที่ครูจะ

ตอบสนอง ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน ทั้งนี้อาจเป็นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศ
อิสระโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด เป็นต้น 

4. ระบบสนับสนุน (Support System) เป็นการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจ าเป็นในการที่จะ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผล เช่น การสอนเพื่อให้เกิดทักษะ ผู้เรียนจะต้องได้ฝึกการ
ท างานในสถานที่ และด้วยอุปกรณ์ใกล้เคียงกับสภาพการท างานจริง 

ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะน า
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ันให้มีประสิทธิภาพ เช่น จะใช้เนื้อหาประเภทใดที่เหมาะสม 
และใช้กับเด็กระดับใด เป็นต้น 

ส่วนที่ 4 ผลที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอน และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ (Instructional 
and Nurturant Effects) เป็นการกล่าวผลการเรียนการสอนของครูทีเ่กิดข้ึนจากการจัดการเรียนการ
สอนตามข้ันตอนและสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดแฝงไปกับการเรียนการสอน 

 
จากสิ่งที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ

จอยซ์และคณะนี้เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนที่จะน ารูปแบบการสอนไปใช้ ที่จะสามารถท าความเข้าใจ
ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบหรือพัฒนา และน าเสนอรูปแบบการสอนตาม
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แนวทางดังกล่าวให้มีความชัดเจน น าสู่การน าไปใช้ได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 

 
การเรียนการสอนอีเลิรน์นิง (e-Learning) 

 
การจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงนั้นมีความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนปกติ เนื่องจากผู้เรียนและผู้สอนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลาและสถานที่ ผู้ที่
จัดการเรียนการสอนอีเลริน์นิงจงึจ าเป็นต้องมีความเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของการเรียนการสอน
ทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ซึ่ง
ผู้เรียนมักคาดหวังการได้รับปฏิสัมพันธ์จากผู้สอน รวมถึงการตอบสนองความแตกต่างรายบุคคลที่
มากกว่าในห้องเรียนปกติ ตลอดจนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการศึกษาทางไกลผ่าน
อินเตอร์เน็ต ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีระบบ และรูปแบบระบบการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นฐานในการออกแบบการเรยีนการสอนอเีลิร์นนิงได้ อีกทั้งการออกแบบการเรียนการสอน มิได้
เป็นการเน้นที่การถ่ายโอนความรู้ (Transfer of knowledge) จากผู้สอนไปยังผู้เรียนเท่านั้น        
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงจ าเป็นต้องค านึงถึงการออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่ง
ประกอบด้วยการเรียนตามอัตราความก้าวหน้ารายบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนเป็น
ส าคัญ และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยค าว่า e-Learning นั้นมีค าที่ใช้ได้
ใกล้เคียงกันอยู่หลายค า เช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer Based training   
( การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) Online learning (การเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต) เป็นต้น (อีเลิร์นนิ่ง คืออะไร, 2559) โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า           
e-Learning ไว้หลากหลาย 

อนุชิต กลิ่นก าเนิด (2553) ได้ให้ความหมายเฉพาะเจาะจงของ e-Learning ในปัจจุบัน
ว่าคือ การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้น าเสนอด้วยตัวอักษร 
ภาพน่ิง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส  (Course 
Management System)  ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ เช่น การจัดให้มีเครื่องมือการ
สื่อสารต่างๆ เช่น  e-mail Webboard  ส าหรับการตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันหรือกับวิทยากร การจัดให้มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรวมทั้งการจัดให้
มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรยีน โดยผู้เรียนที่เรียนจาก e-Learning นี้ส่วน
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ใหญ่แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเช่ือต่อกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2552) กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงไว้ว่า การเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารการเรียนการสอน โดยมีการ
ก าหนดกิจกรรมการเรียน และการสอนที่ออกแบบด้วยวิธีสอนหลากหลาย มีการน าเสนอเนื้อหา สื่อ
แบบดิจิตอล การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ และการวัดประเมินผลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

แคมป์เบล (Campbell 1999, อ้างถึงใน ไพรศาล ลุนใต้, 2550) ได้ให้ความหมายของ 
e-Learning ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการ 
ศึกษาที่มีคุณภาพสูงที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ 

Majdalany and Guiney (1999) กล่าวว่า Distance learning คือการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีโดยที่ผู้เรียนและผูส้อนอยู่ต่างเวลาและสถานที่ ซึ่งอาจเป็นระหว่างโรงเรียน วิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัย จนกระทั่งโรงเรียนและต าบล โดยแนวคิดการเรียนการสอนทางไกลเกิดข้ึนครั้งแรก
ในช่วงศตวรรษที่ 19 รูปแบบเป็นการเรียนการสอนทางไปรษณีย์ ต่อมามีการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย
เปิดในช่วงปี 1970 และมีการน าเอาเทป  ดาวเทียม  เคเบิลเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ในช่วงปี 1980 จนกระทั่งปัจจุบัน  Distance learning หมายถึง การเรียนการสอนโดยใช้สื่อการ
เรียนการสอน เช่น วีดีโอ คอมพิวเตอร์ การประชุมทางไกล  

การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสาร
การเรียนการสอน โดยมีการก าหนดกิจกรรมการเรียน และการสอนที่ออกแบบด้วยวิธีการสอน
หลากหลาย มีการน าเสนอเนื้อหาสื่อแบบดิจิตอล การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ และการวัดการ
ประเมินผลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ใช้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตลักษณะออนไลน์ทั้ง
แบบผ่านสาย (Local Area Network) และไร้สาย (Wireless) มีลักษณะที่ทั้งเหมือนและแตกต่าง
จากการเรียนผ่านเว็บ(Web Based Instruction : WBI) กล่าวโดยสรุปได้ว่าความเหมือน คือ ทั้ง       
อีเลิร์นนิงได้ถูกออกแบบให้เป็นเสมือนหรือใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ โดยใช้
โปรแกรมระบบจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) เป็นซอฟท์แวร์
ส าคัญ เพื่อจ าลอง วิธีการสื่อสารการสอนจากการสอนปกติในห้องเรียนมาใช้เครื่องมือต่างๆ ของ
ระบบจัดการเรยีนการสอน ซึ่งองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การ
เก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน สถิติการเข้าเรียน การร่วมกิจกรรมการเรียน การสื่อสารป ฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน รวมถึงการวัดและประเมินผล เป็นต้น 
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การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง นับว่าเป็นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจาก

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ เมื่อมีความพร้อมในสถานที่ใด เวลาใดก็ได้ 
เนืองจากเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สื่อวารโดยใช้
เครื่องมือในอินเทอร์เน็ต โดยประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ e-Learning มีดังนี้ 

1. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเข้าศึกษารายวิชาได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้แม้อยู่คนละสถานที่ 

2. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้สอนสามารถแก้ไขสื่อการเรียนการสอนให้ทนัสมยั
ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมค าอธิบาย หรือสื่อต่างๆหากผู้เรียนมีข้อสงสัย  

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษา  
4. สื่อการสอนและแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ที่ใช้มีความหลากหลาย เช่น วีดิทัศน์ ลิงค์ 

แหล่งข้อมูลความรู้จากภายนอก ห้องสนทนา กระดานเสวนา สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
มากข้ึน กิจกรรมต่างๆท าให้มีการแชร์ประสบการณ์และความรู้ทั้งระหว่างผู้เ รียนและผู้สอนและ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้เรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้
ตลอดเวลาท าให้การเรียนรู้ไม่จ ากัดเพียงแค่ในช่ัวโมงเรียนเท่านั้น 

การพิจารณาว่าการจัดการเรียนการสอนลักษณะใดจึงเรียกว่าเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงนั้น Allen and Seaman (2005) สมาคมสโลน ประเทศสหรัฐเมริกา เสนอ
แนวคิดการจ าแนกรูปแบบของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงตามสัดส่วนของเนื้อหาที่น าเสนอทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งสามารถจัดรูปแบบการเรียนได้
เป็น 3 ประเภท คือ  

1. แบบการใช้เว็บเพื่อช่วยการเรียนการสอน (Web Facilited)  
2. แบบผสมผสาน (Blended/Hybrid)  
3. แบบออนไลน์ (Online)  

 

นอกจากนี้การใช้อีเลิร์นนิงยังสามารถแบ่งรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงโดยการ
แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนโดยสามารถแบ่งรูปแบบการเรียนการสอน     
อีเลิร์นนิงเป็นอีก 3 รูปแบบ คือ 

1.อีเลิร์นนิงเพื่อเสริมการเรียน (Supplement) เป็นการใช้อีเลิร์นนิงเพื่อเสริมจากการ
เรียนในช้ันเรียนปกติ โดยยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิมในช้ันเรียนเป็นหลักและใช้อีเลิร์นนิงเป็นการ
เสริมการเรียน เช่น เป็นบทเรียนทบทวน เป็นเว็บความรู้เพิ่มเติม หรือเป็นแบบทดสอบความรู้ที่มีเลย
และข้อมูลปูอนกลับ 
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2.อีเลิร์นนิงเพื่อการสอนแบบผสมผสาน(Blended / hybrid learning) เป็นการจัดการ

เรียนการสอนอีเลิร์นนิง และแบบเดิมในช้ันเรียนร่วมกัน โดยมีสัดส่วนการแบ่งจ านวนครั้ง หรือหน่วย
การเรียนที่จะเรียนด้วยวิธีใด ใช้อีเลิร์นนิงลดสัดส่วนเวลาในการสอนแบบเดิมในช้ันเรียน 

3. อีเลิร์นนิงที่เป็นทั้งระบบการเรียนการสอน (Comprehensive replacement) 
เทียบเคียงได้กับการเรียนการสอนแบออนไลน ์(Online Learning) การใช้อีเลิร์นนิงรูปแบบนี้สามารถ
จ าแนกตามวิธีการจัดการเรียนการสอนได้เป็น 2 วิธีการ คือ 

                    1. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Paced Learning) เป็นการเรียนอีเลิร์นนิงที่
ทดแทนการสอนปกติโดยเรียนเนื้อหาจาก สื่อการเรียน เครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และ
ประเมินผลการเรียนของตัวเองวิธีนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหา และเวลาเรียนตามที่ตนพร้อมและ
สะดวก ในบทบาทของการก าหนดให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจากสื่อ การเรียนด้วยวิธีนี้ผู้สอนมีหน้าที่
ออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีอีเลิร์นนิงจัดเตรียมสื่อ และกิจกรรมการเรียนไว้เท่านั้น ผู้สอนไม่ต้องมี
บทบาทในขณะที่ผู้เรียนก าลังเรียน 

          2. ผู้เรียนเรียนจากผู้สอนออนไลน์ เป็นการเรียนอีเลิร์นนิงที่ทดแทนการสอนใน
ระบบช้ันเรียนโดยเรียนผ่านเนื้อหา สื่อการเรียน เครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และประเมินผล
การเรียนในระบบออนไลน์ โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมตามระยะเวลา เหมือนการสอนในระบบ
ช้ันเรียน ต่างกันตรงที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน (face to face) การเรียนด้วยวิธีนี้ผู้สอน
รับหน้าที่การออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีอีเลิร์นนิง จัดเตรียมสื่อ และกิจกรรมการเรียน ร่วมกิจกรรม
การเรียนผ่านเครื่องมือสื่อสารการเรียนการสอนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้สอนมีบทบาทส าคัญใน
การสอนออนไลน์ 

จากการแบ่งรูปแบบอีเลิร์นนิงมาแล้ว 2 แนวทางข้างต้น ยังมีแนวคิดการแบ่งอีเลิร์นนิง 
อีกแนวทางโดยบ่างตามลักษณะการสื่อสารการเรียนการสอน สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. การเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) เป็น
การเรียนการสอนทีส่รา้งเว็บไซต์ข้ึนมาเพือ่ให้ผูเ้รยีนเข้าเรียนรู้เนื้อหาวิชา ณ เวลาใดก็ได้ ที่ใดก็ได้ โดย
ที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องรอเพื่อโต้ตอบกันภายในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กระดานข่าว(Web-board) เป็นต้น 

2. การเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning Methods) เป็นการ
เรียนการสอนที่มีผู้ส่งและผู้รับอยู่ในเวลาเดียวกัน โดยใช้การรับการส่ง ข่าวสาร ข้อมูลภายในเวลา
เดียวกันหรือพร้อมกัน เกิดการปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใด เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) การ
ประชุมผ่านวีดิทัศน์ (Video Conference) เป็นต้น 
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สรุปรูปแบบอีเลิร์นนิงที่แบ่งตามแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด คือ แบ่งตามสัดส่วนเนื้อหาที่

น าเสนอทางอินเทอร์เน็ต แบ่งตามการใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน และแบ่งตามลักษณะการ
สื่อสารนั้น ท าให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะอีเลิร์นนิงได้ชัดเจนข้ึน 

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2552) ได้กล่าวถึงการเรียนแบบอีเลิร์นนิงหรือการเรียนแบบ        
อีเลิร์นนิง ไว้ว่าการเรียนในลักษณะนี้เป็นการใช้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตลักษณะออนไลน์ทั้งแบบ
ผ่านสาย (Local Area Network) และไร้สาย (Wireless) มีความเหมือนหรือความแตกต่างจาการ
เรียนผ่านเว็บ (Web Based Instruction: WBI) กล่าวโดยสรุปได้ว่าความเหมือนคือ ทั้งอีเลิร์นนิงและ
การเรียนผ่านเว็บใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ด้านความแตกต่าง คือ การเรียนแบบอีเลิร์นนิงได้ถูก
ออกแบบให้เป็นเสมือน หรือใกล้เคียงกับการสอนในห้องเรียนปกติ โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการเรียน
การสอน (Learning Management System: LMS) เป็นซอฟท์แวร์ส าคัญ เพื่อจ าลองวิธีการสื่อสาร
การสอนจากการสอนปกติในห้องเรยีนมาใช้รูปแบบเครื่องมือต่างๆ ของระบบจดัการเรยีนการสอน ซึ่ง 
องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
สถิติการเข้าเรียน การร่วมกิจกรรมการเรียน การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ ผู้สอน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน รวมถึงการวัดและประเมินผล เป็นต้น 

 
องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบ     
อีเลิร์นนิงซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลักสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. เนื้อหา (Content) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดส าหรับคุณภาพของการเรียนการ
สอนผ่านแบบอีเลิร์นนิงซึ่งการที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์การเรี ยนหรือไม่สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ
เนื้อหาการเรียนซึ่งผู้สอนได้จัดหาให้แก่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่ในการใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาเนื้อหา
ด้วยตนเอง 

2. ระบบบริหารจัดการรายวิชา (Course Management System) เป็นเสมือนระบบที่
รวบรวมเครื่องมือซึ่งออกแบบไว้เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการจัดการกับการเรียนการสอนแบบ    
อีเลิร์นนิง ซึ่งผู้ใช้ได้แก่ ผู้สอน (Instructors) ผู้เรียน (Students) และผู้บริหารระบบเครือข่าย 
(Network Administrator) เครื่องมือทีร่ะบบบริหารจดัการรายวิชาจัดเตรยีมไว้ให้กับผู้ใช้ ได้แก่ พื้นที่
และเครื่องมือส าหรับช่วยผู้เรยีนในการเตรียมเนื้อหา การท าแบบทดสอบ แบบสอบถามการจดัการกับ
แฟูมข้อมูลต่างๆ เครื่องมือในการสื่อสาร (e-mail, Webboard, Chat room) รวมถึงการตรวจสอบ
ผลคะแนนการทดสอบสถิติการเข้าใช้งานในระบบ ตารางเรียน ปฏิทินการเรียน เป็นต้น 
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3. ระบบบริการการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญที่ขาดไม่ได้ท าให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนวิทยากรและผู้เช่ียวชาญอื่นๆ  รวมถึง
ผู้เรียนด้วยกันในลักษณะที่หลากหลายท าให้สะดวกต่อผู้ใช้  ในระบบอาจมีเครื่องมือการสื่อสาร
มากกว่า 1 รูปแบบและจะต้องมีความสะดวกต่อการใช้งาน ได้แก่ 1. การประชุมทางคอมพิวเตอร์ทั้ง
ในลักษณะของการติดต่อสื่อสารต่างเวลา (Asynchronous) เช่น Webboard หรือในลักษณะของ
การติดต่อสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) เช่น การสนทนาออนไลน์ (Chat)หรือการถ่าย
ทดสัญญาณภาพและเสียงสด (Lice Broadcast) 2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็น
องค์ประกอบส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารกับผู้สอน หรือผู้เรียนด้วยกันในลักษณะรายบุคคลรวมถึงการ
ส่งงาน การให้ค าปรึกษาและการให้ผลปูอนกลับกับผู้เรียน 

4. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ เป็นองค์ประกอบทีจ่ัดใหก้ับผูเ้รยีนได้มีโอกาสในการโต้ตอบ
กับเนื้อหาในรูปแบบของการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบความรู้ เนื้อหาที่น าเสนอจ าเป็นต้องมีการ
จัดหาแบบฝึกหัดส าหรบัผูเ้รยีนเพือ่ตรวจสอบความเข้าใจไว้ด้วยเสมอ เพราะรูปแบบการเรยีนการสอน
มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ ส่วนแบบทดสอบอาจจะอยู่ในรูปแบบทดสอบก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียนก็ได้ ซึ่งผู้สอนอาจออกแบบการประเมินผลในลักษณะอัตนัย ปรนัย ถูกผิด 
หรือจับคู่ก็ได้ 

ใจทิพย ์ณ สงขลา (2550) ได้ประมวลเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปซึง่มี
องค์ประกอบ ดังนี ้

1. โฮมเพจ (Home Page) หน้าแรกที่ผู้เรียนพบโดยมีสาระเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นๆ หรือ
สถาบันนั้นที่ผู้เรียนควรทราบ เรียกว่า โฮมเพจ โดยทั่วไปจะเสนอสารสนเทศแนะน าหลักสูตรและ
รายวิชาน้ัน ๆ มีภาพลักษณ์ที่น่าเช่ือถือ ชักชวนต่อความสนใจ มีภาพและข้อความแสดงการต้อนรับ 
โฮมเพจที่ดีจะต้องสามารถสื่อสารถึงผู้เยี่ยมชมได้ว่า เว็บน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร มีความทันสมัยคือ
ท าการสร้างและปรับปรุงบ่อยเพียงใด สถาบันหรือผู้ใดที่มีความน่าเช่ือถือเป็นผู้พัฒนา แนะน า
แนวทางในการการศึกษาเว็บ และความรู้หรือสิ่งที่สามารถคาดหวังได้จากเว็บนั้น (what when 
where how why) 

2. เนื้อหาสาระของรายวิชาเพจสารบัญ (Index) มักจะท าหน้าที่เช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
สาระในรายวิชาและกิจกรรมการเรียน บางครั้งก็จะรวมเพจของการแนะน าวิธีการเรียนและโฮมเพจ
อยู่ในเฟรมเดียวกัน 

3. เพจบันทึก (Note page) ลักษณะของเพจเช่นนี้ มักจะเป็นเพจที่มีสารสนเทศ
ข้อความเป็นส่วนใหญ่ 
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4. ประมวลรายวิชา (Course syllabus) เพจนี้ให้รายละเอียดของรายวิชาทั้งหมด

ก าหนดเวลา กิจกรรมการเรียน งานมอบหมาย การสอบ การให้คะแนนและเกณฑ์ อาจรวมทั้งหนังสือ 
หรือเอกสารประกอบการเรียน ประมวลรายวิชาโดยทั่วไปจะคัดลอกมาจากประมวลรายวิชาที่ใช้อย่าง
เป็นทางการในห้องเรียนปกติจัดท าเป็นเว็บเพจ 

5. แหล่งข้อมูล (Resource) มีการเช่ือมโยงไปยังแหล่งข้อมูลในเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิชา
ที่เรียน โดยทั่วไปได้ให้เครื่องมือสืบค้นเพื่อความสะดวกของผู้เรียน 

6. ข้อบังคับของวิชา (Course requirement) บอกรายการสื่อ หนังสือ คู่มือ แหล่งการ
เรียน การเช่ือมโยงและเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งอาจรวมอยู่ในเนื้อหาสาระรายวิชาหรือประมวลรายวิชา 

7. แนะน าการเรียน (Study guide) เป็นเพจที่ท าหน้าที่แนะน าว่าเรียนอย่างไร (How 
to learn) แนะน าวิธีการเรียนออนไลน์ในวิชาน้ัน ๆ รวมทั้งอธิบายวิธีการเรียนหรือการใช้ทรัพยากร
การเรียนในเว็บไซต์หรือเป็นส่วนที่อธิบายงานมอบหมายในรายวิชาน้ัน ๆ 

8. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) เป็นสิ่งที่ก าหนดให้ผู้เรียน
รับผิดชอบ เช่น การส่งงาน แนวทางการประเมินผู้เรียน ซึ่งอาจอยู่รวมกับการแนะน าวิธีการเรียน 

9. ประกาศ (Announcement) เป็นหน้าที่แจ้งให้ผู้เรียนทราบข่าวสารใหม่เกี่ยวกับวิชา
หรือบางครั้งเพื่อแจ้งการนัดพบหรือมอบหมายงาน 

10. แผนผังวิชา (Course map/site map) เป็นการให้ภาพโครงสร้างของวิชา          
ท าหน้าที่คล้ายกับระบบน าทาง 

11. การมอบหมายงานและกิจกรรม (Activities and assignments) แสดงรายการงาน
ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ อาจแยกเป็นเพจที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนบนเว็บแยกออกจากเพจที่
ก าหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติจากเพจอื่นๆ ในรายการแสดงกิจกรรมควรมีวันและเวลาก าหนดส่งและ
รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรม 

12. ตารางเรียน (Course Schedule) แสดงปฏิทินการเรียนตลอดภาคการศึกษาแสดง
ก าหนดเวลาของกิจกรรมการเรียนที่เกิดข้ึน เช่น วันส่งงาน วันสอบย่อย วันสอบปลายภาคและ
กิจกรรมอื่นๆ 

13. ตัวอย่างแบบทดสอบ (Sample Test) เพจนี้ท าหน้าที่แสดงตัวอย่างค าถามใน
แบบทดสอบหรือการเช่ือมโยงไปยังตัวอย่างงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

14. การประเมินผลวิชาหรือโปรแกรม (Course or Program Evaluation) แบบสอบ 
ถามให้ผู้เรียนประเมินรายวิชา 

15. สารสนเทศที่จ าเป็น (Vital Information) ที่อยู่ของผู้สอนที่สามารถส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ช่ัวโมงท างานบนออนไลน์ (e-office hours) การ
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เช่ือมโยงไปยังบริการอื่น ๆ เช่น การลงทะเบียน การบริการ ค าแนะน า ห้องสมุด และนโยบายอื่นๆ 
ของสถาบัน 

16. ประวัติบุคคล (Biography) ประวัติของผู้สอนโดยย่อ และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
17. ดัชนีและค าศัพท์ (Glossary and index) ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียงล าดับไว้ให้

สืบค้น 
18. ส่วนการประชุม (Conference Area) ส าหรับผู้เรียนและผู้สอนสามารถอภิปราย

ร่วมกันทั้งในแบบประชุมเวลาเดียวกัน และต่างเวลา 
19. การดานข่าว (Bulletin board) ก าหนดเป็นพื้นที่ให้ผู้เรียนผู้สอนสามารถติด

ประกาศข่าว หรือเปิดประเด็นค าถามไว้เป็นสาธารณะให้ผู้อ่านทั่วไปทราบ 
20. ค าถาม (FAQ Page) ค าถามที่มีผู้ถามบ่อย ๆ พร้อมค าตอบ ทั้งนี้ผู้เรียนอาจมี

ค าถามเช่นเดียวกัน ก็สามารถค้นหาเพื่อให้ได้ค าตอบที่ต้องการได้นอกจากนี้  
 
วิชุดา รัตนเพียร (2545) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ     

อีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ (2002) ไว้ดังนี้ 
3.3.1 Web Resources หรือแหล่งความรู้ต่างๆ จากเวิลด์ไวด์เว็บ องค์ประกอบนี้ 

หมายถึงเนื้อหาบทเรียนบนเว็บที่ผู้สอนออกแบบและพัฒนาไว้ หรืออาจเป็นแหล่งข้อมูลจากเว็บอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้สอนแนะน า หรือผู้เรียนค้นคว้าไว้ด้วยตนเองก็ได้ การศึกษาเนื้อหาบทเรียนบทเว็บนี้
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองในเวลาใดก็ได้ที่เหมาะสม 

3.3.2 Offline หรือการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดข้ึนบนเครือข่ายองค์ประกอบนี้ถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน โดยที่ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ัน
ปกติหรืออาจมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากต ารา เอกสารประกอบการสอน หรือสื่อ
การสอนรูปแบบอื่นๆ เช่น CD-ROM หรือ CAI (Computer- Assisted Instruction) ซึ่งผู้เรียน
สามารถศึกษาเนื้อหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ในเวลาที่สะดวก 

3.3.3 Homework หรือ Assignment คือ งานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้เรียนได้ท าหรือฝึก
ปฏิบัติซึ่งอาจเป็นงานรายบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมมือกันหรือช่วยกันท าก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน หากเป็นกิจกรรมเดี่ยว ผู้เรียนแต่ละคนสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายในเวลาที่ตนสะดวกได้เอง และควรที่จะสามารถจัดส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตให้ผู้สอนได้เอง แต่หากเป็นกิจกรรมกลุ่มควรจะต้องมีการบริหารจัดการรูปแบบของการ
สื่อสารระหว่างผู้เรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้น ซึ่งอาจท าได้ทั้งที่ต้องให้ผู้เรียนเข้าสู่ระบบเครือข่าย
พร้อมๆ กัน (Synchronous) เพื่อประชุมกลุ่มหรือสนทนาระหว่างกันแบบทันทีทันใด หรือในอีก
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ลักษณะหนึ่ง ผู้เรียนอาจสื่อสารกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ระบบเครือข่ายพร้อมๆ  กันก็ได้
(Asynchronous)  

3.3.4 Online Test and Quizzes หรือแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อเป็นการประเมิน
ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน ผู้เรียนสามารถประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล
ออนไลน ์ผ่านเวิลดไ์วด์เว็บได้ หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจนจบ นอกจากนั้นแล้ว ผู้สอน
มักจะน าเสนอค าเฉลยของแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบผลประเมินทันทีทันใดได้อีกด้วย  
Discussion Forum การจัดการเรียนการสอนแบบอเีลริ์นนิงนั้น ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีการสือ่สาร
ระหว่างกัน โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เช่น การสื่อสารถึงกันผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานสนทนา (Web Board)
เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารกันได้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องก าหนดตารางและวิธีการ
สื่อสารอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้สอนได้รับทราบความคืบหน้าหรือปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ 

นอกจากนี้คาน (Khan, 2005) ได้อธิบายองค์ประกอบในกิจกรรมส าหรับการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงไว้ ดังนี้ 

3.3.1 การพัฒนาเนื้อหา 
3.3.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน 
3.3.1.2 การออกแบบระบบการสอน 
3.3.1.3 การพัฒนาหลักสูตร 

3.3.2 มัลติมีเดีย 
3.3.2.1 ข้อความและกราฟิก 
3.3.2.2 ภาพเคลื่อนไหว 
3.3.2.3 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ 

3.3.3 เครื่องมอืในอินเทอรเ์น็ต 
3.3.3.1 เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 

3.3.3.1.1 แบบเวลาไมพ่ร้อมกัน (Asynchronous) เช่น จดหมาย 
อิเลคทรอนิกส ์, กลุม่ข่าว ,Listservs เป็นต้น 

3.3.3.1.2 แบบมีปฏิสัมพันธ์พร้อมกัน (Synchronous) เช่น แบบตัวอักษร  
ได้แก่ Chat, IRC, MUDs แบบเสียงและภาพ ได้แก่ Internet Phone, Net Meeting, Conference 
Tools เป็นต้น 

3.3.3.2 เครื่องมอืในการเช่ือมต่อระยะไกล 
3.3.3.2.1 Telnet, File Transfer Protocol เป็นต้น 
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3.3.3.3 เครื่องมอืช่วยน าทางในอินเทอรเ์น็ต (ฐานข้อมูลและเว็บเพจ) 

3.3.3.3.1 Gopher, Lynx เป็นต้น 
3.3.3.4 เครื่องมอืช่วยค้นและเครือ่งมืออื่น ๆ 

3.3.3.4.1 Search Engine 
3.3.3.4.2 Counter Tool 

3.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ และซอฟต์แวร์ 
3.3.4.1 ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Unix, Windows NT, Windows 98, Dos, 

Macintosh 
3.3.4.2 ซอฟต์แวร์ให้บริการเครือข่าย ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม เป็นต้น 

3.3.5 อุปกรณ์เช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่าย และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
3.3.5.1 โมเด็ม 
3.3.5.2 รูปแบบการเช่ือมต่อ ความเร็ว 33.6 Kbps, 56 Kbps, สายโทรศัพท์, ISDN, 

T1 ,Satellite เป็นต้น 
3.3.5.3 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

3.3.6 เครื่องมือในการพัฒนา โปรแกรม 
3.3.6.1 โปรแกรมภาษา (HTML: Hypertext Markup Language, JAVA ,JAVA 

Script, CGI Script, Perl, Active X) 
3.3.6.2 เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม เช่น FrontPage 98, Front Page Express,  

Hotdog, Home Site เป็นต้น 
3.3.7 ระบบให้บริการอินเทอร์เน็ต 

3.3.7.1 HTTP Servers, Web Site, URL 
3.3.7.2 CGI (Common Gateway Interface) 

3.3.8 เบราวเซอร์ (Brower) 
จากองค์ประกอบด้านการออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงสามารถสรุปได้ว่า 

การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนโดยมีองค์ประกอบที่สามารถแบ่งได้
เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 

3.3.1 ส่วนแหล่งเรียนรู้เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีแหล่งสืบค้นและการให้แนวทางใน
การเรียน 

3.3.2 ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆในการเรียน 
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3.3.3 ส่วนบริหารรายวิชา เป็นส่วนของการจัดการส าหรับผู้บริหารระบบและผู้เรียน 

เช่น การส่งงาน การตรวจสอบเวลาเรียน และ 
3.3.4 ส่วนประเมินผล เป็นส่วนส าหรับการประเมินคะแนนของผู้เรียน เช่น แบบฝึกหัด

หรือแบบทดสอบทางการเรียน เป็นต้น 
3.4 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
3.4.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงมี

ลักษณะการจัดสภาพการเรียนการสอนที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ ผู้เรียนจะ
เรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่าย เพื่อศึกษา
เนื้อหาบทเรียนจากที่ใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้และผู้เรียนแต่ละคนยังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนหรือ
กับผู้เรียนคนอื่นๆ ไดท้ันทีทันใดเหมือนกับได้เผชิญหน้ากันจริง การเรียนการสอนผ่านเว็บมีสภาพและ
ข้ันตอนการเรียนการสอนสามารถสรุปได้ดังนี้  

 
วอลเตอร์ (Walther, 1990 ; สุนทรี ธรรมสุวรรณ, 2545) 

1. ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบด้วยการบันทึกเข้า (Login) 
2. พิมพ์ที่อยู่ของเว็บเพจที่ต้องการเข้าไปศึกษา 
3. เมื่อเข้าสู่เว็บเพจที่ต้องการแล้ว ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่น าเสนอผ่านทาง

หน้าจอ คอมพิวเตอร์ 
4. ในบางช่วงบางตอนของบทเรียนจะถูกกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาสนองตอบเนื้อหาของ

บทเรียน โดยผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนผ่านเว็บ หรือสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่น ๆ หรือ
แม้แต่ผู้สอนที่เข้าสู่บทเรียนในเวลาเดียวกันหรือคนละเวลาก็ได้ 

5. ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเท่าที่ก าหนดในเว็บเพจหนึ่ง ๆ หรืออาจเข้าสู่เว็บเพจ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตของความรู้ 

 
เองเจลโล (Angelo, 1993) ได้สรุปหลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนแบบ          

อีเลิร์นนิง 5 ประการดังนี้ 
1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา การติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนส าคัญในการสร้างความ
กระตือรือร้นกับการเรยีนการสอน และยังช่วยเสริมสรา้งความคิดและความเข้าใจผูเ้รยีนที่เรียนบนเว็บ
สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งซักถามข้อข้องใจกับผู้สอนได้โดยทันทีทันใด 
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2. การจัดการเรียนการสอน ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้เรียน 

ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดความเข้าใจได้ดีกว่าการท างานคนเดียว และการสร้างความสัมพันธ์เป็นทีม
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะช่วยให้เกิดการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อ
หาแนวทางที่ดีที่สุด 

3. ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนรูจ้ักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลีกเลีย่งการให้ผูส้อนเป็นผูใ้ห้
ค าค าตอบ ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเปน็ผู้หาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองหรือการแนะน าแหล่ง
เรียนรู้จากผู้สอน 

4. การให้ผลปูอนกลับแก่ผู้เรียน การให้ข้อมูลปูอนกลับควรท าอย่างทันที จะช่วยให้
ผู้เรียนได้ทราบถึงความสามารถของตนเอง และสามารถปรับแนวทางในการเรียนหรือพฤติกรรมการ
เรียนให้ถูกต้องได้ นอกจากนี้ผู้เรียนที่เรียนบนเว็บสามารถได้รับผลปูอนกลับจากทั้งผู้สอนเองหรือ
แม้กระทั่งจากผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ทันทีทันใด แม้ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะไม่ได้นั่งเรียนในช้ันเรียนแบบ
เผชิญหน้ากันก็ตาม 

5. ควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างไม่มีขีดจ ากัด การเรียนการสอนแบบอี
เลิร์นนิงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างตลอดเวลา ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษากับบุคคลที่
สนใจศึกษา และสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ และสามารถเรียนได้ด้วยตนเองในเวลาที่สะดวก 

สามารถสรุปได้ว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับการเรียนแบอีเลิร์นนิงควรมี
การจัดสภาพการเรียนให้มีความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและตัวผู้เรียนซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนและ
ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

 
3.4.2 การออกแบบและข้ันตอนการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
ริทชีและฮอฟแมน (Ritchie and Hoffman, 1997) กล่าวถึงการออกแบบและสร้าง

โปรแกรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด อาศัยหลักกระบวนการสอน 
7 ประการ ดังนี ้

3.4.2.1 สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน การออกแบบควรเร้าความสนใจโดยการใช้
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สีและ/หรือเสียงประกอบเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้อยากเรียนรู้ ควรใช้
กราฟิกขนาดใหญ่ไม่ซับซ้อน การเช่ือมโยงไปยังเว็บอื่นต้องน่าสนใจ เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3.4.2.2 บอกวัตถุประสงค์ของการเรียน เพื่อเป็นการบอกให้ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าถึง
ประเด็นส าคัญของเนื้อหาและเป็นการบอกถึงเค้าโครงของเนื้อหาซึ่งจะเป็นผลให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพข้ึน อาจบอกเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงค์ทั่วไปโดยใช้ค าสั้นๆ
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หลีกเลี่ยงค าที่ไม่เป็นที่รู้จัก ใช้กราฟิกง่ายๆ เช่น กรอบ หรือลูกศร เพื่อให้การแสดงวัตถุประสงค์
น่าสนใจยิ่งขึ้น 

3.4.2.3 ทบทวนและเช่ือมโยงความรู้เดิมของผู้เรียน เพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐาน
ผู้เรียนส าหรับรับความรู้ใหม่ การทบทวนไม่จ าเป็นต้องเป็นการทดสอบเสมอไป อาจใช้การอย่าง
ผสมผสานกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหา มีการแสดงความเหมือนความแตกต่างของ
โครงสร้างบทเรียน เพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ใหม่ได้เร็ว นอกจากนั้นผู้ออกแบบควรต้องทราบภูมิ
หลังของผู้เรียนและทัศนคติของผู้เรียน 

3.4.2.4 ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ นักการศึกษาเห็นพ้องต้องกันว่า 
การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะรับความรู้ใหม่ ผู้เรียนจะจดจ าได้ดี ถ้ามีการน าเสนอ
เนื้อหาดี สัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ผู้ออกแบบบทเรียนควรหาเทคนิคต่างๆเพื่อใช้
กระตุ้นผู้เรียนให้น าความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ รวมทั้งพยายามหาทางท าให้การศึกษา
ความรู้ใหม่ของผู้เรียนกระจ่างชัดมากข้ึน พยายามให้ผู้เรียนรู้จักเปรียบเทียบ แบ่งกลุ่มหาเหตุผล 
ค้นคว้า วิเคราะห์หาค าตอบด้วยตนเอง 

3.4.2.5 ให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลปูอนกลับ การให้ค าแนะน าและให้ข้อมูล
ปูอนกลับในระหว่างทีผู่้เรียนศึกษาอยู่ในเว็บ เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดีผูเ้รยีนจะทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมคิดร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา การถาม การตอบ จะท าให้ผู้เรียนจดจ าได้มากกว่าการอ่านหรือลอกข้อความเพียงอย่าง
เดียว 

3.4.2.6 ทดสอบความรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับความรู้ ผู้ออกแบบสามารถ
ออกแบบแบบทดสอบแบบออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ก็ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
ประเมินผลการเรียนของตนเองได้ อาจจัดให้มีการทดสอบระหว่างเรียน หรือทดสอบท้ายบทเรียน
ทั้งนี้ควรสร้างข้อสอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน ข้อสอบ ค าตอบและข้อมูลปูอนกลับควรอยู่
ในกรอบเดียวกันและแสดงต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว ไม่ควรให้ผู้เรียนพิมพ์ค าตอบยาวเกินไปควรบอก
ผู้เรียนถึงวิธีตอบให้ชัดเจน ค านึงถึงความแม่นย าและความเช่ือถือได้ของแบบทดสอบ 

3.4.2.7 น าความรู้ไปใช้และเสริมความรู้ เป็นการสรุปแนวคิดส าคัญ ควรให้ผู้เรียน
ทราบว่าความรู้ใหม่มีส่วนสัมพันธ์กับความรู้เดิมอย่างไร ควรเสนอแนะสถานการณ์ที่จะน าความรู้ใหม่
ไปใช้และบอกผู้เรียนถึงแหล่งข้อมูลที่จะใช้อ้างอิงหรือค้นคว้าต่อไป 
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ลินช์และฮอร์ตัน (Lynch and Horton, 1999) ได้แนะน าการออกแบบเนือ้หาในเว็บ

เพจ สรุปได้ดังนี ้
3.4.2.1 มีความคงเส้นคงวา การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าจะต้องให้มีความคงเส้น

คงวา  
3.4.2.2 มีเส้นก ากับทางเดินและความเร็วที่เหมาะสม ท าใหผู้้ใช้สามารถท่องเว็บด้วย

ความสะดวกไม่เกิดความสับสน 
3.4.2.3 มีการจัดรูปแบบการพิมพ์ที่เหมาะสม เลือกลักษณะของตัวอักษรและจัดแถว

วางแนวของอักษรในแต่ละหน้าของเว็บเพจ 
 

นอกจากนี ้ใจทิพย์ ณ สงขลา (2547) ได้กล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอนว่า ใน
การออกแบบเว็บไซต์น้ัน นักออกแบบการเรียนการสอน (Instructional designer) จะท าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการหลักในการออกแบบและการวางแผนการพัฒนา ทั้งนี ้การพัฒนาการเรียนการสอนแบบอี
เลิร์นนิงขนาดเล็กสามารถกระท าได้ด้วยผู้ออกแบบการเรียนการสอนหรือผู้สอน  โดยอาศัยความ
ช่วยเหลือบางส่วนจากผู้ช านาญการผลิตด้านต่างๆ ผู้ออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงจึงมี
ภาระหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้ 

3.4.2.1 การวิเคราะห์งาน ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์งานและแยกย่อยออกเป็น
รายละเอียดที่ชัดเจน 

3.4.2.2 การระบุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ การก าหนดเปูาหมายวัตถุประสงค์ทางการ
เรียน ท าให้ผู้ออกแบบสามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่าจะน าเสนอเนื้อหาและสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
อย่างไร 

3.4.2.3 การออกแบบการสอน ผู้ออกแบบจะต้องสามารถออกแบบโดยอาศัยวิธีการ
สอนที่เหมาะสมในการประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  ที่ต้องพึ่งพิงการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3.4.2.4 การเลือกสื่อผสมหลายมิติและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการเลือกใช้สื่อ
และเครื่องมือการสื่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ด้วย
เว็บ 

3.4.2.5 การเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นส่วนส าคัญ ในการวางแผนก่อนการผลิตไม่ว่า
ผู้ออกแบบจะท าการผลติบทเรยีนด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้ช านาญด้านการผลิตก็ตามสตอรี่บอร์ดเป็น
การแสดงรายละเอียดในข้ันสุดท้าย เพื่อให้เห็นข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ก่อนลงมือสร้างจริง 
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3.4.2.6 การออกแบบภาพ / ภาพเคลื่อนไหวแม้ว่าจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย

เช่นเดียวกับการเขียนสตอรี่บอร์ด ผู้ออกแบบควรต้องก าหนดแผนการผลิตเว็บและสื่อหลายมิติทั้งนี้
ผู้ออกแบบอาจไม่สามารถลงในการผลิตได้ทั้งหมด แต่ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือ
อาจมีทักษะเบื้องต้นในการผลิตเพียงพอที่จะออกแบบได้อย่างเหมาะสม 

3.4.2.7 การวัดและประเมินผู้ออกแบบต้องตระหนักถึงความส าคัญในการวัดและ
การประเมินการเรียนรู้บนเครือข่าย และสามารถออกแบบการวัดประเมินให้เป็นไปอย่างเช่ือถือได้ 

3.4.2.8 การใช้เทคนิคการออกแบบค าถามและข้อสอบผูอ้อกแบบต้องมีทกัษะในการ
ใช้เทคนิคค าถามและข้อสอบซึ่งเปน็ส่วนส าคัญในการประเมินผูเ้รยีนทั้งการประเมินความก้าวหน้าเพื่อ
การให้ผลปูอนกลับในระหว่างการเรียนรู้และการประเมินผลรวมหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน 

3.4.2.9 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ค าตอบ ความสามารถในการวิเคราะห์ค าตอบมี
ส่วนส าคัญในการออกแบบการโต้ตอบให้กับโปรแกรมเพือ่สร้างให้โปรแกรมการเรียนการสอนสามารถ
ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อในการฝึกปฏิบัติหรือการประเมินผลระหว่างเรียน 

 
สอดคล้องกับ อนิรุทธ์ สติมั่น (2550) สามารถอธิบายได้ดังนี้ กิจกรรมการเรยีนการสอน

ในแต่ละเนื้อหา สามารถด าเนินการเรียนการสอนตามกิจกรรมดังนี้ 
3.4.3.1 สร้างความสนใจในเนื้อหาวิชาประจ าหน่วย ใช้ข้อความ กราฟิกและรูปภาพ

ประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อเร้าความสนใจ 
3.4.3.2 แจ้งวัตถุประสงค์ประพฤติกรรมของหน่วยความรู้บนเว็บเพจ 
3.4.3.3 ช้ีแนวทางการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมสนับสนุน และสร้างเสริมทักษะในเว็บ

เพจด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น 
3.4.3.3.1 กิจกรรมการสนทนา (Chat) ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่าง

นักเรียนกับอาจารย์ 
3.4.3.3.2 กิจกรรมอภิปรายกลุ่มในเว็บเพจการอภิปราย (Discussion) เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันผ่านเว็บบอร์ด (Web Board) 
3.4.3.3.3 กิจกรรมตอบปัญหา ซึ่งสามารถถาม และตอบปัญหาได้ภายในเว็บเพจที่

ออกแบบไว้ส าหรับการถาม-ตอบ (FAQ) Webboard หรือ e-mail ซึ่งการตอบปัญหานั้น นักเรียนก็
สามารถตอบค าถามที่ตนเองทราบค าตอบได้ 

3.4.3.4 แนะน าให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรูด้้วยการค้นพบ
และสนับสนุนให้ผู้เรียนพฒันาศักยภาพในการเรยีนรู้อย่างเต็มทีโ่ดยโยงไปสู่การค้นหาข้อมูลในเว็บเพจ
ที่เป็นแหล่งข้อมูล (Resource) ซึ่งได้แก่ 
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3.4.3.4.1 โยงไปเว็บไซท์และแหล่งข้อมูลที่ให้บริการความรู้ข้อมูล สารสนเทศ 
3.4.3.4.2 โยงไปถ่ายโอนแฟูมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ให้บริการถ่ายโอนข้อมูล (FTP  

Server) 
3.4.3.4.3 โยงไปห้องสมุดเสมือน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อดูหนังสือสิ่งพิมพ์ 

อิเล็กทรอนิกส์วีดิทัศน์และสื่อการศึกษาประเภทต่างๆ 
3.4.3.5 เสนอกิจกรรม แบบฝึกหัดและการบ้าน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมทักษะการ 

เรียนด้วยตนเองการเรียนแบบร่วมมือ การท างานกลุ่ม การเรียนรายบุคคล ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางการเรียน โดยผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง 

3.4.3.6 ให้นักเรียนท ากิจกรรม และแบบฝึกหัดต่างๆ ส่งแฟูมงานให้กับผู้สอนทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และน าเสนอในเว็บเพจนักเรียน เพื่อให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่น าเสนอ เป็นการขยายฐานความรู้ให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งข้ึน 

3.4.3.7 อาจารย์ตรวจผลงานของนักเรียน แล้วส่งผลคะแนนและข้อมูลปูอนกลับทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเสนอแนะ
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้แกผู่้เรียนอย่างหลากหลายครูผู้สอน มี
บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาปลุกเร้าและเสริมแรงผู้เรียนให้ได้ค้นพบค าตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
รวมทั้งการร่วมท างานเป็นกลุ่ม ช้ีแนะน าแนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน  เป็น
รายบุคคล จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ความมีวินัย รับผิดชอบในการท างาน สามารถสรุปได้ว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงจะมีองค์ประกอบหลักในการจัดท าสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการ
สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านเครื่องมือทางอินเทอร์เน็ต  เช่น การใช้กระดานสนทนา 
(Webboard) การพูดคุยแบบประสานเวลา (Chat room) การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
และแหล่งเรียนรู้ภายนอก (External Link) ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการสื่อสารโดยมี
การให้แนวทางการเรียน แจ้งวัตถุประสงค์และการประเมินผลของกิจกรม เป็นต้น  

3.4.4 การประเมินผลการเรียนแบบอีเลิร์นนิง 
การประเมินผลการเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  มีลักษณะที่แตกต่างกับการ

เรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งข้ึนอยู่กับพื้นฐานความต้องการให้มีการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน ส าหรับการประเมินในแง่ของการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เว็บ ซึ่งจัดว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล วิธีในการประเมินผลสามารถท าได้ทั้ง
ผู้สอนประเมินผู้เรียนหรือให้ผู้ เรียนประเมินผลผู้สอน ซึ่งองค์ประกอบที่ใช้เป็นมาตรฐานจะเป็น
คุณภาพของการเรียนการสอน วิธีประเมินผลที่ใช้กันอยู่ในการประเมินผลมีหลายวิธีการ  แต่ถ้าจะ
ประเมินผลมีการเรียนการสอนโดยใช้เว็บก็ต้องพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมและทันกับเทคโนโลยีที่
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับเว็บซึ่งเป็นการศึกษาทางไกลวิธีหนึ่ง การประเมินผลแบบ
ทั่วไป ที่เป็นการประเมินระหว่างเรียน (Formative Evaluation) กับการประเมินรวมหลังเรียน
(Summative Evaluation) เป็นวิธีการประเมินผลส าหรบัการเรยีนการสอน โดยการประเมินระหว่าง
เรียนสามารถท าได้ตลอดเวลา ระหว่างมีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะท้อนของผู้เรียนและดูผลที่
คาดหวังไว้ อันจะน าไปปรับปรงุการสอนอย่างต่อเนื่องขณะที่การประเมินหลังเรียนมักจะใช้การตัดสิน
ในตอนท้ายของการเรียนโดยการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดผลตามจุดประสงค์ของรายวิชา การประเมิน
บทเรียนอีเลิร์นนิงต้องมีทั้งการประเมินลักษณะส าคัญเบื้องต้นคือ เป็นเว็บที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษา และเป็นเว็บที่ออกแบบอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการเพื่อการเรียนการสอน เพื่อช่วย
ในการตัดสินว่าบทเรียนอีเลริ์นนิงนั้นมีคุณภาพดี หรือมีประสิทธิภาพในการสอนหรอืไม่เพราะการแยก
ระหว่างการเป็นเว็บช่วยสอนกับการเป็นฐานข้อมูลเป็นเรื่องที่ต้องประเมินก่อนการประเมินบทเรียน   
อีเลิร์นนิงจึงมีทั้งการประเมินว่า ลักษณะทั่วไปของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่ดีควรจะเป็น โดยการประเมิน
เบื้องต้นของบทเรียนอีเลิร์นนิงจะต้องพิจารณาถึงเนื้อหาที่ ปรากฏอยู่ความน่าสนใจของบทเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเช่ือมโยง และรปูแบบทั่วไปของบทเรียน สิ่งที่ต้องระลึกอยู่เสมอคือ การออกแบบ
บทเรียน จะต้องเน้นที่ความต้องการของผูเ้รยีน โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานโดย 
แลนเบอร์เกอร์ (Landsberger, 1998) ได้น าเสนอไว้ดังนี้ 

3.4.4.1 หัวข้อของบทเรียนอเีลริ์นนิง 
3.4.4.2 เนื้อหา 
3.4.4.3 การสบืค้น (การเช่ือมโยง, ค าแนะน า, แผนผัง, เครือ่งมือสืบค้น ฯลฯ) 
3.4.4.4 ต าแหน่งที่อยู่ของเว็บ (URL) 
3.4.4.5 ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บ 
3.4.4.6 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (สัญลกัษณ์ของสถาบัน) 
3.4.4.7 เวลาที่ปรับปรงุครั้งล่าสุด 
3.4.4.8 หัวข้อข่าวสาร 
 
โซวอร์ด (Soward, 1997) ได้กล่าวถึงการประเมินการเรียนการสอนโดยใช้เว็บว่า จะต้องอยู่

บนฐานที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยให้นึกถึงเสมอว่าเว็บไซต์ควรเน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้สะดวก  ไม่
ประสบปัญหาติดขัดใด ๆการประเมินเว็บไซต์มีหลักการ ที่ต้องประเมินคือ 

3.4.4.1 การประเมินวัตถุประสงค์ (Purpose) จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ว่า เพื่ออะไร เพื่อ
ใคร และกลุ่มเปูาหมายคือใคร 



44 

 
3.4.4.2 การประเมินลักษณะ (Identification) ควรจะทราบได้ทันทีเมื่อเปิดเว็บเข้าไปว่า

เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ซึ่งในหน้าแรก (Homepage) จะท าหน้าที่เป็นปกในของหนังสือ (Title) ที่บอก
ลักษณะและรายละเอียดของเว็บนั้น 

3.4.4.3 การประเมินภารกิจ (Authority) ในหน้าแรกของเว็บจะต้องบอกขนาดของเว็บและ
รายละเอียดของโครงสร้างของเว็บ เช่น แสดงที่อยู่และเส้นทางภายในเว็บ และช่ือผู้ออกแบบเว็บ 

3.4.4.4 การประเมินการจัดรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design) ผู้ออกแบบ
ควรจะประยุกต์แนวคิดตามมุมมองของผู้ใช้ ความซับซ้อน เวลา รูปแบบที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ 

3.4.4.5 การประเมินการเช่ือมโยง (Links) การเช่ือมโยงถือเป็นหัวใจของเว็บ เป็นสิ่งที่จ าเป็น
และมีผลต่อการใช้ การเพิ่มจ านวนเช่ือมโยงโดยไม่จ าเป็นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ควรใช้เครื่องมือ
สืบค้นแทนการเช่ือมโยงที่ไม่จ าเป็น 

3.4.4.6 การประเมินเนื้อหา (Content) เนื้อหาที่เป็นข้อความ ภาพ หรือเสียง จะต้อง
เหมาะสมกับเว็บและให้ความส าคัญกับองค์ประกอบทุกส่วนเท่าเทียมกัน 
 

เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) 
 

มนุษย์มีศักยภาพและกระบวนแสวงหาความรู้แตกต่างกันออกไป ซึ่งเรียนรู้จาก น าไปสู่
การค้นพบ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ช่วยให้แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก สร้างเครื่องทุ่นแรง แม้กระทั่งสร้าง
เครื่องจักรที่มีความสลับซับซ้อนได้ การศึกษาเรื่องการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโดยเปรียบคอมพิวเตอร์
เปรียบคอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) มุ่งเน้นที่เครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool) โดยใช้ฐานการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมไปถึงซอฟท์แวร์ แอปพลิเคช่ัน และ 
การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่มีการโต้ตอบซึ่งกันและกัน รวมไปถึงผลที่ได้จากบริบทการเรียนรู้ของมนุษย์ 
โดยให้ความส าคัญกับการใช้งานและผลที่ได้จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเช่ือ
ว่าเทคโนโลยีที่มีผลต่อการรับรู้ในระดับพื้นฐานคือ สื่อ (Media) แต่กลับมีการมองว่าสื่อมีผลท าให้เกิด
การเรียนรู้ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามสื่อยังเป็นเครื่องมือที่ส่งผ่านทั้งข้อมูลข่าวสาร 
(Information) สื่อสารองค์ความรู้ (Communicators of knowledge) หรือ ถ่ายทอดวิชาความรู้
ให้กับนักเรียน (Tutors of students)  จึงเช่ือได้ว่า เทคโนโลยีเปรียบได้กับการสื่อสารการสอน 
(Technology as instructional communications) 

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล แหล่งความรู้ ถือเป็นหนึ่งในการ
สื่อสารทางการศึกษา (Educational communication) การถ่ายทอดจะออกมาในรูปแบบการสง่สาร
ในลักษณะระบบสัญลักษณ์ (Symbol system) ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายทั้งในลักษณะและ
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รูปแบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สร้างกระบวนเรียนรู้ในการแปลงสาร (Encode) การส่งสาร (Conceive) 
การวิเคราะห์ (Analyzed) และการออกแบบ (Design) 

ซึ่งการศึกษาน้ีจะท าให้เข้าใจความแตกต่างของเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) 
ซึ่งจะช่วยในการรับรู้ กระตุ้นแนวความคิด สร้างกระบวนการคิด การน าเสนอองค์ความรู้ พร้อมการ
แก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ
ทางปัญญา (Cognitive Tool) ซึ่งมีหลาหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างภาษาที่ใช้ในยุคแรกคือ LOGO 
ซึ่งน าไปสู่การศึกษาในช่วงต่อๆมาและพบว่าการศึกษาได้อธิบายรูปแบบของเครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool) ที่หลากหลายยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างสื่อสารสนเทศ (Multimedia/Hypermedia 
construction software),เครือข่ายความเช่ือมโยง (Semantic networks) ระบบอัจฉริยะ (Expert 
systems) รวมไปถึงระบบฐานข้อมูล (Database) โปรแกรมค านวณ (Spreadsheet) ที่มีการน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย 
 
คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) 
 

การศึกษาในด้านนี้ช้ีให้เห็นว่าสื่อและเทคโนโลยีเป็นช่องทางในการสื่อสารทางการศึกษา 
(Educational communication) ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในด้านการใช้สื่อเครื่องมือทาง
ปัญญา และสิ่งแวดล้อมด้านการเรียนรู้ พร้อมกับการประยุกต์ใช้หรือพัฒนาให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การกระบวนการทางความคิด หรือการรับรู้ในระดับที่สูงข้ึนไปไม่ว่าจะเป็น 

1. ฐานข้อมูล (Databases) ช่วยในรวบรวมข้อมูล สร้างกระบวนความคิดอย่างเป็น 
ระบบ เพื่อใช้การวิเคราะห์ ประเมินผล น าไปสู่การพัฒนาต่อไป เช่น ฐานข้อมูลกรุ๊ปเลือด จะท าให้
ทราบว่าแต่ละคนมีกรุ๊ปเลือดใด เมื่อจ าเป็นต้องใช้เลือด หรือบริจาคเลือดสามารถขอความอนุเคราะห์
ไปยังผู้นั้นได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

2. โปรแกรมค านวณ (Spreadsheets) ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เช่น การค านวณเกรดของผู้เรียนจะท าได้อย่างรวดเร็วและแม่นย าย่ิงข้ึน อีก
ทั้งช่วยในการหาค่าการวัดผลประเมินผลได้อย่างถูกต้อง และไปข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เครือข่ายความเช่ือมโยง (Semantic networks) 
4. ระบบอัจฉริยะ (Expert systems) 
5. โครงสร้างสื่อสารสนเทศ (Multimedia/Hypermedia construction software) 
6. การโต้ตอบโดยใช้ฐานของคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Conferencing) 
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7. โครงสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Collaborative knowledge  

construction environments)  
8. ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer programming languages) Basic, PASCAL,  

LOGO, PROLOG 
9. โลกย่อส่วน (Micro worlds) 
ในระยะหลังคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากข้ึน มีการประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบสื่อสารการสอนอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สร้างฐานข้อมูล โปรแกรมค านวณเพื่อ
การเรียนรู้ เช่น การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Aided Design (CAD)) โดยหากมี
การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาพัฒนาการรับรู้ได้เป็น
อย่างดี แต่พบว่ามีส่วนหนึ่งที่ล้มเหลวเนื่องจากการผู้เรียนรู้ยังขาดองค์ความรู้ และไม่เข้าใจจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่แท้จริง เช่น ผู้เรียนใช้โปรแกรม หรือสื่อช่วยสอนในกิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ เป็นต้น รวมไปถึงผู้ถ่ายทอดยังไม่เข้าใจ และขาดความช านาญในการใช้สื่ออย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 
การใช้เครื่องมือทางปญัญา (Cognitive Tool) 
 

เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) จะเช่ือมโยงการเรียนรู้ใช้เชิงทฤษฎีคอนสตรัก  
ติวิสและหลักการอื่นที่เกี่ยวข้องจะช่วยสนับสนุนในการเลือกใช้หรือตัดสินใจใช้เครื่องในการถ่ายทอด
องค์ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม แม้ที่ผ่านมาหลายนวัตกรรมจะไม่ได้ผลลพัธ์อย่างที่ต้องการและเป็น
อุปสรรคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีองค์ความรู้ที่เกิดจากโครงสร้างทางความคิด โดยไม่ใช่การคัดลอกความคิด ซึ่งเป็น
การน าแนวความคิดหรือองค์ความรู้มาต่อยอดและประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนเข้าใจ
สามารถให้ความเห็นและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม 

2. ผู้ออกแบบเปรียบเหมือนผู้เรียน กล่าวคือผู้ถ่ายทอดย่อมมีการเรียนรู้และเปิดรับ
แนวความคิดต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน 

3. ผู้เรียนเปรียบเสมือนผู้ออกแบบ กล่าวคือ ผู้ เรียนสามารถน าประสบการณ์ 
แนวความคิด องค์ความรู้ น าเสนอ พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์เรยีนรู้
ร่วมอีกทางหนึ่ง 

4. มีการถ่ายทอดประสบการณ์และการสะท้อนแนวความคิด 
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5. มีผลของการเรยีนรู้จากเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาแนวความคิดใช้กบั

บริบทที่เหมาะกับกับการเรียนรู้ 
6. ให้ความหมายที่เข้าใจง่าย เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ผู้เรียน

สามารถสร้างแนวคิดใหม่ๆได้อย่างเปิดกว้าง 
7. เมื่อขาดการวางแผน ทักษะในการใช้เทคโนโลยีแล้วจะท าให้เครื่องมือที่เป็นอัจฉริยะ 

ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
8. สร้างกระบวนการการถ่ายทอดแนวความคิดโดยอาศัยพื้นฐานแนวความคิดและการ

เรียนรู้ของผู้เรียนเอง 
9. เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) สร้างผลกระทบเป็นอย่างมากเมื่อ

ประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม และกระตุ้นให้ผู้เรียนออกแบบพร้อมน าเสนอองค์
ความรู้แก่ผู้อื่นได้ อีกทั้งสามารถสะท้อนแนวความคิดและให้ความหมายสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ความหมายของเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้ในการศึกษาหลากหลายวิธี โดยเฉพาะการน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันเมื่อ
เทียบกับสื่อชนิดอื่นทั้งหมด หากพิจารณาตามการใช้งานของผู้เรียนแล้ว เราสามารถแบ่งลักษณะของ
การใช้คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี ้

รูปแบบที่ 1 การเรียนจากคอมพิวเตอร์ (Learning from Computer) ซึ่งเป็นรูปแบบ
ดั้งเดิมที่มีมานาน โดยได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ผู้เรียนจะเรียนจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาแทนหรือเสริมครูผู้สอน สื่อในรูปแบบนี้ที่เราคุ้นเคย
กันดีก็คือสื่อประกอบการบรรยาย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เลิร์นนิ่งอ๊อบเจ็ค ( Learning 
Object) ซึ่งออกแบบวิธีการน าเสนอเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับการถ่ายทอดจากครูผู้สอนในห้องเรียน 

รูปแบบที่ 2 การเรียนกับคอมพิวเตอร์ (Learning with Computer) เป็นแนวคิดใหม่ที่
เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม
และกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์คอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนของผู้เรียน โดยท าหน้าที่เป็น
เครื่องมือที่ช่วยการวิเคราะห์ เข้าถึงและตีความข้อมูล รวมทั้ งจัดระบบโครงสร้างความรู้ของผู้เรียน 
ลักษณะเช่นน้ีคอมพิวเตอร์จะกลายเป็น “เครื่องมือทางปัญญา” ที่จะช่วยกระบวนการคิดของผู้เรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน นักการศึกษากล่าวว่าเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้โดยผู้เรียนเพื่อ
อธิบายสิ่งที่พวกเขารู้ กระบวนการนี้จะท าให้พวกเขาเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
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Thinking) และการเรียนรู้ระดับสูง (Higher-order Learning) ในสิ่งที่พวกเขาก าลังศึกษา หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ เครื่องมือเหล่านี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารู้และเรียนรู้ในวิธีที่มี
ความหมายและแตกต่างออกไป (Jonassen  and Yueh, 1998; Reeves, 1999) 

นักวิชาการต่างประเทศได้นิยามความหมายของเครื่องมือทางปัญญาไว้หลายท่าน เช่น 
Pea (1985) กล่าวว่า “เครื่องมือทางปัญญาเป็นเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการจัดกระท ากระบวนการทางปัญญา (Cognitive Processing)” ในขณะ
ที่ Kommers, Jonassen and Mayes (1992) ได้เสริมว่า “เครื่องมือทางปัญญาจะช่วยขยายกรอบ
ความคิดของผู้เรียนโดยเอาชนะข้อจ ากัดทางด้านการคิด รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างวิธีการคิดของผู้เรียน”ความหมายที่แท้จริงแล้ว เครื่องมือทางปัญญาไม่ได้หมายถึง
คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงแนวคิดและวิธีการอื่นที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคิดของผู้ที่
ใช้ ดังเช่น Jonassen and Reeves (1996) ให้ความหมายว่า “เครื่องมือทางปัญญา คือเทคโนโลยีใด
ก็ตามที่ช่วยพัฒนาพลังทางปัญญา (Cognitive Powers) ของผู้เรียนในการคิด การแก้ปัญหา และการ
เรียนรู้” เช่นเดียวกับที่ Shim and Li (2006) กล่าวว่า “เครื่องมือทางปัญญา คือ เครื่องมือทาง
คอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อท าหน้าที่เสมือนผู้ร่วมงานทาง
ปัญญาของผู้เรียนเพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและอ านวยความสะดวกการเรียนรู้อย่างมีความหมาย” 
ส าหรับในประเทศไทย ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) ให้ความหมายว่า“เครื่องมือทางปัญญาเป็นทั้ง
ความคิดและเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยขยายต่อเติมหรือจัดองค์ประกอบความรู้ใหม่ ช่วยให้
ผู้เรียนก้าวพ้นขอบจ ากัดของความคิดและช่วยสนับสนุนการรื้อโครงสร้างวิธีการคิดของผู้เรียนได้ใหม่ 
รวมทั้งช่วยสนับสนุนกระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนด้วยจัดการงานที่ซ้ าซากน่าเบื่อแทนผู้เรียน ท า
ให้ผู้เรียนมีอิสระและเวลามากพอที่จะมุ่งกับความคิดข้ันสูงช่วยผู้เรียนในการสร้างสมมติฐานและ
ทดสอบในบริบทของการแก้ปัญหา” 
 
ความส าคัญของเครื่องมือทางปัญญาต่อการเรยีนการสอน 

 
เครื่องมือทางปญัญามีความส าคัญอย่างไร เรามาพิจารณาจากที่ Jonassen (1996 อ้าง

ถึงใน พรรณราย เทียมทัน, 2545) ได้กล่าวถึงเหตุผลส าคัญ 2 ด้าน ที่สมควรจะน าเครื่องมือทาง
ปัญญามาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี ้ 

1. เหตุผลทางทฤษฎีเครื่องมือทางปัญญาจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวการสร้าง
ความรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพเพิ่มข้ึนจากการสร้างความรู้ของตนเองมากกว่าการซึมซับจาก
ความรู้ของผู้สอน การเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้มีลักษณะส าคัญคือ เป็นการสร้างความรู้ด้ วย
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ตนเองโดยตรง (Active) มีการสะสมความรู้ (Accumulation) มีการบูรณาการ (Integration) มีการ
แสดงออก (Reflective) มีจุดมุ่งหมายน าทาง (Goal Directed) และมีความมุ่งหวังที่แน่ชัด 
(Intentional) โดยมีรายละเอียด คือ  

1.1 การสร้างความรู้ (Knowledge Construction) ตามแนวคิดของทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสม์วิธีการสร้างความรู้ของผู้เรียนจะข้ึนอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้มาแล้ว ซึ่งก็
คือประสบการณ์ที่พวกเขามี ผู้เรียนจะจัดระบบระเบียบประสบการณ์เข้ากับโครงสร้างความรู้และ
ความเช่ือที่เขาใช้ในการแปลความหมายสิ่งต่างๆ และเหตุการณ์ที่เขาได้พบในความเป็นจริง เครื่องมือ
ทางปัญญาจะเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยผู้เรียนจัดระบบระเบียบและสร้างตัวแทนสิ่งที่พวกเขารู้ 

1.2 การคิดอย่างไตร่ตรอง (Reflective Thinking) คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ช่วย
สนับสนุนการคิดอย่างไตร่ตรอง ท าให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้ว และสนับสนุน
การสร้างสิ่งที่เรารู้ คอมพิวเตอร์จะท าให้ผู้ใช้ได้สร้างความรู้ใหม่โดยการเพิ่มสิ่งที่เป็นตัวแทนความรู้
ใหม่ ปรับแต่งของเดิมและเปรียบเทียบของใหม่กับของเก่า เครื่องมือทางปัญญาจะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนใช้
เพื่อสนับสนุนการคิดแบบไตร่ตรองทีเ่ป็นบริบทของการเรียนรูอ้ันจะน าไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ในที่สุด 

2. เหตุผลทางการศึกษา การน าเครื่องมือทางปัญญามาใช้ในการศึกษา ก็ เพื่อ
จุดมุ่งหมายต่อไปนี้ 

2.1 ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกระท าทางปัญญา (Cognitive Processing Tools) 
ในระยะหลังๆ ระบบการเรียนมุ่งเน้นไปในแนวพุทธิปัญญามากข้ึน จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา
ของผู้เรียนและมุ่งไปที่ตัวผู้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีความหมาย ท าให้เกิดการศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างความรู้ของผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่ให้เข้ากับ
ความรู้ เดิมที่มีอยู่ได้ดีข้ึน และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่นั้นเข้ากับสถานการณ์ได้ ซึ่งนอกจากการ
ออกแบบระบบการเรียนให้ช่วยส่งเสริมการคิดของผู้เรียนได้แล้ว ยังสามารถใช้เครื่องมือทางปัญญาที่
มีประสิทธิภาพเข้าไปสนับสนุนการคิดอย่างมีความหมายได้ 

2.2 การเป็นเครื่องมือที่ไม่มีความฉลาด ((Un) intelligent Tools) บทบาทที่
เหมาะสมส าหรับคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือส าหรับครูหรือผู้เช่ียวชาญ แต่ควรจะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยขยายความคิดหรือกระบวนการทางปัญญา คอมพิวเตอร์ควรจะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่
ไม่ฉลาด โดยที่ต้องข้ึนอยู่กับผู้เรียนที่จะเตรียมความคิดนั้นเองไม่ใช่คอมพิวเตอร์เป็นผู้จัดการ ซึ่ง
หมายความว่า การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมการเรียนนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้เรียนเอง ส่วนคอมพิวเตอร์จะเปน็ตัวกระตุ้นทีม่ีศักยภาพมากพอที่จะเอื้อใหเ้กิดทักษะเหล่าน้ีโดยการ
สันนิษฐานว่าผู้เรียนใช้วิธีนี้ในการส่งเสริมการแสดงออก การอภิปรายและการแก้ปัญหา 
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2.3 ใช้เป็นเครื่องมือร่วมกันท างานทางปัญญา (Cognitive Partnership Tools) 

คอมพิวเตอร์อาจจะท าหน้าที่เป็นเทคโนโลยีทางปัญญา (Cognitive Technologies) ส าหรับการ
ขยายเพิ่มความคิดและการจัดระบบระเบียบใหม่ในวิธีการคิดของผู้เรียน ยิ่งไปกว่านั้นคอมพิวเตอร์
สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ร่วมงานทางพุทธิปัญญาในการด าเนินงานร่วมกัน ผู้เรียนจะรับผิดชอบในการ
เรียกใช้ (Recognize) ข้อมูลและตัดสินใจเลือกข้อมูล แล้วจึงจัดระบบระเบียบข้อมูล ในขณะที่
คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่ค านวณ เก็บและดึงข้อมูลออกมา 

 
รูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องมอืทางปัญญา 

 
1. จ าแนกตามหน้าที่การท างาน ตามแนวคิดของ Lajoie (1993 อ้างถึงใน Liu, 

Williams and Pedersen, 2002) ที่กล่าวว่าเครื่องมือทางปัญญาเป็นเครื่องมือใดก็ตามที่ท าหน้าที่
ช่วยผู้เรียนให้บรรลผุลส าเร็จในกิจกรรมทางปัญญา (Cognitive Tasks) ซึ่งสามารถจ าแนกตามการท า
หน้าที่ได้ 4 รูปแบบ คือ 

1.1 เครื่องมือช่วยแบ่งเบาภาระทางปัญญา (Cognitive Load) ตัวอย่างเช่น ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Database) และระบบค้นหา (Search Engine) บ่อยครั้งที่เมื่อผู้สอนมอบหมาย
ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม มักจะพบว่าผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการหรือสับสนกับข้อมูลมากมายที่ค้นพบทั้งที่มี
ประโยชน์และไม่มีประโยชน์ (Hill et al., 2003) การน าฐานข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บเฉพาะข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบค้นหาทีม่ีประสทิธิภาพเข้ามาช่วยสนับสนุนผูเ้รยีนจะช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางปัญญาของผู้เรียนโดยเฉพาะความจ า (Memory) และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ผู้เรียนได้น าพื้นที่ทางปัญญาไปใช้ส าหรับการคิดระดับสูง 

1.2 เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Processes) โดยจะช่วย
ผู้เรียนในการรวบรวมและจัดระบบข้อมูล ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสมุดบันทึก (Notebook) ที่ช่วย
ผู้เรียนในการจัดเก็บความรู้ส าคัญที่เป็นประโยชน์ ซึ่งควรออกแบบโปรแกรมที่ห้ามท าการคัดลอกและ
วาง (Copy & Paste) เพื่อให้ผู้เรียนต้องใช้ความคิดในการจัดระบบข้อมูลเพื่อบันทึก ตัวอย่าง
เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการทางปัญญาที่น่าสนใจอีกรูปแบบ คือ โปรแกรมเขียนแผนผังหรือ
ไดอะแกรม (Map Tools) ที่ช่วยผู้เรียนสร้างแบบจ าลองผังความคิดของตนซึ่งนอกจากจะสะดวกและ
ช่วยให้เห็นภาพผังความคิดได้อย่างชัดเจนแล้ว ยังท าให้ง่ายต่อการวางแผนและปฏิบัติงานในข้ันต่อๆ 
ไปที่ผู้เรียนอาจรื้อหรือปรับโครงสร้างความคิดใหม่ได้ง่าย 
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1.3 เครื่องมือช่วยผู้เรียนในกิจกรรมที่เข้าถึงได้ยาก (Out-of-reach Activities) ซึ่ง

กิจกรรมดังกล่าวมีความยุ่งยากมากหากลงมือปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น โปรแกรม
สร้างต้นแบบ (Probe Builder) ส าหรับให้ผู้เรยีนสรา้งแบบจ าลองเครื่องมือหรอืสิ่งประดิษฐ์ โปรแกรม
ห้องปฏิบัติการเสมือน (Virtual Lab) ซึ่งปราศจากอันตราย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และทดลองได้ซ้ าแล้วซ้ า
อีก 

1.4 เครื่องมือช่วยผู้เรียนในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ที่ผู้เรียน
สามารถปูอนข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตนค้นคว้า ตัวอย่างเช่น 
โปรแกรมวิเคราะห์การแก้ปัญหา (Solution Form) ซึ่งจะค านวณและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
แก้ไขปัญหา ช่วยแสดงแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน เป็นการสนับสนุนความสามารถในการท าโครงงานสืบสวน ทดสอบสมมติฐานในสิ่งที่ปฏิบัติได้
ยากในช้ันเรียนปกติ 

2. จ าแนกตามกระบวนการประมวลสารสนเทศ  Iiyoshi, Hannafin and Wang 
(2005) ได้จ าแนกเครื่องมือทางปัญญาตามข้ันตอนของกระบวนการประมวลสารสนเทศ 
(Information Processing) ออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 

2.1 เครื่องมือค้นหาข้อมูล ( Information Seeking Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วย
สนับสนุนผู้เรียนในการค้นหา และเรียกใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการน ามาใช้งาน โดยมีรูปแบบการ
ค้นหาข้อมูลที่หลากหลายส าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะหรือความต้องการแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 
เครื่องมือค้นหาด้วยค าส าคัญ (Keyword Search) เครื่องมือค้นหาข้ันสูง (Advance Search) เป็นต้น 

2.2 เครื่องมือน าเสนอข้อมูล ( Information Presentation Tools) เป็นเครื่องมือที่
ช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการคัดเลือกข้อมูลที่ค้นพบ โดยจัดโครงสร้างและรูปแบบการน าเสนอที่เอื้อต่อ
การตัดสินใจและตีความ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางปัญญา (Cognitive Load) ของผู้เรียนโดย
น าเสนอเฉพาะข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและคัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป ตัวอย่างเช่น 
ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Database) เป็นต้น 

2.3 เครื่องมือจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization Tools) เป็นเครื่องมือที่
ช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการสร้างกรอบแนวคิดของความรู้ โดยช่วยผู้เรียนในการจัดโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ค้นพบเพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการจัดการและขจัดความซับซ้อนของงานที่
ไม่มีความจ าเป็น รวมทั้งสนับสนุนความสามารถทาง Metacognitive ของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น 
เครื่องมือสร้างผังความคิด (Concept Map) เครื่องมือจดบันทึก (Notebook Tools) เป็นต้น 

2.4 เครื่องมือบูรณาการความรู้ (Knowledge Integration Tools) เป็นเครื่องมือที่
ช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการเช่ือมโยงความรู้ใหมก่ับความรูเ้ดิมทีม่ีและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกัน
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ด้วยการช่วยผู้เรียนสร้างและทดสอบสมมติฐานที่ใช้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น เครื่องมือจ าลอง
สถานการณ์ (Simulation Tools) เป็นต้น 

2.5 เครื่องมือสร้างความรู้ (Knowledge Generation Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วย
สนับสนุนผู้เรียนในการสะท้อนกระบวนการและกลยุทธ์การสร้างความรู้ของตนเอง ผ่านการน าเสนอ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและมีความหมาย ตัวอย่างเช่น เครื่องมือสร้างงานน าเสนอ 
(Presentation Generation Tools) เป็นต้น 

3. จ าแนกตามลักษณะของโปรแกรม Jonassen (2006) ได้สรุปเครื่องมือทางปัญญาที่
ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในห้องเรียน ได้ดังนี้ 

3.1 ฐานข้อมูล (Database) มีประโยชน์ส าหรับเสริมการเรียนรู้ของเนื้อหาวิชาที่มี
รายละเอียดมาก เช่นภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการจัดเก็บและเรียกใช้
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งช่วยผู้เรียนในสร้างสิ่งที่ตนเองรู้เพื่อเอื้อต่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น 
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems: DBMSs) เครื่องมือสืบค้น (Search 
Engine) เป็นต้น 

3.2 ผังความคิด (Concept Map) เป็นเครื่องมือที่กระตุ้นการสร้างความรู้ที่มนุษย์เก็บ
ไว้ในจิตใจ โดยจ าลองโครงสรา้งความรู้ทีอ่ยู่ในใจของมนุษย์ ช่วยการวางแผนผลผลิตอื่นๆ ตัวอย่างเช่น 
โปรแกรมเขียนแผนผังและโปรแกรมส าหรับการสร้างผังความคิดโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 
Inspiration, Cmap Tools เป็นต้น 

3.3 ตารางค านวณ (Spreadsheets) เป็นระบบจัดเก็บ รวบรวมตัวเลข และการ
ค านวณ ช่วยให้การประมวลผลที่เกี่ยวกับการจัดเก็บตัวเลขง่ายต่อการใช้งานและการปรับปรุง 
สนับสนุนการตรวจสอบย้อนหลัง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ในรูปแบบของการ
ท านายสิ่งที่จะเกิดข้ึน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ได้ผลมากที่สุดในการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ 
เครื่องมือประเภทนี้มีหน้าที่พื้นฐาน 3 ประการคือ จัดเก็บ (Storing) ค านวณ (Calculating) และ
น าเสนอ (Presenting) สารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ตารางค านวณส าเร็จรูปในโปรแกรม Excel เป็นต้น 

3.4 เครื่องมือจ าลองสถานการณ์ (Simulation Tools) น าเสนอแนวคิดที่เป็น
นามธรรมให้ออกมาเปน็รูปธรรม เพื่อช่วยผู้เรียนในการใช้ระบบประสาทการรับรู้ (Sensory System) 
ได้สูงสุด สนับสนุนความสามารถในการท าโครงงานสืบสวน ( Investigative Projects) โดยท าหน้าที่
เป็นฐานช่วยเหลือ (Scaffolds) ผู้เรียนให้ท าโครงงานได้ส าเร็จ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและแสดงแนวคิดที่
อาจไม่สามารถท าได้ในช่องทางอื่น ตัวอย่างเช่น โปรแกรมจ าลองงานวิจัยทางเคมีที่ ช่ือว่า Mac 
Spartan เป็นต้น 
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3.5 การประชุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Structured Computer Conference) ซึ่งมี 2 

รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) และแบบประสานเวลา 
(Synchronous) ซึ่งช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการสร้างความรู้ของตนเอง ตัวอย่างเช่น Email, Bulletin 
board, Discussion board, Blog, Wiki เป็นต้น 
 
บทบาทและหลักการของการออกแบบและการใช้งาน 
 

เครื่องมือทางปญัญาที่ใช้ในการออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้มีความส าคัญในการ
ส่งเสริมการเรียนในแต่ละช่วง และจะสามารถพฒันาความรูไ้ด้เป็นล าดับข้ัน ซึ่งจะเอื้อตอ่การจัดการ
เรียนรู้การสอน และการส่งเสริมพฒันาการด้านปัญญาของผูเ้รียน ประกอบด้วยเครื่องมือทางปัญญา 
5 ประเภท ได้แก ่

1. เครื่องมอืที่ใช้ในการหาสารสนเทศ (Information Seeking Tools) 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนผูเ้รยีนในการค้นหา และเรียกใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการ

น ามาใช้งาน สนับสนุนให้การดึงความรู้ใหม่และที่มีอยู่มาเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการค้นหาข้อมูลที่
หลากหลายส าหรับผู้ เรียนที่มีลักษณะหรือความต้องการแตกต่างกันพร้อมกับสนับสนุนในการ
ตรวจสอบข้อมูลของพวกเขาที่ก าลังมองหากิจกรรม โดยมีโปรแกรมหรือแหล่งเรียน อาทิ Wikipedia, 
Google search, Bing search เป็นต้น 

2. เครื่องมอืน าเสนอสารสนเทศ (Information Presentation Tools)    
เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการน าเสนอสารสนเทศในข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมา 

ซึ่งช่วยในการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล น าเสนอเฉพาะข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
และเอื้อต่อการตัดสินใจในการน าข้อมูลมาใช้หรือน าเสนอ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางปัญญา 
เครื่องมือเป็นจัดอยู่ในการน าเสนอสารสนเทศ อาทิ MongoDB, Evernote, Pinterest, Ultimedia 
Database เป็นต้น 

3. เครื่องมอืการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Organization Tools) 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการสร้างกรอบแนวคิดของความรู้ และช่วยให้

ผู้เรียนที่จะตีความเช่ือมต่อและการจัดระเบยีบข้อมลูเป็นตัวแทนของความหมาย พร้อมส่งเสริมการจดั
โครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไดค้นพบเพื่อให้ง่ายต่อระบวนการจัดการและขจัดความ
ซับซ้อนของงานที่ไมมีความจ าเป็น อาทิ Mind map, CmapTools, Concept Map เป็นต้น 

4. เครื่องมอืบรูณาการความรู้ (Knowledge Integration Tools) 
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เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม และ

อ านวยความสะดวกในแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในแนวคิดได้ที่ส าคัญได้ 
พร้อมช่วยให้ผู้เรียนในการตรวจสอบข้ันตอนการสร้างความรู้ เช่น เ ดียวกับสถานะความรู้ อาทิ 
AnyLogic, Time Engineers, Simulation เป็นต้น 

5. เครื่องมอืสร้างความรู้ (Knowledge Generation Tools) 
เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการและการสร้างความรู้ พร้อมทั้งสะท้อนกระบวนการ

และกลยุทธ์การสร้างความรูของตนเอง และสนับสนุนมุมมองของหลายคนและหลายค ากริยาของ
ความรู้ช่วยให้ผู้เรียนเลือกกลยุทธ์หรือสร้างวิธีการที่แตกต่างกันในรูปแบบการน าเสนอความรูใหม่ที่ได
รับในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและมีความหมาย อาทิ Prezi, Keynote, Voice memo, app on iPhone, 
Presentation Generation Tools เป็นต้น 
 

การเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning) 
 

วิธีการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการน ากิจกรรมการเรียนรู
รวมกันเขามาใชบนเครือขายคอมพิวเตอร ก็ชวยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียน
เพิ่มข้ึน ศึกษาในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน รวมถึง
แหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อร่วมกันสร้างช้ินงาน และน าเสนอผลงานเพื่อศึกษาร่วมกัน มีการแสดงความ
คิดเห็น การอภิปราย การวิจารณ์เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนความรู้  
ความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
 
ความหมายของการเรียนรู้ร่วมกัน  
 

 สตีเฟน (Stephen, 1992) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้ร่วมกันกคื็อ การสอนที่เน้นให้
ท ากิจกรรมร่วมกนัในลักษณะกลุม่ โดยสมาชิกของกลุ่มจะช่วยกันเรยีนรู้เพื่อใหบ้รรลุเปูาหมายที่วางไว้  

 บอลค์คอม (Balkcom, 1992) ได้อธิบายว่า การเรียนรู้ร่วมกันหมายถึง กลยุทธ์ในการ
สอนที่ประสบความส าเร็จในลักษณะของกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละคนจะมีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน
โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการเรยีนรู้และเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่จะมี
หน้าที่รับผิดชอบในการเรียนรู้เท่านั้น แตย่ังต้องช่วยถ่ายทอดการเรียนรู้ไปยังเพื่อนในกลุ่มด้วย 

 สุพิน  ดิษฐสกุล (2539) ได้อธิบายว่า เป็นวิธีการเรียนแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
อยู่ในสถานการณ์ที่ตนเองเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสนใจ วิธีการนี้นักการศึกษา
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ในต่างประเทศได้ศึกษาวิจัยและน ามาใช้ในห้องเรียนเมื่อประมาณ 10  ปีที่ผ่านมา เป็นวิธีการเรียนที่
สอดคล้องกับปรัชญา Constructivism ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากช้ินงาน หรือท าโครงงาน 
(Project Based Education) 

 อรพรรณ  พรสีมา (2540) ได้อธิบายว่า เป็นวิธีการเรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้  
ความสามารถแตกต่างกันแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม 
ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กัน
และกัน คนที่เก่งกว่าจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จ
ของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม  

สรุปได้ว่า การเรียนรู้ร่วมกัน คือ วิธีการเรียนที่ผู้เรียนมาเรียนและท ากิจกรรมร่วมกัน
เป็นกลุ่มโดยร่วมกันเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 
การเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนแบบร่วมมือ  

  
 เนื่องจากการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นวิธีการเรียนที่มีลักษณะที่

ใกล้เคียงกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  ดังนั้น จึงต้องมีการให้รายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะของการเรียนแต่ละแบบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและปูองกันการใช้งานอย่างสับสน 
ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของการเรียนทั้งสองรูปแบบ  ซึ่งได้แก่ 
Rockwood (1995), Cooper and Robinson (1997), Smith and McGregor (1992), Bruffe 
(1995), Johnson and Johnson (1998), Brody and Davidson (1998), Panitz (2001)  
สังเคราะห์ได้ดังนี้ 

Collaborative Learning 
1. การเรียนแบบกลุ่มเล็ก 
2. การปฏิบัติงานกลุ่ม 
3. การค้นพบความรู้ 
4. การแลกเปลี่ยนความรู้ 
5. การสร้างความรู้จากสังคม 
6. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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7. เป็นการเรียนแบบเปิดกว้าง 
8. เน้นกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์ 
9. กระบวนการเรียนเป็นธรรมชาติ 
10. ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ 
11. พัฒนาความรู้ความสามารถตัวผู้เรียนอย่างเต็มที่  

Cooperative Learning 
1. การเรียนแบบกลุ่มเล็ก 
2. การปฏิบัติงานกลุ่ม 
3. การค้นพบความรู้ 
4. การแลกเปลี่ยนความรู้  
5. ความรู้ในระดับพื้นฐาน  
6. ค่อนข้างเป็นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง  
7. เป็นการเรียนค่อนข้างมีขอบเขต  
8. เน้นผลงานที่เป็นช้ินงาน  
9. กระบวนการเรียนมีโครงสร้างเป็นระบบ 
10. ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ พัฒนาความรู้ความสามารถตัว ผู้เรียนใน    

ระดับหนึ่ง 
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2543) ได้เปรียบเทียบลักษณะของ Collaborative Learning 

และCooperative Learning ไว้ดังนี้  Collaborative Learning เป็นการเรียนที่เน้นการแบ่งผู้เรียน
ออกเป็นทีมที่ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน รับผิดชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งการเรียนจะเน้นการ
ค้นคว้า จัดท า แล้วน าเสนอถ่ายทอดเนื้อหาให้กลุ่มอื่น ๆ ผู้เรียนมีบทบาทเหมือนผู้สอน   ส่วน 
Cooperative Learning เป็นการเรียนที่เน้นการแบ่งผู้เรียนออกเป็นทีมที่มีจ านวนเท่า ๆ กัน ใน
ระดับความสามารถที่แตกต่างกัน คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน ซึ่งจะเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มด้วยรูปแบบที่ผู้สอนก าหนด เช่น การผลัดกันพูด การระดมสมอง ร่วมกันคิด ผู้สอน
มีบทบาทเป็น Teacher Center 

การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) เป็นมากกว่าการร่วมมือกัน 
(Cooperation) ซึ่งการร่วมมือกันเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ประสบผลส าเร็จด้วยกันในเรื่อง ความรวดเร็ว
กว่า ดีกว่า งานแต่ละคนน้อยกว่า เป็นต้น การเรียนรู้ร่วมกัน  (Collaborative learning) หมายถึง
กระบวนการทั้งหมดในกระบวนการเรียนรู ้ผู้เรยีนสอนเพื่อนทุกคนในกลุ่ม และครูสอนผู้เรียน เป็นต้น 
เพื่อความเข้าใจในประเด็นนักเรียนสอนครู ขอยกตัวอย่างประกอบคือ  ในการท าวิจัยของผู้เรียนที่
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ประเด็นศึกษาแตกต่างไปจากเรื่องที่ครูได้ศึกษาเรียนรู้มาก่อน ครูก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการ
วิจัยของผู้เรียนก็ได้ สมมติว่าในช้ันเรียนมีผู้เรียนที่ท าการวิจัยเรือ่งที่แตกต่างกันซึ่งเช่ือได้แน่ว่างานวิจัย
ดังกล่าวครูจะต้องได้รับสารสนเทศที่ตนเองไม่เคยรับรู้มาก่อน และผู้เรียนจะมีความภาคภูมิใจยิ่งข้ึน 
ถ้าครูใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) แล้วครูกล่าวแสดงความยินดีทั้งกลุ่ม 
จะเป็นการกระตุ้นพลังการท างานและสร้างเสริมความรู้สึกที่ดี และกลุ่มผู้เรียนจะประสบผลส าเร็จ
ทั้งหมดโดยพวกเขาเอง 

จอห์นสันและคณะ (Johnson et .al, 1990)  เป็นผู้พัฒนาค าว่า การเรียนรู้แบบรว่มมอื 
(Cooperative learning) มุ่งปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จร่วมกนัในกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นประเภทหนึ่ง
ของการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)  การเรียนรู้แบบร่วมมือมีพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลของเคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin,1935)  การเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative Learning) เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันแต่เน้นที่กระบวนการ และจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ส่วนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเช่นกันแต่มีจุดเน้นที่ผลผลิตของงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative learning) 
สามารถนิยามโดยชุดของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีครูช่วยอ านวยความสะดวก มุ่งให้ผู้เรียนใช้ความ
ถนัดของแต่ละบุคคลที่ช่วยกันให้บรรลภุารกิจเปาูหมายของกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ภารกิจต่าง ๆ จะก าหนด
เนื้อหาสาระไว้เฉพาะเจาะจงโดยครูยังคงมีบทบาทส าคัญ (Teacher centered) แต่การเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative Learning) มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้กลไกของการวิเคราะห์กลุ่มและการไตร่ตรองความรู้สึก
ของตนเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student centered) 

การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) เป็นแนวคิดเชิงคุณภาพ (Qualitative 
approach) มุ่งวิเคราะห์ผู้เรียนที่ตอบสนองการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ  ส่วนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) เป็นวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative methods) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน เช่น 
ผลของการเรียนรู ้เป็นต้น ครูหรือผู้เรียนจ านวนไม่มากนักที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เหตุผลส าคัญ
ก็คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ อยู่ในระบบการเรียนแบบแข่งขัน ผู้เรียนแต่ละคนจะมีเทคนิคเฉพาะตัวในการ
แก้ปัญหาการเรียนเพื่อให้ตัวเองสามารถเรียนต่อได้ ประกอบกับผู้เรียนไม่เปลี่ยนเจตคติในการเรียนรู้
จากการเรียนแบบเดิม จนกว่าจะได้รับการฝึกอบรมเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันรับรู้ในคุณค่าและ
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว  

ร็อควูด (Rockwood, 1955) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning) เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในวิถีระบบหลักพื้นฐานของความรู้ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่สืบทอด
กันมา (Traditional knowledge) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) เป็นแนวคิด
เดียวกันกับกลุ่มสร้างสรรค์นิยม (Constructivist) ซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมกลุ่มทาง
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สังคม มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เชิงเหตุผล มีความพร้อมในการอภิปรายและประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนา 
  
รูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกัน  
 

สมพงษ์ สิงหะพล (2542) ได้อธิบายว่าการเรียนรู้ร่วมกันมีเทคนิควิธีการต่างๆ            
ที่สามารถน ามาใช้ได้ผลอยู่หลายวิธี คือ  

1.  วิธีให้เรียนรู้เป็นกลุ่ม (Student Team) ได้แก่  
1.1 แบบทีมสัมฤทธ์ิ (Student Team-achievement Divisions) เป็นเทคนิค

ข้ันต้นที่น าไปใช้ได้สะดวก ให้ผู้เรียน ๆ เป็นทีม ๆ ละ 4 คน ช่วยกันเรียน แต่เวลาสอบไม่ให้ช่วยกันท า 
เรียนไปประมาณ 5-6 สัปดาห์ ก็เปลี่ยนกลุ่มครั้งหนึ่งไปเรื่อย ๆ จนสิ้นเทอม เวลาทดสอบน าคะแนน
ของแต่ละคนและของทุกคนในกลุ่มมาท าเป็นคะแนนความก้าวหน้าของตนเองและของกลุ่ม  

1.2 แบบทีมแข่งขัน (Team Games Tournament) วิธีนี้ให้เรียนรู้เป็นกลุ่ม 
ศึกษางาน ท างาน ท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบต่าง ๆ ตามบทเรียน จากนั้นให้ทุกคนในทีมแยกไปเข้า
กลุ่มแข่งขันตอบปัญหา ซึ่งแต่ละกลุ่มจะแยกระดับความยากง่ายต่างกัน มีการลดระดับและเลื่อน
ระดับตามผลการทดสอบของตน แล้วน าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม  

1.3 แบบทีมรายบุคคล (Team Assisted Individualization) เน้นการเรียนรู้เป็น
ทีมเล็กๆ และให้เรียนเป็นรายบุคคลด้วย เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเอง และน าคะแนนของ
แต่ละคนมาคิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 

1.4  แบบทีมภาษา (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
เรียนรู้เป็นทีมแต่จุดเน้นอยู่ที่ใช้เรียนภาษา ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาในระดับ
ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ให้ผู้เรียนจับคู่กันในทีมของตนแล้วท างานอ่าน เขียน ช่วยเหลือคู่ของ
ตนเอง จากนั้นให้ไปจับคู่เรียนกับคนอื่นในทีมอื่นอีก 2-3 ทีม น าคะแนนของแต่ละคนที่ท าข้อสอบ
ได้มาคิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม  

2.  วิธีให้เรียนรู้ร่วมกันแต่แบ่งงานกันศึกษาเฉพาะเรื่อง (Task Specialization 
Method)  

2.1 แบบกลุ่มสืบสวนค้นคว้า (Group Investigation) เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
มอบหมายงานและแบ่งกันไปค้นคว้า ก าหนดงานในช้ันแล้วให้ผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อประเด็นย่อยที่
ตนเองสนใจ คนที่สนใจร่วมกันก็ให้ไปสืบสวนหาความรู้ด้วยกันจากนั้นน ามาเสนอต่อช้ัน 
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2.2 แบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Cooperation) เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมมือปรึกษากัน 

มอบหมาย และแบ่งงานกันท า จัดกลุ่มผู้เรียนแบบ 1:1 ให้แต่ละกลุ่มรับงานไปท าจากนั้นในกลุ่ม
ก าหนดงานย่อยให้ทุกคนไปท า น าเสนอต่อกลุ่ม แล้วบูรณาการน าเสนอต่อช้ันต่อไป 

2.3 แบบทีมสะสมความรู้จากผู้เช่ียวชาญ (Jigsaw II) การเรียนรู้เป็นทีมเน้นสาระ 
เน้นสาระที่สะสมความรู้จากสมาชิกในกลุ่ม และคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม แบ่งเป็นทีมแล้วให้แต่
ละคนเลือกไปศึกษาเรื่องที่สนใจร่วมกับคนอื่น (จากทีมที่สนใจเรื่องเดียวกัน) แล้วน ากลับมาเสนอใน
กลุ่มของตน เหมือนกับตนเป็นผูเ้ช่ียวชาญที่กลบัมาถ่ายทอดความรู้ให้ทีมฟัง เวลาทดสอบก็น าคะแนน
แต่ละคนมาคิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม  

3.  วิธีเรียนรู้ร่วมกันแบบอื่นๆ (Other Cooperative Learning Methods)  
3.1 แบบเรียนด้วยกัน (Learning Together) เรียนด้วยกัน ช่วยเหลือปรึกษา 

หารือกัน ท างานไปด้วยกันแบบ 1:1  ไม่เน้นคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม แต่เน้นคะแนนกลุ่ม  
3.2 แบบกลุ่ม 4 คน (Group of Four) เรียนรู้ในกลุ่ม 4 คน เน้นการเรียนแก้

โจทย์คณิตศาสตร์ 
3.3 แบบอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 

โดยเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกคนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ให้ทุกคนในกลุ่มเขียนความ
คิดเห็นของตน แล้วจึงอภิปราย 

3.4 แบบโครงการกลุ่ม (Group Projects) ท างานร่วมกันให้ส าเร็จ โดยมอบ
บทบาทหน้าที่แต่ละคนในกลุ่มให้ชัดเจน 

3.5 แบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นทางการ (Informal Methods)  
3.5.1 แบบอภิปรายในกลุ่มธรรมชาติ  (Spontaneous Group 

Discussion) ผู้เรียนที่นั่งรวมกัน ชิดกัน ติดกัน อภิปรายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
3.5.2 แบบระบุจากกลุม่สมุหัว (Numbered Heads Together) ผู้เรียนนั่ง

เป็นกลุ่มทุกคนมีหมายเลขประจ าตัว  ผู้สอนตั้งค าถาม ผู้เรียนปรึกษาหารือกันในทีมของตน เพื่อให้
แน่ใจว่าค าตอบถูกต้องแน่นอน  ผู้สอนเรียกหมายเลขให้ตอบ 

3.5.3 แบบผลงานทีม (Team Product) ผู้เรียนท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นทีมภายในช่ัวโมงเรียน  เช่น  วาดภาพ เขียนบทความ สรุปเอกสาร จัดบอร์ด ต้องมอบบทบาท
ของแต่ละคนในทีมอย่างชัดเจน 

3.5.4 แบบทบทวนร่วมกัน (Cooperative Review) ก่อนสอบ 1 วัน 
ผู้เรียนนั่งเป็นกลุ่มเวียนกันถาม ตอบค าถามเพื่อทบทวน  เช่น  กลุ่ม 1 ถาม จะได้ 1 คะแนน กลุ่ม 2 
ตอบถูกได ้1 คะแนน กลุ่ม 3 ถ้าตอบเพิ่มเติมข้อมูลของกลุ่ม 2 ได ้จะได้ 1 คะแนน 
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3.5.5 แบบอภิปรายกับคู่คิด (Think – pair – share) ผู้เรียนนั่งเป็นคู่ใน

กลุ่มของตน  ผู้สอนเสนอข้อมูลให้อภิปราย แต่ละคนคิดหาค าตอบ แล้วแลกเปลี่ยนกับคู่ของตนจนหา
ข้อสรุปได้ แล้วน าเสนอต่อช้ันเรียนต่อไป  
 
คุณค่าของการเรียนรู้ร่วมกัน  
 
การเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ดังนี้  

1. ท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างผู้เรียนที่ท างานร่วมกัน 
2. สร้างกระบวนการภายในกลุ่ม และจัดระบบภายในกลุ่มเอง โดยร่วมกันวางแผนใน

การพบกัน การปรึกษากัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างข้อตกลงร่วมกัน การแบ่งงานกันท า 
การรับผิดชอบงานในส่วนของตน เป็นการส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัยภายในกลุ่ม  

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดคนเดียวจากงานที่ตนเองรับผิดชอบ คิดเป็นกลุ่มจากการ
ที่แต่ละคนเสนองานที่เป็นผลจากการคิดของตนเองเพื่อขอความคิดเห็นจากกลุ่ม  

4. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย จากการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาในสิ่งที่
ตนเองสนใจ  

5. สร้างสมรรถภาพของความร่วมมือร่วมใจกัน เป็นการพัฒนาทักษะการร่วมมือ
ระหว่างบุคคล  

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ตัดสินใจ
ในการแบ่งความรับผิดชอบหน้าที่ และวิธีการทุกอย่างที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการสร้างความรู้
และช้ินงาน  

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้พหุปัญญาของตนเอง จากการแบ่งงานกันท าตามความถนัด
และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  

8. มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
9. ท าให้เกิดทักษะต่างๆ อันได้แก่ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการสื่อ

ความหมาย (ฟัง พูด อ่าน เขียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสะท้อนความคิด) ทักษะทางสังคม      
(มีความเป็นผู้น า รู้จักตัดสินใจ สร้างความไว้วางใจ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการท างาน
ร่วมกัน การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน รู้จักติดต่อสื่อสาร) ทักษะในการสร้างวินัยในตนเอง ทักษะใน
การปกครองกันเอง ทักษะในการบริหารเวลา และทักษะความร่วมมือในการท างาน  

10.  มีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา  
11.  มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
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12.  มีการพัฒนาความเป็นผู้น า  
13.  สร้างทางเลือกในการจัดการกับช้ันเรียน และน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้โดยมีทางเลือก

หลายทาง  
14.  ส่งเสริมบรรยากาศในทางบวก ท าให้เกิดความสนุก ท าให้เกิดความสนใจในการ

เรียนของผู้เรียน ให้มีช่วงเวลายาวนานข้ึน  
15.  ท าให้มีการเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากเป็นผู้รับฟังมาเป็นผู้สอนผู้เรียนคนอื่น

ด้วย  
 
บทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนรู้ร่วมกัน  

 
ผู้สอนที่สนใจจะใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน จะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดข้ึนทั้งในด้านการท างานที่ผู้เรียนอาจประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลว เป็นผู้ที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้
กับภาวะกดดันต่างๆ ที่ต้องเผชิญโดยจะต้องมีบทบาท ดังนี้ เป็นผู้อ านวยความสะดวกท าหน้าที่บริการ
ให้ความสะดวก และจัดหารสิ่งต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องการ เป็นผู้ให้ค าแนะน าโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลบางอย่าง
แก่ผู้เรียน เพื่อดูแลไม่ให้ความคิดของผู้เรียนกระจัดกระจายจนหาประเด็นไม่ได้เป็นผู้จัดการ โดยการ
วางแผนจัดกลุ่ม การใช้เวลาในการจัดการกับข้อมูล การสร้างช้ินงาน สร้างข้อตกลงร่วมกันกับผู้เรียน 
เป็นผู้ประเมินผล โดยจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบความเข้าใจ ความรู้ และมโนมติของผู้เรียน 
บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ร่วมกัน 

การเรียนด้วยวิธีการนี้ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องมีบทบาทดังนี้  
1. เป็นผู้สร้างจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  
2. เป็นผู้วางแผนในการศึกษาค้นคว้า และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง  
3. เป็นผู้ด าเนินการในการจัดท าข้อมูลความรู้ สร้างช้ินงานหรือโครงงาน  
4. รับผิดชอบในการเสนองานของตนเอง และตรวจสอบผู้เรียนในกลุ่มอื่น ขณะที่มี

การน าเสนองาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนอื่นๆ สามารถท าความเข้าใจและรับรู้ในข้อมูลความรู้ที่ตนเอง
น าเสนอ  

5. เป็นผู้ประเมินผล ทั้งประเมินตนเอง ผู้เรียนอื่นๆ และช้ินงาน 
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วิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  
 

ในการด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันน้ัน มีล าดับข้ันตอนดังนี้  
1. ผู้สอนเสนอหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษา  
2. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม โดยให้แต่ละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจจะศึกษา (Face to Face 

Interaction) เพียง 1 เรื่อง จ านวนสมาชิกภายในกลุ่ม 3-5 คน  
3. ผู้เรียนและผู้สอนสร้างข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดเวลาในการศึกษาค้นคว้า สร้าง

ช้ินงานหรือโครงงานเพื่อน าเสนอเรื่องที่ศึกษา  
4. นักเรียนร่วมมือกันระดมสมองเพื่อ ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ก าหนดขอบข่าย

ของเนื้อหา วางแผนการน าเสนอเรื่องที่ศึกษา แบ่งงาน มอบหมายให้แต่ละคนไปท า น าเสนอข้อมูล
ความรู้ ความคิด โดยมีการปรึกษาหารือ อภิปราย ซักถาม โต้แย้ง เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อ
ล าดับเนื้อหาที่ศึกษา ในระหว่างการท างานจะมีการรายงานความก้าวหน้าของงานต่อผู้ดูแลทุกคาบ
เรียน  

5. ด าเนินการสร้างโครงงานหรือช้ินงาน  
6. น าเสนอผลงาน  
7. ประเมินผลช้ินงานที่น าเสนอโดยตนเอง เพื่อนในช้ันเรียน และผู้สอน  

 
 สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ร่วมกัน  
 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน (Learning Environment) หมายถึง สภาวะใดๆ ที่มีผล
ต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม สภาพแวดล้อมที่
เป็นรูปธรรม (Concrete Environmental) หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical 
Environment) ในที่นี้แบ่งโดยใช้เกณฑ์ของ Cramer F.S. (1994) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมทางการ
เรียน (Learning Environment) ของการเรียนรู้ร่วมกัน ตามทฤษฎีภาวะผู้น า (Situational 
Leadership Model) ของ Hersey and Blanchard (1982) โดยได้แบ่งสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ของการเรียนรู้ร่วมกันออกเป็น 4 สภาพแวดล้อมตามลักษณะ 2 ด้าน คือ งาน (Task) และลักษณะ
ของความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าว คือ  

1. เน้นการท างานแต่ไม่เน้นความสัมพันธ์ (High Task, Low Relation)  ลักษณะของ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบนี้ คือ ผู้เรียนจะปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าจากผู้สอนในการท า
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งในการท างานจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเพราะส่วนใหญ่ต้องท าตามค าสั่ง ผู้สอน
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ค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับผู้เรียนน้อยมาก และไม่มีการสร้างแรงจูงในการเรียนเพื่อให้เกิดการ
แก้ปัญหา 

2. เน้นการท างานและเน้นความสัมพันธ์ (High Task, High Relation)  ลักษณะของ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบนี้ คือ ผู้สอนจะมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติในกลุ่ม และ
นอกจากนี้ ผู้สอนจะให้ค าแนะน า และให้การสนับสนุนในการเรียนแก่ผู้เรียนด้านทรัพยากร  รวมถึง
การพัฒนาทักษะทางการเรียน สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เรียนรู้ร่วมกันจนบรรลุวัตถุประสงค์  

3. ไม่เน้นงานการท างานแต่เน้นความสัมพันธ์ (Low Task, High Relation)  ลักษณะ
ของสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบนี้ คือ ผู้เรียนจะมีความเป็นอิสระค่อนข้างมาก เลือกปฏิบัติงาน
ตามความสนใจและเลือกเวลาในการท างานของกลุ่มเอง แต่ต้องเป็นไปตามวัตถุการเรียนที่ตั้งไว้ ส่วน
ผู้สอนจะจัดหาข้อมูลให้เป็นช่วง ๆ ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการหรือเผชิญปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข  
นอกจากนี้ผู้สอนยังช่วยในการตรวจสอบและแนะน าเพื่อให้ผู้เรียนแก้ไขงานที่ปฏิบัติ  

4. ไม่เน้นงานและไม่เน้นความสัมพันธ์ (Low Task, Low Relation)  ลักษณะของ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบนี้ คือ ผู้เรียนจะมีความเป็นอิสระในการเรียนมากที่สุด ต้องควบคุม
และรับผิดชอบตนเองในการออกแบบและด าเนินวิธีการเรียนด้วยตนเอง ปฏิบัติด้วยความคิดของกลุ่ม
เองไม่จ าเป็นต้องท าตามความคิดเห็นของผู้สอน แต่ต้องด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียน เน้น
การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอน  

 
การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
 

ในการประเมินผลการเรียนรู้นั้น จ าเป็นต้องต้องเลือกวิธีการให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของการเรียนที่จัดให้กับผู้เรียน ซึ่งก็จะมีวิธีการประเมินที่มีวิธีการแตกต่างกันออกไป 
ดังนั้น ผู้สอนจึงสามารถปรับเปลี่ยนและใช้วิธีการประเมินโดยให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนการเรียน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการประเมินใน 2 ด้าน คือ 

การประเมินกระบวนการเรียน (Assessment Process) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  โดยสามารถใช้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมทางการเรียน และประเมินได้
ทุกสัปดาห์ (Cramer, 1994) กระบวนการดังกล่าว ได้แก่  

1. การประเมินช้ันเรียน (Class Assessment)  
2. การเลือกตามรายการ (Checklists)  
3. การประเมินรายงานส่วนบุคคล (Journal Monitoring)  
4. การประเมินโดยสมาชิกในกลุ่ม (Anonymous Group Member Evaluations)  
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5. รายงานของผู้เรียน (Student Papers)  
6. ประเมินความร่วมมือของกลุ่ม (Evaluating Collaborative Group)  

ส่วนการประเมินอีกลักษณะก็จะใช้เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และใช้เพื่อจัดล าดับของผลการเรียนให้กับผู้เรียน ในลักษณะนี้จะใช้การประเมินผล
ผลิต (Assessment of Products) ซึ่งก็มี  6  วิธีการ คือ  

1. รายงานของผู้เรียน (Student Papers)  
2. โครงการวิจัย (Research Projects) 
3. แบบทดสอบแบบสั้น (Shot-Answer Examination Question)  
4. ผลย้อนกลับของการร่วมมือท างาน (Formative Feedback on Collaborative 

Group Products)  
5. การทดสอบความร่วมมือ (Collaborative Examination)  
6. งานที่มอบหมายให้ท าร่วมกัน (Collaborative Assignments)  

ในการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันควรใช้การประเมินทั้งสองด้านควบคู่กันไปเรียน  
เนื่องจากการเรียนในลักษณะนี้มีลักษณะที่ต่างจากการเรียนในช้ันเรียนปกติ มีทั้งเรื่องของ
กระบวนการกลุ่ม และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งกิจกรรมการเรียนก็มีความแตกต่างกัน การที่
จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งด้านความร่วมมือในการท างานและทั้งสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จึงต้องใช้การ
ประเมินทั้งสองด้าน ในการประเมินผลการเรียนมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการประเมิน ได้แก่  

1. กระบวนการท างานร่วมกันของผู้เรียน ที่แสดงให้เห็นขณะที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน  
2. ผลงาน (Task)  
3. การแสดงออก  + - (Performance)  
 

การด าเนินการในการประเมินผลการเรียน มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้  
1. ประเมินช้ินงานที่น าเสนอ ในการประเมินจะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล

ความรู้ มโนมติที่น าเสนอ ข้อมูลความรู้ในเชิงลึก การสื่อความหมายที่ท าให้ผูร้่วมกิจกรรมเข้าใจเนื้อหา
สาระ และการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อตรวจสอบหาความเข้าใจ  

2. ผู้สอนประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนขณะที่มี
การท างาน โดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การเขียนอนุทิน (Journal)  

3. ผู้เรียนแต่ละคนประเมินตนเอง และให้เพื่อนในกลุ่มประเมินตัวผู้เรียนด้วย ตาม
หัวข้อต่อไปนี้  
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3.1 ผลส าเร็จของงานที่ผู้เรียนท า 
3.2 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม  
3.3 บทบาทในการด าเนินงาน  

การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง  การเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักการค้นหาข้อมูลที่ลึกลงไป ซึ่งต้องใช้การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการสรุปข้อมูล  ซึ่งเป็น
การใช้ทักษะการคิดในระดับสูงส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคโนโลยีของ
การสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารตอบโต้กันได้มากข้ึนโดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่อีกทั้งมีความเป็นส่วนตัว  

เพิ่มระยะเวลาในการจดจ าเนื้อหาได้ยาวนานข้ึน  การน าเสนอเนื้อหาในการเรียนบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอได้ในหลายรปูแบบ หลายช่องทาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
รับเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบจะช่วยให้สามารถเรียนรู้และจดจ าได้ยาวนานข้ึนสร้างความภูมิใจ
ให้กับผู้เรียน  เนื่องจาการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัวผู้เรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองมากกว่า    
70 % ซึ่งต้องเป็นการเรียนด้วยความต้องการของตนเอง ต้องควบคุมตนเองเป็นหลัก  ดังนั้น ผู้ที่เรียน
ส าเร็จหลักสูตรจึงเกิดความความภาคภูมิใจตนเองค่อนข้างมาก  

เพิ่มความพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ส่วนใหญ่เนื้อหาในการเรียนจะ
เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเอง  ดังนั้น ผู้เรียนจึงมีโอกาสเลือกเนื้อหาที่ตนเองชอบและเกี่ยวข้องกับความ
สนใจและประสบการณ์ของตนเองได้  ซึ่งจะเป็นสร้างประสบการณ์ชีวิตเพิ่มให้กับตัวผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
โดยสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  

ส่งเสริมทัศนคติทางบวกต่อเนื้อหาที่เรียน  การปูอนเนื้อหาในการเรียนให้กับผู้เรียน 
บางครั้งถ้าผู้เรียนเจอกับเนื้อหาที่ตนเองไม่ชอบก็จะไม่สนใจการเรียน  แต่การเรียนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าในเนื้อหารที่ตนเองสนใจ  จะท าให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดี
และสนใจการเรียนเพิ่มข้ึน  

พัฒนาทักษะการสื่อสาร เนื่องจากเทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถ
เอื้ออ านวยให้เกิดการสื่อสารได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous) และ แบบไม่
ประสานเวลา (Asynchronous) ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าการสื่อสารได้มากเท่าที่ตนเอง
ต้องการ ท าให้เกิดสื่อสารกันได้มากข้ึน จึงเป็นการพัฒนาทักษะในด้านนี้ไปในตัว  

พัฒนาทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากทักษะด้านการ
สื่อสาร เมื่อมีการมีการติดต่อของผูเ้รยีนจ านวนมากกจ็ะท าให้เกดิรูปแบบของสังคมการเรยีนรู้  ผู้เรียน
จึงเกิดการเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ซึ่งช่วยให้สามารถเรียนรู้ถึงวิธีการ
อยู่ร่วมกันในสังคม การช่วยเหลือกัน การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึน  
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สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในทางบวก  โดยปกติการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ผู้สอนมักจะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้รู้ความก้าวหน้าและพัฒนาการของตนเอง  ซึ่งจะเป็น
แรงจูงใจในการเรียน โดยผู้เรียนจะเกิดการแข่งขันในการเรียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีข้ึน  

สร้างสิ่ งแวดล้อมเพื่อท าให้ เกิดความกระตือรือร้นและการเรียนรู้แบบค้นพบ               
ซึ่งสภาพแวดล้อมของการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นลักษณะของการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  ดังนั้น สภาพแวดล้อมจึงเป็นตัวก าหนดให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและสนใจในการใฝุหา
ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก  
  การเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวางเนื่องจากกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนการสอนน้ันสามารถตอบสนองแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาตินั้น ผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนการสอนจากผู้สอนเป็นส าคัญ เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) การเรียนแบบร่วมกันถือเป็นการเรยีนแบบตื่นตัว (Active Learning) ที่
ให้ประโยชน์หลายอย่างแก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียนของ
ตนเองการเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นวิธีการเรียนที่จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยผู้เรียนต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ทั้งโดย
การปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แบ่งปันทรัพยากรการเรียน สมาชิกในกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีความส าเร็จของทุกคนและของกลุ่มเป็นเปูาหมายส าคัญในการเรียน ฝึกให้ผู้เรียน
ได้รู้จักการเรียนร่วมกับผู้อื่น เป็นการเรียนรู้แบบแข่งขันกันฉันท์มิตร (York, 2003; Karel et al, 
2005; Bulu and Yildirim, 2008; สารีพันธ์ุ ศุภวรรณ, 2545) มีความอยากท ากิจกรรมภายใต้
หลักการที่ส าคัญคือ การสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเองด้วยการลงมือกระท าหรือการปฏิบัติที่ ผ่าน
กระบวนการคิด น ามาใช้เป็นแนวทางต่อการแก้ปัญหาและสกัดเป็นความคิดรู้แจ้ง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักการคิดวิเคราะห์โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ร่วมท ากิจกรรม เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละคนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

นอกจากนี้ผู้เรียนยังเป็นแหล่งของความรู้ที่จะช่วยเพื่อนที่ต้องการความรู้ในส่วนนั้น
ต่อไป และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความรู้นั้นเพิ่มมากข้ึนเพราะได้สอนหรืออธิบายให้กับ
ผู้เรียนคนอื่นที่พร้อมหรือต้องการเรียนในเรื่องเหล่าน้ัน ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายกับตัว
ผู้เรียนเพราะการเรียนรู้สิ่งใดได้ดีนั้นเกิดข้ึนเมื่อผู้เรียนมีความต้องการใช้ความรู้นั้นในการสร้างช้ินงาน 
ผลของการเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในความส าเร็จ มีความรับผิดชอบ มีการควบคุมตนเอง
รูปแบบการเรียนร่วมกันนั้นเป็นการเรียนรู้ของกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 4-6 คน โดยจะเน้นผลลัพธ์
หรือผลงานมากกว่ากระบวนการ  
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ทั้งนี้กลุ่มผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้าและอาศัยประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มในการ

ถ่ายทอดเนื้อหาและสร้างความรู้จากสังคมโดยการผสมผสานความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ด้วยการค้นพบ
ค าตอบด้วยตนเองหรือผ่านกระบวนการกลุม่ โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผลงานหรือประเมิน
สมาชิกในกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนมีการเรียนรู้และมีการเช่ือมโยงความคิดผ่านผู้เรียนกลุ่ม
ต่างๆ ร่วมกับกิจกรรมการเรียนในสภาพจริง การร่วมมือกันเรียนรู้และการวิเคราะห์ทางเลือกจาก
มุมมองที่หลากหลาย โดยอาศัยสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางความคิด
และร่วมกันค้นหาค าตอบเพื่อให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งด้วยเหตุผล อีกทั้งการ
น าเสนอและสรุปผลงานเป็นทักษะที่ส าคัญเนื่องจากเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการ
เรียนให้แก่สมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่มให้ผู้อื่นทราบ และผู้สอนเป็นที่ปรึกษาหรือผู้อ านวยความ
สะดวก เมื่อพิจารณาถึงข้ันตอนการเรียนร่วมกันจะพบว่ามีข้ันตอนหลัก 5 ข้ันตอน (Goodsell et al, 
1992; Jones and Creese, 2000; สุพิน ดิษฐกุล, 2542) ดังนี ้

ข้ันตอนที่ 1 การน าเสนอสถานการณ์ ผู้สอนเสนอหัวเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาจาก
บทเรียนผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อเรื่องตามความสนใจซึ่งในการเลือกหัวข้อเรื่องต้องให้อิสระแก่ผู้เรียน 
ผู้เรียนที่สนใจเลือกหัวข้อเรื่องเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มละ 4-6 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจมีจ านวน
สมาชิกที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากมีหัวข้อใดมีจ านวนนักเรียนเกินก าหนด ผู้สอนอาจจะให้ผูเ้รยีนจับสลาก
หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนคนที่เลือกในหัวข้อเรื่องอื่นที่สนใจในระดับรองลงไป 

ข้ันตอนที่ 2 การประชุมวางแผนสร้างข้อตกลงร่วมกัน ผู้เรียนประชุมวางแผนสร้าง
ข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดเวลาในการศึกษาค้นคว้า ก าหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตของเนื้อหาของหัวข้อ
เรื่อง ก าหนดวิธีการด าเนินงาน การแบ่งความรับผิดชอบให้สมาชิก โดยผู้เรียนแต่ละคนต้องร่วมแสดง
ความคิด ปรึกษาหารืออภิปราย ซักถาม โต้แย้ง เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน
การก าหนดหรือระบุว่าจะน าเสนอหัวข้อเรื่องในประเด็นที่สนใจ แล้วเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
ให้ผู้สอนตรวจสอบขอบเขตของเนื้อหา เพื่อจะได้ตัดส่วนที่ไม่สอดคล้องหรือไม่จ าเป็นออกไป หรือ
เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายหรือบกพร่องไปและให้เพื่อนเสนอสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
นั้นๆ ด้วย 

ข้ันตอนที่ 3 การร่วมมือกันระดมสมอง สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบการเรียนรู้และภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่
ได้ จากนั้นสมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย และสกัดเป็นความรู้ของกลุ่ม โดยกลุ่มจะ
เป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ข้ันตอนที่ 4 การน าเสนอผลงาน สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมเนื้อหาและน าเสนอ

สิ่งที่เรียนรู้ตามแผนปฏิบัติงานที่กลุ่มก าหนดไว้ โดยให้แต่ละกลุ่มประเมินการน าเสนอของกลุ่มอื่นๆ 
และกลุ่มตนเองด้วย หรือผู้สอนอาจร่วมกับผู้เรียนทัง้ช้ันให้ช่วยออกแบบแบบประเมินการน าเสนองาน
ก็ได้เพื่อใช้ในการประเมิน 

ข้ันตอนที่ 5 อภิปรายและสรุปผล เพื่อซักถามข้อสงสัยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรปุบทเรียนและร่วมกนัประเมนิผลการเรียนรูข้อง
กลุ่มเพื่อพิจารณาข้อบกพร่องและข้อควรปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานกลุ่มให้ดีย่ิงข้ึน 

 
จากการสงัเคราะห์ข้ันตอนการเรียนร่วมกันดังกล่าวข้างต้น สามารถสรปุได้ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

สุพิน ดิษฐกุล (2542) 

1. ครเูสนอหัวเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษา 

2. ผู้เรยีนเลือกหัวข้อเรื่องตามความสนใจ 

3. ผู้เรยีนประชมุวางแผนสร้างข้อตกลง

ร่วมกัน 

4. น าเสนอเค้าโครงร่างของหัวข้อเรื่องที่สนใจ 

5. ผู้เรยีน รวบรวมและเรียบเรยีงเนื้อหาให้

เป็นไปตามเค้าโครงร่าง 

6. ผู้เรยีนเสนอโครงงานหรือโครงการ 

7. อภิปรายและสรุปผล 

Jones and Creese (2000) 

1. ร่วมกันเสนอหัวเรื่องที่ต้องการ

ศึกษา 

2. น าเสนอปัญหา 

3. ประชุมวางแผน 

4. ระดมสมอง ศึกษาค้นคว้า 

5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

6. อภิปรายและสรุปผล 

Goodsell et al (1992) 

1. น าเสนอสถานการณป์ัญหา 

2. จับกลุ่มตามความสนใจ 

3. ประชุมวางแผน สรา้งข้อตกลงร่วมกัน 

4. ร่วมกันระดมสมอง ศึกษาค้นคว้า 

5. สร้างผลงาน 

6. น าเสนอผลงาน 

7. ประเมินผลงาน 

ขัน้ตอนการเรียนรว่มกนั 

จากการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 

1. การน าเสนอสถานการณ ์

2. การประชุมวางแผนสรา้งข้อตกลงร่วมกัน 

3. การร่วมมือกันระดมสมอง 

4. น าเสนอผลงาน 

5. การอภิปรายและสรุปผล 
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การเรียนแบบใช้ปญัหาเป็นหลัก  (Problem-Based Learning) 

 
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) เป็นการเรียนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อมาใช้แก้ปัญหาที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีกระบวนการและข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ท าให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นความรู้ที่ผู้เรยีนน าไปใช้ได้จริงพัฒนาทกัษะในการแก้ปัญหาร่วมกนั เพื่อแก้ปัญหาดังกลา่วซึ่งมี
วัตถุประสงค์และวิธีการจัดการดังนี้ (ยุวดี ฦาชา, 2536-16) 

1. การบูรณาการเนื้อหาความรู้ (Content Integration) เนื่องจากในการปฏิบัติงาน 
ต้องใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ บูรณาการจึงจะแก้ปัญหาได้ การเรียนเป็นรายวิชา โดยหวังว่าเมื่อมี
ความรู้ทุกรายวิชาแล้วจะบูรณาการความรู้เหล่าน้ันได้เอง อาจหวังผลได้ไม่เต็มที่นักเนื่องจากเนื้อหา
ของแต่ละวิชามีมาก และมีแนวคิดและหลักการที่แตกต่างกันไป บางเรื่องอาจไม่มีความจ าเป็นต้อง
เรียนการเรียนจากสถานการณ์ที่ต้องบูรณาการความรู้จากแขนงวิชาต่างๆ มาอธิบายหรือท าความ
เข้าใจกับสถานการณ์ จะให้ประโยชน์มากกว่า 

2. การเรียนที่เน้นเนื้อหาความรู้มากกว่ากระบวนการคิด ไม่เหมาะกับโลกในปัจจุบันที่
เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีแขนงต่างๆ การจัดการศึกษาในสมัยนี้
ควรเน้นทักษะกระบวนการคิดค้นคว้าหาความรู้ และการแก้ปัญหามากกว่า 

3. การเรียนการสอนที่ให้ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เป็นการลิดรอนเสรีภาพและ
ความคิดของผู้เรียนการฝึกให้ผู้เรียนเลือกสิ่ งที่เขาต้องการจะเรียนและฝึกการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง     
จะเหมาะกับโลกในยุคปัจจุบันที่เขาจะต้องเผชิญเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยที่ผู้เรียนจะต้องก าหนดไว้ว่า 
เขาควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องใด เขาจึงจะท างานได้และเขาจะเรียนรู้ได้อย่างไรโดยไม่มีครูสอน     
เขาจึงจะมีความรู้ได้ การเรียนที่จะรู้ว่าเขาจะเรียนรู้ได้อย่างไรน่าจะเป็นวิธีที่น ามาพิจารณา 

 
สุปรียา วงศ์ตระหง่าน (2546) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก คือ ขบวนการที่แสวงหา

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติจากสถานการณ์ (ปัญหา) ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน เป็นการรวบรวม
ข้อมูลการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์นั้นๆ เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ออกแบบอย่าง
เหมาะสมและกระตุ้นเร้าให้เกิดการเรียนรู้ แต่ควรให้โอกาสผู้เรียนในการฝึกวิเคราะห์ใช้เหตุผลอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างโครงความคิดของผู้เรียนของผู้เรียนอย่างมีแบบแผน  

 
นอกจากนี ้มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

หลัก ว่า เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม 
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(Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง
เป็นบริบทของการเรยีนรู้เพื่อใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหแ์ละคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้
ตามศาสตร์ในสาขาที่ตนศึกษาอยู่ด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักจึงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก 

 
สรุปได้ว่า การเรียนแบบใช้ปัญหาเปน็หลกั (Problem-Based Learning) หมายถึง การ

จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการน าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้ที่อยู่ภายใต้กรอบของ
บทเรียนมาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับปัญหาน้ันๆ จากนั้นจึงมาร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่
เกิดข้ึนและร่วมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา 

 
กระบวนการของการเรียนท่ีใชป้ัญหาเป็นหลัก 
 

Bridges (1992) ได้จ าแนกการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักที่น าไปใช้ในห้องเรียนออกเป็น 
2 รูปแบบ คือ แบบเน้นปัญหา (Problem-Stimulated PBL) และแบบเน้นผู้เรียน (Student 
Centered PBL) 

1. การเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักท่ีเน้นปัญหา (Problem-Stimulated PBL) 
รูปแบบนี้จะใช้บทบาทของปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแนะน าและเรียนรู้ความรู้ใหม่ การเรียนที่
ใช้ปัญหาเป็นหลักที่เน้นปัญหาน้ีให้ความส าคัญกับเปูาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1. การพัฒนาทักษะ
เฉพาะเจาะจง  (domain-specific skills) 2. การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (problem-solving 
skills) และ 3) การได้มาซึ่งความรู้เฉพาะเจาะจง (domain-specific knowledge) โดยประกอบด้วย
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 ผู้เรียนได้รบัทรัพยากรการเรียนรู้ ดังนี ้
1.1.1 ปัญหา 
1.1.2 วัตถุประสงค์ทีผู่้เรียนคาดหวังว่าจะได้รับขณะปฏิบัติการแก้ปัญหา 
1.1.3 รายการอ้างอิงของทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์พื้นฐาน 
1.1.4 ค าถามที่เน้นมโนทัศน์ทีส่ าคัญและการประยุกต์ใช้ฐานความรู้ 

1.2  ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้โครงการประสบความส าเรจ็ สามารถ
แก้ปัญหา และท าใหบ้รรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
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1.2.1 ผู้เรียนแตล่ะคนมีบทบาทหน้าที่ต่างๆ กันในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้น า 

ผู้ช่วยเหลือ ผู้บันทึก และสมาชิกกลุ่ม 
1.2.2 จัดสรรเวลาที่ชัดเจนในแตล่ะช่วงของโครงการ 
1.2.3 จัดตารางกิจกรรมการปฏิบัติงานของทีมและวางแผนให้เป็นไปตามเวลาที่

ก าหนด 
1.3  ความสามารถของผู้เรียนถูกวัดโดยผู้สอน เพื่อนร่วมช้ัน และตัวผู้เรียนเองโดยใช้

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต และวิธีการประเมินอื่นๆ กระบวนการทั้งหมด ผู้สอนจะท า
หน้าที่เป็นผู้สนับสนุนแก่กลุ่ม และให้ค าแนะน า รวมทั้งก าหนดทิศทางถ้ากลุ่มร้องขอหรือเกิดปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 

2. การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักที่เน้นผู้เรียน (Student Centered PBL) รูปแบบนี้
คล้ายกับรูปแบบแรกในบางลักษณะ เช่น มีเปูาหมายเหมือนกัน แต่มีสิ่งที่มากกว่าคือ  ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Fostering life-long learning skills) กลุ่มแพทย์เป็นผู้ที่ต้องการการพัฒนา
ท างานอยู่ตลอดเวลา ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นส่วนที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน  เพราะฉะนั้น
โรงเรียนแพทย์จึงนิยมใช้รูปแบบนี้ในการเรียนการสอน  โดยประกอบด้วยกระบวนการที่คล้ายกับ
รูปแบบแรกดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้เรียนได้รบัสถานการณ์ของปัญหา 
2.2 ผู้เรียนท าการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาในรปูแบบกลุม่ 
2.3 ผู้เรียนถูกประเมินผลโดยวิธีการทีห่ลากหลายโดยผูส้อน เพื่อนร่วมช้ัน และตัว

ผู้เรียนเอง 
แม้กระบวนการดังกล่าวจะมีความใกล้เคียงกับรูปแบบแรก แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่าง

ชัดเจนคือในกระบวนการแต่ละข้ันตอนนั้นจะถูกขับเคลื่อนโดยเปูาหมายของการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยภาระความรับผิดชอบของผู้เรียนมีดังนี้ 

1. ผู้เรียนระบุปัญหาการเรียนรู้ทีพ่วกเขาต้องการค้นหา 
2. ผู้เรียนก าหนดเนือ้หาที่ตอ้งการศึกษา 
3. ผู้เรียนก าหนดและค้นหาแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ 
4. โดยสรุปแล้ว ผู้เรียนก าหนดประเด็นที่ตอ้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยตัดสินใจว่า

จะใช้ข้อมูลและความรู้ใหม่ที่ได้รบัมาแกป้ัญหาได้อย่างไรจึงจะเหมาะสม 
 

จากทั้ง 2 แนวทาง สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก น่าจะ
ประกอบด้วย 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
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1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน 
ผู้สอนท าการปฐมนเิทศเพื่อใหผู้้เรียนทราบวิธีการเรียนการสอน บทบาทของผูส้อน

ผู้เรียน การแบง่กลุ่มผู้เรียน รวมทั้งระยะเวลาในการเรียนหรอืเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
2. เสนอสถานการณ์ของปญัหา  
ผู้สอนเกริ่นน าเพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะได้

พบ จากนั้นจึงน าเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์หรือประเด็นปัญหาที่ต้องการให้
แก้ไข รวมทั้งบอกแหล่งข้อมูลที่เตรียมไว้และแหล่งข้อมูลภายนอกที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ 

3. ก าหนดกรอบการศึกษา 
ผู้เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อก าหนดกรอบหรือขอบเขตที่

จะศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา จากนั้นวางแผนการด าเนินงานและแบ่งบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

4. สร้างสมมติฐาน 
ผู้เรียนระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพื่อเช่ือมโยงแนวคิดของแต่ละคน 

ซึ่งอาศัยความรู้เดิมเป็นข้อมูลในการสร้างสมมติฐานโดยสร้างสมมติฐานให้ได้มากที่สุด จากนั้นร่วมกัน
คัดเลือกแต่สมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้ และคัดที่ไม่น่าจะใช่ทิ้งไป 

5. ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน 
ในข้ันตอนน้ีผู้เรียนแต่ละคนหรือทั้งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลภายใน

และภายนอกตามที่ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6. ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา 
สมาชิกในกลุ่มประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเลือกสมมติฐานที่น่าจะถูกต้องที่สุดในการ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลที่ไปศึกษาค้นคว้ามาประกอบการตัดสินใจ หรือ
หากมีสมมติฐานที่น่าจะถูกต้องมากกว่าหนึ่ง ก็ให้จัดเรียงล าดับความน่าจะเป็น 

7. สร้างผลงาน หรือปฏิบัติตามทางเลือก 
น าแนวทางที่เลือกไปทดลองแก้ปัญหา หากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ใช้ทางเลอืกข้อถัดไป หรือ

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงทางเลือกนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าไปทดลองใหม่อีกครั้ง (ในการ
น าไปใช้จริงๆ อาจไม่ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการทดลองแก้ปัญหาจริงก็ได้ หากปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้อ 
อาจใช้แค่การให้ผู้เรียนตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มตนด้วยการสอบถามผู้เช่ียวชาญ
ภายนอกก็ได้) 
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8. ประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลาย 
โดยกลุ่มน าเสนอผลการแก้ปัญหาหรือแนวทางการแก้ปัญหาหน้าช้ันเรียน และท าการ

ประเมินทั้งจากผู้สอน ผู้เรียนกลุ่มอื่นและกลุ่มที่น าเสนอเอง รวมทั้งผู้เช่ียวชาญหรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง การประเมินจะไม่วัดเฉพาะความรูห้รือผลงานสุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่จะวัดกระบวนการ
ที่ได้มาซึ่งผลงานด้วย ซึ่งการประเมินสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สังเกต หรือวิธีการประเมินอื่นๆ 

การน าวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) ในแบบดั้งเดิมมาใช้ในการ ออกแบบ
บทเรียนจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (Waterman, Akmajian & Kearny, 1991, p. 8 cited in 
Bridges, 1992, p. 6) 

1. ปัญหา (Problem) ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ไข 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) ซึ่งก าหนดให้ผู้ เรียนต้องแสดง

ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ 
 
ขั้นตอนการเรียนโดยใชป้ัญหาเป็นหลัก 
 

รูปแบบของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบซึ่งในแต่ละแบบก็จะมี
ข้ันตอนที่คล้ายๆกัน จากการศึกษาพบว่า 
บาร์โรว (Barrow, 1980) การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบไปด้วย 

1. ก าหนดจุดมุง่หมายในการเรียน 
2. สร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยปญัหา 
3. ระบุประเด็นที่ต้องศึกษาต่อจากปัญหา 
4. ศึกษาด้วยตนเอง 
5. พิจารณาปญัหาจากข้อมลูที่ได้ 
6. พิจารณาปญัหาจากข้อมลูที่ได้ 
7. ประเมินผล 

อเรนด์ส (Arends, 2001) เสนอข้ันตอนในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัไว้ 5 ข้ันตอนดังนี้ 
1. แนะน าปัญหา เพือ่แจ้งจุดมุง่หมายของการเรียน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน บอกสิ่งที่
ต้องท าและ แนะน าข้ันตอนในการศึกษา 
2. ก าหนดงานที่ต้องด าเนินการ 
3. รวบรวมข้อมลู 
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4. เตรียมน าเสนอผลงาน 
5. วิเคราะห์และประเมินผลการท างาน 

ปีเตอร์ (Peter, 2001) เสนอข้ันตอนในการเรียนแบบใช้ปญัหาเป็นหลักไว้ 8 ข้ันตอนดังนี้ 
1. เผชิญกบัปัญหา 
2. ส ารวจความรูเ้กี่ยวกับปัญหาที่ทกุคนในกลุม่มี 
3. ตั้งสมมุติฐานและท าการทดสอบสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ 
4. ระบุสิง่ทีจ่ าเป็นต้องรู้เพิม่เติมเพื่อแก้ปัญหา 
5. แบ่งกลุม่ย่อยเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในการแกป้ัญหา 
6. รวบรวมความรูท้ี่ได้มาจากการค้นคว้ากลุ่มยอ่ยและน าความรู้มาใช้กับปัญหา 
7. หากยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ให้ด าเนินการในข้อ 3-6 ใหม่จนกว่าจะแก้ปญัหาได ้
8. สรุปความรู้ที่ได้ ทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการ 

ลินดา (Lynda, 2002) ได้เสนอข้ันตอนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่เตมาเซก็โพลีเทคนิคในสงิค์โปร์ 
ดังนี ้

ข้ันที่ 1 จัดกระบวนการกลุม่ 
1. แนะน าสมาชิก 
2. อธิบายกฎและสิง่ที่ต้องด าเนินการ 
3. อธิบายรายละเอียดหน้าที่ของผู้อ านวยความสะดวกและนักศึกษา 

ข้ันที่ 2 ขยายรายละเอียดของปัญหา 
1. น าเสนอ ปัญหา 
2. ท าความเข้าใจและท าความกระจ่าง กับปัญหา 
3. อธิบายปัญหา 

ข้ันที่ 3 สร้าง และขยายแนวคิด วัตถุประสงค์ของแนวคิดในการท าความเข้าใจและแก้ไข
ปัญหาที่ได้รับ 

ข้ันที่ 4 หัวข้อในการเรียนรู ้
1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการรู้ และวิธีการเรียนรู้ในการท าความเข้าใจและแกป้ัญหา 
2. ก าหนดประเด็นที่ต้องการเรียนรู ้
3. หาแนวคิดในการท าแผนปฏิบัตกิาร 
4. ไต่สวนหรือค้นคว้าถึงแห่งข้อมูล 

ข้ันที่ 5 เรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นหาและสรปุข้อมลูให้ตรงกัน 
ข้ันที่ 6 สังเคราะห์และน ามาใช้  
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1. ประเมินแหล่งทรัพยากรการเรียน ส าหรับความเช่ือมั่นและเที่ยงตรง 
2. ด าเนินการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่น ามาร่วมกัน 
3. สังเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ใหม่กบัการแก้ปัญหา 
4. พัฒนา ประเด็นต่างๆที่ใกลเ้คียงกัน 
5. อภิปราย พัฒนาและตัดสิน วิธีการแก้ปญัหา 

ข้ันที่ 7 สะท้อนและตอบกลับ ถึงวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองและของกลุ่ม ขบวนการในการ
แก้ปัญหาสร้างการเรยีนรู้และวิธีการในการอ านวยความสะดวกของผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ 

 
สุรพล บุญลือ (2550) ได้เสนอข้ันตอนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักดงันี ้

1. F (Facts) การประเมินโจทย์และตีความของค าถามให้ชัดเจน สมาชิกในกลุม่ทุกคน
จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาให้ตรงกันและสรุปออกมาให้เหมือนกัน 

2. I (Idea) แนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รบัมา มีวิธีการหรือสมมุติฐานใดบ้าง 
3. L (Learning Issue) หัวข้อหรือแนวคิดที่จะต้องไปหาเนื้อหา หรือค าตอบทีจ่ะต้องไป

ศึกษา ค้นคว้า 
4. A (Activities) หรอืกิจกรรมการเรียนการสอน กจิกรรมทีผู่้เรียนจะตอ้งด าเนินการมา 

เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ นั้นๆ 
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ตารางที่ 2 รวบรวมขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 

 บาร์โรว 
(Barrow,1980) 

โฟการ์ตี้ 
(Focarty,1997) 

อเรนด์ส 
(Arends,2001) 

ปีเตอร์ 
(Peter,2001) 

ลินดา 
(Lynda,2002) 

ดูช 
(Duch,1995) 

เครกเกอร์ 
(Kreger,1998) 

ฉันทนา  เวช
โอสถศักดา 

(2538) 
ขั้นที่ 1 ก าหนดจุดมุ่งหมายใน

การเรียน 
พบปญัหา แนะน าปัญหา เผชิญกบั

ปัญหา 
จัดกระบวนการ
กลุ่ม 

น าเสนอด้วย
ปัญหา 

น าเสนอปัญหา
ให้แก่ผูเ้รียน 

ท าความเข้าใจ
ปัญหา 

ขั้นที่ 2 สร้างปฏิสมัพันธ์ด้วย
ปัญหา 

นิยามปัญหา ก าหนดงานที่
ต้องด าเนินการ1 

ส ารวจความรู้
เกี่ยวกับปัญหา
ที่ทุกคนใน
กลุ่มม ี

ขยาย
รายละเอียด
ของปัญหา 

สร้างประเด็น
การเรียน 

เขียนสิ่งที่รู้
เกี่ยวกับปัญหา 

จ ากัดขอบเขต
ของปัญหา 

ขั้นที่ 3 ระบปุระเด็นที่ต้อง
ศึกษาต่อจากปญัหา 

รวบรวม
ข้อเท็จจรงิ  

รวบรวมข้อมูล ตั้งสมมุติฐาน
และท าการ
ทดสอบ
สมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้  

สร้าง และขยาย
แนวคิด 

จัดล าดับ
ความส าคัญ
ของประเด็น
การเรียน 

วิเคราะหป์ัญหา วิเคราะห์
ปัญหา 

76 



77 

 

ตารางที่ 2 รวบรวมขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (ต่อ) 
 

 บาร์โรว 
(Barrow,1980) 

โฟการ์ตี้ 
(Focarty,1997) 

อเรนด์ส 
(Arends,2001) 

ปีเตอร์ 
(Peter,2001) 

ลินดา 
(Lynda,2002) 

ดูช 
(Duch,1995) 

เครกเกอร์ 
(Kreger,1998) 

ฉันทนา  เวช
โอสถศักดา 
(2538) 

ขัน้ท่ี 4 ศึกษาด้วยตนเอง ตั้งสมมุติฐาน เตรียมน าเสนอ
ผลงาน 

ระบสุิ่งที่
จ าเป็นต้องรู้
เพิ่มเตมิเพือ่
แก้ปัญหา 

หัวข้อในการ
เรียนรู ้

สรปุความรู้ที่
ได้เรียน
หลงัจากการ
แสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 

เขียนสิ่งที่
ต้องการค้นคว้า 

ตั้งสมมุติฐาน
เกี่ยวกับ
ปัญหา 

ขั้นท่ี 5 พิจารณาปญัหาจาก
ข้อมูลที่ได้ 

ค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบ
สมมุติฐาน  

วิเคราะห์และ
ประเมินผลการ
ท างาน 

แบ่งกลุ่มย่อย
เพื่อค้นคว้าหา
ข้อมูลในการ
แก้ปัญหา 

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง1 

ขยาย
รายละเอียด
ของปัญหา 

เขียนการ
กระท าที่เป็นไป
ได ้

จัดล าดับ
ความส าคัญ
ของปัญหา 
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ตารางที่ 2 รวบรวมขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (ต่อ) 
 

 บาร์โรว 
(Barrow,1980) 

โฟการ์ตี้ 
(Focarty,1997) 

อเรนด์ส 
(Arends,2001) 

ปีเตอร์ 
(Peter,2001) 

ลินดา 
(Lynda,2002) 

ดูช 
(Duch,1995) 

เครกเกอร์ 
(Kreger,1998) 

ฉันทนา  เวช
โอสถศักดา 
(2538) 

ขั้นท่ี 6 ประเมินผล  ทบทวนปญัหา  รวบรวม
ความรู้ที่ได้มา
จากการ
ค้นคว้ากลุ่ม
ย่อยและน า
ความรู้มาใช้
กับปญัหา 

สังเคราะห์และ
น ามาใช้ 

ขยายแนวคิด
เกี่ยวกับ
แนวคิด 

น าเสนอและ
สนับสนุนวิธีการ
แก้ไข 

ก าหนด
วัตถุประสงค์
ของการเรียนรู ้

ขั้นท่ี 7  สร้างทางเลือกใน
การแก้ปญัหา  

 หากยังแก้ไข
ปัญหาไม่ได้ให้
ด าเนินการใน
ข้อ 3-6 ใหม่
จนกว่าจะ
แก้ปัญหาได้ 

สะท้อนและ
ตอบกลบั 

ก าหนด
ประเด็น 
ประเด็นในการ
เรียนรู ้
 
 

 รวบรวมข้อมูล 
ข้อความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ 
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ตารางที่ 2 รวบรวมขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (ต่อ) 
 

 บาร์โรว 
(Barrow,1980) 

โฟการ์ตี้ 
(Focarty,1997) 

อเรนด์ส 
(Arends,2001) 

ปีเตอร์ 
(Peter,2001) 

ลินดา 
(Lynda,2002) 

ดูช 
(Duch,1995) 

เครกเกอร์ 
(Kreger,1998) 

ฉันทนา  เวช
โอสถศักดา 
(2538) 

ขั้นท่ี 8  เลือกวิธีในการ
แก้ปัญหา 

 สรปุความรู้ที่
ได ้ทั้งด้าน
เนื้อหาและ
กระบวนการ 

 ก าหนด
วัตถุประสงค์
ของแผน
ด าเนินการ 

 สังเคราะห์
ข้อมูลใหม่ 
พร้อมทั้ง
ทดสอบ
สมมุติฐาน 

ขั้นท่ี 9        ลงข้อสรปุและ
สร้างหลักการ
ที่ได้จาก
การศึกษา
ปัญหา 
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ตารางที่ 3 สังเคราะห์ข้ันตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก  
 

 บาร์โรว 
(Barrow,1980) 

โฟการ์ตี้ 
(Focarty,1997) 

อเรนด์ส 
(Arends 
2001 ) 

ปีเตอร์ 
(Peter 
2001) 

ลินดา 
(Lynda,2002) 

ดูช 
(Duch,1995) 

เครกเกอร์ 
(Kreger.1998) 

ฉันทนา  
เวชโอสถ
ศักดา 
(2538) 

ก าหนด
ปัญหา 

        

รวบรวม
วิเคราะห์
ข้อมูล 
แนวคิดใน
การทีจ่ะ
แก้ปัญหา
หรือสาเหตุ
ที่เป็นไปได้
ของปัญหา 
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ตารางที่ 3 สังเคราะห์ข้ันตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก (ต่อ) 
 

 
บาร์โรว 

(Barrow,1980) 
โฟการ์ตี้ 

(Focarty,1997) 

อเรนด์ส 
(Arends 
2001 ) 

ปีเตอร์ 
(Peter 
2001) 

ลินดา 
(Lynda,2002) 

ดูช 
(Duch,1995) 

เครกเกอร์ 
(Kreger.1998) 

ฉันทนา  
เวชโอสถ
ศักดา 
(2538) 

เลือก
แนวทาง
ส าหรับ
แก้ปัญหา
และการ
เรียนรู ้

        

ก าหนด
ประเด็น
ค้นหาความรู้
เพิ่มเตมิ เพื่อ
แก้ปัญหา 
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ตารางที่ 3 สังเคราะห์ข้ันตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก (ต่อ) 
 

 
บาร์โรว 

(Barrow,1980) 
โฟการ์ตี้ 

(Focarty,1997) 

อเรนด์ส 
(Arends 
2001 ) 

ปีเตอร์ 
(Peter 
2001) 

ลินดา 
(Lynda,2002) 

ดูช 
(Duch,1995) 

เครกเกอร ์
(Kreger.1998) 

ฉันทนา  
เวชโอสถ
ศักดา 
(2538) 

ก าหนดแผน
หรือวิธีการที่
จะได้มาซึง่
ข้อมูลในการ
แก้ปัญหาน้ัน 
ระบุ
แหล่งข้อมูลที่
เป็นไปได ้

        

สรปุผล/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
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สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักจากการสังเคราะห์ มีดังนี้   
 

1. ขั้นก าหนดปัญหา  
1.1 เตรียมแหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งข้อมูล (Scaffolding) 
1.2 เตรียมประเด็นปัญหาหรอืกรณีตัวอย่าง (Scenario) ซึ่งได้มากจากการวิเคราะห์

เนื้อหาให้สอดคล้องกับการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 
1.3 ก าหนดหัวเรื่อง เป็นสิ่งที่ผู้เรยีนสนใจและสอดคล้องกับสถานการณ์การสอนของ

ผู้สอน 
1.4 ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหาร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือ เช่น LMS, Social 

Media, Wiki, Web2.0 เป็นต้น 
 

2. ขั้นรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดในการท่ีจะแก้ปัญหาหรือสาเหตุท่ีเป็นไปได้
ของปัญหา 

2.1 รวบรวมข้อมลูและการค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านแหล่งเรียนรูต้่างๆ เช่น Web link, 
Web bookmark, Cloud Computing 

 2.2 รวบรวมความคิดผู้เรียน/ระดมความคิดเห็น เช่น Cloud Computing, Wiki, 
Google docs และมี Facilitators เป็นผู้คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 

 2.3 สรุปแนวความคิดในการแก้ปัญหา 
 

3. ขั้นเลือกแนวทางส าหรับแก้ปัญหาและการเรียนรู้ 
3.1 ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันผ่านเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ 

สมาชิกในกลุ่มสร้างความสัมพันธ์กันโดยการใช้เครือ่งมอืต่างๆ บนอินเทอรเ์น็ต  เช่น Discussion 
board, Chat room, Social Media, e-mail group, Wiki, Blog เป็นต้น 

 3.2 ช้ีแนะแนวทางการเลือกระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้สอน 
 

4. ขั้นก าหนดประเด็นค้นหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือแก้ปัญหา 
4.1 ช่วยผู้เรียนก าหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตการศึกษา 
4.2 ผู้เรียนเลือกแหล่งข้อมูลที่จะไปค้นหา 
4.3 ก าหนดวัตถุประสงค์แนวคิด วิธีการแก้ปัญหา 
4.4 วางแผนการเรียนรู้แบบน าตนเอง/การเรียนรู้ร่วมกัน 
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5. ขั้นสรุปผล/การน าเสนอผลงาน  

 5.1 ผู้เรียนน าเสนอผลงานออนไลน์ โดยแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของเหตุและ
ผลของปัญหา 

 5.2 ประเมินผลงานโดยผู้สอนอาจให้ผู้เรียนส่งเป็นไฟล์ทั่วไปหรือเป็นแฟูมสะสมงาน
ออนไลนห์รือส่งผ่านทางบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยประเมินตามสภาพจริงหรือประเมินโดยวัดคะแนนการ
แก้ปัญหาหรือตรวจสอบจากร่องรอยการใช้งาน 

 5.3 ผู้สอนตรวจสอบผลงานเสนอแนะข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง 
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราโชวาท ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันอังคารที่ 
19 ธันวาคม 2532 ตอนหนึ่งไว้ว่า วิจารณญาณ ได้แก่ ความหยั่งรู้ อันเป็นเหตุให้สามารถวิเคราะห์
และวินิจฉัยเหตุผลตลอดจนส่วนดีส่วนเสียของสิ่งต่าง ๆ เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดรอบคอบและ
ถูกต้อง ถ่องแท้ วิจารณญาณจะเกิดมิได้ด้วยการฝึกอบรม ประการแรกคือ ศึกษาอบรมทางวิชาความรู้
ซึ่งจะต้องกระท าอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความรอบรู้และประสบการณ์อันกว้างไกลประการต่อไป 
ได้แก่ ศึกษาอบรมทางความคิดจิตใจซึ่งก็ต้องฝึกฝนขัดเกลาอยู่เสมอมิได้ขาด เพื่อให้ความคิดจิตใจ 
มั่นคง เข้มแข็ง และเข้าระเบียบอันดีงาม คือ มีความสะอาด ประณีต เที่ยงตรง เป็นอิสระและเป็น
กลาง ไม่คิดเข้าข้างตนเอง ไม่คิดเข้าข้างผู้อื่นตามอ านาจอคติความหมายของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) ตามที่นักการศึกษาให้ความหมายไว้มีดังต่อไปนี้ 
 
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ดิวอี้ (Dewey, 1933) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิด
อย่างใคร่ครวญไตร่ตรอง เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก และสิ้นสุดด้วยสถานการณ์ที่มีความ
ชัดเจน 

สเตนเบิรก์ (Sternberg, 1985) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็น
กระบวนการทางปัญญา ยุทธวิธีที่บุคคลแสดงออกในการแกไ้ขปัญหาหรือตัดสินใจ และเรียนรู้
ความคิดรวบยอดใหม ่

เอนนิส (Ennis, 1987) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิด
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่เน้นการตัดสินว่าจะท าหรือเช่ือสิ่งใด 

ฮัดกินส์ (Hudgins, 1988) ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การมี
เจตคติในการค้นคว้าหาหลักฐาน เพื่อการวิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้งต่าง ๆ การมีทักษะในการใช้
ความรู้จ าแนกข้อมูล และการตรวจสอบข้อสมมติฐานเพื่อหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล และถือว่าเป็น
ระดับการคิดข้ันสูง ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลตามการจ าแนก
ของบลูม 
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บาสแชม (Bassham and others, 2011) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็น

ทักษะความสามารถทางปัญญาทีจ่ะสรา้งความกระจ่างชัด วิเคราะห์ และประเมินข้อโต้แย้ง การกล่าว
อ้างอย่างปราศจากอคติ โดยสามารถก าหนดเหตุผลสนับสนุนข้อสรุป และตัดสินใจได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ฟาซิโอน (Facione,1990) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการตัดสินที่มี
เปูาหมาย ซึ่งเป็นการตัดสินที่กากับด้วยตนเองเป็นผลมาจากการตีความ การวิเคราะห์การประเมินผล 
การอนุมาน และการอธิบาย 

พอล (Paul 1993, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2544) ได้กล่าวถึง การคิดอย่างมี
วิจารณญาณว่า เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้คิดสามารถตัดสินใจได้ดีข้ึนอย่างสมเหตุสมผลและมี
ประสิทธิภาพและยังส่งผลให้ผู้คิดมีความสามารถคิดกว้าง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกต้องและ
คิดอย่างมีเหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ปัญหา 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 1997) อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์ 
(2549) ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดันจากกลุ่ม
เพื่อน อิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 

นีดริงฮอส (Niedringhaus, 2001) ให้ความหมายไว้ว่า การคิดวิจารณญาณ คือการ
วิเคราะห์ระบบของข้อมูลด้วยใจที่เปิดกว้าง และอดทนสาหรับจุดมุ่งหมายในการระบุวิธีการต่าง ๆ 
ของการกระทาเป็นการคิดเกี่ยวกับการพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีการเลือกอย่าง
ระมัดระวังของการกระท าหรือทางแก้ไข 

จอห์นสัน (Johnson, 2002) ให้ความหมายของการคิดวิจารณญาณว่า เป็นการคิดชนิด
หนึ่งที่รวมการคิดเดี่ยวเข้าด้วยกัน นั่นคือ จ าเป็นต้องรวบรวม วิเคราะห์ หรือประมวลผลสารสนเทศ
ในการหาทางเลือกจากการประยุกต์ การสับเปลี่ยน แทนที่ หรือการประกอบข้ึนมาใหม่ 

อุษณีย์ โพธิสุข (2542) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึงวิธีคิด
อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน และมีประสิทธิผล ก่อนตัดสินใจว่าจะเช่ือหรือไม่ เช่ืออะไรหรอื
ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท าอะไร 

ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2544) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าคือ การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา โดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริง
มากกว่าอารมณ์และการคาดเดา 

ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ และคณะ (2546) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า
หมายถึง กระบวนการคิดที่มีการพิจารณากลั่นกรอง ไตร่ตรองอย่างดีแล้ว เพื่อให้เกิดผลของการคิดที่
รอบคอบ สมเหตุสมผล 
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สุวิทย์ มูลค า (2547) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง การคิดที่

มีเหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลักเกณฑ์และมีหลักฐานที่เช่ือถือได้เพื่อน า 
ไปสู่การสรุปและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเช่ือ สิ่งใดควรเลือกหรือสิ่งใดควร
ท า 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง
กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาคลุมเครือมีความขัดแย้ง 
เพื่อตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ สิ่งใดควรท าสิ่งใดไม่ควรท าโดยใช้ความรู้ความคิดจาก
ประสบการณ์ของตนจากข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูล
ส่วนตัวของผู้คิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ เพื่อน ามาช่วยในการ
ตัดสินใจได้ถูกต้องยิ่งขึ้น คือ ทักษะความรู้และการแสวงหาความรู้ ถ้ามีความรู้มากจะท าให้คิดได้เร็ว
และดีกว่าทักษะการประเมิน เพราะการประเมินเป็นสิ่งที่ท าให้สามารถระบุและเลือกข้อมูลได้
เหมาะสมเช่ือถือได้ โดยสามารถเปรียบเทียบและช่ังน้า หนักจากข้อมูลที่มีอยู่ ทักษะการสรุปอ้างองิจะ
ท าให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีข้ึน และลึกซึ้งมากข้ึน และทักษะการวิเคราะห์ความคิด 
คือ ความสามารถในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของความคิด และปรับความคิดให้เหมาะสม 
สามารถสรุปความคิด และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

วัชรา เล่าเรียนดี (2553) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิดที่
ต้องอาศัยความรู้ เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นการประเมินสิ่งที่ควรเอื้อควรปฏิบัติตามหรือไม่ควร
เอื้อไม่ควรปฏิบัติตาม โดยการพิจารณาอย่างละเอียดด้วยหลักการเหตุผล ความเหมาะสม และความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดโดยใช้หลักการและเหตุผลโดย
พิจารณาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ เกิดข้ึนในกรณีหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 
ความส าคัญของการคิดและสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดลักษณะหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตใน
บริบทสังคมปัจจุบันที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ 
บุคคลที่ดา รงชีวิตในยุคนี้จา เป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อดา เนินกิจกรรมต่าง ๆในชีวิต
ประจา วันได้อย่างเป็นปกติ ทั้งนี้มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของการคิดและการสอนคิด อย่างมี
วิจารณญาณไว้ดังต่อไปนี้ 



88 

 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น

กระบวนการที่ทาให้ผู้คิดสามารถตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลและมีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งผลให้ผู้คิดสามารถคิดกว้าง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกต้องอย่างมีเหตุผล การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเป็นทักษะส าคัญของการแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ต้องใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รยีนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเกดิประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ดังนี้ 

1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการท างานอย่างมีหลักการและเหตุผล และได้งานที่
มีประสิทธิภาพ 

2. ช่วยให้ผู้เรียนประเมินงานโดยใช้เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักมีการประเมินตนเองอย่างสมเหตุสมผล และฝึกการตัดสินใจ 
4. ช่วยให้ผู้เรียนรู้เนื้อหาอย่างมีความหมายและเป็นประโยชน์ 
5. ช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
6. ช่วยให้ผู้เรียนก าหนดเปูาหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้นหาความรู้ ทฤษฎี 

หลักการ ตั้งข้อสันนิษฐาน ตีความหมาย และให้ข้อสรุป 
7. ช่วยฝึกให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการใช้ภาษาสื่อความหมาย 
8. ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างแจ่มแจ้ง คิดอย่างกว้าง และ

คิดอย่างลุ่มลึก ตลอดจนคิดอย่างสมเหตุสมผล 
9. ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา มีความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และความเมตตา 
10. ช่วยให้ผู้เรียนอ่านเขียน พูด ฟัง ได้ดี 
11. ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องใน

สถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสารสนเทศ 
 

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2543) กล่าวถึงความส าคัญและความจาเป็นในการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 

1. การคิดเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ที่มีสมอง มีปัญญา มนุษย์จะต้องคิดอยู่
ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์โลก สังคม ครอบครัว และตนเอง เพื่อการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน 

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะนาไปสู่ความรู้ที่ดีข้ึน เมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบ
ความรู้สึกแล้วคิดต่อจะท าให้การรับรู้ชัดเจนข้ึน เมื่อมีการสังเกตประกอบด้วยก็จะทา ให้เห็นข้อมูล
เมื่อมีการคิด ตีความ ก็จะท าให้เข้าใจข้อมูล การใช้สมองต่อไปก็ท าให้เกิดความชัดเจนในประเด็น
ปัญหา สามารถอธิบายได้อย่างเหมาะสม 
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3. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะนาไปสู่การตัดสินใจอย่างมปีระสิทธิภาพในการด าเนิน

ชีวิตประจาวัน ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมากมายการตัดสินใจเลือก
รับข้อมูลข่าวสาร การตัดสินใจเช่ือหรือไม่ในข้อมูลและเหตุการณ์ที่รับทราบตลอดจนการตัดสินใจใน
การเลือกปฏิบัติ จาเป็นต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ วินิจฉัย และตีความข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม 

4. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทุกสาขาวิชามีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว มนุษย์จะต้องใช้ปัญญาในการติดตามข้อความรู้เหล่าน้ันสม่ าเสมอ มนุษย์ต้องคิดวิเคราะห์เพื่อ
ประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีวิวัฒนาการมากข้ึน เพื่อน าไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม จ าเป็นต้องใช้
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ทิพย์วัลย์ สีจันทร์ และคณะ (2546) กล่าวถึงความส าคัญของการคิดและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดังนี้ 

1. การก าหนดความเป็นตัวเรา เนื่องจากการคิดเป็นตัวก าหนดสิ่งที่เรารู้ และความรู้ที่ได้
จากการคิดนั้นเป็นสิ่งที่ก าหนดความเป็นตัวเรา ซึ่งจะเป็นดัชนีที่บอกเราว่า เราก าลังท าอะไรคิด
อย่างไร รู้อะไร ผลจากการรับรู้สิ่งเหล่าน้ีท าให้มนุษย์แสดงออกทั้งค าพูดและการกระทา โดยถ่ายทอด
ออกมาในรูปภาษาเขียน ภาษาพูด การกระท าตลอดจนอากัปกริยาต่างๆ ดังค ากล่าวที่ว่าการคิดเป็น
พื้นฐานของสติปัญญาและความเข้าใจ หากมนุษย์เรารู้จักใช้เวลาคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ก่อน
ตัดสินใจ จะท าให้นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น นักแต่งโคลงชาวเอเธนส์กล่าวว่า “การคิดครั้งที่สองนับเป็น
ความฉลาดที่สุด” 

2. การคิด เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า การคิด
ของมนุษย์ในแต่ละวันมีความคิดมากกว่า 10,000 ความคิด ไหลเข้ามาในสมองของมนุษย์ เนื่องจาก
ในแต่ละวันมีความคิดมากมายมากระทบสมองของเรา เป็นเหตุให้เราต้องมีการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น
การตัดสินใจเกี่ยวกับการกิน การอยู่ การนอนหลับ หรือการไปท างาน จนกระทั่งปัญหาใหญ่ซึ่งเรา
จ าเป็นต้องตัดสินใจให้รอบคอบโดยอาศัยข้อมูลและทางเลือกหลายทาง ได้แก่ ข้อมูล ความรู้
ประสบการณ์ เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดก่อนการตัดสินใจ 

3. การคิดน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่างๆ ของโลก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
ธรรมชาติของมนุษย์ มีความต้องการความส าเร็จในชีวิต จึงพยายามที่จะต่อสู้ให้ได้มาในสิ่งที่ตน
ต้องการ 

4. สร้างความสามารถในการแข่งขันในสังคมแห่งความรู้ สั งคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่ง
ความรู้ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือมโยงทุกส่วนของโลกเข้าด้วยกันการที่
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คนในสังคมมีระดับการศึกษาและความรู้เพิ่มข้ึนเป็นผลให้เพิ่มจ านวนผู้แข่งขันที่เป็นผู้มีความรู้ทั้งใน
และนอกระบบ 

 
อ าพร ไตรภัทร (2549) กล่าวถึง ความจ าเป็นของสถาบันการศึกษาในการสอนให้

นักศึกษามีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะที่มี

ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอนส่วนใหญ่จะใช้การบรรยาย นักศึกษาฟังและท่องจ าเนื้อหาที่ผู้สอน
เรียบเรียงให้        การประเมินผลมักจะเป็นการประเมินผลในส่วนของเนื้อหาที่ต้องจดจ าเป็นหลัก
เมื่อนักศึกษาไทยต้องไปแข่งขันร่วมกับนักศึกษาชาติอื่นในเวทีนานาชาติ ก็มักจะพบว่านักศึกษาของ
เราด้อยกว่านักศึกษาอื่น จ าเป็นอย่างไรหรือไม่ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่
สง่เสริมและพัฒนาการทางด้านความคิดของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น 

2. ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) และความรุดหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วิชาการข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติทางด้านการศึกษาความเป็นโลกาภิวัตน์ ซึ่งหมายถึง ความไร้
พรมแดนในเชิงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากการผสมผสาน
ของสังคมเมือง เทคโนโลยีข่าวสารข้ามประเทศ จนเกิดเป็นตลาดใหญ่ที่สุดแห่งเดียวคือ ตลาดโลกข้ึน
ส่งผลให้ทุกประเทศทุกคน จ าเป็นที่จะต้องแข่งขันกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจทุกวันน้ีมีความสัมพันธ์
อย่างแนบแน่นกับการที่ประเทศจะสามารถนาเอาความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

นอกจากนี้แล้ววิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ยังเ ข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อ
ชีวิตประจ าวันของเราความก้าวหน้าทางการสื่อสารท าให้ไม่มีปญัหาในเรือ่งของระยะเวลาอีกต่อไป ใน
การรับรู้ข่าวสารเราสามารถรับรู้ข่าวสารจากที่ห่างไกลได้ในเวลาเพียงพริบตา แนวโน้มที่เกิดข้ึนใน
ลักษณะนี้ เป็นสิ่งที่เรากาลังจะต้องพบ และจะต้องเตรียมความพร้อมของคนในประเทศส าหรับการที่
จะอยู่ในโลกของการแข่งขันแบบไร้พรมแดน 

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยมุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์
ให้กับผู้เรียน อันได้แก่      การเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม และเป็นนักคิดที่ดี การคิด
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรยีนสามารถปรบัตัวและสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ ในโลกที่ก าลังเปลีย่นแปลงทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ไปสู่ความคิดไร้พรมแดน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง และเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชุมชน
และสังคม 
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4. จากการสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ที่เคยเข้าอบรมสัมมนาในเรื่อง Critical 

Thinking เกี่ยวกับบัณฑิตไทยว่ามีลักษณะอย่างไร และมีสาเหตุมาจากอะไร  
ได้ผลสรุปว่ามีความคิดค้นคว้า ใฝุรู้น้อย ความรู้ทางวิชาการไม่แน่น ไม่ค่อยสนใจใฝุรู้เพิ่ม

โลกทัศน์ วิสัยทัศน์ค่อนข้างแคบ ค่อนข้างเฉ่ือยชา การใช้ภาษาทั้ งไทยและต่างประเทศยังไม่ดี
เท่าที่ควร การแก้ปัญหาและปรับตัวยังไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ค่อยด้ินรนในการแก้ปัญหา การน าความรู้ไป
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงยังไม่ดีเท่าที่ควร ขาดทักษะในการท างานเป็นทีม ขาดการกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์มีความอดทนน้อย ต้องการเห็นผลของการกระท าโดยเร็ว และยังน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
น้อย ส าหรับสาเหตุ เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน การสอนยังห่วงเนื้อหาและเป็น Teacher 
Centered การสอนไม่ค่อยก่อให้เกิดความคิด โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรแน่น ขาดเวลา
คิด จ านวนนักศึกษามาก อาจารย์ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมีวิสัยทัศน์ ระบบการศึกษาที่
เน้นในเรื่องปริมาณมากกว่าคุณภาพ การเลี้ยงดูไม่ค่อยให้ช่วยเหลือตัวเอง สภาพสังคมวัตถุนิยม และ
แข่งขันกันสูง และเพื่อน 
 

ลักขณา สริวัฒน์ (2549) กล่าวถึงความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 2 
ประการ คือ 

1. ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ เช่น ตัดสินใจในการเลือกวิชาชีพหรือ
ตัดสินใจเลือกบุคคลมาร่วมท างานด้วย เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่จา เป็น เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ต้อง
ใช้ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากความจ าเป็นต้องใช้ในเมื่อเราต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคม 

2. ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ การเรียนรู้ การสนทนาหรือ
อภิปราย รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ มีนักการศึกษาหลายท่านที่มีความเห็นตรงกันว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทักษะส าคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน และยังเป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิตในสังคมที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในยุคแห่งเทคโนโลยีก้าวหน้าเช่น
ปัจจุบันอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วย เนื่องจากบุคคลที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตได้นั้น
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดวิจารณญาณ 
 

บาสแซมและนาดัน (Bassham and Nardone, 2005 อ้างถึงใน กนกรส ถมปลิก , 
2551) ได้อธิบายความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังนี้ 

1. ความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อการเรียนเมื่อนักเรียนต้องเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ในช่วงแรกจะรู้สึกประหลาดใจ ที่พบว่าการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่มี
ความน่าสนใจในการที่จะท าให้เช่ือหรือคล้อยตามในเรื่องที่เรียน เพราะในการเรียนระดับอุดมศึกษา
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นั้น นักศึกษาจะต้องมีการคิดพิจารณาให้ละเอียดถ่ีถ้วนก่อนที่จะเ ช่ือเรื่องใด การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การคิดระดับสูง เช่น ความกระตือรือร้น ความสามารถในการประเมิน
ข้อมูล นักศึกษาจ าเป็นต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งการเสริมศักยภาพของหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยท าได้โดยเพิ่มคาบเรียนที่สอนเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนต้องได้รับการ
ฝึกฝนทักษะหลายทักษะ เช่น การท าความเข้าใจ ข้อโต้แย้งหรือความเช่ือเรื่องต่างๆ การประเมินข้อ
โต้แย้งและข้อความอย่างระมัดระวัง การพัฒนาและปูองกันไม่ให้เกิดอคติในความเช่ือหรือข้อโต้แย้ง
ต่างๆ การประสบความส าเร็จในการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้นั้น นักศึกษาต้องมีความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่   ยากๆ 
ได้ง่ายข้ึน แต่การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้นักเรยีนสามารถเข้าใจข้อโต้แย้งและประเด็นปัญหา
ในห้องเรียนและในหนังสือเรียนได้มากข้ึน 

2. ความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการท างานจากการส ารวจพบว่า มี
นักศึกษาจบใหม่น้อยกว่าครึ่งที่ท างานตรงตามสายวิชาที่เรียนมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ข้ึนไป แสดงให้
เห็นถึงปริมาณการเปลี่ยนงานของนักศึกษาจบใหม่ และในการสมัครเข้าท างานนั้น นายจ้างไม่ได้
ต้องการลูกจ้างที่มีทักษะเฉพาะทาง  สูงๆ เพราะทักษะส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ระหว่างการท างาน 
แต่ถ้าลูกจ้างมีทักษะด้านการคิดและทักษะการสื่อสารที่ดี จะส่งผลให้มีการเรียนรู้เร็ว สามารถ
แก้ปัญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสื่อสารหรือน าเสนอความคิดเห็นของตนออกมาได้
อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนจึงควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณให้แก่นักเรียน 

3. ความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการด าเนินชีวิตประจ าวันการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีความส าคัญต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึนนอกห้องเรียนและนอกสถานที่ท างานหลายสถาน
เหตุการณ์ เช่น 

3.1 การคิดอย่างมี วิจารณญาณช่วยไม่ให้บุคคลตัดสินใจผิดพลาด เพราะใน
ชีวิตประจ าวันบุคคลต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค และในการตัดสินแต่ละครั้งเมื่อ
ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วบุคคลจะไม่รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิด และไม่สมเหตุสมผล
เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้ท าให้มีความระมัดระวัง มีความชัดเจนและสมเหตุสมผลใน
การตัดสินใจเรื่องส าคัญของชีวิต 

3.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสังคมประชาธิปไตยซึ่ง
การตัดสินใจที่จะเช่ือหรือกระท าสิ่งใดของประชาชนต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังมากที่สุด 
เพราะทุกวันนี้มีปัญหาสังคมเกิดข้ึนมากมาย เช่น การท าลายสิ่งแวดล้อม การแพร่หลาย ของ
นิวเคลียร์ การขาดศีลธรรมจรรยา การเสื่อมโทรมของสังคม การเหยียดชนชาติ การเสื่อมมาตรฐาน
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ของการศึกษา ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนเนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนขาดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังที่ 
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ คือ การที่พวกเราไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาโดยใช้
ความคิดระดับสูงกว่าตอนที่เราสร้างปัญหาน้ันข้ึนมาได้” 

3.3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่า เช่น บุคคลที่ คิดว่าจุด
ศูนย์กลางของจักรวาล คือ โลก หรือคิดว่าความคิดของตนเองส าคัญที่สุด เมื่อได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วจะลดความล าเอียงและอคติในบุคคลเหล่าน้ีลงได้ 
 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการคิด จะเห็นว่า พัฒนาการคิดมีการพัฒนา
ตามขั้นการพัฒนาตามวัยที่เกิดข้ึนภายในบุคคล โดยเริ่มเรียนรู้จากการกระท าหรือการสัมผัสต่อมามี
การสร้างภาพในใจ มีจินตนาการเลนบทบาทสมมติ  แลวจึงถึงข้ันการคิดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมซึ่งเป็นการคิดข้ันสูงสุดโดยในการคิดข้ันสูงต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์การคิดทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ดังนั้นการที่จะพัฒนาการคิดในลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการ
คิดข้ันสูงนั้น ผู้เรียนควรผ่านพัฒนาการมาถึงข้ันสงูสดุของการคิด นั่นคือ อายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป เพราะ
เป็นวัยที่มีการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต ก าลังเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
การท างาน และมีการเผชิญกับสื่อต่างๆ มากมาย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจันจึงใช้กลุม่ตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งมีอายุ 18-22 ปี และถือว่ามีพัฒนาการทางสติปัญญาข้ันคิดอย่างเป็น
นามธรรมตามทฤษฎีของเพียเจต์ ในการศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีนักศึกษาและ
ผู้เช่ียวชาญด้านการคิดพยายามสังเกตและวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่ง
เครื่องมือเหล่านั้นถูกสร้างข้ึน โดยอาศัยทฤษฎีความสามารถทางสมองมาอธิบายลักษณะหรือ
องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การศึกษาแนวคิด (สถิต  พิมพ ทราย. 2545) ทฤษฎี
เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้เช่ียวชาญอธิบายแนวคิดทฤษฎีสามารถสรุปได้ดังนี้  
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ทฤษฎีการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

1. ทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเดรสเซลและเมยฮิวส์ (Dressel and 
Mayhew) 

เดรสเซลและเมยฮิวส์ (Dressel and Mayhew, 1957 อ้างถึงใน ชาลิณี เอี่ยมศรี, 
2536) การคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวยความสามารถตางๆ 5 ดาน คือ 

1. ความสามารถในการนิยามปญหา ประกอบดวย 
1.1 ความสามารถในการตระหนักถึงความเปนไปของปญหา ไดแก การรูถึงเงื่อนไข 

ตางๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในสภาพการณ์การรู้ถึงความขัดแย้งและเรื่องราวที่ส าคัญในสภาพการณ์
และสามารถในการระบุจุดเช่ือมต่อที่ขาดหายไปของชุดเหตุการณ์หรือความคิดและการรู้ถึงสภาพ
ปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบ 

1.2 ความสามารถในการนิยามปัญหา ได้แก่ การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา ความ
เข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและความจ าเป็นในการแก้ปัญหา สามารถนิยามองคประกอบของปญหา 
สามารถจ าแนกแยกแยะองคประกอบของปญหาที่มีความซับซอนออกเปนสวนประกอบที่สามารถจัด
กระท าได สามารถระบุองคประกอบที่ส าคัญ ของปญหา สามารถจัดองคประกอบของปญหาให้เป็น
ล าดับข้ันตอน 

2. ความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาค าตอบของปัญหา คือ การ
ตัดสินใจว่าข้อมูลใดมีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ประกอบด้วยความสามารถในการจ าแนกข้อมูลที่
เช่ือถือได้กับแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือไม่ได้ ความสามารถในการระบุว่าข้อมูลใดควรยอมรับหรือไม่       
การเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีความเพียงพอและเช่ือถือได้ตลอดจนการจัดระเบียบระบบของข้อมูล 

3. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นประกอบด้วย ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ผู้อ้างเหตุผลไม่ได้กล่าวไว้ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตนที่คัดคาน      
การอ้างเหตุผลและความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอ้างเหตุผล 

4. ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบด้วย การค้นหา การช้ีแนะ
หาค าตอบ การก าหนดสมมติฐานต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น การเลือกสมมติฐานที่มี
ความเป็นไปได้มากที่สุดพิจารณาเป็นอันดับแรก การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมมติฐานกับ
ข้อมูล ข้อตกลงเบื้องต้นและการก าหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ทราบและข้อมูลที่
จ าเป็น 

5. ความสามารถในการสรุปอยางสมเหตุสมผล และการตัดสินความสมเหตุสมผล ของ
การคิดหาเหตุผล ประกอบดวย 
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5.1 ความสามารถในการสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัยข้อตกลงเบื้องตน 

สมมติฐาน และขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก การระบุความสัมพันธระหวางค ากับประพจน การระบุถึง
เงื่อนไขที่จ าเป็นและเพียงพอ การระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและความสามารถในการระบุและ
ก าหนดข้อสรุป 

5.2 ความสามารถในการพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที่ไปสูข
อสรุป ไดแก การจ าแนกการสรุปที่สมเหตุสมผลจากการสรุปที่อาศัยคานิยม ความพึงพอใจและ ความ
ล าเอียง การจ าแนกระหวางการคิดหาเหตุผลที่มขีอสรปุไดแนน่อน กับการหาเหตุผลที่ไม สามารถหาข
อสรุปที่เปนขอยุติได 

5.3 ความสามารถในการประเมินข้อสรุปโดยอาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้ ได้แก่ การ
ระบุเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการพิสูจน์ข้อสรุป การรู้ถึงเงื่อนไขที่ท าให้ข้อสรุปไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
และการตัดสินความเพียงพอของข้อสรุปในลักษณะทีเป็นค าตอบของปัญหา 

 
2. ทฤษฎีการคิดอยางมีวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร (Watson and 

Glaser) 
วัตสันและเกลเซอร (196 อ้างถึงใน สถิตย พิมพทราย, 2545) ไดกลาววา การคิดอย่างมี

วิจารณญาณประกอบด้วย ทัศนคติ ความรู้และทักษะในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1. ทัศนคติ (Attitude) ความสนใจในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนมีนิสัยในการค้นหา

หลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อ้างว่าเป็นจริง 
2. ความรู้ (khowledge) ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงและการใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมี

เหตุผลเพื่อการอ้างอิงสรุปความ (inference) การสรุปใจความส าคัญ (abstraction) และการสรุป
ความเหมือน (generalization) โดยพิจารณาจากหลักฐานและการใช้หลักตรรกศาสตร์ 

3. ทักษะ (skill) ความสามารถของบุคคลที่จะน าทั้งทัศนคติและความรูดังกลาวขางตน 
ไปประยุกต์ใช้พิจารณาตัดสินปัญหาสถานการณ์ ข้อความหรือข้อสรุปต่างๆ ได ้

 
จากการศึกษาค้นคว้าการวิจัยต่างๆ ของวัตสันและเกลเซอร์ ได้ผลสรุปว่า การวัด

ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องวัดความสามารถย่อยๆ ซึ่งมีอยู่ 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ความสามารถในการอางอิงหรือสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการระบุว่า

ข้อสรุปใดเป็นจริงหรือไม่จากข้อมูลหรือการลงสรุปข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในข้อความที่ก าหนดให้ 
2. ความสามารถในการตระหนักในขอตกลงเบื้องตน หมายถึง ความสามารถในการ

พิจารณาจ าแนกว่าข้อความใดเป็นเงื่อนไขหรือสิ่งที่ก าหนดให้ 
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3. ความสามารถในการอนุมาน หมายถึง ความสามารถในการคิดหาเหตุผล จาก

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อหาค าตอบที่เป็นผลจากความสัมพันธ์ของสถานการณ์ที่ก าหนดให้อย่าง
แน่นอนและข้อสรุปใดไม่เป็นผลของความสัมพันธ์นั้น 

4. ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความสามารถคิดจ าแนกความนาจะเปนของข
อมูล การลงสรุปขอมูลตางๆจากสถานการณที่ก าหนดให้ 

5. ความสามารถในการประเมินข้ออ้างหรือข้อโต้แย้ง หมายถึง ความสามารถในการ
ตัดสินว่าเห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด 

 
3. ทฤษฎีการคิดอยางมีวิจารณญาณของนีดเลอร (Kneedler) 

 
นีดเลอร (Kneedler, 1987 อ้างถึงในชาลิณี เอี่ยมศร,ี 2536) ไดก าหนด ความสามารถ

ในการคิดอยางมีวิจารณญาณเป็น 3 กลมุ คือ 
1. การนิยามและการท าความกระจางชัดของปญหา ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ความ

สามารถยอย ดังนี้ 
1.1 การระบุเรื่องราวที่ส าคัญหรือการระบุปัญหาเป็นความสามารถในการระบุ

ใจความส าคัญ ของเรื่องที่อ่าน การอ้างเหตุผล ภาพล้อทางการเมือง การใช้เหตุผลต่างๆ และข้อสรุป
ในการอ้างเหตุผล 

1.2 การเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางระหวางคน วัตถุสิ่งของ 
ความคิดหรือผลลัพธ์ตั้งแต่ 2 อย่างข้ึนไป 

1.3 การก าหนดวาขอมูลใดมีความเกี่ยวของเปนความสามารถในการจ าแนกระหว
างขอมูล ที่สามารถพิสูจนความถูกตองไดกับขอมูลที่ไมสามารถพิสูจนความถูกตองไดรวมทั้งการ
จ าแนกระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องราว 

1.4 การก าหนดค าถามที่เหมาะสมเปนความสามารถในการก าหนดค าถามซึ่งจะ
น าไปสูความเข้าใจที่ลึกซึ้งและชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราว  

 
2. การพิจารณาตัดสินข้อมูลที่มีความสมัพันธ์กับปัญหาจ าแนกเปน็ 6 ความสามารถย่อย 

ดังนี ้
2.1 การจ าแนกหลักฐานเป็นลักษณะข้อเท็จจริง ความคิดเห็นซึ่งพิจารณาตัดสินโดย

ใช้เหตุผลเป็น ความสามารถในการประยุกต์เกณฑ์ต่างๆ เพื่อการพิจารณาตัดสินลักษณะคุณภาพของ
การสังเกต และการคิดหาเหตุผล 
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2.2 การตรวจสอบความสอดคลองเปนความสามารถในการตัดสินวาข้อความหรือ 

สัญลักษณ์ที่ก าหนด มีความสอดคลองสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีความสอดคลองกับบริบททั้งหมด
หรือไม 

2.3 การระบุข้อตกลงเบื้องต้นทีไม่ได้กล่าวอ้างเป็นความสามารถในการระบุว่า 
ข้อตกลงเบื้องต้นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล 

2.4 การระบุภาพพจน์ (Stereotypes) ในการอางเหตุผลเปนความสามารถของการ
ระบุความคิดที่บุคคลยึดติด (Fixed notions) หรือความคิดตามประเพณีนิยม (Conventional 
notions) 

2.5 การระบุความมีอคติปัจจัยทางอารมณ์และการโฆษณาเป็นความสามารถในการ
ระบุความมีอคติ ในการอ้างเหตุผลและการตัดสินความเช่ือถือได้ของแหล่งข้อมูล 

2.6 การระบุความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยม (Value system) และอุดมการณ
(Ideologies) และความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณ 

 
3. การแกปญหาหรือการลงสรปุ จ าแนกออกเปน 2 ความสามารถย่อย ดังนี้  

3.1 การระบุความเพียงพอของขอมูลเปนความสามารถในการตัดสินใจวาขอมูลที่มี
อยู่เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพต่อการน าไปสู่ข้อมูลสรุป การตัดสินใจหรือการก าหนด
สมมติฐานที่เป็นไปได้หรือไม่ 

3.2 การพยากรณผลลัพธที่อาจเปนไปได เปนความสามารถในการท านายผลลัพธที่
อาจ      เปนไปไดของเหตุการณหรือชุดของเหตุการณตางๆ 

 
4. ทฤษฎีการคิดอยางมีวิจารณญาณของเอนนิส (Ennis) 

 
เอนนิส (Norris and Ennis, 1989 อ้างถึงใน ชาลิณี เอี่ยมศรี, 2536) ได้ให้นิยามการคิด

วิจารณญาณเผลแพร่เป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ.1962 และได้ปรับขยายค านิยาม ให้ครอบคลุมมากข้ึน
ในป ค.ศ.1985 ตอมาในป ค.ศ.1989 เขาไดเขียนหนังสือรวมกับนอริส (Norris) ซึ่งมีช่ือวา
“evaluating critical thinking” ค านิยามในหนังสือมีความหมายเชนเดียวกับค านิยาม ที่เขาไดใหไว
คือ การคิดวิจารณญาณเปนการคิดอยางมีเหตุผลและคิดแบบตรึกตรองเพื่อการตัดสินใจกอนที่จะเช่ือ
หรือกอนที่จะลงมือปฏิบัติ เอนนิส ได้อธิบายความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามค านิยาม
ว่าบริบทของการคิดเกิดจากการที่คนได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคลลอื่นและมีความเกี่ยวข้องกับการอ้าง
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เหตุผล โดยผู้คิดจะต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจเช่ือหรือลงมือปฏิบัติตามการ 
อ้างเหตุผลนั้น 

ทฤษฎีของเอนนิส  ระบุวาการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย ความสามารถ 
(Abilities)  และลักษณะ (Disposition) ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกตาม
ความสามารถได ดานและในแตละดานจะประกอบดวยความสามารถยอยๆ ดังนี้     

1.  ความสามารถในการนิยามและท าใหกระจางชัด (Clarity - related  abilities)     
ซึ่งประกอบ ดวย   

1.1  ความกระจ่างชัดเบื้องต้น (Elementary  clarification)  ซึ่งประกอบดวย 
1.1.1  ความสามารถในการถามได้ตรงประเด็น (Focusing  on  a  question)    

มีดังนี้   ระบุหรือก าหนดข้อค าถามที่เหมาะสม ระบุหรือก าหนดเกณฑ เพื่อตัดสินได้ว่าค าตอบใดเป
นค าตอบที่เปนไปได จดจ าสถานการณไว  

1.1.2  วิเคราะห์การอางเหตผุล (Analying  argument) มีดังนี้ ระบุขอสรุป ระบุ
ถึงเหตุผลที่ปรากฏ ระบุถึงเหตุผลที่ไมปรากฏ เห็นถึงความคลายคลึงและความแตกตาง ระบุและ
จ าแนกสิ่งที่ไมสอดคลองออกได เห็นถึงโครงสรางของการอางเหตุผล ลงสรุป   

1.1.3  การถามและตอบค าถามไดชัดเจนและทาทาย (Asking  and  answering  
question  that  clarification  and  challenge)  โดยใชค าถามตอไปนี้ ท าไม ประเด็นส าคัญคือ
อะไร ความหมายของ “…………..”  คืออะไร ตัวอยางของเรื่องนี้จะเป็นอะไร อะไรที่ไมเปนตัวอยาง
ของเรื่องนี้ ประยุกตสิ่งนั้นมาใชในกรณีไดอยางไร เกิดความแตกตางอะไรบาง  ขอเท็จจริงคืออะไร 
เนื้อเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมมากกวาน้ีหรือไม  

1.2  ความกระจ่างชัดข้ันสูง (Advanced  clarification)   
1.2.1  การนิยามค าศัพทและพิจารณาตัดสินค านิยาม (Defining  terms  and  

judging  definitions) ใน 3 มิติ คือ รูปแบบ ยุทธวิธีการอธิบายความหมาย เนื้อหา    
1.2.2  การระบุข้อตกลงเบื้องตน (Identifying  assumption)  ประกอบดวย    

เปนเหตุผลที่ไมไดกลาวไว เปนขอตกลงเบื้องตนที่จ าเป็น 
2.  ความสามารถในการพิจารณาตัดสินขอมูล (Information)  เปนการสนับสนุน

พื้นฐาน  (Basic  support) ซึ่งประกอบด้วย  
2.1  การพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล (Judging  the  credibility  of  

sources) ซึ่งประกอบด้วยเปนผูเช่ียวชาญไมมีขอขัดแยง การเห็นพองกันของผูใหขอมูลหรือแหลงข้อ
มูลตางๆ ความมีช่ือเสียง ปฏิบัติการดวยความมั่นคง ความเสื่อมเสียช่ือเสียง ความสามารถในการให
เหตุผล การมีลักษณะนิสัยรอบคอบ    
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2.2  การพิจารณาตัดสินการสังเกต (Judging  observation  reports)  โดยใช

เกณฑ์พิจารณาดังนี้ การวินิจฉัยที่เกี่ยวของ ใช้เวลาสั้นๆจากการสังเกตแลวรายงาน รายงานนั้นเปนสิ่ง
ที่สังเกตไดของผูสังเกตเอง ลักษณะการบันทึกที่ดี การยืนยันสนับสนุนที่มีเหตุผลความเป็นไปได้ของ
การยืนยันสนับสนุนใชเกณฑ์ที่ดีในการประเมิน การน าเทคโนโลยีที่มีประโยชนมาใชอยางเต็ม
ความสามารถ 

3.   ความสามารถในการอางอิง (Inference – related abilities) ซึ่งประกอบดวย       
3.1 การพิจารณาลงสรุปแบบนิรนัย (Judging deductions) ประกอบดวย การอาง

เหตุผลแบบจัดประเภทโดยใช้วงกลมออยเลอร Euler’s circle) การอางเหตุผลแบบเงื่อนไข        
การตีความจากขอความ  

3.2 การพิจารณาลงสรุปแบบอุปนัย (Judging inductions) ซึ่งประกอบดวย    
3.2.1 หลักโดยทั่ว ๆ ไปประกอบดวย การจ าแนกประเภทขอมูล การสุมตัวอยางมี

ตารางและกราฟ     
3.2.2 การวินิจฉัยขอสรุปและการอธิบายสมมติฐานประกอบด้วยแบบขอสรุปและ

สมมติฐานที่อธิบายได การสืบสวน เกณฑ์ ขอตกลงเบื้องตนที่สมเหตุสมผล   
3.3 การกระท าและตัดสินคุณคา (Making and judging value judgments) ซึ่ง

ประกอบด้วยข้อเท็จจริงพื้นฐานสนับสนุนพิจารณาผลที่เกิดข้ึนภายหลังข้ึนกับหลักการข้ันสูงที่เปนที่
ยอมรับ การพิจารณาและใหน้ าหนักทางเลือกทั้งหมด 

4.  ยุทธวิธีและกลยุทธ Sand tactics) ซึ่งประกอบดวย   
 4.1 การตัดสินใจที่จะตองปฏิบัติ (Deciding on an action) ซึ่งประกอบดวย

นิยามปญหา    เลือกเกณฑ์ที่จะตัดสินแกปัญหาที่เปนไปได ก าหนดการแกปัญหาซึ่งมีทางใหเลือก 
ลองตัดสินใจวาจะท าอะไร   ทบทวนพิจารณาสถานการณทั้งหมด และติดตามผล   

 4.2 ปฏิกิริยากับบุคคลอื่น (Interacting with others) ซึ่งประกอบด้วย การใชและ
มีปฏิกิริยาตอเรื่องที่เกี่ยวกับการอางเหตุผลที่ผิดหลักตรรกศาสตร ยุทธวิธีในการใชเหตุผล ยุทธวิธีใน
การใชศิลปะ การแสดงจุดยืนโดยการพดูหรือเขียน 

ลักษณะของบุคคลที่มีการคิดวิจารณญาณ  ตามทฤษฎีของเอนนิส  มีดังนี้  
1.  คนหาขอความที่ชัดเจนของประเด็น หรือขอค าถาม  
2.  คนหาเหตผุล  
3.  พยายามรับรูขอมูลที่ดี  
4.  หาแหลงข้อมูลที่เช่ือถือไดและอางถึงแหลงขอมูลนั้น  
5.  มีแนวคิดแบบกวางในสถานการณทั้งหมด  
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6.  คงความสอดคลองกับประเด็นที่ส าคัญได  
7.  จดจ าเรื่องเดิมและ / หรือความเกี่ยวข้องพื้นฐาน  
8.  คนหาทางเลือกตางๆ   
9.  เปดใจกวาง                
10. เปลี่ยนสภาพ (ยืดหยุนตามสภาพตางๆ) เมื่อมีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ                
11. คนหาความถูกตองใหมากที่สุดเทาที่จะเป็นไปได ส าหรับเรื่องราวที่ศึกษา   
12. จัดการเรื่องราวที่ซับซอนทั้งหมดให้อยูในลักษณะเรียงล าดับอยางมีข้ันตอน    
13. ใหการคิดตางๆ ข้ึนอยกูับความรูสึก ระดับความรูและระดับการอางเหตุผลของ

บุคคลอื่น 
 

ในป ค.ศ.1989  เอนนิสและนอริส ไดเสนอแนวคิดอยางมีวิจารณญาณในลักษณะ
เดียวกันแต แตกตางกันในเรื่องรายละเอียดทั้ งความสามารถ (Abilities) และคุณลักษณะ 
(Disposition)  ดังนี ้

ความสามารถ (Abilities) ของการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีดังนี้   
1.  ความกระจ่างชัดเบื้องตน (elementary clarification)        

1.1 ถามไดตรงประเด็น (focusing on a question)        
1.2 วิเคราะห์การอางเหตุผล (analyzing arguments)         
1.3 ถามและการตอบค าถามไดชัดและทาทาย  

2.  ขอมูลสนับสนุน (Basic support)        
2.1 การพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล  
2.2 มีการสังเกต  

3.  การสรุปอางอิง (inference)        
3.1 การนิรนัย (Deductions)        
3.2 การอุปนัย (Induction)        
3.3 การตัดสินคุณคา (Judging value judgments)   

 
4.  การกระจางชัดข้ันสูง (Advanced clarification)        

4.1 ก าหนดปัญหาและอธิบายค าจ ากัดความของปญหา (Defining terms and 
judging definitions)        

4.2 ระบุขอตกลงเบื้องตน (Identifying assumption) 
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5.  ยุทธวิธีและกลยุทธ์ Strategies and tactics)        

5.1 การตัดสินใจลงมือกระท า (Deciding on an action)        
5.2 การปฏิสัมพันธ์กับผูอื่น (Interacting with others) คุณลักษณะ (Disposition) 

ของการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีดังนี้   
 1.  ตั้งค าถามหรือคนหาขอมูลจากเรื่องที่ผานมา   
 2.  คนหาเหตผุล   
 3.  การแสดงออกอยางมีเหตุผล   
 4.  การอางอิงจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได  
 5.  การท าความเขาใจเรื่องราวในสถานการณปญหา   
 6.  การบอกถึงใจความส าคัญ 
 7.  การเก็บจ าความรูพื้นฐาน   
 8.  การสรางทางเลือก   
 9.  การเปดใจกวาง        

9.1 ยอมรับหรือพิจารณาความคิดของผูอื่น        
9.2 ใชเหตุผลเปนจุดเริ่มต้นและเปนเหตุผลที่ไดรับการยอมรับ   
9.3 ตัดสินใจดวยการใชขอมูลและเหตุผลอยางเพียงพอ  

 10.  มีจุดยืนและสามารถเปลี่ยนจดุยืนไดเมื่อหลกัฐานและเหตุผลสนับสนุน
เพียงพอ  

 11.  คนหาเหตุผลใหมากเพื่อความถูกตอง  
 12.  จัดการเรื่องราวตางๆ อย่างมีระเบียบ  
 13.  น าความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมาใช  
 14.  มีความไวตอความรูสึก ระดับความรูและระดับการอางเหตุผลของผ ูอืน่ 

 
จากการศึกษาทฤษฎีการคิดอยางมีวิจารณญาณของเอนนิส สรุปไดว่า ความสามารถ

ทางการคิดวิจารณญาณแบงเปน 4 ดาน คือ   
1.  ความสามารถในการนิยามและท าใหกระจางชัดซึ่งประกอบด้วย ความสามารถใน

การถามได้ตรงประเด็น การวิเคราะหการอางเหตุผล การถามและตอบค าถามได้ชัดเจนและทาทาย 
การนยิามค าศัพทและพิจารณาตัดสินค านิยาม การระบุขอตกลงเบื้องตน   

2.  ความสามารถในการพิจารณาตัดสินข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาความน
าเช่ือถือ ของแหลงขอมูล การพิจารณาตัดสินการสังเกต     
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3.  ความสามารถในการอางอิง ซึ่งประกอบดวย การพิจารณาลงสรุปแบบนิรนัย       

การพิจารณาลงสรุปแบบอุปนัย การกระท าและตัดสินคุณค่า   
4.  ยุทธวิธีและกลยุทธ ซึ่งประกอบด้วย การตัดสินใจที่จะต้องปฏิบัติ การปฏิกิริยากับ

บุคคลอื่น 
ตอมานอริสและเอนนิสได้เสนอแนวคิดข้ึนใหม สรุปไดวา ความสามารถในการคิดอยาง    

มีวิจารณญาณ มี 5 ดาน ดังนี้  
1. ความกระจางชัดเบื้องต้น ซึ่งประกอบดวย การถามไดตรงประเด็น การวิเคราะห์    

การอางเหตุผล การถามและตอบค าถามได้ชัดและทาทาย  
2. ขอมูลสนับสนุน ประกอบด้วย การพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลการ

สังเกต  
3. การสรุปอางอิง ประกอบด้วยการเชิงนิรนัย การอุปนัย การตัดสินคุณคา  
4. การกระจ่างชัดข้ันสูง ประกอบดวย การก าหนดปญหาและอธิบายค าจ ากัดความ

ของปญหา การระบุขอตกลงเบื้องตน 
5.  ยุทธวิธีและกลยุทธ ประกอบดวย การตัดสินใจลงมือกระท า การปฏิสัมพันธ์กับผูอื่น 

 
จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิจารณญาณพบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

เปนความสามารถทางสมองที่สามารถปรากฏไดในลักษณะของการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ก าหนด
หรือตามความสามารถดานตางๆ ที่เรียกวา องคประกอบ ดังนั้นการวัดความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ผเูช่ียวชาญหลายทานไดเสนอแนวคิดในการวัดองคประกอบแตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการคิดอยางมีวิจารณญาณของเอนนิสเปนกรอบในการพัฒนา แบบทดสอบและอิง
รูปแบบลักษณะของแบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณของเอนนิสระดับแซดจากการวิเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีตางๆ ผู้วิจัยเห็นความส าคัญขององค์ประกอบดานความสามารถในการระบุ
ประเด็นปญหาซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งที่ส าคัญในทุกทฤษฎี ดังนั้น ผู วิจัยไดสรุปองคประกอบการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ 5 ดาน คือ ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา ความสามารถในการ
พิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต  ความสามารถในการอุปนัย  ความสามารถ
ในการนิรนัย ความสามารถในการระบขุอตกลงเบื้องตน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้   ผูวิจัยจึงใชทฤษฎี
การคิดอยางมีวิจารณญาณของเอนนิสและอิงรูปแบบลักษณะ ของแบบทดสอบการคิดวิจารณญาณ
ของเอนนิสระดับเอ็กซ์เป็นกรอบในการพัฒนาแบบทดสอบ วัดความสามารถในการคิดอย าง            
มีวิจารณญาณ ซึ่งประกอบดวยความสามารถ 5 ดานดังกลาวขางตน เปนการวัดที่ครอบคลุมและ
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สามารถอธิบายความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของบุคคลได ตรงตามคุณลักษณะที่นิยาม
ไว 

 
การวัดและประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
  

 ผู้วิจัยเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และน าเสนอใน 3 ประเด็น คือ ประเภทและแนวทางการวัด หลักการและข้ันตอนการสร าง 
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดและตัวอย างแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ประเภทและแนวทางการวัด   
 ทิศนา  แขมมณีและคนอื่นๆ (2544) ไดพิจารณารูปแบบและแนวทางของการวัด

ความสามารถในการคิดทั้งในอดีตและปจจุบนัสามารถจ าแนกประเภทของการวัดออกเป็น 2 แนวทาง
ส าคัญ  ดังนี้ 

1.  แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ (Psychometric) แนวทางการวัดของกลุ่มจิตมิตินี้เป
นของกลุ่มการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยาที่พยายามศึกษาและวัดคุณลักษณะภายในของมนุษย์มา
เป็นเวลาเกือบศตวรรษ เริ่มจากการศึกษาและวัดเชาวนปญญา (intelligence) ศึกษาโครงสรางทาง
สมองของมนุษยด์้วยความเช่ือวามีลักษณะเปนองคประกอบและมีระดับความสามารถที่แตกตางกัน
ในแตละคน ซึ่งสามารถวัดได้โดยการใชแบบทดสอบมาตรฐาน ตอมาไดขยายแนวคิดของการวัด
ความสามารถทางสมองสูการวัดผลสัมฤทธ์ิ     วัดบุคลิกภาพ ความถนัดและความสามารถในดานตาง 
ๆ รวมทั้งความสามารถในการคิด   

2.  แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติ (authentic performance measurement) 
แนวทางนี้เปนทางเลือกใหม่ท ี่เสนอโดยนักวัดการเรียนรู้ในบริบทธรรมชาติโดยการเนนการวัดจากการ
ปฏิบัติในชีวิตจริงหรือคลายจริงที่มีคุณคาตอผูปฏิบัติและการประเมินตนเอง เทคนิคการวัดใชการ
สังเกตสภาพงานที่ปฏิบัติ จากการเขียนเรียงความ การแกปัญหาในสถานการณเหมือนโลกแหงความ
เปนจริงและการรวบรวมงานในแฟมสะสมผลงาน /หรือพัฒนางาน (Portfolio)   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540) ไดกลาวถึง การวัดการคิดอยางมี
วิจารณญาณ สามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ แบบทดสอบมาตรฐานซึ่งมีผูสรางไว
แลวกับแบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สรางขึ้นใชเอง มีรายละเอียดดังนี้  
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1. แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เปนมาตรฐานซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีผู

สรางไวแลวส าหรับใช้วัดความสามารถในการคิด เชน  Watson – Glaser  Critical  Thinking  
Appraisal , Cornell  Critical Thinking  Test   

2.  แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สรางขึ้นใชเองถาแบบทดสอบมาตรฐาน
ส าหรับการคิดที่มีใชกันอย ูทั่วไปไมสอดคลองกับเปาหมายการวัด เชน จุดเน้นที่ตองการ ขอบเขต
ความสามารถทางการคิดที่ มุงวัดหรือกลุมเปาหมายที่ตองการใชแบบทดสอบ เปนต้น  

 
ดังนั้น ผู วิจัยจะตองหาวิธีสรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดข้ึนใชเองเพื่อให

เหมาะสมกับ ความตองการในการวัดของผูวิจัยอยางแท้จริง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห
งชาติ (2540) ไดกลาว ถึงหลักของการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดไววา การคิดเป็น
กิจกรรมทางสมองที่เกิดข้ึนตลอดเวลาการคิดที่เราสนใจและสามารถวัดไดตองเปนการคิดอยางมีจุดมุ
งหมาย (Directed  thinking) ซึ่งเป็นการคิดที่น าไปสูเปาหมายโดยตรงหรือคิดคนขอสรุปอันเปนค า
ตอบส าหรับตัดสินใจหรือแก้ปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคิดจึงเปนความสามารถอยางหนึ่งทางสมอง    
การคิดเปนนามธรรมที่มีลักษณะซับซอนไมสามารถมองเห็นไมสามารถสังเกตสัมผัสไดโดยตรงจึงตอง
อาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ  (Psychometric) มาชวยในการวัด 

จากการศึกษาประเภทการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสรุปได้ว่า 
สามารถวัดไดด้วยแบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณที่เปนมาตรฐาน ซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีผู
สรางไว้แล้วและแบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สร้างข้ึนใช้เอง ส าหรับแนวทางการวัด 
ความสามารถในการคิด   อยางมีวิจารณญาณ สรุปไดวา อาศัยหลักการวัดตามแนวทางของนักวัดกลุ
มจิตมิติและการวัดจากการปฏิบัติ   

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยพัฒนาแบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สรางข้ึนใช
เองเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการในการวัดของผูวิจัยและอาศัยหลักการวัดตามแนวทางของนัก
วัดกลุมจิตมิต ิ
  
2.  ตัวอยางแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ   

1.  แบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวของวัตสันและเกลเซอร Watson 
– Glaser Critical Thinking Appraisal) แบบทดสอบนี้สรางโดยวัตสนัและเกลเซอร ประมาณป ค.ศ.
1937  และพัฒนามาอยางตอเนื่อง ฉบับปรับปรุงลาสุดในป ค.ศ. 1980 ใชส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 ถึงวัยผูใหญลักษณะของแบบทดสอบมี 2 ฟอรมซึ่งมีลักษณะเป็นคู่ขนานกันคือ ฟอร
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มเอและฟอรมบีแตละฟอรม  ประกอบด้วย 5 แบบทดสอบยอย มีขอสอบรวมทั้งหมด 80 ขอ ใชเวลา
สอบ 50 นาที ในแตละแบบทดสอบ   ยอยวัดความสามารถตาง ๆ ดังนี้   

 1.1 ความสามารถในการสรุปอางอิง (Inference) เปนการวัดความสามารถ ในการ
ตัดสินจ าแนกความนาจะเป็นของขอสรุปวาขอสรปใุดเปนจริงหรือเปนเท็จ ลักษณะของแบบทดสอบมี
การก าหนดสถานการณมาใหแลวมีขอสรุปของสถานการณ 3 – 5 ขอสรุป จากนั้นผูตอบจะตอง
พิจารณาวาขอสรุปแตละขอเปนเชนไร โดยเลือกจากตัวเลือก 5 ตัวเลือก ไดแก เปนจริง (True) นาจะ
เป็นจริง (Probably) ขอมูลที่ใหไมเพียงพอ (I data) นาจะเป็นเท็จ (Probably false) และเปนเท็จ 
(False)   
  1.2 ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน (Recognition of assumption)    
เปนการวัดความสามารถในการจ าแนกวาขอความเปนขอตกลงเบื้องตนหรือไมเปนขอตกลงเบื้องตน 
ลักษณะของแบบทดสอบมีการก าหนดสถานการณมาใหแลวมีขอความตามสถานการณละ 2 – 3 ขอ 
จากนั้นผูตอบตองพิจารณาตัดสินวาขอความในแตละข้อ ขอใดเปนหรือไมเปนขอตกลงเบื้องตนของ
สถานการณ  
  1.3 ความสามารถในการนรินัย (Deduction) เป็นการวัดความสามารถในการหา   
ขอสรุป    อยางสมเหตุสมผลจากขออ้างโดยใชหลักตรรกศาสตร ลักษณะของแบบทดสอบมีการ
ก าหนดขออางมาใหแล้วมีขอสรุปตามมา ขออางละ 2 – 3 ขอ จากนั้นผู้ตอบตองพิจารณาตัดสินวา
ข้อสรุปในแตละขอสรุปเปนขอสรุปที่จ าเปน / เปนไปไดหรือไมเปนไปตามขออางนั้น   

 1.4 ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เปนการวัดความสามารถในการ
ให้น้ าหนักข้อมูล / หลักฐาน เพื่อตัดสินความเปนไปไดของข้อสรุป ลักษณะแบบทดสอบมีการก าหนด
สถานการณมาใหแล้วมีขอสรุปตามสถานการณละ 2 – 3 ขอ จากนั้นผูตอบตองพิจารณาตัดสินวา    
ขอสรุปในแตละขอนาเช่ือถือหรือไมนาเช่ือถือภายใต้สถานการณอันน้ัน   
  1.5 ความสามารถในการประเมินขอโตแยง (Evaluation of arguments) เป็นการ
วัดความสามารถในการจ าแนกการให้เหตุผลว่าสิ่งใดเป็นความสมเหตุสมผล ลักษณะของแบบทดสอบ
มีการก าหนดชุดข้อค าถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาส าคัญมาให้ ซึ่งแต่ละค าถามมีชุดของค าตอบพร้อม
เหตุผลก ากับจากนั้นผู้ตอบต้องพิจารณาตัดสินว่าค าตอบใดมีความส าคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับค าถาม
หรือไม่และให้เหตุผลประกอบ คุณภาพของแบบทดสอบ ประมาณคาความเช่ือมั่นแบบสอดคลอง
ภายใน โดยใชวิธีแบงครึ่งขอสอบ  มีพิสัยระหวาง 0.69 ถึง 0.85 และมีความเช่ือมั่นแบบความคงที่
โดยวิธีสอบซ้ า ซึ่งเวนระยะห่างของการสอบซ้ า  3  เดือน มีคา 0.73 มีการตรวจสอบความตรงของ
แบบทดสอบโดยใชค านวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของคะแนนทดสอบกับคะแนนจากแบบทดสอบ
เชาวปญญา แบบวัดเจตคติ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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2.  แบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวของเอนนิส (Cornell Critical 
Thinking Test , Level X and Level Z) เปนแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณที่สรางและพัฒนา
โดยเอนนิสและมิลลแมน ประมาณป ค.ศ.1961 และไดพัฒนามาเป็นระยะ ๆ ซึ่งฉบับปรับปรุงลาสุด
คือป ค.ศ. 1985 เอนนิสและมิลลแมนไดสรางแบบทดสอบเปน 2 ฉบับใชวัดกับกลุมบุคคลตางระดับ
กันดังนี้   

2.1  แบบทดสอบการคิดอย างมีวิจารณญาณคอร เนลลระดับเอกซ Cornell 
Critical  Thinking Test, Level X ) เป็นแบบทดสองส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4             
ถึงมัธยมศึกษา ประกอบด้วยข้อสอบ 71 ข้อใช้เวลาประมาณ 50 นาที เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบงออกเปน 4 ตอน คือ ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของ   
แหลงข้อมูลและการสังเกต (credibility  of  sources and observation) ความสามารถในการนิร
นัย (deduction) ความสามารถในการอุปนัย (induction) ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องตน 
(assumption identification)  

2.2  แบบทดสอบการคิดอยางมีวิจารณญาณคอรเนลลระดับแซด (Cornell Critical  
Thinking Test , Level Z ) เปนแบบทดสอบที่ใชส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปญญาเลิศ นักศึกษา
ระดับวิทยาลัยรวมทั้งผใูหญ ประกอบด้วยข้อสอบ 52 ขอ ใชเวลาประมาณ 50 นาที เปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบงออกเปน 7 ตอน คือ ความสามารถในการพิจารณาความนา
เช่ือถือของแหลงข้อมูล (credibility of sources) ความสามารถในการพยากรณและการวางแผนการ
ทดลอง (Prediction and  experimental  planning) ความสามารถตอการอางเหตุผลผิดหลัก
ตรรกะ (Fallacies) ความสามารถในการ  นิรนัย (deduction) ความสามารถในการอุปนัย 
(Induction) ความสามารถในการใหค าจ ากัดความ (definition) ความสามารถในการระบุขอตกลง
เบื้องตน (Assumption identification) 

 คุณภาพแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอรเนลระดับเอ็กซ Cornell  Critical  
Thinking Test , Level X) มีคาความเช่ือมั่นตั้งแต 0.67 ถึง 0.79 สวนแบบทดสอบความคิด
วิจารณญาณคอรเนลระดับแซด (Cornell Critical Thinking Test, Level Z)  มีคาความเช่ือมั่นตั้ง
แต 0.50 ถึง 0.77 ในด าน ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบได พิจารณาขอบเขตเนื้อหาของ
แบบทดสอบว่ามีความครอบคลุมบริบทของการคิดวิจารณญาณและได้หาความสัมพันธกับแบบสอบที่
เปนมาตรฐานอื่นๆ   

3.  แบบทดสอบวัดทักษะการใชเหตุผลของนิวเจอรซี่ ( New Jersey Test of 
Reasoning  Skills) แบบทดสอบนี้สรางโดยสถาบันสงเสริมดานปรัชญาส าหรับเด็กเมื่อป ค.ศ.1983 
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ใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ข้ึนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา แบบทดสอบนี้ตองการวัด
ความสามารถดานการใช้เหตุผลทางภาษา ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก ขอสอบมีทั้งหมด 50 ขอ  แบงออกเปน 5 ตอน คือ การระบุขอตกลงเบื้องตน 
(Assumption identification) การอุปนัย (Induction)  การอางเหตุผลที่ดี (Good reasons) และ
ชนิดและระดับ (Kind and degrees) คุณภาพแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นตั้งแต 0.85 ถึง 0.91 
ส าหรับความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ แบบทดสอบมีความครอบคลุมถึงทักษะส าคัญ 2 ประเภท   
ไดแก ทักษะการใชเหตุผลและทักษะการสืบเสาะ   

4.  แบบทดสอบวัดกระบวนการคิดทางสติปญญาระดับสูงของโรสส Ross  Test  of  
Higher  Cognitive Processes) แบบทดสอบนี้สรางโดยจอหนและแคธรีน เมื่อป ค.ศ.1976 และ
พัฒนาปรับปรุงในป ค.ศ.1979 ใช้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
แบบทดสอบนี้มุงวัดความสามารถทางสมองข้ันสูงระดับการวิเคราะห Analysis) การสังเคราะห
(Synthesis) และการประเมิน (Evaluation) ตามการจัดระดับความมุงหมายทางการศึกษาของบลูม 
(Bloom’s  taxonomy  of  educational objective) ประกอบด้วยขอสอบ 105 ขอ แบงสอบเปน 
2 ครั้ง โดยครั้งละประมาณ 60 นาที  แบบทดสอบทั้งหมดมี 8 ตอนคือ การอุปมาอุปไมย 
(Analogies) การใชเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive  reasoning) ขอสมมุติที่ขาดหายไป (Missing 
premises) ความสัมพันธเชิงนามธรรม (Abstract relation)  การสังเคราะหอยางเปนล าดับ 
(Sequential synthesis) กลยุทธ์การตั้งค าถาม (Questioning  strategies)  การวิเคราะหความตรง
ประเด็นของสารสนเทศที่ใช Analysis of relevant and irrelevant information)  และการ       
วิเคราะหคุณลักษณะ (Analysis of attributes) ซึ่งในแตละแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถข้ัน
การวิเคราะหจะเปนตอนที่ 1,3 และ 7 ข้ันการสังเคราะหเป็นตอนที่ 4,5 และ8 สวนข้ันการประเมินเป
นตอนที่  2 และ 6 ถึง 8 ซึ่งการสอบ 2 ครั้ง เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการและสภาพนักเรียน
เป็นรายบุคคล  คุณภาพของแบบทดสอบมีคาความเช่ือมั่นแบบแบงครึ่งขอสอบเทากับ 0.92 และ
ความเช่ือมั่นแบบทดสอบซ้ าเทากับ 0.94 สวนความเที่ยงตรงของแบบทดสอบหาคาความสัมพันธ
ระหวางคะแนนสอบทั้งหมดกับอายุสมองมีคาเทากับ 0.67 

จากความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวเป็นแนวทางให้ สรุปได้ว่า     
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนครอบคลุมถึง
การเรียนการท างาน และการด าเนินชีวิต ที่ต้องมีการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด
เพื่อด ารงชีวิต และด ารงสังคมอยู่ได้นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบันซึ่งเป็นโลกยุคไร้พรมแดนในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผู้ที่สามารถบริโภคข้อมูลอย่างมี วิจารณญาณย่อมสามารถด าเนินชีวิตท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมได้อย่างไรก็ตามการ
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เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาที่ผ่านมาที่ค่อนข้างเน้นเนื้อหา ขาดการฝึกคิดและขาดเวลาส าหรับ
การคิด ผู้จบการศึกษาจึงยังขาดคุณลักษณะที่ เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดจนการใช้
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 
การคิดแก้ปัญหา (Problem-Solving Skill) 

 
ความหมายของการคิดแก้ปัญหา 

Gagne (1977) กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาว่าเป็นรูปแบบของการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้อง
อาศัยการเรียนรู้ประเภทหลกัการที่มคีวามเกี่ยวข้องกนัต้ังแต่สองประเภทขึ้นไป และใช้หลักการนั้นมา
ผสมผสานกันจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่าความสามารถทางด้านการคิดแก้ปัญหา 

Bourn, Ekstrand and Dominoski (1971) กล่าวว่าการคิดแก้ปัญหาเป็นการใช้
ประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ จัดล าดับความคิดของสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย 

สถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งกรุงวอชิงตัน (2006) กล่าวว่า ความสามารถของ
สมองในแต่ละบุคคลที่ใช้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน  และท าการค้นหาความจริงของ
สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนน้ัน พบว่า มีองค์ประกอบของการคิด คือ การคิดไตร่ตรอง 

Good (1973) กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาเป็นแบบแผน หรืออยู่ในสภาวะที่พยายาม
ตรวจข้อมูล มีการตั้งสมมติฐานและมีการตรวจสอบสมมติฐานภายใต้การควบคุมมีการรวบรวมเก็บ
ข้อมูลจากการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ที่ทดแทนสมมติฐานน้ันว่าเป็นจริงหรือไม่ 

 
สรุปได้ว่า การคิดแก้ปัญหา เป็นการใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ จัดล าดับความคิด

ของสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย มีการตั้งสมมติฐานและมีการตรวจสอบสมมติฐาน
ภายใต้การควบคุมมีการรวบรวมเก็บข้อมูลจากการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ที่ทดแทนสมมติฐาน
นั้นว่าเป็นจริงหรือไม่ 
 
องค์ประกอบการคิดแก้ปัญหา 
 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549) กล่าวว่าองค์ประกอบหลักของการคิดแก้ปัญหา คือ 
สมองของมนุษย์ที่เรียกว่าซีรีบรัม (Cerebrum) เป็นส่วนสะท้อนความเป็นมนุษย์ให้แตกต่างจากสัตว์
อย่างชัดเจน สามารถสร้างภาพในใจสามารถสร้างมโนทัศน์ และสามารถคิดใช้เหตุผลในการวินิจฉัย
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และตัดสินใจที่สลับซับซอ้นได้ ข้อมูลที่ได้รับจะเข้าสู่กระบวนการท างานของสมองเมื่อสมองรับรู้ข้อมูล
แล้วจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข้อมูลได้ 6 ลักษณะคือ 

1. สมองตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ตามสัญชาตญาณ 
2. สมองตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้โดยติดต่ออัตโนมัติ 
3. สมองตอบสนองโดยเก็บเป็นความจ า 
4. สมองตอบสนองตามความเคยชิน 
5. สมองตอบสนองโดยการสนใจข้อมูลหรือทิ้งข้อมูล 
6. สมองตอบสนองโดยผ่านกระบวนการคิด 

มอร์แกน (Morgan, 1987) วิธีคิดแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาข้ึนอยู่กับองค์ประกอบดังนี ้

1. สติปัญญา ผู้ที่มีสติปัญญาดีจะแก้ปัญหาได้ดี 
2. แรงจูงใจ ในการที่จะท าให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา 
3. ความพร้อมในการแก้ปัญหาใหม่ๆ โดยทันทีทันใดจากประสบการณ์ที่มี 
4. การเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสม (Functional Fixedeness) 

จอห์นสัน และไรซิง (Johnson and Rising, 1969) ให้ความเห็นว่ากระบวนการ
แก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางสมองที่ซับซ้อน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. การมองเห็นภาพ (Visualizing) 
2. การจินตนาการ (Imagining) 
3. การจัดท าอย่างมีทักษะ (Manipulation) 
4. การวิเคราะห์ (Analyzing) 
5. การสรุปในเชิงนามธรรม (Abstracting) 
6. การเช่ือมโยงความคิด (Assosiation Ideals) 
 

กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 

กระบวนการคิดแก้ปัญหาต้องอาศัยการใช้ความสามารถในการคิดหลายๆ  ด้าน 
ประกอบกัน เป็นล าดับข้ันตอน ดังนี ้

Guilford (1971) ได้สรุปกระบวนการคิดแก้ปัญหาไว้อยู่ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. การเตรียมการหมายถึง การตั้งปัญหาหรือค้นพบปัญหา ที่แท้จริงของเหตุการณ์ 
2. การวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดบ้างทีเ่ป็นสาเหตุของปญัหา 
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3. การเสนอแนวทางแก้ปัญหา หมายถึงการหาวิธีทางแก้ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุของ

ปัญหาแล้วแสดงออกในรูปของวิธีการแก้ปัญหา 
4. การตรวจสอบผลหมายถึง การเสนอเกณฑ์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการ

เสนอวิธีแก้ปัญหา ถ้าพบว่าผลลัพธ์ ที่ใช่ยังไม่ได้ผลที่ถูกต้อง ก็ต้องมีวิธีการน าเสนอใหม่จนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

 
Weir (1974) ได้เสนอข้ันตอนของกระบวนการคิดแก้ปัญหาไว้อยู่ 4 ข้ันตอน คือ 

1. การก าหนดปัญหา หมายถึง การบอกหรืออธิบายสภาพปัญหาจากสถานการณ์ 
2. การวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การระบุสาเหตุของปัญหาโดยการแยกแยะประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาได้ 
3. การสอนเสนอการแก้ปัญหา หมายถึง การบอก วีธีการที่เหมาะสมส าหรับการ

น ามาใช้แก้ปัญหาที่มาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
4. การวิเคราะห์ผลจากการแกป้ัญหา หมายถึงการบอก หรอือธิบายผลทีเ่กิดข้ึนจาก

วิธีการแก้ปัญหา 
 

Dewey (1993) เสนอข้ันตอนการแก้ปญัหา 4 ข้ัน ดังต่อไปนี้ 
1. การเสนอปญัหา 
2. การระบุประเด็นปัญหา 
3. การสร้างสมมุติฐาน 
4. การตรวจสอบสมมุติฐาน 

 
Louis (1968) ไดศึ้กษากระบวนการแก้ปัญหาแล้วสรปุข้ันตอนการแกป้ัญหา ดังนี ้

1. การก าหนดปัญหา 
2. การตั้งสมมุติฐาน 
3. การค้นหาหลักฐานเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
4. การปรบัปรุงแก้ไขสมมุติฐาน 
5. การน าข้อสรุปไปประยกุต์ใช้กับปญัหาที่คล้ายคลงึ 
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Wallas (1972) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดแก้ปัญหาไว้อยู่ 4 ข้ันตอน ดังนี ้

1. ข้ันเตรียม (Preparation) เป็นข้ันที่ผู้แก้ปัญหาเลือกปัญหารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
ปัญหา 

2. ข้ันพักตัว (Incubation) เป็นข้ันที่ผู้แก้ปัญหาหันความสนใจออกจากปัญหาไปยัง
กิจกรรมอื่นๆ 

3. ข้ันเกิดความคิดหรือข้ันเข้าใจปัญหา (Illumination) ผู้แก้ปัญหาจะเกิดความคิด
เข้าใจปัญหาข้ึน 

4. ข้ันตรวจสอบ (Verification) เป็นข้ันที่ผู้แก้ปัญหา ตรวจสอบค าตอบของตนเอง
ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ 
 

ทิศนา แขมมณี (2545) ได้เสนอกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีกระบวนการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. สังเกต ให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลรับรู้และท าความเข้าใจในปัญหาจนสามารถสรุป
และตระหนักในปัญหาน้ัน 

2. วิเคราะห์ ให้ผู้เรียนได้อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อแยกแยะประเด็น 
ปัญหาสภาพ สาเหตุ และล าดับความส าคัญของปัญหา 

3. สร้างทางเลือก ให้ผู้เรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ซึ่ง
อาจมีการทดลองค้นคว้า ตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการท ากจิกรรมกลุม่และควรมีการก าหนด
หน้าที่ในการท างานให้แก่ผู้เรียนด้วย 

4. เก็บข้อมูลประเมินทางเลือก ผู้เรียนปฏิบัติตามแผนงานและบันทึกการปฏิบัติงาน
เพื่อรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของทางเลือก 

5. สรุป ผู้เรียนสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจัดท าในรูปของรายงานจาก
แนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นการน าเอา
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ประสบใหม่ วางแผนและกลยุทธ์ การประเมินสถานการณ์
เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพ ขอบเขต ขนาดของปัญหาการด าเนินการแก้ปัญหา (Implementation) 
เป็นการเลือกโดยการประเมินวิธีการ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์สูงสดุจากการศึกษาเกีย่วกับกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาตามที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวมาสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
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สรุปได้ว่า กระบวนการคิดแก้ปัญหา เป็นการสร้างสมมุติฐาน การตรวจสอบสมมุติฐาน 

การก าหนดปัญหา แก้ปัญหาเลือกปัญหาเข้าใจปัญหา ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา 
สร้างทางเลือกเพื่อน าไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ 

 
การจัดการเรียนรู้กับการคิดแก้ปัญหา 
 

สายหยุด สมประสงค์ (2523) ได้กล่าวไว้ว่า การที่เด็กสามารถแก้ปัญหาได้นั้น ผู้สอน
ต้องจัดสภาพการณ์ภายนอก เพื่อยั่วยุให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเหล่าน้ันแก้ปัญหา เช่น 

1. จัดสถานการณ์ใหม่ๆ ที่มีวิธีการแก้ปัญหา ได้หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนใน
การคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

2. ปัญหาที่ผู้สอนน ามาให้ฝึกฝนน้ัน นอกจากจะเป็นปัญหาแปลกใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่เคย
ประสบมาก่อนแล้ว ก็ควรเป็นปัญหาที่ไม่พ้นวิสัยของผู้เรียนที่จะแสดงความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัญหาน้ันต้องอยู่ในกรอบของทักษะทางเชาว์ปัญญาของผู้เรียน 

3. การฝึกแก้ปัญหา ผู้สอนควรแนะน าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้
เสียก่อนว่าปัญหาเกี่ยวกับอะไร และถ้าเป็นปัญหาใหญ่ก็แตกออกเป็นปัญหาย่อยๆ แล้วคิดแก้ปัญหา
ย่อยแต่ละปัญหา 

4. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสภาพภายนอกของผู้เรียนให้
เป็นไปหนทางที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ตายตัว ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกว่าเขาสามารถคิดค้นเปลี่ยนแปลง
อะไรได้บ้างในบทบาทต่างๆ 

5. ให้โอกาสผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอ โดยผู้สอนไม่ควรบอกวิธีแก้ปัญหาตรงๆ แก่ผู้เรียน 
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ทักษะการท างานเปน็ทีม (Teamwork Skill) 

 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานเป็นทีม 
 1.  บรรยากาศของการท างานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และ
สร้างสรรค์ ทุกคนช่วยกันท างานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย 
 2.  ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นหัวใจส าคัญของการท างานเป็นทีม สมาชิกทุกคนใน
ทีมควรไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน 
 3.  มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และ
ยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน 
 4.  บทบาท (Role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้
เข้าใจในบทบาทของผู้อื่นในทีม ทุกบทบาทมีความส าคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็น
ทีมงานให้มั่นคง เช่น การประนีประนอม การอ านวยความสะดวก การให้ก าลังใจ เป็นต้น 
 5.  วิธีการท างาน (Work Procedure) สิ่งส าคัญที่ควรพิจารณา คือ 
  5.1 การสื่อความ (Communication) การท างานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อ
ความที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจ และน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
  5.2 การตัดสินใจ (Decision Making) การท างานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน 
เมื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกในทมีแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิดความผูกพันที่
จะท าในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น 
  5.3 ภาวะผู้น า (Leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น การท างานเป็น
ทีมควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้น า (ไม่ใช่ผลัดกันเป็นหัวหน้า) เพื่อให้ทุก
คนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการท างานเป็นทีมนั้นมีความหมาย ปรารถนาที่จะ
ท าอีก    
  5.4 การก าหนดกติกาหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการท างานร่วมกันให้บรรลุ
เปูาหมาย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ที่จะน ามาใช้
ร่วมกัน 
  6.  การมีส่วนร่วมในการประเมนิผลการท างานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผลการ
ท างาน เป็นระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงาน ท าให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน รวมทั้งพัฒนา
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กระบวนการท างาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน  ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุ
เปูาหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
  7.  การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง 
  7.1 พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันมีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
  7.2 การให้รางวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เอื้อต่อ
การท างานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการท างานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อการ
ท างานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การ
ท างานเป็นทีมในลักษณะที่ว่างอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (Group base reward system) 
 
กลยุทธ์ในการท างานเป็นทีม 
 

ร่วมใจ (Heart) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกที่รักและศรัทธาในหัวหน้าทีม งานที่ท า
และเพื่อนๆ ร่วมทีมว่าเป็นพวกเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Feel like a team มีความเอื้อเฟื้อห่วงใยซึ่ง
กันและกันมีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเกิดความไว้วางใจต่อกัน 

ร่วมคิด (Head) หมายถึง การใช้ความคิด เหตุผลให้เพื่อนร่วมงานเช่ือมั่นว่า ท าแล้วดี             
มีประโยชน์ต่อตัวเขาเอง ต่อองค์กร โดยช่วยกันระดมสมอง ก าหนดเปูาหมาย วางแผน แบ่งงาน แบ่ง
หน้าที่ หรือที่เรียกว่า Think like a team การท างานจะราบรื่น ถ้าสมาชิกในทีมมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

ร่วมท า (Hand) หมายถึง การร่วมมือ ลงมือท างานซึ่งได้มีการวางแผนไว้ หน้าที่ใครก็
รับไปท า หรือที่เรียกว่า Work like a team ซึ่งทุกคนมีพันธะสัญญาที่จะต้องท าแผนทุกคน เนื่องจาก
ได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน 
 
ประโยชน์และอุปสรรคในการท างานเป็นทีม 

ประโยชน์ของทีมงาน 
1. สร้างขวญัและก าลังใจในการท างานให้กับสมาชิก 
เพราะการท างานเปน็ทีมจะสร้างความไว้ใจ  ช่วยเหลือกัน  และบรรยากาศการท างานที่

ดี  ท าให้สมาชิกมีความรู้สึกสบายใจ  พอใจและเพลิดเพลินกับการท างาน  ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ
ในการท างานและช่วยให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
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2. สร้างความมั่นคงในอาชีพ 
ช่วยให้สมาชิกของทีมงานมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพนอกจานนี้องค์การต่างๆ 

มักจะปรับระบบการประเมินและให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่ทีมท าให้สมาชิกในทีมงานที่ประสบ
ความส าเร็จ มีความก้าวหน้าทั้งด้านการงาน รายได้และอาชีพที่มั่นคง 

3. สร้างความสัมพันธ์ในงาน 
สมาชิกในทีมงานจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยระดมก าลังกายก าลังใจและก าลัง

ความคิด ตลอดจนความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกเข้าเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความผูกพันในฐานะสมาชิกของทีมหรือที่เรียกว่า  “One  
for all, all for one.” ท าให้บุคคล ทีมและงานมีความผูกพันใกล้ชิดกันและบรรลเุปาูหมายทีต่้องการ
ร่วมกัน 

4. เพ่ิมพูนการยอมรับนับถือระหว่างกัน 
เนื่องจากสมาชิกทีมงานจะต้องก าหนดและจัดสรรต าแหน่งอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบของสมาชิก  เช่น  หัวหน้าทีม  นักวิเคราะห์  ผู้ประสานงานของทีมและสมาชิกอื่นๆ โดย
สมาชิกที่ร่วมทีมจะรับรู้  ยอมรับและมีความเข้าใจต่อกันว่าเขาจะต้องแสดงบทบาท  (Roles)  
อย่างไรและในช่วงเวลาใดให้เหมาะสม   
 
อุปสรรคในการท างานเป็นทีม 

อุปสรรค  9  ประการของทีมงาน  (The Nine Barriers  to Teamwork)  ในวารสาร  
Personnel  Journal)  ฉบับเดือนมกราคม  1988  ดังนี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างบคุลิก  (Personality  Differences)   
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  อาจจะเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการประสานงานและการ

ท างานร่วมกันได้  เพราะเราแต่ละคนอาจจะมีอคติ (Bias) ต่อบุคคลอื่น  ซึ่งมีคุณลักษณะหรือ
บุคลิกภาพที่แตกต่างหรือท าให้เราไม่ชอบใจ  ท าให้เราไม่อยากติดต่อสื่อสาร  หรือท างานด้วย   

2. การมีส่วนร่วมในงานอย่างไม่เท่าเทียม  (Unequal  Contributions)   
จะมีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันและความสามัคคีของทีม  ผู้บริหารก็ต้องยอมรับว่าไม่

มีความเสมอภาคอย่างแท้จริงในสังคม  ดังนั้นถึงสมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนร่วมท างานไม่เท่ากันหรือมี
ความสามารถไม่เท่ากัน  แต่เขาก็ควรจะแสดงความตั้งใจและเต็มใจในการเปน็สมาชิก    ซึ่งเราอาจจะ
กล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมที่จะต้องก าหนด  และจัดสรรความ
รับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
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3. การขาดความรูส้ึกมีส่วนร่วม  (No  Sense  of  Belonging)   
 ทีมในองค์การต่างๆ  อาจจะไม่ได้เกิดข้ึนจากสมาชิกทีท างานร่วมกันนานพอที่จะรู้จัก

กัน  และมีความเคารพซึ่งกันและกันมากนัก  โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะมีความจ าเป็น  ที่จะต้องท างาน
ร่วมกันตามที่ได้รับมอบหมายจากฝุายบริหาร  ท าให้สมาชิกขาดความผูกพันและความรู้สึกเป็น
เจ้าของทีม  จึงไม่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการท างานให้กับทีมอย่างเต็มที่   

4. ความล้มเหลวในการประเมิน  (Failure  of  Evaluation) 
เพื่อความก้าวหน้าและความส าเร็จของทีม  ผู้ประเมินจะต้องมีความสามารถในการ

ติดตาม  ตรวจสอบรายละเอียด  และได้รับข้อมูลจากการท างานเพื่อก าหนดปัญหาและแนวทางแก้ไข
ในอนาคต  ซึ่งจะอาศัยความสามารถในการตั้งค าถามให้ตรงประเด็น  และค้นหาข้อมูลได้อย่าง
เจาะลึก  โดยเฉพาะกับหัวหน้าทีม   

5. อ านาจของผูน้ า  (Power  of  the  Leader) 
อาจจะเกิดข้ึนจากการยอมรับของสมาชิก  หรือการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  ผู้น าจะใช้

อ านาจของตนในการผลักดันทีมงานให้ปฏิบัติงานไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ  โดยเขาจะต้องรู้จังหวะใน
การใช้พระเดชพระคุณให้เหมาะสม  มิเช่นน้ันจะสร้างปัญหาการไม่ยอมรับ  และขาดความเช่ือถือใน
ตัวผู้น า   

6. การขาดแคลนทางเลือก  (To  Be  of  Alternative) 
ทีมงานที่มีสมาชิกน้อยเกินไป  หรือทีมงานที่มีเอกภาพสูง  อาจจะมีข้อมูลที่ใช้

ประกอบการตัดสินใจจ ากัด  ดังนั้น  เมื่อสมาชิกในทีมต่างรู้สึกพอใจกับแผนงานที่มีอยู่  และต้องการ
ด าเนินงานให้เสร็จตามแผนโดยเร็ว  ท าให้ไม่สนใจข้อมูลอื่นๆ  และมองข้ามทางเลือกที่เป็นไปได้อื่นๆ  
ท าให้การปฏิบัติงานอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  หรือไม่ได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุด   

7. การปิดบัง  (Concealment) 
ทีมงานมักประสบความล้มเหลว  หากสมาชิกไม่มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ความคิดเห็นระหว่างกัน  อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาโดยสมาชิกจะเก็บง าข้อมูลส าคัญและไม่ยอม
เปิดเผยรายละเอียดเต็มที่แก่ทีมงาน  ท าให้กลุ่มตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งการ
ปิดบังข้อมูลของสมาชิกมักจะมาจากสาเหตุส าคัญ 3 ประการ  คือ 

ประการท่ี 1 เกรงว่าจะเป็นการท าร้ายความรู้สึกของผู้อื่นหรือเกรงว่าจะเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกันในอนาคต   

ประการท่ี 2 เกิดความรู้สึกที่ว่าหากเงียบไว้จะปลอดภัยหรือพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสีย
ต าลึงทองท าให้สมาชิกไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เพราะเกรงว่าจะเป็นที่สนใจจาก
บุคคลอื่นและอาจสร้างศัตรูโดยไม่จ าเป็น   
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ประการท่ี 3 สมาชิกไม่มีความรู้สึกร่วมและไม่สนใจในทีม จึงไม่ใส่ใจที่จะติดตามและ

แสดงความคิดเห็นโดยเขาจะปฏิบัติงานตามที่ตนได้รับมอบหมายแต่ไม่สนใจหรือใส่ใจที่จะให้ความ
ร่วมมือกับกลุ่ม   

8. ขาดการวินิจฉัยทีมงาน  (Short  of  Teamwork  Diagnosis) 
ในทางปฏิบัติ  ทีมงานส่วนใหญ่ต่างมุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายของตน  โดยละเลย

การวิเคราะห์และตรวจสอบตนเอง  ท าให้ปัญหาต่างๆ  ค่อยๆ  ก่อตัวและขยายตัวลุกลามข้ึนอย่าง
ช้าๆ  เมื่อทีมงานเริ่มรู้ตัวว่ามีปัญหาก็อาจจะสายเกินไป   

9. ขาดการกระจายข่าวสู่ระดับล่าง (Lack of  Spreading News to Lower 
Level) 

นอกจากการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วการสื่อสารภายในทีม
และกับสิ่งแวดล้อมจะมีความส าคัญต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของทีม ดังนั้น ทีมงานควร
ประกาศผลการตัดสินใจให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบและท าความเข้าใจ   

เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่สร้างความล้มเหลวให้กับทีมงาน มักจะเกิดข้ึนจากปัญหา
ภายในทีมและเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทั้งผู้บริหารและสมาชิกในทีมจึงต้อง
หมั่นติดตามตรวจสอบและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมี ระบบเตือนภัยข้ันต้น (Early  
Warning  System)  อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยลุกลามจนกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและยากแก่การ
แก้ไข 

 
การเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม ปัจจัยส าคัญส าหรับการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม ได้แก่ 
 

1. ความแตกต่างของสมาชิกในทีม 
คนเราทุกคนจะมีเอกลักษณ์ของตนทั้งกายภาพและบุคลิกภาพ  โดยเขาจะมีความ

แตกต่างจากบุคคลอื่นและเราจะต้องรับทราบสถานะของเราว่า อยู่ระดับใดในกลุ่มหรือองค์การ  
เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างสอดคล้องกันและบรรลุเปูาหมายที่ต้องการ ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรม
และให้ความรู้  เพื่อให้สมาชิกทราบสถานะของตนและเข้าใจความแตกต่างระหว่างกัน  เพื่อจะมี
ปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกันกับคนอื่นๆ ในทีมได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 

2. ความสมัพันธ์ในทีม  
การรู้จัก  คุ้นเคย  ความสนิทสนม ความเช่ือใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน

ร่วมงานเป็นปัจจัยส าคัญในการท างานและประสานงานระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการสละ
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เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมทีม ทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงานเป็นทีม ล้วนมี
ความส าคัญต่ออนาคตและความส าเร็จของทีม 

3. ความแตกต่างในองค์การ มีนัยส าคัญอยู่ 2 มิติ คือ 
มิติแรก  จะค านึงถึงความเหมาะสมของทีมกับองค์การ  ซึ่งจะดูว่า  ทีมอยู่ระดับใดใน

องค์การ  ภารกิจของทีมมีความส าคัญเพียงใด  และทีมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือไม่  เพื่อที่
ทีมจะปฏิบัติงานได้ตามความต้องการขององค์การ 

มิติท่ีสอง  สนใจถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีมกับบคุคลและสภาพแวดล้อมภายนอก  
เพราะทีมงานจะไม่สามารถปฏิบัติงานตามล าพัง  แต่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง   
 
การพัฒนาทักษะในการเป็นผู้น าของทีม 

หัวหน้าทีมหรือผู้น าทีม (Team  Leader) จะเป็นบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของทีม หัวหน้าทีมที่มีความสามารถจะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของทีม 
เป็นศูนย์กลางในการประสานพลังของทีม เพื่อให้ฟันฝุาอุปสรรคและให้ เปูาหมายที่ต้องการได้ 
นอกจากนี้หัวหน้าทีมยังต้องกล้าตัดสินใจ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ทีมในทิศทางที่เหมาะสม 
ซึ่งหัวหน้าทีมจะต้องมีทักษะ (Skills)  ที่ส าคัญดังนี้ 

 
1. เป็นตัวของตนเองอย่างเป็นธรรมชาต ิ
อย่าสร้างภาพอย่างหนึ่ง แล้วปฏิบัติตนอีกอย่างหนึ่งหรือพยายามลอกเลียนลักษณะของ

ผู้อื่นๆ  แต่เราอาจจะน าคุณลักษณะที่ดีของผู้น าเก่งๆ มาศึกษาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับเราได้ 
2. รู้จักตนเอง 
ผู้น าที่ดีจะต้องพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของตน โดยยอมรับว่าไม่มีใครที่เก่งไปเสียทุก

เรื่องและต้องรู้จักใช้คนที่มีความรู้และความสามารถมาท างานแทน ตลอดจนประเมินก าลัง
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ   

3. ก าหนดบทบาทของตนในฐานะผู้น า 
เพื่อสมาชิกจะได้รับทราบว่าเรื่องใดที่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและขอบเขตการ

ตัดสินใจของตนมีแค่ไหน เมื่อไรที่เขาจะต้องขออนุญาต เรื่องใดที่สามารถพูดคุยกันได้ ตลอดจน
ก าหนดกรอบนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน   

4. ก าหนดแบบแผนการปฏิบัติของทีม 
หัวหน้าทีมจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ ระบบงานของทีมและเป็นตัวอย่าง

ให้แก่สมาชิกของทีม  เพื่อให้การด าเนินงานของทีมมีระบบและมีประสิทธิภาพ   
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5. เป็นคนเปิดเผย จริงใจและโปร่งใส 
โดยหัวหน้าทีมจะต้องเปิดเผยความเห็นและสื่อสารแผนงานที่ต้องการจะท าให้สมาชิก

ทุกคนเกิดความเข้าใจร่วมกันและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ แต่ผู้น าก็ไม่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด นอกจากนี้ผู้น าจะต้องปฏิบัติตนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ   

6. ให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสรา้งสรรค ์
 ผู้น าต้องท าการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกทีมอย่างเปิดเผยและให้

เกียรติกัน  โดยค านึงถึงความรู้สึกและศักดิ์ศรีของผู้รับสาร ตลอดจนให้ข้อมูลในทางบวกด้วยความ
จริงใจและสร้างสรรค์   

7. การประเมินผลงานและให้รางวัลอยา่งเหมาะสม 
จะต้องท าด้วยความเท่าเทียมกัน เสมอภาคและโปร่งใส โดยพิจารณาตามความรู้

ความสามารถและผลงาน เพื่อสมาชิกจะได้ยึดเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมให้
เหมาะสม   

8. ปฏิบัติตัวให้คงเส้นคงวา 
มีหลักการในการท างาน มิใช่เพียงตัดสินใจตามสถานการณ์ ตามกระแสหรือตามอารมณ์

เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะท าให้ทีมงานขาดความเช่ือใจและมุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุเปูาหมายและจะ
เป็นการท าลายขวัญ ก าลังใจ ความมุ่งมั่นและทุ่มเท หรือที่เรียกรวมๆ ว่า “วิญญาณของทีมงาน” ลง
ไป 
 
การสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในทีม 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีม  เป็นปัจจัยส าคัญในการก่อตั้งทีมใหม่  
(Forming  a  New  Team)  ทีมงานที่ต้องการอนาคตที่ยาวนานและมั่นคง สมควรต้องเริ่มจากการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก  เพราะจะช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน  อย่าง
เข้าใจบทบาทของตนเอง  และท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยที่การสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกจะประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดโอกาสให้มีช่วงเวลาท่ีสมาชิกจะท าความรู้จักและคุ้นเคยกัน 
โดยให้สมาชิกทั้งหมดมาประชุมกัน  แล้วให้แนะน าตัวและตอบค าถามเกี่ยวกับตัวเอง  

ซึ่งจะท าให้สมาชิกทีมได้รู้จัก  คุ้นเคยและรับรู้ถึงแรงจูงใจของบุคคลอื่น  ตลอดจนเริ่มต้นที่จะ
ติดต่อสื่อสารและแสดงความเข้าใจระหว่างกัน   
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2. ให้เวลาสมาชิกในการสื่อสารเกี่ยวกับความต้องการและจุดมุ่งหมาย 
รับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกนัซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจ  เห็นใจและบรรยากาศในการอยู่

ร่วมกันได้เป็นอย่างดซีึ่งจะส่งผลให้ทีมงานมีพื้นฐานทางจิตใจร่วมกัน 
3. การสื่อสารเกี่ยวกับวงจรชีวิตของทีม 
โดยสมาชิกร่วมกันท าความเข้าใจในพัฒนาการของทีมตั้งแต่การก่อตัวสร้างปฎิสัมพันธ์  

และการแยกย้าย  ท าให้สมาชิกต่างมีความเข้าใจร่วมกันเรื่องการท างานเป็นทีม  เพื่อจะได้วางแผนใน
การท างานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน  ซึ่งจะส่งเสริมศักยภาพของทีมงาน 

4. สร้างเสียงหัวเราะและอารมณ์ขันในการท างานเป็นทีม 
โดยจะช่วยลดความเครียดในงานหรือเมื่อเกิดปัญหาข้ึนและจะท าให้สมาชิกในทีมมีความ

พอใจในการท างานมากข้ึนมีความกระตือรือร้นในการท างานและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อย 

5. ให้เวลาในการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกของทีมจะมีวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเดียวกันซึ่งจะท าให้การ

ตัดสินใจและการท างานมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ  ไม่ใช่แต่ละคนต่างปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของตน  โดยไม่ทรายความต้องการและแผนงานของทีม 

6. จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม 
ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของทีมและระยะเวลา

ส าหรับงานที่ไม่จ าเป็นพร้อมๆ กับเพิ่มเวลาให้กับปัญหาที่ต้องการความใส่ใจเพิ่มเติมซึ่งจะต้องมีการ
ติดตาม ตรวจสอบและจัดล าดับความส าคัญของงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด าเนินงานของทีมบรรลุ
เปูาหมายในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการส าคัญของการท างานแบบทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. การสรา้งความไว้วางใจระหว่างกัน  
ความไว้เนื้อเช่ือใจ การไม่ระแวงซึ่งกันและกัน เป็นบันไดข้ันแรกที่น าไปสู่การเปิดเผย

และการปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนางานที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

2. การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย 
จะเป็นบันไดข้ันส าคัญที่เปิดโอกาสในการประสานความรู้สึก และประสานความร่วมมือ

กันระหว่างสมาชิก โดยเริ่มต้นด้วยการท าความคุ้นเคยจากการพูดคุย ซักถาม และโต้ตอบกันอย่าง
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เปิดเผยและจริงใจ ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่าง (Gap) ของความระแวงและความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยของแต่
ละคน หรือที่เรียกตามภาษาพูดว่า “พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง”  

3. การปรึกษาหารือกัน 
โดยเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเปิดเผย  เมื่อเกิด

ปัญหาหรือความรู้สึกขัดแย้งระหว่างกัน  โดยการน าประเด็นปัญหาหรือ ข้อขัดแย้งมาแจกแจง   
วิเคราะห์  และร่วมกันพิจารณา   

4. การสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน 
อาจท าได้โดยการอาศัยกิจกรรมการท างานแบบเป็นทีม โดยให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วม

(Participation) ตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของแต่ละคน  
5. การติดตามและการส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน 
เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารต้องติดตามเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ โดยอาจท าได้โดยการให้

รางวัล  หรือยกย่องทีมที่ประสบความส าเร็จให้เป็นทีมงานตัวอย่าง เปิดโอกาสให้ทีมงานน าเสนอ
ผลงานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนต้องเสริมสร้างความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการท างานแก่ทีมงาน  

 
การสื่อสารภายในทีม “การติดต่อสื่อสาร (Communication)” จะเป็นกระบวนการ

ที่มีความส าคัญกบัการท างาน และการอยู่รวมกันเป็นทีม การสื่อสารจะช่วยให้ทมีงานมีความคิด 
แนวทางปฏิบัติ และ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 
รูปแบบของการสื่อสารภายในทีม 
ปกติการสื่อสารระหว่างบุคคลมีหลายลักษณะ ซึ่งอาจมีความเหมาะสมแตกต่างกันใน

หลายสถานการณ์ และจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างกัน โดยการสื่อสารแต่ละรูปแบบจะมี
คุณลักษณะที่แตกต่างกัน เรียกว่า “เครือข่ายการสื่อสาร( Communication  Network) ” ซึ่งเรา
สามารถแบ่งการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม หรือ ทีมออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. การสื่อสารแบบลูกโซ่  (Chain  Network) 
เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิกแต่ละคนจะติดต่อสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นที่อยู่ถัดจาก

เขาเท่านั้น ท าให้การเคลื่อนที่ของข้อมูลไม่เป็นอิสระ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการประสานงาน และ
เช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ถัดไปเท่านั้น ท าให้ข้อมูลในการสื่อสารอาจเบี่ยงเบน 

2. การสื่อสารแบบตัว Y (Y Network) 
เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิกคนกลางจะท าหน้าที่รับและกระจายข่าวสารให้กับ

สมาชิกคนอื่นๆ และสมาชิกคนอื่นก็จะติดต่อสื่อสารแบบลกูโซ่กบัสมาชิกที่อยู่ถัดจากเขา โดยสมาชิกที่
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อยู่ ณ จุดตัดที่คอของ Y จะเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทส าคัญในการสร้างความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวในการสื่อสารของทีม ซึ่งอาจจะใช้สมาชิกมากกว่า 1 คนมาช่วยกันปฏิบัติงาน 

3. การสื่อสารแบบวงล้อ (Wheel  Network)  หรือ การสื่อสารแบบดาว (Star  
Network) 

เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่มีสมาชิกคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร
ของทีม โดยเขาจะเป็นผู้รับ- ส่งข่าวสาร และสร้างความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่น ซึ่งบางครั้งเขาอาจเป็น
ผู้ตัดสินใจ และสั่งงานให้สมาชิกคนอื่นปฏิบัติตาม หรือเป็นผู้น าของกลุ่มนั่นเอง                 

4. การสื่อสารแบบวงกลม (Circle) 
เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิกแต่ละคนจะติดต่อสื่อสารกับสมาชิกที่อยู่ถัดไปทั้งสอง

ข้างในเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร  โดยทุกคนในกลุ่มจะมีฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมี
ความพึงพอใจในทีม แต่อาจมีปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนจะเท่าเทียม
กัน จึงไม่มีคนสั่งงานและตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 

5. การสื่อสารแบบทุกช่องทาง (All-channel  Network) 
เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้โดยตรง ท า

ให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ สมาชิกสามารถพูดจา  ปรับความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม ท าให้ข่าวสารข้อมูลถูกส่งจากต้นทางไปยัง
ผู้รับสารแต่ละคน ซึ่งจะมีความถูกต้องและไม่เบี่ยงเบน 
 
อุปสรรคในการรับขา่วสาร 

เราสามารถพิจารณาอุปสรรคในการรับข้อมูลข่าวสารของบุคคลหรือกลุ่มออกเป็น 4  
ประเภท คือ 

1. การเลือกเข้าถึง  (Selection  Exposure) 
ปกติบุคคลจะไม่เข้าถึงและรับข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ แต่จะเข้าถึงข่าวสาร หรือ

ช่องทางที่เขารู้สึกพอใจ หรืออาจจะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงบางประเภทเท่านั้น ซึ่ง
จะมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มที่เกิดจากสมาชิกที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น ความสนใจ ค่านิยม และ
บรรทัดฐาน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้กลุ่มแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ๗งเข้าถึงและรับทราบ
ข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวกัน 
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2. การเลือกสนใจ (Selective  Attention) 
นอกจากข้อจ ากัดในการเข้าถึงแล้ว บุคคลแต่ละกลุ่มจะเลือกให้ความสนใจในข่าวสารที่

ตนให้ความส าคัญ หรือเห็นว่ามีคุณค่า ซึ่งจะข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ในขณะนั้นว่า บุคคลมีความสนใจใน
เรื่องใดซึ่งถ้าหากรับทราบข่าวสารที่ไม่อยู่ในความสนใจก็จะปล่อยให้ผ่านไปไม่จดจ าหรือน ามาใช้ 

3. การเลือกรับรู้  (Selective  Perception) 
บุคคลและกลุ่มเลือกรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ตนอาจเคยชิน สนใจ 

ท าให้เขาไม่สนใจข้อมูลอื่นที่ส่งมาพร้อมกัน ท าให้การรับรู้และเข้าใจข้อมูลในเรื่องต่างๆ ขาดความ
สมบูรณ์ และแต่ละคนจะท าความเข้าใจกับเรื่องต่างๆ แตกต่างกัน 

4. การเลือกจ า (Selective  Retention) 
บุคคล และ กลุ่ม ท าการเลือกที่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในความทรงจ า เพราะเราไม่

สามารถที่จดจ าทุกเรื่องที่เกดิข้ึนได้ บุคคลจึงเลือกที่จะจ าในบางเรื่อง และลืมเรื่องอื่นๆ ไป เพียงแต่ว่า
กระบวนการในการจ าและลืมนั้นจะเกิดข้ึนโดยเราไม่ตั้งใจ ท าให้เราจ าในบางเรื่องที่ไม่ส าคัญ  หรือลืม
เรื่องที่ต้องการจะจดจ า 

 
ปัจจัยท่ีก าหนดขา่ยการสื่อสารในทีม ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่ข่ายการสื่อสารในแตล่ะทมี ได้แก่ 

1. งานและหน้าท่ี 
จะเป็นปัจจัยส าคัญในการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม  เพราะสมาชิกจะต้องสื่อสาร

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้ทุกคนสามารปฏิบัติงานร่วมกันจนบรรลุเปูาหมายได้ตามต้องการ 
2. ขั้นตอนและแบบแผนการปฏิบัติ 
จะมีอิทธิพลต่อเครือข่ายการสื่อสารในทีม เพราะจะเป็นรูปแบบการปฏิบัติงาน และการ

ประสานงานกันภายในกลุ่ม ซึ่งจะใช้ช่องทางและแนวทางที่สมาชิกสื่อสารระหว่างกัน 
3. สภาพแวดล้อม 
เช่น สถานที่ ระยะห่างระหว่างสมาชิก หรือเทคโนโลยีที่ใช้ จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร

ระหว่างสมาชิก  
4. คุณสมบัติส่วนตัว 
ของสมาชิกแต่ละคนจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการสื่อสารภายในทีม โดยสมาชิกแต่ละคน

จะมีเอกลักษณ์ของตน ท าให้การสื่อสารของกลุ่มต้องมีรูปแบบที่ช่วยให้สมาชิกแต่ละคนสื่อสาร และ
ท าความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง 
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คุณสมบัติของเครือขา่ยการสื่อสารภายในทีม มีปจัจัยที่ก าหนดคุณสมบัติของเครือข่ายการสื่อสารใน
ทีม ดังนี ้

1. ระยะห่าง (Distance) 
หรือจ านวนคนที่ค่ันอยู่ระหว่างบุคคล 2 คนที่ต้องสื่อสารกัน ซึ่งเราอาจวัดได้จากจ านวน

ต าแหน่งต่าง ๆ ที่คั่นอยู่ตรงกลางระหว่างบุคคลที่ต้องสื่อสารกัน ซึ่งจะท าให้ความรวดเร็วและความ
ถูกต้องในการสื่อสารความเข้าใจระหว่างกันลดลงไปตามล าดับ 

2. การกระจาย (Distribution) 
ท าให้รู้การเคลื่อนไหวของข่าวสารว่าเคลื่อนที่อย่างไร และขยายตัวไปในทิศทางใด  

แม้ว่ากลุ่มจะมีจ านวนสมาชิกจ านวนเท่ากัน แต่ในกลุ่มที่มีการกระจายข้อมูลมาก จะท าให้ข่าวสาร
เคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็จะท าให้ข่าวสารเกิดการคลาดเคลื่อนหรือ ผิดพลาดมากขึ้น 

3. ศูนย์รวมสัมพันธข์องกลุ่ม (Relative  Centrality) 
จะเป็นต าแหน่งศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารของสมาชิก หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็น

ต าแหน่งผู้น าของกลุ่ม ซึ่งเราพบว่าบางกลุ่มมีศูนย์กลางมากกว่า 1 ที่ และบุคคลที่เป็นศูนย์กลางใน
การติดต่อสื่อสารไม่ใช่ผู้น าหรือ หัวหน้าทีมโดยต าแหน่งก็ได้ 

4. ความอ่ิมตัว (Saturation) 
หมายถึง  ความหนาแน่นของกิจกรรมการสื่อสารที่อยู่ ณ ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของ

กลุ่ม ความอิ่มตัวแสดงให้เห็นว่าต าแหน่งใดในกลุ่มที่มีบทบาทในการสื่อสาร ซึ่งเราสามารถพิจารณา
ได้จากความเคลื่อนไหวของข้อมูลไปยังต าแหน่งนั้น ๆ มากหรือน้อยเพียงใด  

5. ความเป็นอิสระ (Independent) 
ถ้าสมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอิสระในการติดต่อสื่อสารมากเท่าใด กลุ่มก็จะเปิดรับ

ข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมากตามไปด้วย ซึ่งจะท าให้กลุ่มมคีวามยืดหยุ่น และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้มากข้ึน 

 
การตัดสินใจของทีม 

การตัดสินใจ (Decision  Making) หมายถึง กระบวนการพิจารณาบ่งช้ีถึงปัญหาและ
โอกาสต่าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดทางเลือก แล้วเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด การตัดสินใจ
ของกลุ่มมี  6 ลักษณะ ดังนี้ 
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1. การตัดสินใจโดยขาดการตอบสนอง (Decision by Lack of Response) 
คือ การตัดสินใจของกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาข้ึน และก็จะมีความคิดหนึ่งที่เสนอข้ึนมา โดย

กลุ่มยอมรับโดยปราศจากการโต้เถียงกัน ท าให้ความคิดอื่นถูกมองเลยผ่านไป อาจจะท าให้สูญเสีย
โอกาสในการวิเคราะห์ และเลือกทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า 

2. การตัดสินใจโดยบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ี  (Decision by Authority Rule) 
คือ การตัดสินใจที่เกิดข้ึนจากผู้มีอ านาจหน้าที่ หรือต าแหน่งในการตัดสินใจและมักจะ

เป็นหัวหน้าทีม ดังนั้นการตัดสินใจที่เกิดข้ึนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจว่าเขา
มีทักษะและวิธีการที่ดี ได้รับการยอมรับ ตลอดจนน าความคิดไปปฏิบัติได้จริงเพียงใด 

3. การตัดสินใจโดยคนกลุ่มน้อย  (Decision by Minority Rule) 
คือ การตัดสินใจโดยคนกลุ่มน้อยที่มีอ านาจและอิทธิพลในทีม ปกติจะมีบุคคล 2 - 3 คน 

ที่สามารถ ครอบง าหรือชักจูงการตัดสินใจของกลุ่ม โดยช้ีน า กระตุ้น หรือผลักดันให้บุคคลอื่นในทีม
ยอมปฏิบัติตามที่พวกเขาต้องการ ทั้งที่เต็มใจหรือไม่ก็ตาม  ท าให้คุณภาพของการตัดสินใจและ
อนาคตของทีมอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อย 

4. การตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่  (Decision by Majority Rule) 
คือ การตัดสินใจโดยยึดตามมติของเสียงส่วนใหญ่ในกลุ่มที่อาจจะใช้วิธีการทางตรง หรือ

ทางอ้อม ปกติการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่จะมีคู่ไปกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยใน
องค์การซึ่งจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและความเต็มใจที่จะน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

5. การตัดสินใจโดยใช้วิธีหาข้อสรุปร่วม  (Consensus) 
คือ วิธีการตัดสินใจโดยการเลือกที่คนสว่นใหญ่เห็นด้วย ซึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งทางเลือก 

และน ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จนสมาชิกอื่นที่คัดค้านก็จะรับฟัง ยอมรับ และตกลงท าตาม
ด้วย 

6. การตัดสินใจแบบเอกฉันท์  (Decision by  Unanimity) 
คือ การตัดสินใจที่สมาชิกทุกคนตกลงยอมรับการตัดสินใจของกลุ่มอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ด้วยความเข้าใจและเห็นด้วยกับแนวความคิดของกลุ่ม ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเป็นอุดมคติ และ
เกิดข้ึนยากในชีวิตจริงปกติกลุ่มที่มีประสิทธิภาพจะไม่จ ากัดการตัดสินใจของตนอยู่แค่วิธีการใดเพียง
วิธีเดียว แต่กลุ่มจะเลือกใช้วิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับปญัหาน้ันมากที่สดุ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับทักษะของ
ผู้น าและทีมงานด้วยเหมือนกัน 
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ข้อดีและข้อเสียในการตัดสินใจของกลุ่ม 

ข้อดีในการตัดสินใจของกลุ่ม 
 1.  การตัดสินใจโดยใช้กลุ่มจะรวมความรู้ ทักษะ และความช านาญมากกว่าบุคคลเพียง
คนเดียว 
 2.  การตัดสินใจโดยใช้กลุ่มจะมีความหลากหลายทางความคิด ท าให้ไดจ านวนแนวคิด 
และทางเลือกมากกว่าการตัดสินใจของแต่ละบุคคล 
 3.  การตัดสินใจของกลุ่มยังก่อให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจ การยอมรับจากสมาชิกใน
กลุ่ม ท าให้เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสียในการตัดสินใจของกลุ่ม 
 1.  ความกดดันที่สมาชิกในกลุ่มพยายามจะท าความคิดของตนให้เป็นรูปแบบเดียวกับ
ความคิดของสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม ซึ่งอาจท าให้น าไปสู่การตัดสินใจแบบคล้อยตามกัน และอาจท า
ให้เกิดการครอบง าทางความคิด 
 2.  การตัดสินใจโดยกลุ่มจะใช้เวลามากกว่าการตัดสินใจเพียงคนเดียว ท าให้ตัดสินใจไม่
ทันต่อข้อก าหนดเวลา    
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและการพัฒนา

ทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของบุคคลต่างๆ ดังนี้  
 
ปณิตา วรรณพิรุณ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2554) ศึกษาเรื่อง ผลของการเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยนักศึกษาที่เรยีนด้วยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา 
มีคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ธีรวดี ถังคบุตร (2552) พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญา

สามารถพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนได้ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนด้วยจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้เครื่องมือทางปัญญา อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
จินตวีร์ มั่นสกุล คล้ายสังข์ (2555) น าเสนอรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสตร์การ

สอนตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต์ด้วยเครื่องมือทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการสร้างความรู้ของผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบทั่วไป 1 รูปแบบประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. 
บทบาทผู้สอน/บทบาทผู้เรียนเชิงรุก 2. กิจกรรมด้วยเครื่องมือทางปัญญาและ 3. การประเมินผลใน
รูปแบบช้ินงานและกระบวนการ และ 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1. ข้ันน า 2. ข้ันสอน และ 3. ข้ันสรุป ในขณะ
ที่รูปแบบเฉพาะจ านวน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. บทบาทผู้สอน/บทบาท
ผู้เรียนเชิงรุก 2. กิจกรรมด้วยเครื่องมือทางปัญญา 3. การผสมผสานศาสตร์การสอน และ 4. การ
ประเมินผลในรูปแบบช้ินงานและกระบวนการ และ 3 ข้ันตอนหลักอันประกอบด้วย 7 ข้ันตอนย่อยที่
สอดคล้องกับรูปแบบทั่วไปและปรับเฉพาะตามศาสตร์การสอนแต่ละประเภท โดยศาสตร์การสอน
ประกอบด้วย การเรียนออนไลน์โดยใช้วิธีการอภิปรายร่วมกันกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียน
ออนไลน์โดยใช้วิธีการเรียนแบบโครงการเป็นหลักร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียน
ออนไลน์โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในส่วนท้ายจะเป็นการน าเสนอแนว
ทางการน าไปใช้ ประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์ส าหรับพัฒนาเครื่องมือทางปัญญาต่างๆ ที่น ามา
ผสมผสานกับศาสตร์การสอน เพื่อนน าสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งต่อประสิทธิผล
ของผู้เรียนต่อไป 
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ปณิตา วรรณพิรุณ (2551) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้

ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1. หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบ 2. 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3. วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของรูปแบบ และ 4. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรปูแบบ กิจกรรมการเรยีน
การสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปแนวทางการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ประกอบด้วย 1.  ข้ันการระบุและท าความเข้าใจกับประเด็นปัญหา 2.  ข้ัน
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา  3.  ข้ันการคิดวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมได้  4.  ข้ันการพิจารณาและเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 5.  ข้ัน
ด าเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการที่ก าหนดไว้ และ 6.  ข้ันการประเมินผล สรุปค าตอบที่เป็นเหตุเป็นผล
หลังจากกลุ่มตัวอย่างเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนเป็นเวลา 13 สัปดาห์ ท าการวัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ผลการวิเคราะห์คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่านิสิต
ปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังทดลอง ( x  = 41.00, S.D. = 6.706)  สูงกว่าค่าเฉลี่ยขอคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนทดลอง ( x  = 30.03, S.D. = 8.858) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการทดลองแยกเป็นราย
ด้าน พบว่านิสิตปริญญาบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังทดลองในด้าน
การสรุปแบบนิรนัย การให้ความหมาย การพิจารณาค่าน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต การ
สรุปแบบอุปนัย การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการท านาย และการนิยามและการระบุข้อ
สันนิษฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และได้ท าการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาข้ึน พบว่านิสิตมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.40, S.D. = 
0.63)  กิจกรรมการเรียนการสอนข้ันการเตรียมการก่อนกาเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.21, S.D. = 0.58)  กิจกรรมการเรียนการสอนข้ันการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.32, S.D. = 0.69) และนิสิตมีความเห็นว่าจากการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท าให้นิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ได้มากข้ึน ( x  = 4.64, S.D. = 0.55)  มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ การเรียนการสอนในลักษณะนี้ท าให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติมากข้ึน ( x  = 4.64, S.D. = 
0.50) นิสิตเข้าใจเนื้อหาภาคปฏิบัติมากข้ึน ( x  = 4.52, S.D. = 0.62) และนิสิตต้องการให้สอนใน
ลักษณะนี้ในวิชาอื่น ๆ ( x  = 4.48, S.D. = 0.57)  
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เอกนฤน บางท่าไม้ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิงเพื่อ

เสริมสร้างจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิง 2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนแบบอีเลิร์นนิง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนจ านวน 10 คน เพื่อประเมินรูปแบบการออกแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิงและ 2 . 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. แบบสอบถามส าหรับผู้เช่ียวชาญ 2. แบบสอบถามส าหรับนิสิต
นักศึกษา 3. แบบประเมินรูปแบบ 4. แบบประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิง 5. แบบประเมินจริยธรรม และ 
6. แบบประเมินเพื่อรับรองรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิง ที่พัฒนาข้ึน
ซึ่งประกอบด้วย 8 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ 1. ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู้ 2 . สร้าง
แรงจูงใจในการเรยีนและสนับสนุนใหม้ีการประเมนิตนเอง 3. ทบทวนและเช่ือมโยงความรู้เดิมโดยการ
จัดระบบการเรียนรู้โดยให้หลักการพิจารณาจากผลลัพธ์ 4. น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่ส่งเสริม
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ 5. สร้างลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 6 . 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือโดยพิจารณาทางเลือกอย่างอิสระ 7. แนะน าให้ข้อมูลปูอนกลับโดยการ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 8. ส่งเสริมคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบที่พึงประสงค์ 

 
สุรพล บุญลือ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริง

แบบใช้ปัญหาเป็นหลักในระดับ อุดมศึกษาการวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการ
สอนโดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในระดับอุดมศึกษา 2.เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในห้องเรียนเสมือนจริงกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในห้องเรียนปกติ 3.เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่นักศึกษาที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในห้องเรียนเสมือนจริง 4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในห้องเรียนเสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรีที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 6 
ห้องเรียน 220 คน น ามาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 110 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน คือ t-test dependent และ t-test Independent 
ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
1. การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริง แบบใช้ปัญหาเป็นหลักในระดับอุดมศึกษา 
ได้ข้ันตอนรูปแบบจ านวน 13 ข้ันตอนประกอบด้วย 1. การก าหนดเปูาหมายในการเรียนการสอน 2. 
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การวิเคราะห์ผู้เรียน 3. การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 4. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
แนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก5. การเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน 6. 
การก าหนดบทบาทผู้สอน 7. การสร้างแรงจูงใจในการเรียน 8. การด าเนินการเรียนการสอน  9. 
กิจกรรมเสริมทักษะ 10. ควบคุมกระบวนการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ใช้ FILA Model 11.ก าหนดช่วงเวลาทดสอบ 12.การประเมินผลการเรียน (การประเมินตามสภาพ
จริง) 13. ข้อมูลปูอนกลับเพื่อปรับปรุงซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก 
และผลการหาประสทิธิภาพของหอ้งเรียนเสมอืนจรงิทีพ่ัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ(E1/E2) 83.15/81.17 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2. ผลของการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่
เรียนจากห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก พบว่ามีผลการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนจาก
ห้องเรียนปกติโดยใช้ปัญหาเป็นหลักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักศึกษาที่เรียนผ่าน
ห้องเรียนเสมอืนจรงิแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในระดับอุดมศึกษา มีความคงทนในการเรียนรู้ ไม่แตกต่าง
กัน 4.นักศึกษาที่เรียนผ่านห้องเรียนเสมือนจริง มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยห้องเรียน
เสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 
เนาวนิตย์ สงคราม (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบน

เว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
นวัตกรรมของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา
องค์ประกอบและข้ันตอนการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและ
กระบวนการส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ 2. สร้างรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วย
การเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิสิต นักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต  3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิสิต นักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต และ4.น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้
เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1. กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานและการสร้างความรู้ จ านวน 5 ท่าน  2. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 272318 การผลิตวัสดุ
การสอนส าหรับเครื่องฉายและเครื่องเสียง จ านวน 19 คน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดการเรียนรู้เป็นทีม แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินนวัตกรรม แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
ฯ แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนนนวัตกรรมมากที่สุดและน้อยที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าที  โดยใช้ค่าสถิตินอนพาราเมตริกซ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็น
ทีมและกระบวน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตมี 7 องค์ประกอบและ 4 ข้ันตอน 2. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเรียนรู้เป็นทีมหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 3. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 4. นวัตกรรมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับดีมากจ านวน 1 กลุ่ม ระดับดี จ านวน 3 กลุ่ม 5. กลุ่มที่มีคะแนนนวัตกรรมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มผู้เรียนทีม่ีคะแนนนวัตกรรมน้อยที่สดุ 6. กลุ่มที่มีคะแนนนวัตกรรมมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ย ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดคล่องแคล่วสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนน
นวัตกรรมน้อยที่สุด 7. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบฯพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่อ
รูปแบบฯ 8. รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตประกอบด้วย 
7 องค์ประกอบได้แก่ ได้แก่ 1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ความคิด
สร้างสรรค์ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. ทีม 6. แรงจูงใจ 7. ภาวะผู้น า  ข้ันตอน
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอนได้แก่ 1. การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน 2. การแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ความคิดเห็น 3. การทดลองใช้นวัตกรรม 4. การน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

 
ณมน จีรังสุวรรณ และ ปณิตา วรรณพิรุณ (2554)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการ

เรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกั นเป็นทีมส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การด าเนินการวิจัย 2 ระยะคือ 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาและ 2. การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีมส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ลงทะเบียนเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเทคนิคศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  จ านวน  21 คน  ด าเนินการทดลอง 
10 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดย
ใช้กรณีศึกษา  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ ผลการวิจัย พบว่า 
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1. รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1.  ข้ันการ
เตรียมการ 1.1  ข้ันการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรยีนรู้ 1.2 ข้ันการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  
1.3  ข้ันการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้  2.  ข้ันการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกนโดยใช้
กรณีศึกษา 2.1.  ข้ันศึกษาเนื้อหาบทเรียน 2.2 ข้ันศึกษากรณีศึกษา  2.3 ข้ันวินิจฉัยปัญหาด้วยการ
ส ารวจ  2.4  ข้ันระดมสมองโดยใช้เครื่องมือบนเว็บเพื่อการแก้ปัญหา  2.5 ข้ันร่วมกันสรุปผล และ 3. 
ข้ันทดสอบความรู้และประเมินผล 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  มีผลคะแนน
การประเมินการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมหลังการเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรยีนตามรปูแบบอยู่ในระดับมาก 
โดยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1. องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย ดังนี้  
1.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน   
1.3 ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
1.4 วิธีการปฏิสัมพันธ์    
1.5 บทบาทผู้เรียน   
1.6 บทบาทผู้สอน   
1.7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
1.8 ปัจจัยสนับสนุนการเรียน   
1.9 การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบประกอบด้วย 3 ข้ันตอน  
2.1 ข้ันเตรียมการ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ย่อย  คือ   

2.1.1 ข้ันการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้   
2.1.2 ข้ันการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้    
2.1.3 ข้ันการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้   

2.2  ข้ันการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ย่อย  คือ 

2.2.1 ข้ันศึกษาเนื้อหาบทเรียน   
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2.2.2 ข้ันศึกษากรณีศึกษา    
2.2.3 ข้ันวินิจฉัยปัญหาด้วยการส ารวจ    
2.2.4 ข้ันระดมสมองโดยใช้เครื่องมือบนเว็บเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา    
2.2.5 ข้ันร่วมกันสรุปผล   

2.3 ข้ันทดสอบความรู้และประเมินผล  
 

ณรัณ มุสิกบุญเลิศ (2550) ได้ศึกษาระดับความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณ และ
คุณลักษณะที่เอื้อต่อการวิจัย 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความสามารถในการ
คิดเชิงวิจารณญาณและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการวิจัย 3.ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ใน
กาวิจัย คือ แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณ
และคุณลักษณะที่เอื้อต่อการวิจัยโดยทดลองกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ระดับปริญญา
ในจังหวัดนครปฐม จ านวนทั้งสิ้น 653 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเมื่อ
จ าแนกตามตัวแปรช้ันปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคะแนน 

 
สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการ

แก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน โดยการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิต
ด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน  ตัวแปรที่ ศึกษา คือ กรณีศึกษา 2 แบบ ได้แก่ กรณีศึกษาแบบ
สถานการณ์และแบบตัดสินใจเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 แบบ ได้แก่ บล็อก และเว็บบอร์ด 
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช่ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง  เ ป็ น นิ สิ ต ป ริ ญ ญ า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 48 คน  แบ่งกลุ่มคละกัน เป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 คน โดยกลุ่ม 1 
และ 3 เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาแบบ
สถานการณ์ที่ใช้บล็อกและเว็บบอร์ด กลุ่ม 2 และ 4 เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาแบบตัดสินใจที่ใช้บล็อกและเว็บบอร์ด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถ่ี 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุนาม ผลการวิจัย พบว่า 1. นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ที่ต่างกันทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน 2. ผลการพัฒนาการเรียนรู้เป็นทีม พบว่าความสามารถ
ในการเรียนรู้เป็นทีม ทั้ง 4 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 3. รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการ
เรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. 
บุคคล 2. เนื้อหา 3.กรณีศึกษา 4. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. เทคโนโลยีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 6. การประเมินผลข้ันตอนหลัก มี 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1. ข้ันเตรียมความพร้อม 
2. ข้ันด าเนินกิจกรรมการเรียนรว่มกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 3. ข้ัน
ประเมินผล 4. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกรณีศึกษาต่างกันทีใ่ช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้่างกนัที่
ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีม 5. กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบฯ ที่ส่งต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้
เป็นทีมอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบของรูปแบบ ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานของ (Singh & Reed, 2001; Donalson & Conrad, 2002; Thorne, 
2003; Rovai & Jordan, 2004 องค์ประกอบของการเรียนร่วมกันของ Davidson, 1994; Johnson 
& Johnson, 1994; Tenenberg;1995;Spencer Kagan, 1995กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  ซึ่ง
สามารถสรุปได้ 7  องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ผู้สอน (Instructor) เป็นผู้ที่มีบทบาทในการช้ีแจงท าความเข้าใจ จัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้ก าหนดเนื้อหาถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  
ในแต่ละสัปดาห์จ านวน  9  สัปดาห์ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในช้ันเรียน/เผชิญหน้า 
(Face-to-Face : F2F) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)  ผ่านเว็บด้วยการใช้เทคโนโลยี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing Technology)  จัดเตรียมกรณีศึกษาที่สอดคลองกับ
เนื้อหา แบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบคละกันและจัดเข้ากลุ่ม จ านวน  4  กลุ่ม ๆ ละ 12  คน จัดเตรียม
เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกการใช้งานให้กับผู้เรียนจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ก าหนดให้
ผู้เรียนน าเสนอผลการแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาในสัปดาห์ที่ 3, 5, 7 และ 9 พร้อมกับประเมินผลการ
แก้ปัญหาโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาแบบรูบิค (Rubric 
Assessment) และให้ข้อเสนอแนะย้อนกลับไปยังผู้เรียน จัดเตรียมและให้ผู้เรียนท าแบบประเมินใน
การแก้ปัญหาก่อนเรยีน-หลังเรยีน แบบประเมินตนเองทีม่ีต่อการเรียนรู้เป็นทีม แบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกั นด้วยกรณีศึกษาและ
เทคโนโลยีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทีต่่างกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็น
ทีมของนิสิตระดับปริญญาตรี 
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2. ผู้เรียน (Student) มีบทบาทหน้าที่รบัฟังการบรรยายและท าความเข้าใจกิจกรรมการ

เรียนแบบผสมผสาน การมีส่วนร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน และท า
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน ในสัปดาห์ที่ 1 และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อมา
แลกเปลี่ยนกับเพื่อสมาชิกนกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Blog หรือ Webboard) เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนสมาชิกในทีมตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ด้วยปฏิสัมพันธ์ ใช้ทักษะระหว่างบุคคลและกลุ่ม และมีการท างานเป็นทีมหลังท ากรณีศึกษา
ออนไลน ์จะน าเสนอผลการแก้ปัญหาของทีมในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ัน
เรียนท าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน ในสัปดาห์ที่ 9 พร้อมกับแบบประเมินตนเอง
และการมีส่วนร่วมที่มีต่อการเรียนรู้เป็นทีม   

3. เนื้อหา (Content) เป็นสาระความรู้ที่ใช้ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนร่วมใช้กรณีศึกษาที่
สัมพันธ์กับเนื้อหา ได้แก่ความส าคัญของระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้กับสารสนเทศ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศและจริยธรรมของนักสารสนเทศ ซึ่งเนื้อหาที่ผู้วิจัยใช้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) 

4. กรณีศึกษา (Case Study) เป็นเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่ก าหนดข้ึน สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่ผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ได้แก้ปัญหา ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา 
วิเคราะห์สาเหตุ เสนอวิธีการแก้ปัญหา การตัดสินใจเลือกและสรุปผลร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อเป็นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมให้กับผู้เรียนส าหรับกรณีศึกษาที่ใช้ ได้แก่ 
กรณีศึกษาแบบสถานการณ์ (Situation case) กับกรณีศึกษาแบบตัดสินใจ (Decision case) 

5. สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Knowledge Sharing 
Environment) เป็นการสร้างบรรยากาศทางการเรียนทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ ได้แก่ 
ห้องเรียนปกติที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในช้ันเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
กรณีศึกษาออนไลน์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ผู้เรียนสามารถเข้า
มาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บล็อก (Blog) หรือ กระดานสนทนา (Webboard)    

6. เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing Technology) เป็นสื่อ
ออนไลน์ที่เสนอเนื้อหา ประสัมพันธ์ข่าวสาร และมีเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ออนไลน์ระหว่างสมาชิกในทีม ได้แก่ บล็อกและกระดานสนทนา 

7. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนก่อนและหลังจาก การท ากิจกรรมด้วยการใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบ
ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาแบบรูบิค (Rubric Assessment) แบบประเมินความสามารถ
ในการเรียนรู้เป็นทีมด้วยการใช้แบบประเมินตนเองที่มีต่อความ สามารถในการเรียนรู้เป็นทีม และ
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แบบประเมินความพงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วย
กรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
และการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตระดับปริญญาตรี 

 
ดารารัตน์  มากมีทรัพย์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
วิชา การเลือกและการใช้สื่อการเรยีนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนของนักศึกษาที่
จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปญัหามีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 81.44 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 49.81 โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .63 2. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนกา ร
แก้ปัญหามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.03 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 
30.00 โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .59 3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาพบว่าอยู่ในระดับดี 

 
 
อารยา ช่ออังชัญ (2553) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพือ่พัฒนา
และหาประสิทธิภาพของรปูแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณเปรียบเทียบกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ผลการวิจัยได้รูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่า “PLOASE Model” ซึ่งมีกระบวนการเรยีนการสอน 
6 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันเตรียมความพร้อมและกระตุ้นจูงใจในการเรียน(Preparing and Motivation 
Step: P)  2. ข้ันเรียนรู้กระบวนการคิดโดยฝึกปฏิบัติ (Learning Thinking by Practice Step: L) 3) 
ข้ันจัดระเบียบความรู้(Organizing Knowledge Step: O)  4) ข้ันประยุกต์ใช้กระบวนการคิด
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(Applying Thinking Process Step:A) 5) ข้ันสรุป(Summarizing Step:S) และ 6) ข้ันประเมินผล
(Evaluation Step:E) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 86.11/87.67 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดย
รูปแบบการเรียนการสอน (PLOASE Model) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 
Hadley (1998) ได้ศึกษาการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของ

ผู้สอน  โดยศึกษาปฏิสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมในการใช้ e-Mail ห้องสนทนาและเว็บไซต์  ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับแหล่งข้อมูล พบว่า  e-Mail  ใช้ในการ
สนับสนุนการตอบค าถามและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น  มีความ
เข้ากันได้ดีข้ึน ลดความเกรงกลัวของผู้ เรียนที่มีต่อผู้สอน  ห้องสนทนา ช่วยขยายขอบเขตในการ
สนทนาโต้ตอบและขอบเขตของข้อค าถาม ช่วยลดข้อจ ากัดในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน
และความล่าช้าในการสนทนา ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่ม
ความสนใจ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากทีสุ่ด  ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลไดท้กุ
เวลา 

 
นิคอสและคณะ (Nikos; 2001)ได้ท าการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลแบบใช้ปัญหา

เป็นหลักในห้องเรียนเสมือนระดับอุดมศึกษา วิชาโครงสร้างและลักษณะของฟัน โดยได้ท าการทดลอง
เรียนโดยใช้ห้องเรียนเสมือน โดยให้นักศึกษาจ านวน 28 คน จาก 12 ประเทศในทวีปยุโรปได้เรียน
ร่วมกันโดยเลือกนักศึกษาที่มีความรูด้้านคอมพิวเตอร ์และสามารถใช้ในการติดต่อสือ่สารได้ อายุเฉลี่ย 
23 ปี โดยใช้ ช้ันตอนในการให้ปัญหา 6 ข้ันตอนเริ่มจาก 1. การให้นิยามปัญหา 2. ตั้งสมมุติฐาน     
3. ตั้งเปูาหมายในการเรียนรู้ 4. หาข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มจากภายนอกกลุ่ม 5. สังเคราะห์ข้อมูลใหม่ที่ได้ 
6. ทดสอบสมมุติฐานการศึกษาพบว่าเกิดการเรียนรู้สูงข้ึนและผลงานที่น าเสนออยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
เคอรติส และลอร์สัน (Curtis and Lawson, 1999) ศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้

ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิตในระดับอุดมศึกษาว่า ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนจะมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เป็นอย่างไร ซึ่งศึกษาจากกิจกรรมการเรียนโดยดูจาก การปฏิบัติงานที่
มอบหมาย การอภิปราย การร่วมมือในการเรียน เน้นการศึกษาปฏิสัมพันธ์จากการเรียนในแบบ 
Asynchronous ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการวางแผน การมีส่วนร่วมและการค้นหาข้อมูล เกิดข้ึน
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เฉลี่ยอยู่ในระดับเดียวกัน แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอยู่ในระดับต่ า ผู้เรียนสามารถใช้ e-mail และ 
Bulletin board ในการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปรากฏว่าผู้เรียนชอบใช้การสนทนา
แบบ Asynchronous มากกว่าแบบ Synchronous ถึงแม้ว่าจะต้องมีการตกลงนัดหมายกันในเรื่อง
เวลา ส่วนในด้านความรู้สึกลึก ๆ ของผู้เรียน พบว่า เป็นการล าบากใจที่จะต้องสื่อสารกับคนที่ไม่รู้จัก
และไม่เคยพบหน้า และมีปัญหาเรื่อง ความล่าช้าในการสื่อสารข้อมูลแต่ท าให้เกิดความไว้วางใจกัน
และกันในการร่วมกันท างานกลุ่ม อีกทั้งสามารถพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
คิม และคณะ (Kim, Sharon and others, 2000) ได้ท าการวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมกัน

โดยใช้ Web Based โดยศึกษาว่า การอภิปรายแบบออนไลน์จะช่วยเพิ่มความร่วมมือในกลุ่มหรือไม่
อย่างไร การจัดกิจกรรมกลุ่ม การสร้างบรรทัดฐานของกลุ่ม และยุทธวิธีในการอภิปราย จะมีผลต่อ
การแสดงการรับรูข้องผูเ้รยีนอย่างไร เปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ และแบบเผชิญหน้า
กัน โดยในกลุ่มออนไลน์จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่มีการก าหนดโครงสร้างและกลุ่มปกติ  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มที่เรียนแบบเผชิญหน้ามีการรับรู้ความสามารถของกลุ่ม การผลิตผลงาน 
และการมีส่วนร่วมในการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบออนไลน์แบบก าหนดโครงสร้าง อย่างมี
นัยส าคัญ และผู้เรียนมีการรับรู้ว่าการเรยีนแบบเชิญหน้ามีประสิทธิภาพสูงกว่าการเรียนแบบออนไลน์ 
เมื่อดูจากผลการเรียนผู้เรียนในกลุ่มที่ได้คะแนนสูง  ผู้เรียนพยายามใช้วิธีการให้เพื่อน ๆ ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการอภิปราย และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในกลุ่มผู้เรียนที่ได้คะแนนต่ า ผู้เรียน
จะมีความสับสนในบทบาทของตนเอง ไม่มียุทธวิธีในการอภิปราย อภิปรายโดยไร้ทิศทาง ขาดทักษะ
ในการประสานงานกัน 
 

Lumpkin (1990) ได้ศึกษาผลของการสอนที่ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
วิธีการสอนโดยตรง ในเรื่องความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความคงอยู่ของเนื้อหา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนเกรด 5 จ านวน 36 คน กับเกรด 6 จ านวน 45 คน
ท าการทดลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ
แบบสอบถามการคิดอย่างมีวิจารณญาณคอร์เนลระดับเอ็กซ์ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการ
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนเกรด 5 และ 6 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่นักเรียน
เกรด 6 ในกลุ่มทดลองสอนด้วยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้คะแนนทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 



139 

 
ตาราติและคณะ (2005) ได้ท าการศึกษาการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัในวิชา

สรีรวิทยา โดยใช้การเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งกลุ่มให้เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยศึกษาการ
เรียนแบบร่วมเรียนรู้ ผลการเรียนรู้แตกต่างจากวิธีการสอนแบบเดิม (t=3. 39) และความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์ดี 

 
จากการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ข้างต้นพอสรุปได้ว่า 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สะดวกตามความต้องการของผู้เรียน และ
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยมีเครื่องมือทางปัญญาต่างๆและผู้สอนคอยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนโดยมีการใช้การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักท าให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาจากการ
เรียนโดยใช้สถานการณ์ปัญหา โดยผู้สอนจะจัดผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มเล็กๆ 
ประมาณ 3-6 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนต้อง
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันแต่เน้นที่
กระบวนการ โดยสมาชิกของกลุ่มจะช่วยกันเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ซึ่งท าให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอนอเีลริ์นนิงทีบู่รณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักกับกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนท่ี 4 การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ขั้นตอนท่ี 1  

การศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
อีเลริ์นนิง 

 

ขั้นตอนท่ี 2 
การออกแบบและ 
สร้างรูปแบบ 

ขั้นตอนท่ี 3  
การทดลองใช้รปูแบบ 
กับกลุ่มตัวอย่าง 

 

ขั้นตอนท่ี 4  
การรบัรองรปูแบบ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

-ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
-สังเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

 

-น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 สร้างร่าง
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
-ประเมิน (ร่าง) รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
-พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียน            
อีเลิร์นนิง แบบวัดทักษะการคิดอย่าง     
มีวิจารณญาณ แบบวัดทักษะการคิด
แก้ปัญหา แบบประเมินการท างานเป็น
ทีม แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียน           
การสอนอีเลิร์นนิง 

 

ท าการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิง 

 

น าผลที่ได้จากการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่านประเมินรับรองรูปแบบ
ในขั้นสุดท้ายเพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น 

 

-สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
-แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

 

-ร่าง รูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้
การเรียนร่วมกันและ          
ใช้ปัญหาเป็นหลัก 

 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

 

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์
นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกัน
และใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษา    
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 

แผนภาพที่ 3 ข้ันตอนการวิจัย กระบวนการและผลการด าเนินการวิจัย 
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โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังนี ้
 

ขั้นตอนท่ี 1  
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้

 
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาสภาพความต้องการในการเรียนอีเลิร์นนิงโดยการสอบถามนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับสภาพความต้องการในการเรียนอีเลิร์นนิง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1.1 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงการสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นหลักและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของผู้เรียนเพื่อ
น ามาเป็นข้อค าถามในการสอบถาม 

1.2 วางโครงสร้างค าถามหรือแนวประเด็นการถามและสร้างค าถามให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

1.3 ร่างแบบสอบถามเพื่อส ารวจสภาพความต้องการในการเรียนอีเลิร์นนิงของนักศึกษา
ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ
ค าแนะน าไปแก้ไขในการสร้างแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็น 4 ตอน ดังนี ้

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้กรอกแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ระบบอีเลิร์นนิง 
ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้อีเลิร์นนิง 
ตอนที่ 4 ความต้องการในการใช้อีเลิร์นนิง 
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ข้อค าถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละ ระดับมีความหมายดังนี้ 
5 หมายถึง มากที่สุด 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยที่สุด 

1.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยน าไปตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item objective 
Congruence: IOC) ของข้อค าถามจากผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามทุกข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 และผู้เช่ียวชาญ
แนะน าให้ปรับข้อความบางข้อให้สั้น กะทัดรัด และสามารถสื่อใจความประเด็นในการถามให้ชัดเจน 
และน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า และปรับปรุง ก่อนน าไปใช้จริง 

 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 ติดต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เพื่อด าเนินการขอความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความต้องการในการเรียนอีเลิร์นนิง 
1.2 ด าเนินการส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความต้องการในการเรียนอีเลิร์นนิงใน

รูปแบบของแบบสอบถามออนไลน ์
1.3 น าแบบส ารวจมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามเพื่อน ามาสร้าง

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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2. แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก และ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นค าถามจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.2 วางโครงสร้างค าถามหรือแนวประเด็นการถามและสร้างค าถามให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
2.3 ก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้ านวิธี

สอนด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน และข้ันตอนองค์ประกอบ ในการน าไป
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลัก ผู้วิจัยน าร่างประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ
ค าแนะน าไปแก้ไข 

2.4 น าประเด็นการสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไป
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน าไปตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงโดยหาดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item objective Congruence: IOC) ของข้อค าถาม จากผู้เช่ียวชาญ ด้านการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประเด็นการสัมภาษณ์ทุกข้อ มีค่า  IOC 
ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 แสดงว่าประเด็นการสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายในการ
สัมภาษณ์ และน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า ก่อนน าไปใช้ สัมภาษณ์จริง 
 

วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ติดต่อประสานงานส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ (รายช่ือ

ผู้เช่ียวชาญดังภาคผนวก) 
2.2 ส่งแบบสัมภาษณ์ พร้อมโครงร่างงานวิจัยให้แก่ผู้เช่ียวชาญล่วงหน้า และติดต่อ

สัมภาษณ์ โดยการจดบันทึก และบันทึกเสียง 
2.3 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

อีเลิร์นนิง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาสรุปและวิเคราะห์ผล

การสัมภาษณ์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
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ขั้นตอนท่ี 2  
การออกแบบและสรา้งรูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการ 

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรยีนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้วิจัยได้ด าเนินการดงันี ้
 

วัตถุประสงค์ เพื่อร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่อสร้างร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่
บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

1. เอกสาร (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 

1.1 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านและข้อมูลการส ารวจ
ความต้องการของนักศึกษามาสรุปและด าเนินการร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงบูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก (รายช่ือผู้เช่ียวชาญดังภาคผนวก)  

 
1.2 สร้าง (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิรน์นิงที่บรูณาการเครือ่งมอืทางปญัญาโดย

ใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก น าองค์ประกอบและข้ันตอนที่ได้จากการวิเคราะห์จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา มาสร้างเป็นร่างรูปแบบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนอเีลิร์นนิงที่บรูณาการเครือ่งมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลกั 
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องค์ประกอบของ (ร่าง) รปูแบบการเรียนการสอนอเีลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลัก มรีายละเอียดดังนี ้

 
1. เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีสนับสนุนผู้เรียนด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การสืบค้น การเข้าถึง การจัดเก็บ การประมวลผลและการส่งออก
ข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนขยายองค์ความรู้ของตนเองให้กว้างข้ึน รวมถึง
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวมเร็วท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วข้ึน จากเรื่องที่ไม่รู้ก็สามารถรู้ได้ใน
เวลาเพียงไม่นาน เมื่อผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนั้น ย่อมท าให้ผู้เรียนสามารถพิจารณา
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลความเป็นไปได้ของข้อความต่างๆ ตั้งข้อสังเกตสามารถตัดสินใจได้ว่า
ข้อมูลดังกล่าวมีข้อเท็จจรงิสนับสนุนหรอืคัดค้าน สิ่งที่ตนได้ต้ังสมมติฐานไว้ ด้วยความสามารถดังกล่าว
ข้างต้น ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ โดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool) เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool)  

 
2. เนื้อหา คือ เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ซึ่งลักษณะของเนื้อหาต้องให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลและไตร่ตรองอย่างรอบสมเหตุสมผลในการพิจารณาข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ที่คลุมเครือโดยหาหลักฐานที่มีเหตุผลหรือข้อมูลที่เช่ือถือได้ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทาง
ปัญญาต่างๆ ในการสืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจที่จะเช่ือหรือกระท าสิ่งต่างๆ 

 
3. สภาพแวดล้อมการใช้งาน คือ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้าง

สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มียุทธวิธีการสอนที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถติดต่อกบัผู้สอนและผู้เรียนอืน่ๆ ได้อย่างสะดวก โดย
ไม่ต้องเดินทางมาที่สถาบัน เพราะว่าบทเรียนสามารถเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ทั้ง ในเวลาเดียวกันและต่างเวลากัน 

 
4. ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการบทเรียน เนื้อหาหลักสูตร 

บทบาทผู้เรียนและผู้สอน รูปแบบบทเรียนและการประเมินผลการเรียน เครื่องมือที่ใช้ วิธีปฏิสัมพันธ์
บนอีเลิร์นนิง ซึ่งมีรูปแบบทั้งการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning)  
และการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning)  ส าหรับการเรียนการสอน        
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อีเลิร์นนิง เป็นเว็บไซต์ที่มีความสอดคล้องต่อรูปแบบการใช้งาน  ทันสมัย มีเครื่องมือสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดข้ึน สนับสนุนต่อการเรียนรู้ร่วมกันและการน าเสนองาน 

 
ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้

การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง 
ข้ันปฐมนิเทศ ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและข้ันวัดประเมินผล 

 
1. ข้ันเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้

งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการใช้
งานเครื่องมือทางปัญญาต่างๆ  

1.1 ผู้สอนช้ีแจงและแนะน าเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) แนะน ากิจกรรมการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง การส่งงาน การตรวจงาน และการประเมินผล 

1.2 ผู้สอนแนะน าและสาธิตการใช้งานเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) ที่
จัดแบ่งตามประเภทตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

1.3 ผู้สอนสาธิตการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) pichamon.sru.ac.th  

1.4 ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการจดักลุม่ของผูเ้รยีน โดยจัดกลุ่มผู้เรยีน กลุ่มละ 3-5 คน 
ตามผลการเรียน เก่ง-ปานกลาง-อ่อน และให้สมาชิกในกลุ่มทักทายและท าความรู้จักกันในกระดาน
สนทนาของบทเรียนอีเลิร์นนิง pichamon.sru.ac.th 

1.5 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
และเครื่องมือทางปัญญาต่างๆ  

 
2. ข้ันปฐมนิเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนผู้สอนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน

การสอนและการวัดและประเมินผลการเรียน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน  โดย
ท าการประเมินผลกอ่นเรยีนเพื่อให้ผูเ้รยีนได้ทราบถึงระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดแก้ปัญหา โดยใช้แบบทดสอบดังนี้ 

2.1 ผู้เรียนท าแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน บนแบบวัดออนไลน์ 
URL: https://goo.gl/forms/XjZkKmDNYphqXBjm2 จ านวน 25 ข้อ 
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2.2 ผู้เรียนท าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียน บนแบบวัดออนไลน์  
URL: https://goo.gl/forms/yY5wKDEaCnY6Ol142 จ านวน 27 ข้อ 

 
3. ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การจัดกระบวนการเรียนการสอน           

อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมอืทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลกัเพือ่เสริมสร้าง
ทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย
ข้ันตอนและกิจกรรม 6 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา โดยผู้สอนสร้างสถานการณ์ปญัหาใหส้อดคล้องตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทั้ง 5 หน่วย  

ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจปญัหาโดยให้ผูเ้รียนอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
ร่วมกันขยายรายละเอียดของประเด็นปัญหา 

ข้ันที่ 3 ระดมสมอง ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดร่วมกัน ระดมสมอง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหาค าตอบ 

ข้ันที่ 4 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู 
ข้ันที่ 5 น าเสนอผลงาน 
ข้ันที่ 6 ข้ันอภิปราย สรุปผล 

 
4. การวัดและประเมินผล โดยการวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียน ใช้การวัด

และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง โดยการวัดผลการเรียนรู้เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ในการ
เรียนด้วยกระบวนการเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักแต่ละข้ันตอนโดยประเมินจากงานที่ส่ง สถิติ
การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเนื้อหา การแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายระดมสมอง 

 
2. แบบประเมินร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 

2.1 ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก ให้ครอบคลุม ตรงตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เนื้อหาตามขอบข่ายที่ก าหนดไว้ ประกอบไปด้วย 5 ตอนดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของข้ันตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
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ตอนที่ 3 ความเหมาะสมของเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) ที่น ามาบูรณาการ
กับอีเลิร์นนิงในแต่ละข้ันของการเรียนการสอน 

ตอนที่ 4 ความเหมาะสมด้านการน าไปปฏิบัติใช้จริง 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
2.2 น าแบบประเมินร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมถึงความครอบคลุมของเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ของการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุง 

 
2.3 ผู้วิจัยด าเนินการแก้ไขแบบประเมินร่างรูปแบบตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่

ปรึกษา 
 
 2.4 น าแบบประเมินร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) 
ทั้งนี้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 - 1.00 ทุกรายการ แสดงให้เห็นว่า แบบประเมินร่าง
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักมีคุณภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้รวบรวมข้อมูล 

 
2.5 น าแบบประเมินร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักมาปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาให้สื่อความหมาย
ชัดเจนย่ิงข้ึนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และน าไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป 

 
2.6 ผู้วิจัยน าแบบประเมินร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือ

ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักไปประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของรปูแบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ร่างรูปแบบการเรียนการสอนอี
เลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก  มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) (รายช่ือ
ผู้เช่ียวชาญดังภาคผนวก) 
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วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 
1. น าผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์และนักศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เพื่อก าหนดร่างรูปแบบ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็น
หลัก 

 
2. ร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ

เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อขอค าแนะน า 
 
3. ประเมินร่างรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) โดยสรุป
ข้อเสนอแนะ คือ ปรับข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เนื่องจากข้ันที่ 5 น าเสนอผลงาน 
และข้ันที่ 6 ข้ันอภิปราย สรุปผล สามารถรวมเป็นข้ันตอนเดียวกันได้ 
 

4. ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ คือ ข้ันตอนกิจกรรมการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง การจัดกระบวนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วยข้ันตอนและกิจกรรม 5 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา  
ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจปญัหา 
ข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้ันที่ 4 เลอืกแนวทางแกป้ัญหา 
ข้ันที่ 5 น าเสนอผลวิธีการแก้ปญัหา 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บรูณาการเครื่องมอืทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกัน
และใช้ปัญหาเป็นหลัก 
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3. แผนการจัดการเรียนรู้อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลัก รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบไป
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แผน 13 แผนละ 4 ช่ัวโมง ดังนี ้

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การปฐมนิเทศนักศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีทาง

การศึกษา (น าเสนอ) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้ (น าเสนอ) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยที่ 3 แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยที่ 3 แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21(น าเสนอ) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยที่ 4 ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยที่ 4 ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา (น าเสนอ) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยที่ 5 แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาในอนาคต 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยที่ 5 แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาในอนาคต (น าเสนอ)   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การประเมินผลหลังเรียน 
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1.2 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และน าผลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้านเนื้อหา ด้านวิธีสอน มาก าหนดออกแบบเนื้อหาในรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และออกแบบสถานการณ์ปัญหาให้สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้

การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ

เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน

ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่สร้างข้ึน
ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับแก้ตามค าแนะน า 

 
 1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เสนอ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ด้านเนื้อหา ด้านภาษา ด้านประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) และปรับปรุงเกี่ยวกับรายละเอียดในกระบวนการเรียนการ
สอนในข้ันต่างๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี ้

     เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
     ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 
     เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน    -1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 13 แผน มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 
– 1.00 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 13 แผน เท่ากับ 0.89 

 
 
 



155 
 

1.7 จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน (รายช่ือดังภาคผนวก) เพื่อประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.54, S.D. = 0.59)   
 
1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนอีเลิรน์นิงที่บรูณา

การเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก ร่วมกับบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน 
(LMS) ในข้ันการหาประสิทธิภาพต่อไป   

 
4. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  โดยใช้
ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool)     
 
 4.1 การสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง มีขั้นตอนดังนี ้ 
 4.1.1 ข้ันตอนการวิเคราะห์  

1. วิเคราะห์เนื้อหา โดยเนื้อหาที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย 
5หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา หน่วยที่ 2 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หน่วยที่ 4 ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา หน่วยที่ 5 แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต โดยเป็นการ
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาต่างๆ โดยแต่ละสถานการณ์จะมีความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาผู้เรียน
จะได้ฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาทุกที่ ทุกเวลาและทบทวนได้ตลอดเวลาส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

2. วิเคราะห์ผู้สอน ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) ในการเรียนการสอน            
อีเลิร์นนิง เป็นผู้จัดรายวิชารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ผู้สอนช้ีแจงท า
ความเข้าใจในภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ ในบทเรียนอีเลิร์นนิง จัดท าเนื้อหา แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนการสอนอเีลริ์นนิง วางแผนการจัดการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิง วิเคราะห์ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบเพราะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนตามกิจกรรมที่ก าหนด  
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3. วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีระบบ
บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่ดี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
นอกเวลาส าหรับนักศึกษาฯลฯ จึงเหมาะในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

  
4.1.2 ข้ันการออกแบบ น ารายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่

บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักมาออกแบบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

4.1.2.1 ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) รวมถึงการออกแบบ
เนื้อหาโดยออกแบบเป็นผังงาน (Flow Chart) แบ่งเป็น 

ด้านเนื้อหา โดยมีล าดับข้ันตอนดังนี้ 

- ก าหนดหัวเรื่องหรือวิชาในงานนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา จากนั้นสร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) เพื่อค้นหาหัวเรื่อง
และเนื้อหาที่ควรจะมีตามหัวเรื่องที่ก าหนด 

- สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) ภายหลังการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อวาง
ขอบเขตของหัวเรื่องหลักหัวเรื่องสนับสนุน ให้สอดคล้องเหมาะสม 

- สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาเพื่อวางล าดับของหัวเรื่อง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข่ายงาน  

- ในการออกแบบนั้นจะท าการออกแบบน าเสนอแล้วก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของเนื้อหาแต่ละตอนให้ชัดเจน จากนั้นจึงล าดับแผนการน าเสนอบทเรยีนเปน็แผนภูมิ (Course Flow 
Chart)  และสร้างแผนภูมิการน าเสนอในแต่ละหน่วย (Module presentation chart) เพื่อเป็น
รูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนตามหลักการสอน  ซึ่งในแต่ละหัวเรื่องอาจแบ่งเป็นความน า 
การเสนอตัวเนื้อหา  การสรุป  การประยุกต์ใช้  แบบฝึกหัด  กิจกรรม  และแบบทดสอบ  เป็นต้น 

- เรียบเรียงกรอบเนื้อหาโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนภูมิการน าเสนอ และ
ความสัมพันธ์แต่ละเรื่อง เขียนรายละเอียดของเนื้อหาตามที่ได้ก าหนด (Script Development) โดย
เขียนเป็นกรอบตามแผนทีว่างเอาไว้เฉพาะ ก าหนดภาพ เสียง ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ไว้ให้สมบูรณ์ 
จากนั้นล าดับเนื้อหา (Story board development) ตามล าดับการน าเสนอที่ได้วางแผนไว้ 

 
ด้านแผนการสอน โดยมีล าดับข้ันตอนดังนี้ 
- ในการออกแบบนั้นจะท าการออกแบบน าเสนอแล้วก าหนดวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมของเนื้อหาแต่ละตอนให้ชัดเจน จากนั้นจึงล าดับแผนการน าเสนอบทเรียนเป็นแผนภูมิ 
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(Course Flow Chart)  และสร้างแผนภูมิการน าเสนอในแต่ละหน่วย (Module presentation 
chart) เพื่อเป็นรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนตามหลักการสอน  ซึ่งในแต่ละหัวเรื่องอาจ
แบ่งเป็นความน า การเสนอตัวเนื้อหา การสรุป การประยุกต์ใช้ แบบฝึกหัด กิจกรรมและแบบทดสอบ  
เป็นต้น  

- เรียบเรียงกรอบเนื้อหาโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนภูมิการน าเสนอ และ
ความสัมพันธ์แต่ละเรื่อง เขียนรายละเอียดของเนื้อหาตามที่ได้ก าหนด (Script Development) โดย
เขียนเป็นกรอบตามแผนทีว่างเอาไว้เฉพาะ ก าหนดภาพ เสียง ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ไว้ให้สมบูรณ์ 
จากนั้นล าดับเนื้อหา (Story board development) ตามล าดับการน าเสนอที่ได้วางแผนไว้ โดยการ
ออกแบบเนื้อหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียด
การสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

สัปดาห์ที่ 1 เตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง 
สัปดาห์ที่ 2 การปฐมนิเทศนักศึกษา 
สัปดาห์ที่ 3 หน่วยที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สัปดาห์ที่ 4 หน่วยที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(น าเสนอ) 
สัปดาห์ที่ 5หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ 6 หน่วยที่  2 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

(น าเสนอ) 
สัปดาห์ที่ 7 หน่วยที่ 3 แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สัปดาห์ที่ 8 หน่วยที่ 3 แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(น าเสนอ) 
สัปดาห์ที่ 9 หน่วยที่ 4 ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
สัปดาห์ที่ 10 หน่วยที่ 4 ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา (น าเสนอ) 
สัปดาห์ที่ 11 หน่วยที่ 5 แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน

อนาคต 
สัปดาห์ที่ 12 หน่วยที่ 5 แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน

อนาคต (น าเสนอ)   
สัปดาห์ที่ 13 การประเมินผลหลังเรียน 
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ด้านสื่อ โดยมีล าดับข้ันตอนดังนี้ 
เขียนผังโครงสรางเว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก ออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง การ
ออกแบบจอภาพ วิธีการใช้โปรแกรม สี แสง เสียง ภาพและกราฟิกตัวอักษร การบูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญา (Cognitive Tool) การติดต่อสื่อสาร เช่น กระดานเสวนา ห้องสนทนา ห้องส่งงาน เป็น
ต้น ออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือทางปัญญา โปรแกรม Microsoft Office 
Power Point วีดีโอ ในการน าเสนอเนื้อหาและรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่างๆ และออกแบบบนกระดานออกแบบ (Storyboard) แลวน าเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจแกไข 
ตัวอย่างหน้าจอ ดังนี้ URL : pichamon.sru.ac.th ผู้เรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ Smartphone 
Tablet หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอบทเรียนอเีลิร์นนิงฯ เมื่อใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone หรือ Tablet 
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ภาพที่ 4 หน้าจอบทเรียนอเีลิร์นนิงฯ เมื่อใช้งานผ่านเครือ่งคอมพิวเตอร ์
 

ก าหนดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาและออกแบบการเรียนการสอนอีเลริ์นนิงเพือ่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม 

 
4.1.3 ข้ันตอนการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน

ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยการสงัเคราะหห์ลกัการและทฤษฎีต่างๆ รวมถึงได้
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้านวิธีสอน ด้านเนื้อหา และได้ประเมินร่าง
รูปแบบจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเพื่อ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม
ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
4.1.4 ข้ันตอนการน าไปใช้ 
ผู้วิจัยได้น าข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือ

ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักที่ผ่านการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ โดยมีข้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา 
ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา 



160 
 

ข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหา 
ข้ันที่ 5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
4.1.5 ข้ันประเมินผล ผู้วิจัยท าการประเมินผลรูปแบบตามที่ได้ออกแบบไว้ ท าการ

ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน 
(LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool)  

 
4.2 น าบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

โดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive 
Tool) ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

 
4.3 ด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้ระบบบริหารการจดัการเรยีนการสอน (LMS) ที่บูรณา
การเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool)  เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเชิงเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item objective Congruence: IOC) พบว่ามีค่าความสอดคล้องของค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 
0.67 – 1.00  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แบบประเมินมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของระบบจัดการ
เรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขภาษาและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ก่อนน าไปใช้จริง 

 
4.4 แบบประเมินคุณภาพการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญา (Cognitive Tool) ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใช้งาน ซึ่งผู้วิจัย
สร้างแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละข้อค าถาม โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับของ Likert 
ดังนี ้

  4.50 – 5.00 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับมากทีสุ่ด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับน้อย 
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  1.00 – 1.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 
         

4.5 ผลการการประเมิน พบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญา (Cognitive Tool) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.30)  

 
 4.6 การหาประสิทธิภาพบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา โดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool) และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่
บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้ว จึงได้น าทั้งหมดมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ด าเนินตาม
ข้ันตอนดังนี้ 

4.6.1 ทดสอบแบบรายบุคคล (Individual Tryout) โดยให้นักศึกษาจ านวน 3 คน 
ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา เก่ง ปานกลางและอ่อนอย่างละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในด้านภาษา ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน และตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาในการเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยใช้ระบบ
บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS ) สอบถามความเข้าใจ และน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ พบว่า
บทเรียนออนไลน์วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีประสิทธิภาพ ( E1/E2) 
เท่ากับ 72/71.10 ซึ่งยังมีประสิทธิภาพไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด   

4.6.2 ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) โดยน าบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่ปรับปรุงแล้วในข้ันตอนแรกไปทดลองกับ
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เก่ง 
ปานกลางและอ่อน 9 คน เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อน าผลที่ได้และสิ่งที่ได้จากการสังเกตมา
พัฒนาปรับปรุงบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ให้ได้ตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.12/80.73 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนอี
เลิร์นนิงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

4.6.3 ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) โดยน าบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่ปรับปรุงแล้วในข้ันตอนที่ 2 ไปใช้กับนักศึกษาที่



162 
 

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จ านวน 40 คน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.61/82.30  แสดงให้เห็นว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด จากนั้นน ามา
ปรับปรุงแก้ไขในบทเรียนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
4.7 เมื่อได้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

โดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive 
Tool) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์แล้วจึงน าไปทดลองใช้ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
 
5. แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

5.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยเป็นการวัดองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา  
2. ความสามารถในการพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต   
3. ความสามารถในการอุปนัย   
4. ความสามารถในการนิรนัย  
5. ความสามารถในการระบขุอตกลงเบื้องตน 
 
5.2 จัดสร้างแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเลือกตอบให้คะแนนแบบ             

4 ตัวเลือก 25 ข้อ แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง 
 
5.3 น าแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้รับจากการปรับแก้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 

3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินแต่ละข้อค าถาม สามารถวัดได้ตามตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดหรือไม่ โดย
ให้คะแนนตามเกณฑ์แล้วน าผลมาพิจารณาคะแนนของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้องสอดคล้องของเครื่องมือ ( Index of Item Objective Congruence: IOC) และ
ปรับปรุงพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แบบทดสอบทั้ง 25 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00
แสดงว่า ข้อค าถาม มีความตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 

 
5.4 น าแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญไป

ทดลองใช้กับกลุ่มประชากร จ านวน 30 คน 
 
5.5 น าแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่น าไปทดลองใช้ มาหาความยากง่าย

และอ านาจจ าแนกที่ก าหนด หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR – 20 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่าแบบทดสอบทั้ง 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.36 – 0.72 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่
ระหว่าง 0.42 – 0.86 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.75 

 
5.6 ผู้เรียนเข้าไปท าแบบวัดที ่https://goo.gl/forms/XjZkKmDNYphqXBjm2 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
5.7 ผู้เรียนด าเนินการท าแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นค าถามแบบปรนัย 4

ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อค าถาม ใช้เวลาในการท า 50 นาที 
 
5.8 ให้คะแนนจากแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการทดลอง โดยข้อที่

ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน เต็ม 25 คะแนน 
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6. แบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

6.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
6.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างใน

แบบวัดและขอบเขตเนื้อหา ผู้วิจัยสร้างแบบวัดโดยเลือกใช้กระบวนการของเวียร์ (Weir, 1974) ใน
การสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ข้ันได้แก่ 

ข้ันที่ 1 ข้ันต้ังปัญหาหรือวิเคราะห์ประโยคที่เป็นปัญหา คือ กระบวนการข้ันแรกใน
การสามารถระบุถึงปัญหา หรือ อุปสรรค์ที่แท้จริงจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

ข้ันที่ 2 ข้ันนิยามหาสาเหตุของปัญหา คือ กระบวนการข้ันที่ 2 ที่สามารถวิเคราะห์
ได้ถึงที่มาหรือต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยสามารถจ าแนกได้ว่า อะไรคือสาเหตุที่ส าคัญที่สุดของ
ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

ข้ันที่ 3 ข้ันค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา คือ กระบวนการข้ันที่สามที่สามารถเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์จากสาเหตุและหาทางแก้ปัญหา 

ข้ันที่ 4 ข้ันพิสูจน์ค าตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไข คือ การตรวจสอบวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้มาจากการวิเคราะห์สาเหตุ โดยดูว่าสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 
6.3 จัดสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหาเลือกตอบให้คะแนนแบบ 4 ตัวเลือก 27 ข้อ แล้ว

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง 
 
6.4 น าแบบวัดที่ได้รับจากการปรับแก้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบและประเมิน

แต่ละข้อค าถาม สามารถวัดได้ตามตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดหรือไม่ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์แล้วน าผล
มาพิจารณาคะแนนของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องสอดคล้องของ
เครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) และปรับปรุงพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แบบทดสอบทั้ง 27 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00
แสดงว่า ข้อค าถาม มีความตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
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6.5 น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาที่ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ กับกลุ่ม
ประชากร จ านวน 30 คน 

 
6.6 น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาที่น าไปทดลองใช้ มาหาความยากง่ายและอ านาจจ าแนก

ที่ก าหนด หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR – 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
แบบทดสอบทั้ง 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.36 – 0.72 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 
0.42 – 0.86 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 

 
6.7 ผู้เรียนเข้าไปท าแบบวัดที ่https://goo.gl/forms/yY5wKDEaCnY6Ol142 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการคิดแกป้ัญหา 
 
6.8 ผู้เรียนด าเนินการท าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาเป็นค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 27 ข้อค าถาม ใช้เวลาในการท า 50 นาที 
 
6.9 ให้คะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังการทดลอง โดยข้อที่ตอบถูกได้ 

1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน เต็ม 27 คะแนน 
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7. แบบประเมินทักษะการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

7.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การท างานเป็นทีมของนักศึกษาและ
ทักษะการท างานเป็นทีมเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินทักษะการท างานเป็นทีม   
มาเป็นประเด็นค าถาม ได้ประมวลจากแนวคิดของ (Senge, 1994) 

 
7.2 ก าหนดลักษณะของการท างานเป็นทีมของนักศึกษาเพื่อวัดพฤติกรรมที่นักศึกษา

แสดงออกในการท างานกลุ่ม โดยก าหนดและปรับพฤติกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้
ก าหนดไว้ 5 ด้านดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ด้านการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจในการท างานเป็นทีม 
7.2.2 ด้านทัศนคติในการท างานเป็นทีม 
7.2.3 ด้านการช่วยเหลือกันเป็นทีม 
7.2.4 ด้านการแสดงความคิดเห็นในทีม 
7.2.5 ด้านการสื่อสารในการท างานเป็นทีม 
 

7.3 สร้างแบบประเมินทักษะการท างานเป็นทีมให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน และก าหนด 
อันดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ 

5 หมายถึง มีทักษะในการท างานเป็นทีมมากที่สุด 
4 หมายถึง มีทักษะในการท างานเป็นทีมมาก 
3 หมายถึง มีทักษะในการท างานเป็นทีมปานกลาง 
2 หมายถึง มีทักษะในการท างานเป็นทีมพอใช้ 
1 หมายถึง มีทักษะในการท างานเป็นทีมน้อย 
 

7.4 น าแบบประเมินทักษะในการท างานเป็นทีมแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จ านวน 30 ข้อ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา และปรับปรุงให้เหมาะสม 

 
7.5 เสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความตรงและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

พฤติกรรมที่ต้องการวัดในแต่ละด้าน จ านวน 30 ข้อ โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างแบบสอบถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดว่าแต่ละข้อวัดพฤติกรรมที่ต้องการวัดและครอบคลุม
หรือไม่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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+1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามข้อนั้นตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามข้อนั้นตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
-1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามข้อนั้นไม่ตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

 
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความในแบบประเมินกับ

พฤติกรรมที่ต้องการวัดโดยใช้สูตร I0C ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แบบประเมินทั้ง 30 ข้อ มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 แสดงว่า แบบประเมินทั้ง 30 ข้อ วัดพฤติกรรมได้ครอบคลุมและตรงตาม
พฤติกรรมที่ต้องการวัด 

 
7.6 น าแบบประเมินที่ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร

จ านวน 30 คน 
 
7.7 น าแบบประเมินที่น าไปทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่า

ความเช่ือมั่นของแบบประเมิน ผลการวิเคราะห์คุณภาพ พบว่า แบบประเมินมีค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อ ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.82 และมีความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 
 
8. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี
ข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 

 
8.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามที่มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วน าข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ สื่อประกอบรูปแบบ และประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความคิดเห็น 
ดังนี ้
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5 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากทีสุ่ด  
4 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมาก  
3 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นระดับปานกลาง  
2 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นระดับน้อย  
1 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

 
8.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม  ของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนด 

 
8.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม  ของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมและน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
8.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งนี้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 - 1.00 

 
8.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม  ของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาปรับปรุง แก้ไข ส านวนภาษาให้ชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

 



171 
 

8.6 ปรับปรุงแก้ไขและจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้
การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างาน เป็นทีม ของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ขั้นตอนท่ี 3  
การทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือ 

ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเปน็หลักกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
 

วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างาน
เป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1         
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 250 คน   

ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling)  

 
แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัย

ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองข้ันพื้นฐาน (Pre Experimental Design) แบบ 
One Group Pretest – Posttest Design ดังนี ้

 
สอบก่อน   ทดลอง    สอบหลงั 

T1 X T2 
 

T1 ทดสอบก่อนการทดลอง 
     X  ท าการทดลอง 

T2 ทดสอบหลังการทดลอง 
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ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน

อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก  เป็น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ในการพัฒนาระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2559 

 
ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมเป็นการ

น าเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาผลคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหา และทักษะการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
มีการด าเนินการทดลองประกอบไปด้วยข้ันตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ขั้นก่อนการทดลอง 
เตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง 

1. แนะน ากิจกรรมการเรียนแบบอี
เลริ์นนิงโดยใช้ระบบบรหิารการ
จัดการเรียนรู้ (LMS) ที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลกัรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
pichamon.sru.ac.th     
เวลา 20 นาที 
 
 
2. แบ่งกลุม่ผูเ้รียน คละกันกลุ่มละ 5 
คน (ตามที่ผู้เช่ียวชาญได้ให้ค าแนะน า
และตามทฤษฎีการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก) โดยจัดล าดับ
ตามเกรดเฉลี่ย จากมากไปนอ้ยเพือ่
จัดเข้ากลุ่มแบบคละกันจากผู้เรียน

1. ฟังและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกบักจิกรรม
การเรียนแบบอีเลิร์นนิง
โดยใช้ระบบบรหิารการ
จัดการเรียนรู้ (LMS) ที่
บูรณาการเครือ่งมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหา
เป็นหลักรายวิชา
นวัตกรรมฯ 
 
2. เข้ากลุ่มตามที่
ก าหนดเพือ่
เตรียมพร้อมในการท า
กิจกรรมกลุม่ 
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ขั้นตอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ทั้งหมด 33 คน ได้ทั้งหมด 8 กลุ่ม 
เวลา 10 นาที 
 
3. อธิบายบทบาทหน้าทีส่มาชิก 
ในกล่มเุพื่อฝึกการท างานเป็นทมี 
(Teamwork skill) และข้ันตอนการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem- Based Learning)  
เวลา 20 นาที 
 
4. ผู้สอนสาธิตการใช้งานระบบ
บรหิารจัดการเรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา  
pichamon.sru.ac.th 60 นาที 
 
5. แนะน าเครื่องมอืทางปัญญา
(Cognitive Tool) ที่ใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน   60  นาที 
 
6. เปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามผ่าน
ทางระบบบรหิารจัดการเรียนรู้และ
เครื่องมือทางปญัญาต่างๆ 10 นาที 

 
 
 
3. ฟังบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคนที่รบัผิดชอบ 
 
 
 
 
 
4. สมัครเป็นสมาชิกของ
ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมฯ และ
ปรับแก้ข้อมลูส่วนตัว 
 
5. ให้ผู้เรียนทดลองใช้ 
เครื่องมือทางปญัญา
ต่างๆ  
 
6. ผู้เรียนซักถามข้อ
สงสัยเกี่ยวกบัระบบ
บรหิารจัดการเรียนรู้
รายวิชานวัตกรรมฯ 
และการจัดการเรียน
การสอน 
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ขั้นตอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ปฐมนิเทศ 1. ผู้สอนมอบหมายใหผู้้เรียนดาวน์

โหลดประมวลรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จาก ระบบบรหิารจัดการเรียนรู้
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 10 นาที 
 
 
 
2. ผู้สอนสร้างปฏิสมัพันธ์ก่อนเรียน
โดยให้ผูเ้รียนตัง้เป้าหมายทางการ
เรียนผ่านระบบบรหิารจัดการเรียนรู้
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาโดยบรูณา
การเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive 
Tool) คือ Padlet 20 นาที 
 
3. ให้ผู้เรียนท าแบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดแก้ปญัหา
ก่อนเรียน 80 นาท ี

1. ผู้เรียนดาวน์โหลด
ประมวลรายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาจาก 
ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมฯ 
 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมใน 
Padlet เพื่อระบุ
รายละเอียดเป้าหมาย
ทางการเรียนของตนเอง 
 
 
 
 
3. ผู้เรียนท าแบบวัดการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดแกป้ัญหา
ก่อนเรียนผ่านเครื่องมือ
ทางปญัญา 

ขั้นการทดลอง 
ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา  
โดยผู้สอนมีหน้าที่เตรียมแหล่ง
การเรียนรูห้รอืแหล่งข้อมลูต่างๆ 
รวมถึงเตรียมประเด็นปญัหาและ
กรณีตัวอย่าง โดยหัวเรื่องหรอื
ประเด็นปญัหาดังกล่าวควรเป็น

1. ผู้สอนเสนอประเด็นปญัหาเพื่อ
กระตุ้นใหผู้้เรียนเกิดความท้าทายต่อ
การค้นหาสาเหตุและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาผ่านระบบบรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้เรียนแต่ละคน login  
เข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมฯ 
pichamon.sru.ac.th 
เพื่อศึกษาประเด็น
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ขั้นตอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
สิ่งทีผู่้เรียนสนใจและสอดคล้อง
กับสถานการณ์การสอนของ
ผู้สอนเพื่อให้ความรูจ้ากสภาพ
จริง โดยข้ันตอนน้ี สอดคล้องกับ
ข้ันตอนเสนอสถาการณ์ ของ
วิธีการเรียนแบบร่วมกัน 
(Collaborative Learning)และ
เมื่อผู้เรียนสามารถระบุปญัหาได้ 
นั่นแสดงถึงว่า วิธีการเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลกัใน
ข้ันตอนน้ีส่งเสริมทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้ในข้ันต้น 

โดยบูรณาการเครือ่งมอืทางปัญญา
(Cognitive Tool) คือ Powtoon 
เพื่อใหผู้้เรียนเข้าใจสถานการณ์
ปัญหาได้ง่ายย่ิงข้ึน 
 
2. ท าหน้าที่คอยกระตุ้น และ ช้ีแนะ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ปัญหาที่ผูส้อนได้เสนอ
ไว้ 

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจประเด็น
ปัญหา 
โดยผู้สอนจะมอบหมายให้แต่ละ
กลุ่มท าความเข้าใจประเด็น
ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางปญัญา 
(Cognitive tool) และผูส้อนมี
หน้าที่คอยกระตุ้นและช้ีแนะให้
ผู้เรียนศึกษางานที่ได้รบั
มอบหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ข้ันตอนของวิธีการเรียนแบบ
ร่วมกัน 
 (Collaborative Learning) 
เช่นกัน 

1. ท าหน้าที่คอยกระตุ้น และ ช้ีแนะ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
แต่ละกลุม่เกี่ยวกับประเด็นปัญหา

1. แต่ละกลุม่ท าความ
เข้าใจประเด็นปัญหา
โดยใช้เครื่องมอืทาง
ปัญญา (Cognitive 
tools) ดังต่อไปนี้          
- Facebook Group 
ใช้ในการร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและสื่อสาร
ระหว่างกัน 
- Google Docs ใช้ใน
การขยายรายละเอียด
ของประเด็นปัญหาและ
สรปุว่าปัญหาน้ันคือ
อะไร  
 
2. เลขานุการของแต่ละ
กลุ่ม Upload ไฟล์
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ขั้นตอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
พร้อมทั้งใหผ้ลสะท้อนกลับผ่านทาง 
Facebook Group 

เอกสาร Google Docs 
ซึ่งมรีายละเอียด
เกี่ยวกับการท าความ
เข้าใจประเด็นปัญหา
ร่วมกันภายในกลุม่ ใน 
Facebook Group 

ขั้นที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู 
โดยผู้เรียนต้องท าการค้นคว้า
เพิ่มเตมิผ่านแหลง่เรียนรู้ต่างๆ 
รวมทั้งส ารวจและรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกบัปญัหาน้ัน จากนั้น
รวบรวมความคิดของสมาชิกใน
กลุ่มหรือมีการระดมความคิดเห็น
โดยใช้เครื่องมอืทางปัญญา 
(Cognitive tools) ที่ผู้สอน
ก าหนดโดยจะต้องด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนและ
ทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองใหก้ับเพื่อนสมาชิกได้ทราบ
อย่างชัดเจนกอ่นทีจ่ะด าเนินการ
ในข้ันตอนต่อไป โดยข้ันตอนน้ี 
สอดคล้องกบัข้ันตอนการระดม
สมองของวิธีการเรียนแบบร่วมกัน 
(Collaborative Learning)และ
ส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้ในข้ันตอนของการ
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกด้วย 

ท าหน้าที่คอยกระตุ้น และ ช้ีแนะ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ท ากิจกรรมออนไลน์
โดยผู้เรียนจะต้องนัด
หมายช่วงเวลาในการท า
กิจกรรมออนไลน์
ร่วมกันภายในกลุม่โดย
ใช้เครื่องมอืทางปัญญา 
(Cognitive tools) 
ดังตอ่ไปนี ้
- LINE เพื่อสนทนานัด
หมายร่วมกัน 
- Google Docs เพื่อ
ร่วมกันแสดงข้อมลูที่
ตนเองได้ท าการสบืค้น
เพิ่มเตมิจากแหล่งข้อมลู
ต่างๆ  
- Mindmeister ช่วยให้
ผู้เรียนสรุปข้อมุลที่ได้
ร่วมกันวิเคราะห ์
โดยจะต้องด าเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคนและทกุคนต้อง
แสดงความคิดเห็นของ
ตนเองใหก้ับเพื่อน
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ขั้นตอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
สมาชิกได้ทราบอย่าง
ชัดเจนก่อนทีจ่ะ
ด าเนินการในข้ันตอน
ต่อไป 
 
2. เลขานุการของแต่ละ
กลุ่ม Upload ไฟล์
แผนผังความคิด ใน 
Facebook Group 

ขั้นที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหา 
โดยผู้เรียนแต่ละคนต้องแสดง
ความคิดเห็นให้เพื่อนได้รับทราบ
ในเครื่องมือทางปัญญาทีผู่้สอน
ก าหนดเพือ่เป็นการแสดงความ
คิดเห็น บนออนไลน์ และ ทุกคน
ต้องตอบค าถามในแต่ละประเด็น
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในทีมซึ่งใน
ข้ันตอนน้ี ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพราะ
ได้มีการสงัเคราะห์และพจิารณา
ตัดสินข้อมูล 
 

 ผู้เรียนแต่ละคนต้อง
แสดงความคิดเห็นให้
เพื่อนได้รบัทราบผ่าน
ทางเครือ่งมอืทาง
ปัญญาที่ผูส้อนก าหนด 
เพื่อเป็นการแสดงความ
คิดเห็น บนออนไลน์ 
และ ทุกคนต้องตอบ
ค าถามในแต่ละประเด็น
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันใน
ทีม (โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการท า
กิจกรรมออนไลน์ให้
นับตั้งแต่วันที่ให้ศึกษา
ประเด็นปญัหาไป 7 วัน 
ก่อนถึงวันเรียนในครั้ง
ต่อไป) 
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ขั้นตอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ขั้นที่  5 น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ผ่านทางเครื่องมือทาง
ปัญญาและผู้สอนแสดง ความ
คิดเห็น และประเมินผลการ
น าเสนอแนวทางการแกป้ัญหา 
โดยข้ันตอนน้ีสอดคล้องกบั 2 
ข้ันตอนสุดท้ายของวิธีการเรียน
แบบร่วมกัน ได้แก่ การน าเสนอ
และการอภิปรายสรปุ 

1. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ผ่านทางเครื่องมือทาง
ปัญญา (Cognitive tools) ดังต่อไปนี้  
– Powtoon หากผูเ้รียนต้องการ
น าเสนอเป็นตัวอักษรและภาพน่ิง 
- Youtube หากผู้เรียนต้องการ
น าเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้สอนแสดง ความคิดเห็น และ
ประเมินผลการน าเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลขานุการกลุ่ม 
upload ไฟล์น าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา ที่สร้าง
โดยเครื่องมือทางปญัญา 
(Cognitive tools) ที่
ผู้สอนก าหนดได้แก่     
– Powtoon หาก
ผู้เรียนต้องการน าเสนอ
เป็นตัวอักษรและ
ภาพน่ิง 
- Youtube หากผู้เรียน
ต้องการน าเสนอเป็น
ภาพเคลื่อนไหว ผ่าน
ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมฯ 
 
2. อ่านและท าความ
เข้าใจ ข้อเสนอแนะของ
ผู้สอน 
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ขั้นตอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ขั้นหลังการทดลอง 
ประเมินผลหลงัเรียน  1. ผู้เรียนท าแบบวัดการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2. ผู้เรียนท าแบบวัดการ
คิดแก้ปัญหาหลงัเรียน 
3. ผู้เรียนท า
แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีตอ่รปูแบบ
การเรียนการสอน    
อีเลริ์นนิง           

 
หมายเหตุ การเรียนการสอน มีเนื้อหาจ านวน 5 หน่วยการเรียน แต่ละหน่วยการเรียน 

จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน ในแต่ละสัปดาห ์ 
 
เก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ใช้ในการทดลองแล้วน าผลการทดลองไปวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าไปเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย เพื่อแปลผลเป็นระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 
โดยผู้วิจัยได้น ามาหาค่าเฉลี่ยและให้ความหมายดังนี้ (Best 1986 : 195) 

4.50 - 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
3.50 - 4.49 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่ เรียน

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลริน์นิงที่บรูณาการเครือ่งมอืทางปญัญาโดยใช้การเรยีนร่วมกนัและใช้
ปัญหาเป็นหลัก โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบ

การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็น
หลัก โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินทักษะการท างานเป็นทีมของนักศึกษาที่เรียนด้วย

รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลัก โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าไปเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเพื่อแปลผลเป็นระดับทักษะการท างานเป็นทีม 

 
1.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ

การคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Samples) 
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ขั้นตอนท่ี 4 การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนงิท่ีบูรณาการเครื่องมือ 
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเปน็หลักโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้

 
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
วิธีด าเนินการ 
ข้ันตอนน้ีเป็นการน าข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณา

การเครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสรา้งทักษะการคิดและ
การท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาพิจารณาประเมินผล และปรบัปรงุ
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม  ของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. น าผลการประเมินจากการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงทีบู่รณาการเครือ่งมอืทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักโดยการเขียนน าเสนอเป็นเอกสาร (ร่าง) รปูแบบการ
สอนแบบการเรียนการสอนอเีลริ์นนิงที่บรูณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลกั 

2. สร้างแบบรับรองรูปแบบการสอนแบบการเรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บรูณาการ
เครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเปน็หลักส าหรบัผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3. น า (ร่าง) รูปแบบการสอนแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน
รับรองรูปแบบทีพัฒนาข้ึน 

4. ปรับ (ร่าง) รปูแบบการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. น าเสนอรปูแบบการสอนแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลักเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนอีเลริ์นนิงต่อไป 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. เอกสาร (ร่าง) รูปแบบการสอนแบบการเรียนการสอนอีเลิรน์นิงที่บรูณาการเครื่องมือ
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 

2. แบบรับรองรูปแบบการสอนแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรับรองรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง
และปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยยึดหลักเกณฑ์ IOC คือ           
1 มีความเหมาะสม 0 ไม่แน่ใจ -1 ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบ โดยเป็นการค านวณผลและน าค่า IOC              
ที่เหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ซึ่งแปลความหมายว่ารูปแบบมีความเหมาะสม 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะหแ์ละเอกสาร (ร่าง ) รูปแบบการสอนแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก               
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา 

2. ขอสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบพิจารณาและรับรองรูปแบบการ
สอนแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลัก  

3. ปรับ (ร่าง) รูปแบบการสอนแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมี

วัตถุประสงค์ทั่วไป คือ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บรูณาการเครื่องมือทางปัญญาโดย
ใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ 1. สร้างรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. ศึกษา
คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ที่บูรณาการเครื่องมอืทางปญัญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 3. ศึกษาคะแนนทักษะ
การคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักและ 4. ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักโดยผู้วิจัยได้น าเสนอผล ดังนี ้

 
ตอนท่ี 1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้
การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอนย่อย ดังนี้  

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
1.1 ผลการศึกษาสภาพความต้องการในการเรียนอีเลิร์นนิงและข้อมูลพื้นฐานส าหรับ

น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษา
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.1.1 ผลการสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เกี่ยวกับสภาพความ
ต้องการในการเรียนอีเลิร์นนิงในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยการใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม
ของนักศึกษาครุศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79  
 
ตอนที่ 2  สภาพเกี่ยวกับการใช้อีเลิร์นนิงในการจัดการสอนของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ตารางที่ 5 สภาพเกี่ยวกับการใช้อีเลิร์นนิงในการจัดการสอนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้อีเลิร์นนิงประกอบการสอน คิด
เป็นร้อยละ 46.2 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้อีเลิร์นนิงประกอบการสอน 1 วิชาต่อหนึ่งภาค
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.7 ใช้อีเลิร์นนิงประกอบการสอน 2 วิชาต่อหนึ่งภาคการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 66.7 และใช้อีเลิร์นนิงประกอบการสอนมากกว่า 3 วิชาต่อหนึ่งภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

หญิง 79 

ชาย 21 

รวม 100 

การใช้อีเลิรน์นิงประกอบการเรียน ร้อยละ 

ไม่ได้ใช้ 22.22 

ใช้ 79.79 

รวม 100 

จ านวนวิชาท่ีใช้อีเลิร์นนิง 

1 วิชา 16.7 

2 วิชา 66.7 

มากกว่า 3 วิชา 16.7 

รวม 100 

ระยะเวลาในการใช้อีเลิรน์นิง 

ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 50 

1-2 ช่ัวโมง 50 

รวม 100 

185 
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16.7 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้อีเลิร์นนิงในแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง คิดเป็น
ร้อยละ 50 และใช้อีเลิร์นนิงในแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระยะเวลา 1-2 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 50 เช่นกัน 
ดังตาราง  
 

ตอนที่ 3 สภาพการใช้อีเลิร์นนิงในการเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้
ดังนี ้
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของสภาพการใช้อีเลิร์นนิงในการเรียนของ
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม (N=101) 
 

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 
1. สภาพการเรียนอีเลิรน์นิง 
1.1 การลงช่ือเข้าใช้ระบบไม่ซบัซ้อน 3.14 0.90 ปานกลาง 
1.2 ภาษาหรือสัญลักษณ์ ของเมนู ในบทเรียน 
อีเลิร์นนิงสื่อความเข้าใจได้ง่าย 

4.00 1.10 มาก 

1.3 การท ากิจกรรมในรายวิชาง่าย ไม่ซับซ้อน 4.00 1.10 มาก 
1.4 สามารถเข้าสู่รายวิชาที่ต้องการได้ง่าย 4.00 1.10 มาก 
1.5 ระบบแสดงช่องทางติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
และเพื่อนร่วมช้ันเรียน มีความสะดวกรวดเร็ว 

2.4 1.52 น้อย 

เฉลี่ยรายด้าน 2.40 0.00 น้อย 
2. ปัญหาในการใช้งานอีเลิรน์นิง 
2.1 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ส าหรับอาจารย์ใช้จัดท าบทเรียนอีเลิร์นนิง 

3.50 1.22 ปานกลาง 

2.2 เครื่องคอมพิวเตอรม์ีประสทิธิภาพต่ า 3.33 0.82 ปานกลาง 
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์สภาพไม่ดี 3.33 0.82 ปานกลาง 
2.4 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเร็วต่ า 4.00 1.10 มาก 
เฉลี่ยรายด้าน 3.54 0.20 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับของสภาพการใช้อีเลริ์นนิงในการเรียนของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 

3. เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) เหล่านี้ ท่านรู้จักในระดับใด 
Google Slides 2.50 1.64 ปานกลาง 
Cam Studio 2.50 1.76 ปานกลาง 
Prezi 1.33 0.82 น้อยที่สุด 
Youtube 5.00 0.00 มากที่สุด 
Flipbook 2.33 1.51 น้อย 
Issuu 2.50 1.76 ปานกลาง 
Google Spreadsheets 2.33 1.51 น้อย 
Google Drawing  2.67 1.63 ปานกลาง 
LINE 4.33 1.21 มากที่สุด 
Facebook 4.83 0.41 มากที่สุด 
Google Docs 4.83 0.41 มากที่สุด 
Dropbox 3.00 2.19 น้อย 
Blog  2.67 1.86 น้อย 
WiKi 2.67 1.86 น้อย 
Footnote  1.67 1.03 น้อยที่สุด 
Skype 2.33 1.75 น้อย 
Hangout 2.17 1.47 น้อย 
4. ถ้ามีการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ท่านเห็นด้วยในระดับใด 

4.83 0.41 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าสภาพการเรียนอีเลิร์นนิงมีภาษาหรือสัญลักษณ์ ของเมนู ในบทเรียน    
อีเลิร์นนิงสื่อความเข้าใจได้ง่าย การท ากิจกรรมในรายวิชาง่าย ไม่ซับซ้อนและสามารถเข้าสู่รายวิชาที่
ต้องการได้ง่าย ( = 4.00 , S.D = 1.10) ส่วนปัญหาในการใช้งานอีเลิร์นนิง พบว่าระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต่ าเป็นปัญหามากที่สุด ( = 4.00 , S.D = 1.10) และเครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักมากที่สุด คือ YouTube ( = 5.00) รองลงมาคือ LINE 
Facebook และ Google Docs ( = 4.83) และหากมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยในระดับมากที่สุด      
( = 4.83 , S.D = 0.41) 

 
1.1.2 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนอี เลิร์นนิง 

ด้านวิธีสอนในระดับอุดมศึกษาส าหรับน ามาใช้ในการสร้างร่างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงฯ 
โดยมีประเด็นดังนี้  

1. การแบ่งกลุ่มผู้เรียนบนอีเลิร์นนิงควรใช้กับผู้เรียน 20 -35 คน เหมาะกับผู้เรียน
จ านวนไม่มากช้ันเรียนกลาง การแบ่งกลุ่มประมาณ 6-8 คน และทุกคนต้องมีหน้าที่ ประธาน สมาชิก 
เลขาฯ และทุกกลุ่มต้องมีผู้สนับสนุนกลุ่ม (Facilitator) ท าหน้าที่แยกกับผู้สอน โดยผู้สนับสนุนกลุ่ม
ท าหน้าที่คุมประเด็นการเรียนรู้ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประเด็นของสถานการณ์ปัญหาต่างๆภายในกลุ่ม 
และสมาชิกในกลุ่มมีหน้าที่ช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา โดยร่วมกันหาค าตอบ ว่าปัญหาดังกล่าว
เกิดจากอะไรและค้นหาแนวทางการแก้ปัญหารวมถึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้
มากที่สุด แต่หากผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนกลุ่มอาจท าหน้าที่ให้ค าแนะน าได้ไม่ทั่วถึง โดยอาจน า
รุ่นพี่หรือผู้ช่วยสอนมาเป็นผู้สนับสุนกลุ่มคอยสังเกตว่าการสนทนาของสมาชิกในกลุ่มตรงประเด็น
หรือไม่ หากมีการสนทนานอกเหนือจากประเด็นผู้สนับสนุนกลุ่มต้องแนะน าให้คนในกลุ่มพูดคุย
สนทนาให้ตรงประเด็น หรืออาจแนะให้ทวนโจทย์ ทวนประเด็นที่ต้องการแต่ถ้าหากข้อสรุปในกลุ่มไม่
ยุติ สมาชิกกลุ่มสามารถถามผู้สนับสุนกลุ่มได้ โดยผู้สนับสุนกลุ่มจะท าหน้าที่คอยกระตุ้นหรือช้ีแนะ
แนวทางให้ผู้เรียน ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักหามีการประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนจะท าให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากยิ่งข้ึน การเลือกใช้เครื่องมือ
การสื่อสารออนไลน์หากใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเครื่องมือหลัก คือ Discussion board 
หากผู้วิจัยต้องการจัดการเรียนการสอนแบบผสานเวลา (Synchronous) ก็ควรใช้เครื่องมือประเภท 
Social media ต่างๆ 
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2. เครื่องมือที่เรียกว่า Collaborative Learning เพื่อใช้ในการเรียนร่วมมือซึ่งแฝงอยู่
ในข้ันตอนของการเรียนแบบผสมผสานอยู่แล้ว  

3. การประเมินผลในการจัดการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิง ข้ึนอยู่กับข้ันตอนของการเรียน
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในแต่ละข้ัน แต่หากมองภาพรวมก็จะเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) แทบทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้สอนต้องทราบว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลักคืออะไร จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในบางครั้ง
ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องลงมือแก้ปัญหาน้ันๆ อาจจะเป็นเพียงการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักคือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบ 
(Systematic thinking) เห็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากทราบว่าปัญหาคืออะไร มีแนวทาง
การแก้ปัญหาอย่างไรบ้างและตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสมที่สุด  พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว  

4. ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและมีวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างไร 

4.1 ข้ันตอนการก าหนดปัญหา ท าอย่างไรให้สถานการณ์ปัญหาครอบคลุมและ
ชัดเจนมากที่สุด 

4.2 การกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้เรียนคิดตาม 
4.3 วิธีการในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อน ามาสร้างเป็นสถานการณ์ปัญหา ท าอย่างไร

ให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการเรียน 
4.4 ผู้สอนจะท าอย่างไรให้ผู้เรียนรู้สึกได้ว่าการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงดีกว่าการ

เรียนปกติ วิธีการที่จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกแบบนั้นก็คือควรมีแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามาก
ข้ึน 

4.5 หากมีการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปอาจท าให้ผู้เรียนสับสนและเกิดปัญหาการ
เลิกเรียนกลางคัน วิธีการแก้ปัญหาก็คือ ฝึกให้ผู้เรียนค่อยๆ ใช้เทคโนโลยีและเลือกให้เหมาะกับ
กิจกรรม เช่น การระดมสมอง แนะน าให้ผู้เรียนเลือกใช้ Mind Map , wiki ,Google docs เพราะ
เป็นเทคโนโลยีที่สง่เสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการท างานร่วมกนัและรว่มกันระดมสมองได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบและสร้างรปูแบบการเรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บรูณาการ
เครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเปน็หลัก 

 
2.1 ผลการสร้าง (ร่าง) รูปแบบและข้ันตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลจากการสังเคราะห์และพัฒนาตาม
ข้ันตอนและองค์ประกอบของรูปแบบดังนี้  

 
องค์ประกอบของ (ร่าง) รปูแบบการเรียนการสอนอเีลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลัก มรีายละเอียดดังนี ้
 
1. เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีสนับสนุนผู้เรียนด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การสืบค้น การเข้าถึง การจัดเก็บ การประมวลผลและการส่งออก
ข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนขยายองค์ความรู้ของตนเองให้กว้างข้ึน รวมถึง
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวมเร็วท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วข้ึน จากเรื่องที่ไม่รู้ก็สามารถรู้ได้ใน
เวลาเพียงไม่นาน เมื่อผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนั้น ย่อมท าให้ผู้เรียนสามารถพิจารณา
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลความเป็นไปได้ของข้อความต่างๆ ตั้งข้อสังเกตสามารถตัดสินใจได้ว่า
ข้อมูลดังกล่าวมีข้อเท็จจรงิสนับสนุนหรอืคัดค้าน สิ่งที่ตนได้ต้ังสมมติฐานไว้ ด้วยความสามารถดังกล่าว
ข้างต้น ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ โดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool) เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool)  
 

2. เนื้อหา คือ เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ซึ่งลักษณะของเนื้อหาต้องให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลและไตร่ตรองอย่างรอบสมเหตุสมผลในการพิจารณาข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ที่คลุมเครือโดยหาหลักฐานที่มีเหตุผลหรือข้อมูลที่เช่ือถือได้ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทาง
ปัญญาต่างๆ ในการสืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจที่จะเช่ือหรือกระท าสิ่งต่างๆ 
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3. สภาพแวดล้อมการใช้งาน คือ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้าง
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มียุทธวิธีการสอนที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถติดต่อกบัผู้สอนและผู้เรียนอืน่ๆ ได้อย่างสะดวก โดย
ไม่ต้องเดินทางมาที่สถาบัน เพราะว่าบทเรียนสามารถเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ทั้ง ในเวลาเดียวกันและต่างเวลากัน 

 
4. ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการบทเรียน เนื้อหาหลักสูตร 

บทบาทผู้เรียนและผู้สอน รูปแบบบทเรียนและการประเมินผลการเรียน เครื่องมือที่ใช้ วิธีปฏิสัมพันธ์
บนอีเลิร์นนิง ซึ่งมีรูปแบบทั้งการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning)  
และการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning)  ส าหรับการเรียนการสอน        
อีเลิร์นนิง เป็นเว็บไซต์ที่มีความสอดคล้องต่อรูปแบบการใช้งาน  ทันสมัย มีเครื่องมือสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดข้ึน สนับสนุนต่อการเรียนรู้ร่วมกันและการน าเสนองาน 

 
ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้

การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง 
ข้ันปฐมนิเทศ ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและข้ันวัดประเมินผล 

 
1. ข้ันเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้

งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการใช้
งานเครื่องมือทางปัญญาต่างๆ  

1.1 ผู้สอนช้ีแจงและแนะน าเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) แนะน ากิจกรรมการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง การส่งงาน การตรวจงาน และการประเมินผล 

1.2 ผู้สอนแนะน าและสาธิตการใช้งานเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool)       
ที่จัดแบ่งตามประเภทตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

1.3 ผู้สอนสาธิตการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) pichamon.sru.ac.th  
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1.4 ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการจดักลุม่ของผูเ้รยีน โดยจัดกลุ่มผู้เรยีน กลุ่มละ 3-5 คน 
ตามผลการเรียน เก่ง-ปานกลาง-อ่อน และให้สมาชิกในกลุ่มทักทายและท าความรู้จักกันในกระดาน
สนทนาของบทเรียนอีเลิร์นนิง pichamon.sru.ac.th 

1.5 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
และเครื่องมือทางปัญญาต่างๆ  

 
2. ข้ันปฐมนิเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนผู้สอนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน

การสอนและการวัดและประเมินผลการเรียน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน  โดย
ท าการประเมินผลกอ่นเรยีนเพื่อให้ผูเ้รยีนได้ทราบถึงระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดแก้ปัญหา โดยใช้แบบทดสอบดังนี้ 

2.1 ผู้เรียนท าแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน บนแบบวัดออนไลน์ 
URL: https://goo.gl/forms/XjZkKmDNYphqXBjm2 จ านวน 25 ข้อ 

2.2 ผู้เรียนท าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียน บนแบบวัดออนไลน์  
URL: https://goo.gl/forms/yY5wKDEaCnY6Ol142 จ านวน 27 ข้อ 
 

3. ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การจัดกระบวนการเรียนการสอน           
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมอืทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลกัเพือ่เสริมสร้าง
ทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย
ข้ันตอนและกิจกรรม 6 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา โดยผู้สอนสร้างสถานการณ์ปญัหาใหส้อดคล้องตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทั้ง 5 หน่วย  

ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจปญัหาโดยให้ผูเ้รียนอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
ร่วมกันขยายรายละเอียดของประเด็นปัญหา 

ข้ันที่ 3 ระดมสมอง ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดร่วมกัน ระดมสมอง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหาค าตอบ 

ข้ันที่ 4 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู 
ข้ันที่ 5 น าเสนอผลงาน 
ข้ันที่ 6 ข้ันอภิปราย สรุปผล 
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4. การวัดและประเมินผล โดยการวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียน ใช้การวัด
และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง โดยการวัดผลการเรียนรู้เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ในการ
เรียนด้วยกระบวนการเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักแต่ละข้ันตอนโดยประเมินจากงานที่ส่ง สถิติ
การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเนื้อหา การแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายระดมสมอง 

 
2.2 ผลการประเมินความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบและข้ันตอนการเรียนการสอน       

อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 

 

  



194 
 

ตารางที่ 7 ความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบและข้ันตอนการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงทีบู่รณาการ 
เครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเปน็หลัก  

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 
1. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
1.1 หลักการของรูปแบบฯ 4.60 0.55 มากที่สุด 
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ 4.60 0.55 มากที่สุด 

1.3 กระบวนการเรียนการสอน 4.80 0.45 มากที่สุด 

1.4 การวัดและประเมินผล 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 4.75 0.44 มากที่สุด 

2. ด้านขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันเตรียมการเรียนการสอน           
               อีเลิร์นนิง   

4.80 0.45 มากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 2  ข้ันปฐมนิเทศ    4.60 0.55 มากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการเรียนการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 

 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการวัดและประเมินผล 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 4.87 0.37 มากที่สุด 

3. ด้านขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันก าหนดปญัหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 2 ข้ันท าความเข้าใจประเด็นปัญหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 3 ข้ันรวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู 5.00 0.00 มากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 4 ข้ันเลือกแนวทางแกป้ัญหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 5 ข้ันน าเสนอแนวทางแก้ปญัหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 7 ความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบและข้ันตอนการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงทีบู่รณาการ 
เครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเปน็หลัก (ต่อ) 

  

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 

4. ความเหมาะสมของเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) ท่ีน ามาบูรณาการกับอีเลิร์นนิง
ในแต่ละขั้นของการเรียนการสอน 
4.1 ข้ันก าหนดปัญหา 
Powtoon 3.60 1.52 มาก 
Prezi 3.60 1.52 มาก 
Youtube 4.20 1.79 มาก 
4.2 ข้ันท าความเข้าใจประเด็นปญัหา 
Facebook Group 4.00 1.73 มาก 
Google Docs 4.00 1.73 มาก 
Google 4.00 1.73 มาก 
4.3 ข้ันรวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู 
X-Mind 2.60 1.14 ปานกลาง 
Mindmeister 3.00 1.58 ปานกลาง 
LINE 3.60 1.95 มาก 
Google Docs 4.20 1.79 มาก 
Padlet 3.80 1.64 มาก 
4.4 ข้ันเลือกแนวทางแกป้ัญหา 
Padlet 3.20 2.05 ปานกลาง 
LINE 3.40 2.19 ปานกลาง 
4.5 ข้ันน าเสนอแนวทางแก้ปญัหา 
Powtoon 4.00 1.73 มาก 
Youtube 4.20 1.79 มาก 
Prezi 3.40 1.52 ปานกลาง 
เฉลี่ยรายด้าน 4.20 1.79 มาก 
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ตารางที่ 7 ความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบและข้ันตอนการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงทีบู่รณาการ 
เครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเปน็หลัก 

 
จากตารางที่ 7 พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.55) โดยด้าน
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75, S.D. = 0.55) ด้าน
ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87 , S.D. = 0.37) ความ
เหมาะสมของข้ันตอนการเรียนการสอนเลิร์นนิง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 5.00 , S.D. = 0.00)  
ความเหมาะสมของเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) ที่น ามาบูรณาการกับอีเลิร์นนิงในแต่ละ
ข้ันของการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมด้านการน าไปปฏิบัติใช้จริง อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.33 , S.D. = 1.11)    
  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญโดยสรุปได้ดังนี้ 
 

1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม แต่ในข้ันการวัดและ
ประเมินผลควรมีทั้งการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อติดตามพัฒนาการของผู้เรียน (Formative 
Assesment) และประเมินผลเพื่อสรุป (Summative Assesment)  

5. ความเหมาะสมด้านการน าไปปฏิบัติใช้จริง 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบต่อการเสริมสร้างทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแกป้ัญหา 

4.60 0.89 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบต่อการเสริมสร้างทักษะ
การท างานเป็นทีม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของเครื่องมือทางปญัญาที่น ามา
บูรณาการกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงนั้น ต่อการ
เสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม 

3.80 1.64 ปานกลาง 

เฉลี่ยรายด้าน 4.33 1.11 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 
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2. เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) ที่น ามาบูรณาการกับอีเลิร์นนิงในแต่ละข้ัน
ของการเรียนการสอน ไม่ควรระบุช่ือหรือยี่ห้อเครื่องมือลงไปทั้งหมดเพราะอาจติดที่การใช้งาน       
ควรน าภาระงานข้ึนมาก่อนเป็นปัจจัยส าคัญของกระบวนการจากนั้นจึงหาเครื่องมือที่เหมาะสมมา
บูรณาการร่วมกัน 

3. การน าไปปฏิบัติใช้จริงควรควบคุมและสื่อสารกับผู้เรียนให้ได้อย่างสม่ าเสมอและ
ควรมีการพบกันในช้ันเรียนด้วย 
   

จากการประเมนิความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบและข้ันตอนการเรียนการสอนอีเลิรน์นิงที่

บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการ

คิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผู้เช่ียวชาญพบว่า มีบาง

ข้อที่มีค่าความเหมาะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (พิจารณาความเหมาะสมที่มี    ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

และ S.D. น้อยกว่า 1.00)  ผู้วิจัยได้น าค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญที่เสนอเพิ่มเติมมาพิจารณาแก้ไข

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกัน

และใช้ปัญหาเป็นหลักให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยน าเสนอเครื่องมือทางปัญญา 

(Cognitive Tool) โดยเน้นภาระงานเป็นปัจจัยส าคัญของกระบวนการจากนั้นจึงร่วมกับผู้เรียนในการ

เลือกเครื่องมือทางปัญญาที่เหมาะสมมาบูรณาการร่วมกันในแต่ละข้ันตอน โดยปรับปรุงแก้ไขร่าง

รูปแบบตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ คือ ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การจัด

กระบวนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้

ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วยข้ันตอนและกิจกรรม 5 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา  
ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจปญัหา 
ข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้ันที่ 4 เลอืกแนวทางแกป้ัญหา 
ข้ันที่ 5 น าเสนอผลวิธีการแก้ปญัหา 
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 2.3 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่
บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
คิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรยีนรู ้
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน
ตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.58 0.51 มากที่สุด 

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีล าดับ
ข้ันตอนที่เป็นระบบ 

4.67 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 4.62 0.50 มากท่ีสุด 
2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
2.1 จุดประสงค์การเรียนรูส้อดคล้องกบัวัตถุประสงค์
รายวิชา 

4.67 0.49 มากที่สุด 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรูม้ีความชัดเจนสามารถวัด
และประเมินได้ 

4.50 0.52 มากที่สุด 

2.3 การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกตอ้งตาม
หลักการ 

4.42 0.51 มาก 

เฉลี่ยรายด้าน 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหาสาระตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของรายวิชาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
ทักษะการคิดข้ันสูงและการท างานเป็นทมี 

4.67 0.49 มากที่สุด 

3.2 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับสื่อการสอนและการ
ประเมินผล 

4.33 0.49 มาก 

เฉลี่ยรายด้าน 4.50 0.49 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

  

4. กิจกรรมการเรยีนการสอน 
4.1 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปญัหา
เป็นหลักสอดคล้องกบัเนือ้หา 

4.50 0.52 มากที่สุด 

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสะท้อนข้ันตอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนและและสง่เสริมให้ผูเ้รียน
เกิดทักษะการคิดข้ันสงูและการท างานเป็นทีม 

4.42 0.51 มาก 

4.3 สถานการณ์ปัญหาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
สถานการณ์ปญัหาที่ 1 4.42 0.67 มาก 
สถานการณ์ปญัหาที่ 2 4.58 0.67 มากที่สุด 
สถานการณ์ปญัหาที่ 3 4.58 0.51 มากที่สุด 
สถานการณ์ปญัหาที่ 4 4.67 0.49 มากที่สุด 
สถานการณ์ปญัหาที่ 5 4.54 0.59 มากที่สุด 
เฉลี่ยข้อ 4.3 4.56 0.59 มากที่สุด 
เฉลี่ยรายด้าน 4.49 0.54 มาก 
5. เครื่องมือทางปัญญา 
5.1 เครื่องมอืทางปัญญาที่บรูณาการเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน   อีเลิร์นนิงแบบใช้ปญัหาเป็นหลกัและ
การเรียนรูร้่วมกัน 

4.67 0.49 มากที่สุด 

5.2 เครื่องมอืทางปัญญาที่บรูณาการส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรูร้่วมกันและเกิดทกัษะการท างานเป็น
ทีม 

4.50 0.52 มากที่สุด 

5.3 เครื่องมอืทางปัญญาที่น ามาบรูณาการเหมาะกบั
ระดับของผูเ้รียน 

4.42 0.51 มาก 

เฉลี่ยรายด้าน 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักโดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.59) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้    
มีคุณภาพอยู่ระดับมากที่สุด  (  = 4.53, S.D. = 0.51) ด้านเนื้อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.50, S.D. = 0.49)  ด้านกิจกรรมการเรยีนการสอนมคุีณภาพอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, S.D. 
= 0.54)  ด้านเครื่องมือทางปัญญา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D. = 0.51) ด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.52) และความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50, S.D. = 0.52) 
 
 2.4 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 

 

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
6.1 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูส้อดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู ้

4.50 0.52 มากที่สุด 

6.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูส้อดคล้องกบั
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

4.58 0.51 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 4.54 0.52 มากท่ีสุด 
7. ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยรวม 

4.50 0.52 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.59 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 9  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง 

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 
1. ด้านโครงสร้างการออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต ์
1.1 มีความสะดวกและง่ายในการใช้หน้าจอ 4.33 0.58 มาก 
1.2 เมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมลู 4.00 0.00 มาก 
1.3 หน้าจอสือ่มีความสมดุลของภาพกับหน้าจอ  
มีสัดส่วนเหมาะสม  และสวยงาม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

1.4 ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา และการ
น าเสนอมีความต่อเนื่องทั้งเนื้อหา ภาพน่ิง และวิดีโอ 
ง่ายต่อความเข้าใจ 

4.00 0.00 มาก 

1.5 ขนาดตัวอักษร  การจัดวางตัวอักษรเหมาะสม
ชัดเจน 

4.67 0.58 มากที่สุด 

1.6 รูปแบบของสือ่และแหลง่เรียนรูม้ีความหลากหลาย 
น่าสนใจ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

1.7 เมนูหลัก Links ต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 4.33 0.58 มาก 
1.8 ออกแบบใหม้ีปฏิสัมพันธ์สะดวกและใช้งานง่าย 4.67 0.58 มากที่สุด 
เฉลี่ยรายด้าน 4.46 0.35 มาก 
2. ด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการรายวิชา 
2.1 การลงทะเบียนเพือ่ใช้ระบบ (Registration) 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2 การเข้า/ออกจากระบบ (Login/Logout) 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.3 การเข้าสูร่ายวิชา โดยผู้เรียนจะสามารถเข้าได้ทาง 
URL ที่ได้สร้างขึ้น 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.4 เครื่องมอืสื่อสารระหว่างผูเ้รียนผูส้อน  4.67 0.58 มากที่สุด 
2.5 ความเหมาะสมในการตัง้ค าถามในการท ากิจกรรม 4.33 0.58 มาก 
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง (ต่อ) 

รายการประเมิน   S.D. ระดับ 
2.6 ส่งเสรมิการพฒันาความคิด   4.67 0.58 มากที่สุด 
2.7 ส่งเสรมิการเรียนและท างานร่วมกัน 
(Collaboration) การอภิปรายร่วมกัน  

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.8 มีการแบ่งกลุม่ย่อย (Breakout sessions) และมี
การอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มย่อย (Discussion 
Breakout Rooms) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.9 การจัดการบทเรียนโดยภาพรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
เฉลี่ยรายด้าน 4.85 0.24 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.66 0.30 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสรา้งทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพการจัดการบทเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด               
(   = 4.66, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการรายวิชาและการ
ออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต์ ตามล าดับ 
 

2.5 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ข้ันการทดลองแบบรายบุคคล การหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่บูรณา
การเครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสรา้งทักษะการคิดและ
การท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแสดงผลดังนี้ 
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ตารางที่ 10 ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษา          
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้ันการทดลองรายบุคคล (N = 3) 

 
รายการ E1 E2 E1 / E2   

ผลการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง
ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลกั 

72 71.10 72/71.10 

 
จากตารางที่ 10 จากการทดลองแบบรายบุคคล พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
มีค่าเท่ากับ 72.00/71.10 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักยังมีประสิทธิภาพไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ข้ันการทดลองแบบรายบุคคล การหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแสดงผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 11 ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษา           
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้ันการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (N = 9) 
 

รายการ E1 E2 E1 / E2   
ผลการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง
ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลกั 

81.12 80.73 81.12/80.73 
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จากตารางที่ 11 จากการทดลองแบบกลุ่มเล็ก พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก มีค่า
เท่ากับ 81.12/80.73 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักยังมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ข้ันการทดลองแบบรายบุคคล การหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงทีบู่รณาการ

เครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเปน็หลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการ

ท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแสดงผลดังนี ้

ตารางที่ 12 ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษา          
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้ันการทดลองภาคสนาม (N = 30) 
 

รายการ E1 E2 E1 / E2   
ผลการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง
ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลกั 

84.94 83.75 84.94 / 83.75 

 
จากตารางที่ 12 จากการทดลองภาคสนาม พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน

การสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก มีค่า
เท่ากับ 84.94/83.75 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักยังมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตอนท่ี 2  ผลการใช้รปูแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญา    
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลัก 

 
ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักกับกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิด ของนักศึกษาครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 2.1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษา        
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่
บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
คิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม 
 
ตารางที่ 13  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม (N=33) 

 
คะแนน คะแนนเต็ม   S.D. Df t Sig 

ก่อนเรียน 25 13.53 12.45 32 5.64* 0.00 
หลังเรียน 25 16.28 6.27 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 13 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่การคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงั
เรียน พบว่า เมื่อทดสอบสถิติ t = 5.64, Sig = .00  คะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย

อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน (  ̅ = 16.28, S.D. = 6.27) สูงกว่าก่อนเรียน (  ̅ = 13.53, S.D. = 
12.45)  
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2.1.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดแก้ปัญหา ของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม 
 
ตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดแก้ปัญหา ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม (N=33) 

 
คะแนน คะแนนเต็ม  ̅  S.D. Df t Sig 

ก่อนเรียน 30 17.33 6.54 32 7.44* 0.00 
หลงัเรียน 30 20.61 5.12 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า เมื่อทดสอบสถิติ t = 7.44, Sig = .00  คะแนนเฉลี่ยการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.54      

(  ̅ = 17.33, S.D. = 6.54) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 20.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

5.12 (  ̅ = 20.61, S.D. = 5.12) 
 

2.2 ผลการประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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ตารางที่ 15  ทักษะการท างานเป็นทีมในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงบูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ 
1. ด้านการเตรียมความพร้อมและความเขา้ใจในการเรียนรู้ 
ร่วมกันเป็นทีม 
1.1 ข้าพเจ้ามีแนวคิดและการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกันกับสมาชิกในทีม 

4.57 0.55 มากที่สุด 

1.2 ข้าพเจ้ามีการเตรียมความพรอ้มและท าความเข้าใจ
ก่อนเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม 

4.51 0.51 มากที่สุด 

1.3 ข้าพเจ้าปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายเป็นอย่าง
ดี 

4.43 0.60 มาก 

1.4 ข้าพเจ้าให้ความร่วมมอืกับทีมเพื่อให้ได้งานเสรจ็
ทันเวลา 

4.41 0.60 มาก 

1.5 ข้าพเจ้าช่วยเหลอืในการด าเนินงานของทีมใหเ้ป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย 

4.49 0.51 มาก 

1.6 ข้าพเจ้ารับผิดชอบท างานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง 
เอาใจใส ่

4.70 0.52 มากที่สุด 

1.7 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ช้ินงานหรือเปลี่ยนแปลงสิง่ใหม่ให้ 
เกิดข้ึน 

4.49 0.51 มาก 

1.8 ข้าพเจ้ามีการกระตุ้นการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน 
ทั้งในทีมและสมาชิกของทีมอื่นๆ 

4.16 0.60 มาก 

เฉลี่ยรายด้าน 4.47 0.60 มาก 
2. ด้านทัศนคติในการเรยีนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
2.1 ข้าพเจ้ามีความไว้วางใจกันในการปฏิบัติงานซึ่งเป็น 
ความสัมพันธ์กับสมาชิกทกุคนในทีม 

4.39 0.39 มาก 

2.2 ข้าพเจ้ามีความเช่ือมั่นในการท า งานกับสมาชิก 
ในทีมและคนอื่นๆ 

4.41 0.64 มาก 

2.3 ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะด าเนินงานตามเป้าหมายร่วมกัน
กับสมาชิกในทีม 

4.35 0.72 มาก 
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ตารางที่ 15 ทักษะการท างานเป็นทีมในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงบูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างาน
เป็นทีม (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ 
2.4 ข้าพเจ้ายอมรับในความแตกต่างของบุคคลและพรอ้ม
ที่จะใหอ้ภัยสมาชิกในทมีเมื่อเกิดความผิดพลาด 

4.35 0.72 มาก 

เฉลี่ยรายด้าน 4.38 0.16 มาก 
3. ด้านการช่วยเหลือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
3.1 ข้าพเจ้ารูจ้ักการรบัฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ 

4.38 0.59 มาก 

3.2 ข้าพเจ้าให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 
ภายในทีมได้เป็นอย่างด ี

4.39 0.39 มาก 

3.3 ข้าพเจ้ามีความรบัผิดชอบในการท างานภายในทีม
และพรอ้มทีจ่ะรับการแนะน าและความช่วยเหลือจาก
เพื่อน 

4.46 0.56 มาก 

เฉลี่ยรายด้าน 4.41 0.11 มาก 
4. ด้านการแสดงความคิดเห็นในทีม 
4.1 ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมต่างๆ 

4.46 0.56 มาก 

4.2 ข้าพเจ้ามีส่วนร่วม ยอมรบั และกล้าตัดสินใจที ่
เหมาะสมโดยอาศัยข้อมูลความคิดเห็นและการวิพากษ์ 
การท างานของสมาชิกในทีม 

4.35 0.68 มาก 

4.3 ข้าพเจ้าได้ร่วมแสดงความคิดเห็นบนเครื่องมือต่างๆ 
บนออนไลน ์เช่น E –Mail Chat Room Web Board 
Face book ฯลฯ 

4.46 0.56 มาก 

4.4 ข้าพเจ้าได้ช่วยทีมแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ 4.51 0.51 มากที่สุด 
4.5 ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะคิดหาวิธีการท างานแบบใหม่ๆ  
เพื่อใหท้ีมดีข้ึน 

4.70 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 4.50 0.07 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.44 0.05 มาก 
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จากตารางที่ 15 จากการสอบถามเพื่อประเมินทักษะการท างานเป็นทีมในรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พบว่า นักศึกษามีทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.44, S.D. = 0.05) 
 

 2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน         

อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมอืทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลกัเพือ่เสริมสร้าง

ทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

ตารางที่ 16  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ

ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ 
1. ด้านการออกแบบบทเรียนอีเลริ์นนิง 
1.1 รูปภาพมีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 4.38 0.59 มาก 
1.2 ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน 4.41 0.55 มาก 
1.3 การน าเสนอบทเรียนน่าสนใจ 4.43 0.60 มาก 
1.4 บทเรียนออนไลนง์่ายต่อการใช้งานและการ
เข้าถึงข้อมูล 

4.70 0.52 มากที่สุด 

1.5 สีของบทเรียนสวยงามไม่ฉูดฉาดดูแล้วสบายตา 4.57 0.60 มากที่สุด 
1.6 นักศึกษาสามารถใช้บทเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุก
เวลา 

4.73 0.61 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 4.54 0.58 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ 

 
 

 

1.7 เครื่องมอืทางปัญญาที่น ามาบรูณาการกับ
บทเรียนอีเลริ์นนิง สง่เสรมิใหผู้้เรียนมีความสนใจใน
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 

4.59 0.55 มากที่สุด 

1.8 เครื่องมอืทางปัญญาที่น ามาบรูณาการกับการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
การท างานเป็นทีม 

4.68 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 4.51 0.55 มากท่ีสุด 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 การเรียนการสอนอเีลริ์นนิงเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ ในรายวิชานวัตกรรมฯ 

4.73 0.45 มากที่สุด 

2.2 กิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันฝึกให้นกัศึกษาได้
ร่วมกันแก้ปญัหาที่หลากหลาย 

4.70 0.46 มากที่สุด 

2.3 กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ช่วย
ส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กบั
นักศึกษา 

4.62 0.55 มากที่สุด 

2.4 กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ช่วย
ส่งเสริมทกัษะการคิดแกป้ัญหาให้กบันักศึกษา 

4.68 0.47 มากที่สุด 

2.5 กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ช่วย
ส่งเสริมทกัษะการท างานเป็นทมีให้กบันักศึกษา 

4.78 0.48 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่16 ความคิดเห็นของนักศึกษาทีเ่รียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอเีลริ์นนิงที่บรูณาการ
เครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเปน็หลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนกัศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ 

  

3. ด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยรูปแบบฯ 
3.1 นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาบทเรียนอี
เลริ์นนิง 

4.59 0.55 มากที่สุด 

3.2 การเรียนรู้ด้วยบทเรียนอเีลิร์นนิงท าให้นักศกึษา
มีความรู้เพิม่ขึ้น 

4.57 0.50 มากที่สุด 

3.3 นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและได้ท างาน
ร่วมกันเป็นทีมบนบทเรียนอีเลริ์นนิง 

4.86 0.35 มากที่สุด 

3.4 นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ปญัหาต่างๆ 

4.76 0.43 มากที่สุด 

3.5 นักศึกษาได้ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การหาแนวทางการแกป้ัญหาส าหรบัสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ 

4.76 0.43 มากที่สุด 

3.6 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงครัง้นี้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.49 0.61 มาก 
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ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ 

 
จากตารางที่ 16 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการ

เรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅  = 4.62 , S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน เรียงตามล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมาก

ไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ( ̅ = 4.70 , S.D. = 0.48)              

ด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยรูปแบบฯ ( ̅ = 4.66 , S.D. = 0.49) และด้านการออกแบบบทเรียน

อีเลิร์นนิง ( ̅ = 4.54 , S.D. = 0.58) ตามล าดับ 
 
 

  

4.ด้านการบูรณาการเครื่องมือทางปญัญา 
4.1 มีการใช้เครื่องมือทางปญัญาทีห่ลากหลายและ
เหมาะสม 

4.49 0.51 มาก 

4.2 เครื่องมอืทางปัญญา แต่ละประเภทใช้งานง่าย
ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 

4.30 0.66 มาก 

4.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงทีบู่รณาการเครือ่งมอืทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม 

4.62 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ยรายด้าน 4.66 0.49 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
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ข้ันตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลักโดยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงบูรณาการ

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพื่อเสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ผ่านการทดลองใช้จากกลุ่มตัวอย่างและได้ท าการ
รับรองรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลการรับรอง ดังนี้ 
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ตารางที่  17 ผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

IOC แปลผล 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  

1. เทคโนโลย ี 1 เหมาะสม 

2. เนื้อหา 1 เหมาะสม 

3. สภาพแวดล้อมการเรียน 1 เหมาะสม 

4. ระบบบรหิารจัดการรายวิชา 1 เหมาะสม 

กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน   

1.  ข้ันเตรียมการเรียนอเีลริ์นนิง  1 เหมาะสม 

2. ข้ันปฐมนิเทศ     

3. ข้ันการเรียนการสอน  1 เหมาะสม 

ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา 1 เหมาะสม 

ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจปัญหา 1 เหมาะสม 

ข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู 1 เหมาะสม 

ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแกป้ัญหา 1 เหมาะสม 

ข้ันที่ 5 น าเสนอวิธีการแก้ปญัหา 1 เหมาะสม 

4. ข้ันวัดและประเมินผล  1 เหมาะสม 

ด้านปัจจัยน าออก  

1. ทักษะการคิดแก้ปญัหา 1 เหมาะสม 

2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1 เหมาะสม 

3. ทักษะการท างานเป็นทีม 1 เหมาะสม 

ผลป้อนกลบั 1 เหมาะสม 

ความเหมาะสมในภาพรวมของรปูแบบ 1 เหมาะสม 

เฉลี่ยรวม 1 เหมาะสม 
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 จากตารางที่ 17  ผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรองความ
เหมาะสมดังนี้ องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
แปลผลอยู่ในระดับเหมาะสม  กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่ในระดับเหมาะสม และด้านปัจจัยน าออก มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 แปลผลอยู่ในระดับเหมาะสม ในภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  
แปลผลอยู่ในระดับเหมาะสม  ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง มีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใช้ส าหรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและ
การท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ 
 
 
 

 

 

 

  



บทท่ี 5 
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกัน 

และใช้ปัญหาเปน็หลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเปน็ทีม 
ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

 
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน

ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษา        
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด้วยรายละเอียดของรูปแบบ ดังนี้ 

 
 1.  บทน า  

  1.1 แนวคิดและหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

  1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม  ของนักศึกษา        
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
  2.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  2.2 ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิรน์นิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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2.3 ข้ันตอนย่อยของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2.4 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา 
 
 3. วิธีการและเงื่อนไขการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือ
ทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างาน
เป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  3.1 วิธีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  3.2 เงื่อนไขการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ตอนท่ี 1 บทน า 
 

 1.1 แนวคิดและหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใชป้ัญหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดและ
การท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดย

ใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 

 โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง สังคมโลก
กลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)  
องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  โดยพึง
ตระหนักว่าคุณภาพการศึกษาข้ึนอยู่กับคุณภาพครูเป็นหลัก (UNESCO, 1996) แนวโน้มการศึกษาใน
ระดับนานาชาติได้มุ่งเน้นไปที่ ทักษะความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต การอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น รวมทั้งทักษะพื้นฐาน ด้านการท างาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
เป็นทีม การสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ ซึ่งเป็นทักษะที่องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การ 
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) (ส านักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ, 2556) ให้ความส าคัญ ซึ่งประเทศไทยได้มีการผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไทย
ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยเน้นการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิด
วิเคราะห์เป็นหลัก คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากข้ึน และก้าวพ้นจากกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ  

โดยการศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ต้องก้าวสู่การคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ การศึกษา
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ระบบการศึกษาที่
จะตอบโจทย์นี้ต้องเปลี่ยนวิธีสอน ลดการเรียนรู้เชิงเทคนิคและการท่องจ าแต่ให้น้ าหนักกับการสร้าง
ทักษะการเรียนรู้และปรับตัวของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งมีวิธีการประเมินผลการเรียนแตกต่างจากปัจจุบันที่เน้นการสอบเพี ยงอย่างเดียว โดยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูก
พัฒนาข้ึน โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเอกชนช้ันน าขนาดใหญ่ 
เช่น บริษัท Apple  บริษัท Microsoft  บริษัท Walt Disney องค์กรวิชาชีพระดับประเทศและ
ส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21 
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หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจ าเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ข้ึน สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมหรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 3R คือ Reading การอ่าน, Writing การเขียน 
และ Arithmetic คณิตศาสตร์  4C คือ Critical Thinking การคิดวิเคราะห์, Communication การ
สื่อสาร, Collaboration การร่วมมือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและ
อาชีพ การเป็นผู้น า การน าไปประยุกต์ใช้ การติดต่อสื่อสาร (George Manthey, 2008) ทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ โดยทักษะทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ 
และความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับ 2542 มาตรา ที่ 24 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนเรียนรูด้้วยตนเองเพื่อเป็นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อน ามาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาได้ โดยสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะพื้นฐาน
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังก าหนดมาตราของผู้เรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 คือ มาตราที่ 4 ให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถ
ทางด้านการคิดนั้นควรเน้นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ได้
ความคิดที่ผ่านการพิจารณาถึงข้อมูล หลักฐานและเหตุผลมาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งความคิดที่ได้นี้จะ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกๆ สถานการณ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2542) คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในภาวะ “21st Century Learners vs 19th Century Lecturers” 
คือ ยุคที่ผู้เรียนของเราสามารถเช่ือมโลกด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์คในขณะที่ครูบางส่วนยังพร่ าสอนให้เด็ก
นั่งจ าลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว หรือคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นการ
สอนแบบ Passive learning ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20 ที่เน้นการส่งถ่าย
ข้อมูล แล้วไปวัดผลว่าข้อมูลนั้นเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการเรียนแบบเน้นความรู้ความจ า ครู
ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมาสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนมาก
ข้ึนที่เรียกว่า Active Learning โดยเน้นที่วิธีการเรียนรู้ ครูต้องกระตุ้นให้เด็กสนใจใคร่รู้ เพื่อน าไปสู่
การตั้งโจทย์ปัญหา บรรยากาศการเรียนการสอน มีการถาม มีการตอบ มีการแสดงความคิดเห็นท าให้
สมองท างานประสานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ควรเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการหาความรู้เพิ่มเติม และมีผล
สะท้อนกลับ (Feedbacks) ที่ผู้เรียนสามารถน าไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปได้ ทั้งนี้การส่งผล
สะท้อนกลับทั้งปริมาณและคุณภาพจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีที่สุด (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2559) 
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นอกจากนั้นแล้วการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเอง
ข้ึนมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่จากแนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีสอนแนวใหม่ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูไม่ใช่ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างผู้เรียน
ต้องได้ลงมือปฏิบัติเองสร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน 
(Active learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ โดยทฤษฎีการเรียนรู้ที่
นักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันมาก ได้แก่  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม 
(Constructivist learning theory) ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
มากที่สุด ซึ่งในกลุ่มนี้มีความเช่ือว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเอง
ข้ึนมา จากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ จากแนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิธีเรียน วิธีสอน แนวใหม่ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูไม่ใช่ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง 
ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียน
มากข้ึน (Active learning) รูปแบบการเรียนรู้ ที่เกิดจากแนวคิดนี้ มีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative 
learning) การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ Independent investigation method) รวมทั้ง
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative learning) การเรียนรู้โดย
การค้นคว้าอย่างอิสระ Independent investigation method) รวมทั้งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก (Problem-Based learning) (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2558) ซึ่งวิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-Based Learning) เป็นรูปแบบการ เรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนจรงิในโลก
เป็นบริบทของการเรียนรู้(Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิด
แก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ถ้า
มองในแง่ของยุทธศาสตร์การสอน วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักเป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเองจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิด
หลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
ส าหรับในประเทศไทยนั้นการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ในการสอนทั้งระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษาเป็นที่นิยมกันมากข้ึน มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนที่เรียกว่าการวิจัยใน
ช้ันเรียนที่ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักมากมาย มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ส่งเสริมและได้ทดลอง
น าไปใช้แล้ว เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง โดยเฉพาะ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการพัฒนารูปแบบ PBL ในการสอนร่วมกับ ผู้สอนจากมหาวิทยาลัย 
Stanford และ Vanderbuilt (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2558) 

โดยการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการมีวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ที่จ าเป็นในการ
ใช้ชีวิตและการท างานอย่างมีประสทิธิภาพโดยต้องมีความรูแ้ละทกัษะเพื่อให้สามารถท างานและด ารง
ชีพอยู่ได้กับภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปัจจุบันการศึกษาต้องเปลี่ยนจากเน้นการสอนของครูมาเป็น
เน้นการเรียนของผู้เรียน เปลี่ยนจากเน้นการเรียนแบบปัจเจก (Individual Learning) มาเป็นเรียน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) เปลี่ยนจากเน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน ผู้สอนเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระมาเป็นท าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้า
ทายความสนุกในการเรียนให้ผู้เรียน โดยเน้นการออกแบบการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้จากการลงมือท า (Learning by Doing) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะเพื่อการด ารงชีพ
ในศตวรรษที่ 21 แล้วจากนั้นผู้สอนชวนผู้เรียนร่วมกันทบทวนไต่ตรอง  (Reflection หรือ AAR) 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือทักษะที่ลึกและเช่ือมโยง รวมทั้งโยงประสบการณ์ตรงเข้ากับทฤษฎีที่มีคน
เผยแพร่ไว้แล้วท าให้เกิดการเรียนรู้เชิงทฤษฎีจากการ ปฏิบัติ ไม่ใช่จากการฟังและท่องบ่น หัวใจของ
การเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนจากเรียนรู้ฟังจากผู้สอน (Learning by Attending Lecture/Teaching) 
มาเป็นเรียนรู้จากการลงมือท า (Learning by Doing) 

นอกจากกรอบข้างต้นแล้ว ในประเทศไทยการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
(TQF) โดย คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆต้องเป็นไปตามาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดโดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยกรอบการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. คือการจัดการเรียนรู้   โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงปัญหาการผลิตและพัฒนาครู จึงได้น ามาวางแผนและก าหนด 11 
ยุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนาครู โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการผลิตครูโดยต้องผลิตครูให้มี
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์, ความคิดสร้างสรรค์, เรียนรู้ร่วมกับเด็ก, การ
ท างานร่วมกันและมีเครื่องมือการสอนที่ทนัสมัย เป็นต้น อีกทั้งมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการ
ผลิตครูด้วยการจัดท าอัตราก าลังครู 10 ปี ในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าอัตราความ
ต้องการครูและอัตราก าลังที่สามารถผลิตครูได้ (Demand / Supply) และเช่ือมโยงสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตครู (80 
แห่ง) ของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงเกณฑ์และมาตรฐาน
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หลักสูตรการผลิตครู จัดท าหลักสูตรการผลิตครูที่ให้ความส าคัญทั้งวิชาที่สอน (Subject) และเทคนิค
การสอน (Pedagogy) ส่วนปัญหาด้าน ICT เพื่อการศึกษา ปัจจุบันพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การศึกษาขาดความเสถียร ไม่ทันสมัยและไม่ทั่วถึง จึงต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 
โดยองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการต้องบูรณาการระบบสารสนเทศให้เช่ือมฐานข้อมูลและ
แบ่งปันกันได้ รวมทั้งสร้างฐานข้อมูลกลางและระบบจัดการองค์ความรู้ด้วย รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
ด้วยว่า การศึกษาไทยยังประสบปัญหาเรื่องความแตกต่างของยุคสมัย กล่าวคือ ห้องเรียนบางแห่งถูก
สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และการผลิตครูมาจากหลักสูตรที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 20 และมีลักษณะเป็น Immigrant Digital แต่นักเรียนต้องมีทักษะการท างานและการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และเป็น Native Digital (การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย , 
2559) สอดคล้องกับคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาที่กล่าวว่า การศึกษาไทยตกอยู่ในสภาพที่ไม่
ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคสารสนเทศศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตแต่การศึกษายังอยู่ในกรอบกับดักตัวเองให้กบัการสอนให้เลา่เรยีนสาระวิชาด้วยหนังสอืเรียน 
เนื้อหา สรุปแบบฝึกหัด การสอบวัดผลความรู้ตามสาระวิชาภายใต้ปรัชญาสารัตถะนิยม (คณะกรรมาธิการ
การศึกษาและกีฬา, 2559)  

โดยเครื่องมือออนไลน์ที่มอียู่อย่างหลากหลายบนอินเทอรเ์น็ตนั้น มีประสิทธิภาพส าหรบั
การใช้งานที่แตกต่างกันโดยนับวันจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค าถามคือเราจะน า
เครื่องมือดังที่กลา่วข้างต้นมาสรา้งให้เกิดแหลง่เรียนรูเ้พือ่เปน็ประโยชน์ส าหรับผู้เรียนได้อย่างไร โดยที่
ครูสามารถดึงเครื่องมอืเหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
การที่ครูมีความเข้าใจในเทคนิคในการใช้เครื่องมือผนวกกับกลยุทธ์การสอนและสร้างให้เกิดเป็น
รูปแบบที่น่าสนใจส าหรับนักเรียนนั้นนับเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับครูเป็นอย่างยิ่ง (ส านักเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน, 2554) โดยกลยุทธ์การสอนดังกล่าวควรเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative Learning) ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประสบความส าเร็จในลักษณะกลุ่ม 
ผู้เรียนแต่ละคนจะมีระดับความสามารถที่แตกต่างกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้และ
เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยัง
ต้องช่วยถ่ายทอดการเรียนรู้ไปยังเพื่อนในกลุ่มด้วย (Balkcom,1992)  เป็นแนวคิดการสอนที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถาบันสังคมในยุคปัจจุบัน ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ร่วมกันในเรื่องต่างๆ กันได้ อาทิ 
การท างานร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน การปรับปรุงร่วมกัน เป็นต้น หากผู้สอนต้องการให้ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการแสวงหาความรู้ การ
ค้นพบ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนเป็นประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริม
และบ่มเพาะความร่วมมือ การมีส่วนรวม ทักษะการสื่อสาร และการท างานเป็นทีม การสอนแบบ
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แก้ปัญหา (Problem-solving method) เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าว โดยมี
กระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) และควรมีการสื่อสาร
ด้วยข้อมูลดิจิทัล (Digital) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบ่มเพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีร่วมด้วย 
(วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2559) การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา (Streib, 1992) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการใช้ประสบการณ์
เดิมจากประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม เป็นการแสดงความรู้ ความคิดของสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาในปัจจุบันโดยน ามาจัดเรียงเป็นล าดับใหม่เพื่อผลของความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 
(Bourn, Ekstrand and Domnoski, 1971) Alfaro-Lefevre (1995) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาไว้ดังนี้ 1) การแก้ปัญหาต้องการการคิดแบบมี
วิจารณญาณ 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผ่านการพิจารณารับรู้อย่างดีจะไม่ท าให้เกิดการผันแปร
ต่อค าตอบของปัญหาที่ได้ และ 3) การแก้ปัญหาจะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นหลักในการคิด 
ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหา ด้วยเหตุน้ีทั้งสองวิธีจึงเป็น
สิ่งที่จะต้องใช้ร่วมกัน 
 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดย
ใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 

 
1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ

เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักมีเป้าหมายจากการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหา
แล้วน าความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมถึงการเป็นครูมืออาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้ปัญหา 
และวางแผนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย อย่างมีเหตุผลเพื่อน าไปสู่ข้อสรุป ซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้
เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา 

3. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงไดบู้รณาการเครื่องมือทางปัญญาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนและตามความสนใจของผู้เรียน  
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1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างาน
เป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 1. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บรูณาการเครื่องมือทางปญัญาโดย
ใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 

2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ
คิดแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 

3. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดย
ใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
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ตอนท่ี 2 
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกัน 

และใช้ปัญหาเปน็หลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเปน็ทีม 
ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
2.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
2.2 ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิรน์นิงทีบู่รณาการเครือ่งมอืทางปัญญาโดย

ใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  
 2.3 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา 
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ภาพที่ 7 รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บรูณาการเครื่องมอืทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกัน
และใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสรมิสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม 

ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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2.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปญัญาโดยใช้
การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลักเพ่ือเสรมิสรา้งทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 องค์ประกอบที่ 1 เทคโนโลยี สนับสนุนผู้เรียนด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การสืบค้น การเข้าถึง การจัดเก็บ การประมวลผลและการส่งออก
ข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนขยายองค์ความรู้ของตนเองให้กว้างข้ึน รวมถึง
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวมเร็วท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วข้ึน จากเรื่องที่ไม่รู้ก็สามารถรู้ได้ใน
เวลาเพียงไม่นาน เมื่อผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วนั้น ย่อมท าให้ผู้เรียนสามารถพิจารณา
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลความเป็นไปได้ของข้อความต่างๆ ตั้งข้อสังเกต สามารถตัดสินใจได้ว่า
ข้อมูลดังกล่าวมีข้อเท็จจรงิสนับสนุนหรอืคัดค้าน สิ่งที่ตนได้ต้ังสมมติฐานไว้ ด้วยความสามารถดังกล่าว
ข้างต้น ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมวิีจารณญาณได้ โดยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่
พัฒนาข้ึนได้บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tools) เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tools) ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน    
อีเลิร์นนิงนั้น สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1.1 เครื่องมือทางปัญญาเพื่อการน าเสนอ เช่น Youtube, Powtoon, Prezi 
1.2 เครื่องมือทางปัญญาเพื่อการระดมสมองและท างานร่วมกัน เช่น Google Docs, 

Mindmeister, Padlet 
1.3 เครื่องมือทางปัญญาเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น Facebook, LINE, Hangout 
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Cognitive tools 

 Google Docs สร้างงานเอกสารร่วมกัน 
 Powtoon สร้างงานน าเสนอและแสดงผลงานที่เกิดข้ึนระหว่างเรียน 

 Facebook แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลต่างๆ  
 LINE การสนทนาสด เป็นการสื่อสารแบบประสานเวลา (Synchronous) เป็น

การสื่อสารที่ผู้เรียนจะต้องออนไลน์ในเวลาเดียวกัน จึงจะสื่อสารกันได้ 
 Mindmeister สร้างผังความคิด ท าให้ผู้เรียนร่วมกันระดมสมอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

และการท างานเป็นทีม 

 Kahoot เครื่องมือในการประเมินผลผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบ ผ่าน smart 
phone 

 Youtube สร้างงานน าเสนอในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว 
  

ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้เอง ทั้งกิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่มและกิจกรรมการเรียน
ส่วนบุคคล เป็นวิธีการเรียนที่ต้องการให้เกิดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 องค์ประกอบที่ 2 เนื้อหา คือ เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ซึ่งลักษณะของเนื้อหาต้องให้ผู้เรียนสามารถ ใช้
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและไตร่ตรองอย่างรอบสมเหตุสมผลในการพิจารณาข้อมูลที่เป็นปัญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่คลุมเครือ โดยหาหลักฐานที่มีเหตุผลหรือข้อมูลที่เช่ือถือได้ โดยใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือทางปัญญาต่างๆ ในการสืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อ
น าไปใช้ในการตัดสินใจที่จะเช่ือหรือกระท าสิ่งต่างๆ 

 
 องค์ประกอบที่ 3 สภาพแวดล้อมการใช้งาน คือ สภาพแวดล้อมการใช้งาน คือ มุ่งเน้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มียุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถติดต่อ
กับผู้สอนและผู้เรียนอื่นๆ ได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สถาบัน เพราะว่าบทเรียนสามารถ
เรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้
ทั้ง ในเวลาเดียวกันและต่างเวลากัน 
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 องค์ประกอบท่ี 4 ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management 
System)  ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการบทเรียน เนื้อหาหลักสูตร บทบาทผู้เรียนและผู้สอน รูปแบบ
บทเรียนและการประเมินผลการเรียน เครื่องมือที่ใช้ วิธีปฏิสัมพันธ์บนอีเลิร์นนิง ซึ่งมีรูปแบบทั้งการ
เรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning)  และการเรียนการสอนแบบ
ประสานเวลา (Synchronous Learning)  ส าหรับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เป็นเว็บไซต์ที่มีความ
สอดคล้องต่อรูปแบบการใช้งาน  ทันสมัย มีเครื่องมือสื่อสารหลากหลายรูปแบบและระบบการจัดการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดข้ึน สนับสนุน
ต่อการเรียนรู้ร่วมกันและการน าเสนองาน 

 โครงสร้างของระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System)  
มีดังนี ้

 1. การลงช่ือเข้าใช้ โดยก าหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีช่ือและรหัสผ่านของตนเองในการ
เข้าเรียนอีเลิร์นนิง 

 2. การประกาศข่าวการแจ้งกิจกรรม จัดไว้ในส่วนของเว็บบอร์ดและสามารถลิงค์ไปเว็บ
ที่เกี่ยวข้องได้คือที่ Facebook ประจ าการเรียนการสอนในครั้งนี้ 

 3. ก าหนดเวลา ระยะเวลาในการเรียนอีเลิร์นนิงให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด หรือไม่หลังจากเลิกเรียนแล้วก็ได้ 

 4. การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน วิดีโอ ไฟล์ต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้น าไปอัพโหลด
ไว้ที่หน้าหลักของเว็บ และในส่วนของอีเลิร์นนิง ผู้เรยีนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้สะดวก และ
ทั่วถึงตลอดเวลา โดยใช้เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tools) ประเภทฐานข้อมูล ได้แก่ Google 
Drive 

 5. การสนทนาพูดคุย ทั้งแบบส่วนตัวและส่วนรวม ทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสาน
เวลา เพื่อให้สมาชิกทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยเกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่ งกันและกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ แบ่งปันข้อมูล ระดมความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น สมาชิกสามารถเข้าไปได้ที่ 
เว็บบอร์ด ซึ่งมีทั้ง chat ส่วนตัวภายในกลุ่มย่อย และ chat รวมทั้งห้องกลุ่มใหญ่ได้ (โดยแบ่งเป็นสอง
ส่วนคือ ส่วนในขณะที่ก าลังเรียนบนอีเลิร์นนิง สามารถใช้ chat พูดคุยกับบางคนได้ หรือจะพูดคุยทั้ง
ห้องก็ได้ หรือถ้าออกนอกห้องเรียนแล้ว สามารถเข้าไปที่เว็บบอร์ดหรือใช้เครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive tools) ต่างๆ ได้แก่ LINE application เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน) 

 6. การเช่ือมต่อแหล่งข้อมูลและทรัพยากรภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท าการสืบค้น 
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หลากหลายวิธีจากหลายแหล่งเรียนรู้ 

 7. การแจ้งรายงานผลมกีารแจง้หลากหลายรูปแบบ เช่น กรณีที่จะมีการโหวตให้คะแนน
ในผลงานและการน าเสนอผลงาน ก็จะมีเครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ มารองรับ เช่น การใช้ Poll โหวต 
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ลงคะแนนให้กับผลงานและการน าเสนอผลงานนั้น ๆ สามารถทราบผลเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ทันที ท าให้
รู้สึกสนุกกับการเรียนมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิด
แก้ปัญหาและเพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่
บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 

 

3. กระบวนการเรียนการสอน 

 การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและ
ใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1. ข้ันเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง 2. ข้ันปฐมนิเทศ 
3. ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 4. ข้ันวัดประเมินผล 

  3.1 ขั้นเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  3.2 ขั้นปฐมนิเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนผู้สอนและผู้ช่วยสอน
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนให้กับผู้เรียน 

  3.3 ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การจัดกระบวนการเรยีนการสอน
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมอืทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลกัเพือ่เสริมสร้าง
ทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย
ข้ันตอนและกิจกรรม 5ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา 
ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา 
ข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหา 
ข้ันที่ 5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

 

4. การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียน ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนตาม

สภาพจริง โดยการวัดผลการเรียนรู้เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ในการเรียนด้วยกระบวนการเรียน
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ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักแต่ละข้ันตอนโดยประเมินจากงานที่ส่ง สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาเนื้อหา การแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายระดมสมอง  
 

2.2 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ประกอบด้วยข้ันตอนการเรียนการสอน 4 ข้ันตอน ดังนี้  1. ข้ันเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง          
2. ข้ันปฐมนิเทศ 3. ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 4. ข้ันวัดประเมินผล ดังนี ้

 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง 
1. แนะน าการเรียนแบบอีเลิร์นนิง โดยผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงบทบาทของ

ผู้สอนและบทบาทของผู้เรียนส าหรับการเรียนแบบอีเลิร์นนิง 
2. ผู้สอนตกลงวิธีการเรียน กติกาในการเรียนการสอนรวมถึงการท าความเข้าใจใน

วิธีการเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเช่น การน าเสนอเนื้อหา กิจกรรม การวัดและประเมินผลใน
การเรียนการสอนตลอดรายวิชา 

3. แนะน าข้ันตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ โดยการแนะน า
แหล่งเรียนรู้ แหล่งให้ความช่วยเหลือ เช่น คู่มือการเรียน คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 

4. แนะน าเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tools) ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ให้ผู้เรียนสมัครเป็นสมาชิกของระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และปรับแก้ข้อมูลส่วนตัว ผู้สอนสาธิตการใช้งานระบบการ
จัดการเรียนรู้ (LMS) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชา การศึกษาเนื้อหา 
การส่งงาน กระดานเสวนา และห้องสนทนาภายในระบบการจัดการเรียนรู้เว็บเบราเซอร์ และการ
สืบค้นข้อมูลเว็บ 

6. ให้ผู้เรียนทดลองใช้เครื่องมือทางปัญญาต่างๆ  
7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามผ่านทางระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครื่องมือทาง

ปัญญาต่างๆ 
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ขั้นที่ 2 ขั้นปฐมนิเทศ 
1. ผู้สอนแจกและอธิบายประมวลรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
2. การจัดกลุ่มผูเ้รียนผู้เรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ5คนตามความสมัครใจของผู้เรียน ตั้งช่ือ

กลุ่ม ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม เลือกประธานกลุ่มและเลือกเลขานุการกลุ่ม 
3. การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนก่อนเรียน โดยท า

แบบวัดผ่านเครื่องมือทางปัญญา และแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบ โดยใช้แบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 ขั้นที่ 3 ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วยข้ันตอนในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก5 ข้ันตอน และ
ในรายละเอียดแต่ละข้ันตอนสอดคล้องกับข้ันตอนของการเรียนแบบร่วมกัน ดังนี ้

 ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหาโดยผู้สอนมีหน้าที่เตรียมแหล่งการเรียนรู้หรือ
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงเตรียมประเด็นปัญหาและกรณีตัวอย่าง โดยหัวเรื่องหรือประเด็นปัญหา
ดังกล่าวควรเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจและสอดคล้องกับสถานการณ์การสอนของผู้สอนเพื่อให้ความรู้จาก
สภาพจริง โดยข้ันตอนนี้ สอดคล้องกับข้ันตอนเสนอสถาการณ์ ของวิธีการเรียนแบบ ร่วมกัน 
(Collaborative Learning) และเมื่อผู้เรียนสามารถระบุปัญหาได้ นั่นแสดงถึงว่า วิธีการเรียนร่วมกัน
และใช้ปัญหาเป็นหลักในข้ันตอนน้ีส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ในข้ันต้น 

 ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจประเด็นปัญหาโดยผู้สอนจะมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
ท าความเข้าใจประเด็นปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tools)และผู้สอนมีหน้าที่คอย
กระตุ้นและช้ีแนะให้ผู้เรียนศึกษางานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับข้ันตอนของวิธีการเรียนแบบ
ร่วมกัน (Collaborative Learning) เช่นกัน 
    ข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เรียนต้องท าการค้นคว้าเพิ่มเติมผ่าน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ัน จากนั้นรวบรวมความคิด
ของสมาชิกในกลุ่มหรือมีการระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tools) ที่ผู้สอน
ก าหนดโดยจะต้องด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนและทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองให้กับเพื่อนสมาชิกได้ทราบอย่างชัดเจนก่อนที่จะด าเนินการในข้ันตอนต่อไป โดยข้ันตอนนี้ 
สอดคล้องกับข้ันตอนการระดมสมองของวิธีการเรียนแบบร่วมกัน (Collaborative Learning)และ
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ในข้ันตอนของการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกด้วย 
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    ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหาโดยผู้เรียนแต่ละคนต้องแสดงความคิดเห็น
ให้เพื่อนได้รับทราบในเครื่องมือทางปัญญาที่ผูส้อนก าหนดเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็น บนออนไลน์ 
และ ทุกคนต้องตอบค าถามในแต่ละประเด็นเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในทีมซึ่งในข้ันตอนนี้ ท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพราะได้มีการสังเคราะห์และพิจารณาตัดสินข้อมูล 

   ข้ันที่ 5 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้แต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
ผ่านทางเครื่องมือทางปัญญาและผู้สอนแสดง ความคิดเห็น และประเมินผลการน าเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา โดยข้ันตอนนี้สอดคล้องกับ 2 ข้ันตอนสุดท้ายของวิธีการเรียนแบบร่วมกัน ได้แก่ การ
น าเสนอและการอภิปรายสรุป 
  เมื่อผู้สอนและผู้เรียนได้ท าการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงโดยใช้ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
(Cognitive tools)ร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก  ตามข้ันตอนดังกล่าว
ข้างต้น ผู้สอนสามารถเสรมิสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดแก้ปัญหา รวมถึง
ทักษะการท างานเป็นทีมของผู้เรียนได้อีกด้วย 

 
ขั้นที่ 4 ขั้นตอนการวัดประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษา  ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้ 

  ประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้วิธีการสังเกต การ
บันทึกเพื่อให้ได้ข้อมูลของทักษะการท างานเป็นทีม  

  ประเมินผลก่อนและหลังเรียน เพื่อได้ทราบผลในการพัฒนาด้านต่างๆ คือการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา 

 
2.3 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู ้

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

1 
 

เตรียม 
การเรียน 
อีเลิร์น 
นิง 

1. เอกสาร
คู่มือการใช้
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางการศึกษา 
2.ระบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางการศึกษา 
3. Slide 
เนื้อหาด้วย
โปรแกรม 
Power Point 
/ วีดีโอ 
4. LCD  
Projector 
 

  
Google 

Docs 

  
Powtoon 

   
Prezi 

 
Faceboo

k Group 

  
LINE 

Mindmeister   
  

Kahoot 
  

PingPong 
         
Socrative 

  
Youtube 

 
Padlet 

ขั้นเตรียมการ
เรียนอีเลิร์นนิง 
1. แนะน า
กิจกรรมการ
เรียนแบบอเีลริ์
นนิงโดยใช้
ระบบบริหาร
การจัดการ
เรียนรู้ (LMS)  
ที่บูรณาการ
เครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้
การเรียน
ร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลกั
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
pichamon.sru
.ac.th    เวลา 
20 นาที 
2. แบ่งกลุม่
ผู้เรียน คละกัน
กลุ่มละ 5 คน 

 
 
1. ฟังและท า
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกจิกรรม
การเรียนแบบ     
อีเลริ์นนิงโดยใช้
ระบบบริหารการ
จัดการเรียนรู้ 
(LMS) ที่บูรณา
การเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและ
ใช้ปัญหาเป็นหลัก
รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
 
 
 
2. เข้ากลุ่มตามที่
ก าหนดเพือ่
เตรียมพร้อมใน
การท ากจิกรรม
กลุ่ม 

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู ้

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

(ตามที่
ผู้เช่ียวชาญได้ให้
ค าแนะน าและ
ตามทฤษฎีการ
เรียนการสอน
แบบใช้ปัญหา
เป็นหลัก) โดย
จัดล าดับตาม
เกรดเฉลี่ย จาก
มากไปน้อยเพื่อ
จัดเข้ากลุ่มแบบ
คละกันจาก
ผู้เรียนทั้งหมด 
33 คน ได้
ทั้งหมด 8 กลุ่ม 
เวลา 10 นาที 
3. อธิบาย
บทบาทหน้าที่
สมาชิก ในกลุม่
เพื่อฝกึการ
ท างานเป็นทีม 
(Teamwork 
skill) และ
ข้ันตอนการ
เรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ฟังบทบาท
หน้าที่ของแตล่ะ
คนที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู ้

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

(Problem- 
Based 
Learning) เวลา 
20 นาท ี
4. ผู้สอนสาธิต
การใช้งาน
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา  
pichamon.sru
.ac.th     
60 นาท ี
5. แนะน า
เครื่องมือทาง
ปัญญา 
(Cognitive 
Tool) ที่ใช้ใน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน   
60  นาที 
6. เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม

 
 
 
 
4. สมัครเป็น
สมาชิกของระบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา และ
ปรับแก้ข้อมลู
ส่วนตัว 
 
 
5. ให้ผู้เรียน
ทดลองใช้ 
เครื่องมือทาง
ปัญญาต่างๆ  
 
 
 
 
6. ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยเกี่ยวกบั

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู ้

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

ผ่านทางระบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้และ
เครื่องมือทาง
ปัญญาต่างๆ 10 
นาที 

ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา และ
การจัดการเรียน
การสอน 

 
 
  

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู ้

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

 
 

ปฐมนิเทศ 
(แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 2) 
 

 
  

Padlet 
         
Socrative 
 

1. ผู้สอน
มอบหมายให้
ผู้เรียนดาวน์
โหลดประมวล
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาจาก 
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 10 
นาที 
2. ผู้สอนสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ก่อน
เรียนโดยให้
ผู้เรียน
ตั้งเป้าหมาย
ทางการเรียน
ผ่านระบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง

1. ผู้เรียนดาวน์
โหลดประมวล
รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาจาก 
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
 
 
2. ผู้เรียนเข้าร่วม
ใน Padlet เพื่อ
ระบรุายละเอียด
เป้าหมายทางการ
เรียนของตนเอง 
3. ผู้เรียนท าแบบ
วัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
การคิดแก้ปญัหา
ก่อนเรียนผ่าน
เครื่องมือทาง
ปัญญา

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู ้

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

การศึกษาโดย
บูรณาการ
เครื่องมือทาง
ปัญญา
(Cognitive 
Tool) คือ 
Padlet 20 
นาที 
3. ให้ผู้เรียนท า
แบบวัดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
และการคิด
แก้ปัญหาก่อน
เรียน               
80 นาท ี
 
 

(Cognitive 
Tool) คือ 
Socrative 

 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ท่ี หัวข้อ  
ขั้นตอนการ

เรียนการสอน 

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

3 
 

หน่วยท่ี 
1 
ความหม
ายและ
ขอบข่าย
ของ
เทคโนโล
ยีทาง
การศึกษ
า 

ขั้นที่ 1 
ก าหนด
ปัญหา  
โดยผู้สอนมี
หน้าที่เตรียม
แหล่งการ
เรียนรู้หรือ
แหล่งข้อมูล
ต่างๆ รวมถึง
เตรียม
ประเด็น
ปัญหาและ
กรณีตัวอย่าง 
โดยหัวเรือ่ง
หรือประเด็น
ปัญหา
ดังกล่าวควร
เป็นสิ่งที่
ผู้เรียนสนใจ
และสอดคล้อง
กับ
สถานการณ์
การสอนของ
ผู้สอนเพื่อให้
ความรู้จาก
สภาพจรงิ 

 
Powtoon  
 
 Prezi 
 
 
Youtube 

1. ผู้สอนเสนอ
ประเด็นปญัหา
เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความ
ท้าทายต่อการ
ค้นหาสาเหตุ
และแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาผ่าน
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาโดย
บูรณาการ
เครื่องมือทาง
ปัญญา
(Cognitive 
Tool) คือ 
Powtoon 
เพื่อใหผู้้เรียน
เข้าใจ
สถานการณ์
ปัญหาได้ง่าย
ยิ่งขึ้น 
 
 
 

ผู้เรียนแต่ละคน 
login เข้าสูร่ะบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
pichamon.sru.a
c.th เพื่อศึกษา
ประเด็นปญัหาที่
ผู้สอนไดเ้สนอไว้ 

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ท่ี หัวข้อ  
ขั้นตอนการ

เรียนการสอน 

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

โดยข้ันตอนน้ี 
สอดคล้องกบั
ข้ันตอน
เสนอสถา
การณ์ ของ
วิธีการเรียน
แบบร่วมกัน 
(Collaborati
ve Learning)
และเมือ่
ผู้เรียน
สามารถระบุ
ปัญหาได้ นั่น
แสดงถึงว่า 
วิธีการเรียน
ร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็น
หลักใน
ข้ันตอนน้ี
ส่งเสริมทกัษะ
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ได้ในข้ันต้น 
 

2. ท าหน้าที่
คอยกระตุ้น 
และ ช้ีแนะ
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ท่ี หัวข้อ  
ขั้นตอนการ

เรียนการสอน 

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

3  ขั้นท่ี 5 
น ำเสนอ
วิธีกำร
แก้ปัญหำให้
แต่ละกลุม่
น าเสนอ
วิธีการ
แก้ปัญหา 
ผ่านทาง
เครื่องมือทาง
ปัญญาและ
ผู้สอนแสดง 
ความคิดเห็น 
และ
ประเมินผล
การน าเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหา โดย
ข้ันตอนน้ี
สอดคล้องกบั 
2 ข้ันตอน
สุดท้ายของ
วิธีการเรียน
แบบร่วมกัน 
ได้แก่ การ
น าเสนอและ
การอภิปราย
สรปุ 

 1. ให้แต่ละกลุ่ม
น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ผ่าน
ทางเครือ่งมอื
ทางปญัญา 
(Cognitive 
Tool) 
ดังต่อไปนี้  
– Powtoon 
หากผูเ้รียน
ต้องการ
น าเสนอเป็น
ตัวอักษรและ
ภาพน่ิง 
- Youtube 
หากผูเ้รียน
ต้องการ
น าเสนอเป็น
ภาพเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้สอนแสดง 
ความคิดเห็น 
และประเมินผล
การน าเสนอ
แนวทางการ

1. เลขานุการกลุ่ม 
upload ไฟล์
น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ที่สร้าง
โดยเครื่องมือทาง
ปัญญา 
(Cognitive 
Tool) ที่ผูส้อน
ก าหนดได้แก่     
– Powtoon หาก
ผู้เรียนต้องการ
น าเสนอเป็น
ตัวอักษรและ
ภาพน่ิง 
- Youtube หาก
ผู้เรียนต้องการ
น าเสนอเป็น
ภาพเคลื่อนไหว 
        ผ่านระบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาโดย
บูรณาการ
เครื่องมือทาง
ปัญญา 
(Cognitive 
Tool) 

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ท่ี หัวข้อ  
ขั้นตอนการ

เรียนการสอน 

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการ
สอน 

กิจกรรมการ
เรียน 

แก้ปัญหา  
2. อ่านและท า
ความเข้าใจ 
ข้อเสนอแนะของ
ผู้สอน 
 

 
  

ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชา (ต่อ) 
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ตอนท่ี 3 
วิธีการและเง่ือนไขการใช้รปูแบบการเรียนการสอนอีเลริ์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปญัญาโดย

ใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม 
ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 3.1 วิธีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอเีลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้
การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1. สถานบันการศึกษาที่น ารูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้สอนและ
ผู้เรียนในด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ควรมีการให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติในการใช้ระบบบริหารจัดการรายวิชา เครื่องมือการติดต่อสื่อสาร การส่ง – รับ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้กระดานสนทนาหรือกระดานข่าว และเครื่องมือทางปัญญาประเภทต่างๆ 
รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 
 2. สถาบันการศึกษาที่น ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ ควรมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับการ
ใช้งานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงของผู้เรียนจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงให้แก่ผู้เรียน เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้าเรียนในบทเรียนอีเลิร์นนิงได้ตลอดเวลา 
 
 3.2 เงื่อนไขการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ส าหรับผู้สอน 
 1.  ผู้สอนมีความเช่ียวชาญในเนื้อหา และมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักโดยมี
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ เทคโนโลยี เนื้อหา สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้และระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1. ข้ันเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง 2. ข้ันปฐมนิเทศ 
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3. ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 4. ข้ันวัดประเมินผล โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิง 5 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันที่ 1ก าหนดปัญหา ข้ันที่ 2 ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา ข้ันที่ 3 
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหา ข้ันที่ 5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  

 2.  ผู้สอนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และ
การใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

 3.  ผู้สอนต้องเตรียมสถานการณ์ปัญหารวมทัง้กิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา
ที่ท าการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาและทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและกระตุ้นการท างานเป็นทีมของผู้เรียน 

 4. ผู้สอนเตรียมผู้เรียนโดยการจัดกลุ่มรวมทั้งเตรียมผู้เรียนในวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน  
 5. ผู้สอนควรมีการวัดและประเมินผลระหว่างการท ากิจกรรมของผู้เรียน เพื่อได้ทราบถึง

การพัฒนาการต่างๆของผู้เรียน เช่น ทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะการคิดต่างๆ 
 
 ส าหรับผู้เรียน 
 1.  ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ และฝึกใช้เครื่องมือในการสื่อสาร                              

บนอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 
 2.  ผู้เรียนท าความเข้าใจในเนื้อหา รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา และการด าเนินการเรยีนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและการเรียนแบบใชปัญหาเป็นหลัก 

 3.  ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่ผู้สอน
ยกตัวอย่างและสามารถน าไปสู่การน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเหลา่น้ันได้ กิจกรรมนี้เป็นการสง่เสรมิ
การคิดข้ันสูงให้กับนักศึกษา    

 4.  ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการระดมสมองกับเพื่อน
ในกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมได้ 

 
ข้อจ ากัดในการใช้รูปแบบ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน

ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักใช้กับวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 2.  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน

ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.  รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน

ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักใช้เพื่อเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 



บทท่ี 6 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

1. วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษา
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 1. สร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษา  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2. ศึกษาคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
  3. ศึกษาคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 4. ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน    
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
  
ค าถามการวิจัย 
 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษา         
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาข้ึนมีองค์ประกอบและข้ันตอนอย่างไร  
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2. คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพิ่มข้ึนหรือไม่ 

3. คะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน     
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมอืทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 

1. องค์ประกอบและข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก มีความเหมาะสมในระดับมาก 

2. คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. คะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน     
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ทักษะการท างานเป็นทีมของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง
ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1 อาจารย์ นักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญด้าน
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้านเนื้อหา ด้านวิธีสอน ด้านการคิด 

 1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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2. กลุ่มตัวอย่าง 
 2.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการประกอบไปด้วย 

2.1.1 อาจารย์ นักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จ านวน 5 ท่าน ที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาหรือท าผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  5 ปี ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่ม

อย่างง่าย (Simple random sampling) 

  2.1.2 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ที่ท าหน้าที่จัดการ

เรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งได้มา

โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 

 2.1.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิในการรบัรองรูปแบบ จ านวน 5 ท่าน ที่ท าหน้าที่

จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือท าผลงานวิชาการในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสร้างทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
 

3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 
เนื้ อหาที่ ใ ช้ ในการ วิจัยครั้ งนี้ เป็นเนื้ อหาสาระในหลักสูตรระดับปริญญาตรี               

คณะครุศาสตร์ หมวดวิชาชีพครูบังคับ รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
จ านวน 3 หน่วยกิต 4 คาบ/สัปดาห์  
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4. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 
4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณา

การเครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสรา้งทักษะการคิดและ
การท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4.2 ตัวแปรตาม  
4.2.1 คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
4.2.2 คะแนนทักษะการคิดแก้ปญัหา 
4.2.3 ทักษะการท างานเป็นทีม 
 

5. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 10 สัปดาห์ 
 
การด าเนนิการวิจัย 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอนอเีลริ์นนิงทีบู่รณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักกับกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนท่ี 4 การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

  1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปได้ดังนี้ 
 
 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลริน์นิงที่บรูณาการเครื่องมือทางปญัญาโดยใช้
การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก มีองค์ประกอบได้แก่ เทคโนโลยี เนื้อหา สภาพแวดล้อมการใช้
งาน และระบบบริหารจดัการเรยีนรู้  ในด้านของการเรียนการสอนอีเลิรน์นิงที่บรูณาการเครือ่งมอืทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันเตรียมการเรียน   
อีเลิร์นนิง ข้ันปฐมนิเทศ ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และข้ันวัดประเมินผล โดย
ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงมี  5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา ข้ันที่ 2 ท า
ความเข้าใจประเด็นปัญหา ข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหา และข้ันที่ 
5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ส าหรับความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติใช้จริง ได้แก่ ความ
เหมาะสมด้านองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
ข้ันตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง และความเหมาะสมของเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) 
ที่น ามาบูรณาการกับอีเลริน์นิงในแต่ละข้ันของการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 แปลผลอยู่ใน
ระดับมาก  
 
 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้
การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก พบว่า  
  2.1 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบมีทักษะการท างานเป็นทีมในการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
พบว่า นักศึกษามีทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.44 , S.D. = 0.05)  
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2.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณา
การเครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลักภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.62 , S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 
เช่นเดียวกัน เรียงตามล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ( ̅= 4.70 , S.D. = 0.48)  ด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยรูปแบบฯ  
( ̅= 4.66 , S.D. = 0.49) และด้านการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง ( ̅= 4.54 , S.D. = 0.58) 
ตามล าดับ  
 
 3. ผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรองความเหมาะสมดังนี้ 
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่ใน
ระดับเหมาะสม  กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
แปลผลอยู่ในระดับเหมาะสม และด้านปัจจัยน าออก มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แปลผล
อยู่ในระดับเหมาะสม ในภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่ใน
ระดับเหมาะสม ดังนั้นสามารถสรปุได้ว่า รูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิรน์นิงทีบู่รณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ส าหรับในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
1. รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน

ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักที่พัฒนาข้ึนนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน พบว่ามีความ
เหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอน    
อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมอืทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเป็นหลกัเพือ่เสริมสร้าง
ทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้พัฒนาข้ึนอย่าง
เป็นระบบมีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและศึกษาความต้องการ สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) และหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดและการท างานเป็นทีม รวมถึงได้สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและ
หลักการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบร่วมกับกระบวนการ วิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ซึ่งองค์ประกอบของของรูปแบบการเรียนการสอน  ได้แก่ 
เทคโนโลยี เนื้อหา สภาพแวดล้อมการใช้งานและระบบบริหารจัดการเรียนรู้  หากต้องการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนนี้ให้มีประประสิทธิภาพสูงสุดจะขาดองค์ประกอบใดไปไม่ได้เพราะองค์ประกอบ
ทั้งหมดที่กล่าวมามีความส าคัญและท าหน้าที่แตกต่างกันไป โดยแต่ละองค์ประกอบสามารถอภิปราย
ได้ ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 เทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีนั้นสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วย

เครื่องมือที่หลากหลายน ามาใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการเครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool) เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive Tool) ที่บูรณาการกับการเรยีนการสอนอีเลริ์นนิงนั้นมคีวามหลากหลายโดยเปน็เครือ่งมอื
ที่ตอบสนองความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้และใช้ในการสนับสนุน
การเรียนรู้กิจกรรมของผู้เรียนในแต่ละข้ัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้เรียนระดมสมอง การน าเสนอผลงาน 
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การประเมิน การรายงานผล ติดตามความก้าวหน้าให้ผู้เรียนได้แสดงความเห็น เครื่องมือทางปัญญา 
(Cognitive tools) ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงนั้น สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1.1 เครื่องมือทางปัญญาเพื่อการน าเสนอ เช่น Youtube, Powtoon, Prezi 
1.2 เครื่องมือทางปัญญาเพื่อการระดมสมองและท างานร่วมกัน เช่น Google Docs, 

Mindmeister, Padlet 
1.3 เครื่องมือทางปัญญาเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น Facebook, LINE, Hangout 
 
องค์ประกอบที่ 2 คือ เนื้อหา โดยผู้วิจัยประยุกต์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาวิชาและประยุกต์เพื่อให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งเนื้อหารายวิชาใยการ
วิจัยครั้งนี้ คือวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยมีการก าหนดกิจกรรมและ
สถานการณ์ปัญหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมทั้งการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ เป็นการ
ก าหนดการประเมินผลการเรียนในระบบอีเลิร์นนิง ซึ่งสอดคล้องกับ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2543)      
ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่ปรากฏในเอกสาร 
ข่าวสาร ค าพูดหรือภาพ ท าให้ทราบโครงสร้างและขอบเขตเนื้อหาอย่างละเอียด รวมทั้งท าให้ผู้สอน
เห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในแต่ละช่วงเวลาที่ท าการวิเคราะห์ด้วย ผู้สอนต้องท าความเข้าใจกับ
เนื้อหาสาระเพื่อก าหนดให้ชัดเจนว่าจะใหผู้้เรียน เรียนเนื้อหาอะไรบ้าง เรียนอะไรก่อนอะไรหลงั ไม่ให้
สิ่งที่ต้องเรียนนั้นมากหรือน้อยเกินไป ยากหรือง่ายเกินไป  

 
องค์ประกอบที่ 3 คือ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในที่นี้จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองมียุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ ดริสคอล (Driscoll 2002) 
กล่าวว่าการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือกับกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเอง ช่วยท าให้การจัดการเรียน
การสอนน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เกยล์และจาย (Gayle & Jay 1998) ได้ศึกษาการใช้เว็บสนับสนุนการ
เรียนการสอนพบว่าการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันช่วยสนับสนุนนักศึกษาในการใช้ทักษะการตัดสินใจมาก
ข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 4 คือ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management 

System)  ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการบทเรียน เนื้อหาหลักสูตร บทบาทผู้เรียนและผู้สอน รูปแบบ
บทเรียนและการประเมินผลการเรียน เครื่องมือที่ใช้ วิธีปฏิสัมพันธ์บนอีเลิร์นนิง ซึ่งมีรูปแบบทั้งการ
เรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning)  และการเรียนการสอนแบบ
ประสานเวลา (Synchronous Learning) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรพล บุญลือ (2550)     
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ที่กล่าวว่า ระบบบริหารการเรียนจะท าหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางการเรียนตั้งแต่ผู้เรียนเริ่ม
ลงทะเบียนเรียน โดยจะท าการจัดเตรียมหลักสูตร บทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และน าส่งเนื้อหา
บทเรียนไปยังผู้เรียน จากนั้นระบบจะท าการติดตาม บันทึก และประเมินความก้าวหน้าพร้อมทั้ง
รายงานผลการเรียนตั้งแต่ผู้เรียนได้เริ่มลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตร จากความส าคัญของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมาท าให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสมบูรณ์สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินตวีร์ 
(คล้ายสังข์) มั่นสกุล (2556) ได้น าเสนอรูปแบบอีเลริ์นนิงแบบผสมผสานศาสตร์การสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ด้วยเครื่องมือทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการสร้างความรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย รูปแบบทั่วไป 1 รูปแบบประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.บทบาทผู้สอน/บทบาท
ผู้เรียนเชิงรุก 2.กิจกรรมด้วยเครื่องมือทางปัญญาและ 3.การประเมินผลในรูปแบบช้ินงานและ
กระบวนการ และ 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1.ข้ันน า 2.ข้ันสอน และ 3.ข้ันสรุป ในขณะที่รูปแบบเฉพาะ
จ านวน 3 รูปแบบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.บทบาทผู้สอน/บทบาทผู้เรียนเชิงรุก 2.
กิจกรรมด้วยเครื่องมือทางปัญญา 3.การผสมผสานศาสตร์การสอน และ 4.การประเมินผลในรูปแบบ
ช้ินงานและกระบวนการ และ 3 ข้ันตอนหลักอันประกอบด้วย 7 ข้ันตอนย่อยที่สอดคล้องกับรูปแบบ
ทั่วไปและปรับเฉพาะตามศาสตร์การสอนแต่ละประเภท โดยศาสตร์การสอน ประกอบด้วย การเรียน
ออนไลน์โดยใช้วิธีการอภิปรายร่วมกันกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนออนไลน์โดยใช้วิธีการเรียน
แบบโครงการเป็นหลักร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนออนไลน์โดยใช้วิธีการแก้ปัญหา
ร่วมกันกับการเรียนรูแ้บบร่วมมอื และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปณิตา วรรณพิรุณ (2555) พบว่า
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1.หลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอน 2.วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 3.กระบวนการเรียนการสอน และ 4.
การวัดและประเมินผล โดยกระบวนการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 1.ข้ันการ
เตรียมการก่อนการเรียนการสอน 2.ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิรน์นิงที่บรูณาการ

เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหาโดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาในการ
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาในการน าเสนอสถานการณ์ปัญหา (Scenario) ระบบอีเลิร์นนิงและ
เครื่องมือทางปัญญาจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจได้เป็นอย่างดีจากการน าเสนอด้วยเนื้อหา ภาพ 
เสียง ในรูปแบบต่างๆ การน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแบบอิเลกทรอนิกส์ของนักศึกษาจะกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและเนื่องด้วยปัจจุบันพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยส่วน
ใหญ่มี “ความต้านทานต่อข้อมูลค่อนข้างต่ า” กล่าวคือ มัก “เช่ือ” “ไลค์” และ “แชร์” ต่อกันไปโดย
ปราศจากการการคิดไตร่ตรองหรือการตรวจสอบความถูกต้อง ท าให้เกิดความเสียหายตามมาอย่าง
มาก ในโลกที่แคบลงเพราะมวลข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ใช้ต้องให้เวลากับการคิดวิเคราะห์
ก่อนการสื่อสาร แต่ในอีกด้านหนึ่งพลังของมวลข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็อาจสร้างความบรรเจิด ให้
เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจ ากัดเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการบรรยายของรอง
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กล่าวว่า อาชีพ
ในปัจจุบันน้ีจะเกี่ยวกับสังคมดิจิทัลเกือบตลอดเวลา ในยุคนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนที่สามารถศึกษาหา
ความรู้ได้อย่างไร้ขอบเขตและสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้ทั่วโลก ในอนาคตคนที่สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่จนกระทั่งได้องค์ความรู้ใหม่ จะกลายเป็นอาชีพใหม่ที่มีราคาแพงมาก เรียกว่า Data 
Scientist (นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลดิบ) ซึ่ง สุรพล บุญลือ (2550) ได้กล่าวว่าการก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มใน
การเรียนหรือเรียกได้ว่าเป็นการเรียนในลักษณะรุกหรือเริ่มในการเรียน (Active Learner) ซึ่งจะ
แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนปกติที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งผู้เรียนจะอยู่ในลักษณะของ
การรับ (Passive Learner) ในการเรียนการสอนในลักษณะนี้ เนื้อหาบางลักษณะก็เป็นส่วนส าคัญใน
การใช้วิธีการสอนแบบนี้ 

 
จากนั้นข้ันที่ 2 ผู้เรียนร่วมกันท าความเข้าใจประเด็นปัญหา สมาชิกในกลุ่มท าความ

เข้าใจประเด็นปัญหาร่วนกันว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ปัญหาที่ผู้สอนเสนอนั้นคืออะไร โดยใช้
เครื่องมือทางปัญญาที่ส่งเสริมให้เกิดการระดมสมองและท างานร่วมกัน  

 
จากนั้นจึงด าเนินการข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันน้ีนักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกัน

ค้นหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยมีล าดับการท างานร่วมกันดังนี้ 1.ข้อมูลที่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้ค้นหามานั้นมี
ข้อมูลอะไรบ้าง โดยทุกคนต้องใช้เครื่องมือทางปัญญาในการรวบรวมข้อมูล หลังจากที่ได้รวบรวม
ข้อมูลจากทุกคนเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการล าดับถัดไป คือ 2.วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาในการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นให้
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คัดลอกที่อยู่ของเครื่องมือทางปัญญาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมายังกระดานสนทนาตามกระทู้ที่
ผู้สอนได้สร้างไว้ส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละกลุ่ม  

 
เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงด าเนินการข้ันตอนไป คือ ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหา โดย

สมาชิกในกลุ่มร่วมกันระดมสมองเพื่อเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยทุกคนต้องตัดสินใจ
เลือกใช้เครื่องมือทางปัญญาในการระดมสมองและตัวแทนกลุ่มต้องท าการเก็บหลักฐานในการระดม
สมองไว้ด้วยทุกครั้ง โดยนักศึกษาต้องมีการท างานเป็นทีมเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา
ร่วมกัน หรือมองถึงเป้าหมายร่วมกัน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทีมเป็นหลัก ดังนั้นในการค้นหา
แนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนน้ัน ทีมจึงต้องไม่ปิดบังกันเรื่องของความรู้ แนวคิด 
วิธีการที่ตนเองค้นพบ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาหนทางและวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนาวนิตย์ สงคราม (2553) ได้กล่าวถึงว่า ทีม
แตกต่างจากกลุ่ม ทีมเกิดจากบุคคลที่มีความไว้วางใจ สนิทสนม เช่ือใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทีม
จึงเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้ใจเมื่อมีอะไรเกิดข้ึนก็จะไม่ปิดบังกันและเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนย่อมแนะน า
และให้อภัยกัน เพราะหากผู้เรียนแต่ละคนในทีมไม่ไว้วางใจกัน ไม่สนิทสนมกันและปิดบังความรู้ที่มี
ต่อกันก็จะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ย่อมท าให้นวัตกรรมเกิดได้ยาก ซึ่ง  Michaelse (1994) ได้
กล่าวว่าสมาชิกในทีมต้องอยู่ทีมเดียวกันตลอดจนจบภาคเรียน ไม่เปลี่ยนกลุ่มใหม่จะท าให้ทีมเกิดการ
พัฒนา มีความเช่ือมมั่น สื่อสารกันอย่างเปิดเผยมากข้ึน และจะส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่ม  

 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเตรียมน าเสนอเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาในข้ันตอนถัดไป คือ 

ข้ันที่ 5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาในการน าเสนอและให้คัดลอกที่อยู่
ของเครื่องมือทางปัญญาที่น าเสนอแนวทางแก้ปัญหามายังกระดานสนทนาที่ผู้สอนได้สร้างไว้  โดย
นักศึกษาจะช่วยกันสรุปผลการวิเคราะห์จากการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของสถานการณ์
ปัญหาให้เพื่อนๆ และผู้สอนได้ทราบถึงการท างานและแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว  จากนั้นผู้สอน
จะท าการประเมินโดยดูผลงาน หรือช้ินงานของทีม และสุดท้ายผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ปัญหาของผู้เรียนในแต่ละทีมร่วมกัน โดยผู้สอนควรมีการก าหนดช่วงเวลาในการ
ประเมิน เพื่อเป็นการประเมินระหว่างกระบวนการต่างๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายและเพื่อใหผู้เ้รยีนได้
ร่วมกันวางแผนกับสมาชิกในทีมว่าต้องด าเนินการแต่ละข้ันตอน ใช้เวลาเท่าไรและด าเนินการอย่างไร
บ้าง โดยสุรพล บุญลือ (2550) ได้กล่าวว่าการก าหนดช่วงเวลาการทดสอบเป็นองค์ประกอบย่อยที่ใช้
ส าหรับตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ก่อนที่ผู้เรียนจะไปท ากิจกรรมหรือได้รับมอบหมายงาน การ
ก าหนดช่วงเวลาการทดสอบเป็นการก าหนดการวัดและประเมินผลที่จะมีข้ึน โดยผู้เรียนจะทราบว่า
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เมื่อได้รับมอบหมายจากสมาชิก หรือจากผู้สอนแล้วจะมีการทดสอบ เพื่อประเมินความรู้ในช่วงใด ซึ่ง
การทดสอบจะมีการทดสอบระหว่างการน าเสนอ 
 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 

 
1. เมื่อท าการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง

ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก ปรากฏว่านักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิงฯ มีทักษะการคิด ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
กระบวนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้น ประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอน ซึ่งแต่ละข้ันตอนล้วนมีกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการคิดสูงข้ึนโดยข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา และข้ันที่ 2 ท า
ความเข้าใจประเด็นปัญหา โดยนักศึกษาจะต้องร่วมกันท าความเข้าใจและศึกษาประเด็นปัญหา 
ช่วยกันวิเคราะห์และระบุประเด็นปัญหา จากนั้นช่วยกันอธิบายถึงปัญหาดังกล่าวแบบบรรยายสั้นๆ 
ในกระดานสนทนา จากนั้นจึงด าเนินการข้ันที่ 3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ในข้ันน้ีนักศึกษาจะแสวงหา
ข้อมูล วิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว  และ
นักศึกษาต้องพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู รวมถึงมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเช่ือถือและตรวจสอบ
ได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงด าเนินการข้ันตอนไป คือ ข้ันที่ 4 เลือกแนวทางแก้ปัญหาในข้ันตอนนี้ 
นักศึกษาจะร่วมกันตรวจสอบความเป็นไปได้จากแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ประเมินผลแนวทางการ
แก้ปัญหาเพื่อพิจารณาถึงผลดีผลเสยีของแนวทางการแกป้ัญหาต่างๆ มีการทดสอบสมมติฐานและการ
ท านาย โดยท าการพิจารณาร่วมกันเพื่อสรุปและเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด จากนั้น
ให้แต่ละกลุ่มด าเนินการในข้ันตอนถัดไป คือ ข้ันที่ 5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา โดยนักศึกษาจะ
ช่วยกันสรุปผลการวิเคราะห์จากการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของสถานการณ์ปัญหาให้
เพื่อนๆ และผู้สอนได้ทราบถึงการท างานและแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว  จากนั้นผู้สอนจะท าการ
ประเมินโดยดูผลงาน หรือช้ินงานของทีม และสุดท้ายผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ปัญหาของผู้เรียนในแต่ละทีมร่วมกัน ซึ่งจากกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการในแต่ละข้ันตอน 
ช่วยให้นักศึกษาที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน    อีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงข้ึน ซึ่ง
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สูติเทพ 
ศิริพิพัฒนกุล (2553) ที่พบว่า นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
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เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกันทั้ง  4 กลุ่มมี
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  

 
นอกจากนั้นแล้วแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณเพราะการเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านซึ่งสอดคล้องกับที่ เบเยอร์ 
และคอสตา (Beyer and Costa, 1985) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้
ดังนี้คือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างการเรียนรู้และการร่วมกันเรียนรู้การฝึกเป็น
กลุ่มช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ดีถามค าถามให้คิด ใช้ความคิดระดับสูงหรือค าถามปลายเปิดที่ตอบได้
มากกว่า 1 ค าตอบ เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะถูกกระตุ้นถ้าหากค าถามที่เปิดกว้างให้ตอบไม่
มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว การถามค าถามให้คิดและการกระตุ้นเสริมแรงทางบวกของครู 
นักเรียนกล้าที่จะตอบโดยไม่กลัวผิด ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ให้เวลา
ผู้เรียนคิดอย่างพอเพียงก่อนให้ตอบค าถามหรือแก้ปัญหา เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่ได้เป็น
การคิดที่รวดเร็วหรือคิดได้คล่องแคล่ว รวดเร็วเพราะการตอบที่รวดเร็วไม่ได้เป็นค าตอบที่ถูกต้องและ
ดีที่สุดเสมอไป และสอนให้เกิดการโอนถ่ายโยงการเรียนรู้  ความรู้หรือทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เพราะความรู้หรือทักษะควรจะมีการถ่ายโยงสู่เรื่องอื่นๆ  หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่
สถานการณ์ได้อย่างมีคุณภาพ  

 
ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวท าให้นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยิ่งในปัจจุบันการก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีท าให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมดิจิทัลท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุก
อย่างเนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีโปรแกรมและการใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับคนได้ตลอดเวลาและสามารถประมวลข้อมูลและแสดงผลข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วส่งผลให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด (แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ,2560) หากผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สูงพอ ท าให้
ผู้เรียนอยู่ในสังคมปัจจุบนัได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการคิดที่จ าเป็นและส าคัญที่สุด
ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ เนื่องจากเป็นกระบวนการคิดที่ผ่านการไตร่ตรองและพิจารณาจากข้อมูล 
หลักฐานที่มีอยู่มาเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงถือเป็นพื้นฐานของการคิดทั้งปวง  (สมชาย จันทร์ชาวนา, 
2559) 
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2. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก มีทักษะในการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักนั้น เน้น
ให้ท ากิจกรรมรว่มกันโดยสมาชิกในกลุม่จะช่วยกันเรียนรูเ้พือ่ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละข้ันตอน 
จากกิจกรรมที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะและมี
ความสามารถในการเรียนรู้รว่มกันเปน็ทีมสูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ Johnson and Johnson (1994) ที่
ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันไว้ดังนี้คือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive 
Interdependent) คือการพึ่งพาอาศัยกันของสมาชิกในกลุม่ที่มเีปา้หมายรว่มกัน มีการท างานร่วมกัน
โดยที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการท างานนั้นๆ ทุกคนท าเพื่อเป้าหมายเดียวกันของกลุ่ม
และผลงานของแต่ละคนก็เป็นผลงานของกลุ่ม กลุ่มจะส าเร็จหรือล้มเหลวข้ึนอยู่กับทุกคนถ้ากลุ่ม
ประสบผลส าเร็จทุกคนย่อมประสบผลส าเร็จด้วยถ้ากลุ่มล้มเหลวทุกคนก็ถือว่าล้มเหลวด้วย ทุกคนใน
กลุ่มจะต้องเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับและต้องแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนสามารถเรียนรู้บทเรียนนั้น  
 

3. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณา
การเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อ  
พิวจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุเช่นเดียวกัน โดยนักศึกษาให้
คะแนนด้านกิจกรรมการเรยีนการสอนเปน็ด้านที่มีคะแนนเฉลีย่สูงที่สดุ เพราะว่ารูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเป็นการ
เรียนซึ่งเน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เครื่องมือทาง
ปัญญา (Cognitive Tool) ที่ผู้เรียนสนใจ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้โดยไม่จ ากัดสถานที่ เวลา 
รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งการเรียนรู้ร่วมกันเน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกันในลักษณะกลุ่มโดย
สมาชิกแต่ละกลุ่มจะช่วยกันเรยีนรูเ้พื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่วางไว้ มีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้ 
น าเสนอผลงานและประเมินผลร่วมกนักับผูส้อน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ผา่นกิจกรรมและเครือ่งมอื
ทางปัญญาต่างๆ อย่างมีความสุข นอกจากนั้นทางด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอน 
สอบถามข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ได้ทั้งแบบประสานเวลา
และไม่ประสานเวลา ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้อกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดข้ันสูง และการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยมีผู้สอนเป็น
เพียงผู้ช้ีแนะแนวทาง (Facilitator) ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอีเลริน์นิงที่บรูณาการเครือ่งมอืทางปญัญาโดยใช้การเรยีนร่วมกนัและใช้
ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิตยา สีนาเคน (2551) ได้ศึกษา
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พบว่า นักศึกษาที่ได้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมการสอนผสมผสานมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัยที่เสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.  การน ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงไปใช้ จะต้องมีการปรับปรุงหรือประยุกต์
รูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาน้ันๆ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ต้องการยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ซึ่งข้ันตอนการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของเนื้อหา และระยะเวลาที่
ก าหนด 

2.  ในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบอีเลิร์นนิงเต็ม
รูปแบบ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านต่างๆ  ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญเช่นทักษะ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้งานในระบบสนับสนุน
การเรียน (Learning Management System) ซึ่งหากผู้เรียนขาดทักษะในการใช้งานหรือไม่เข้าใจใน
ค าสั่งของกิจกรรมแต่ละข้ันตอน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการเรียนได้ 

3. ควรเตรียมความพร้อมผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางปัญญาในแต่ละประเภทเพื่อให้
ผู้เรียนได้เลือกใช้เครื่องมือทางปัญญาที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้หากผู้เรียนได้ท า
การเลือกใช้เครื่องมือทางปัญญาตามสนใจของตนเอง จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสุขและความสนุกใน
การเรียน ส่งผลให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 

4. ผู้ที่จะน ารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงไปใช้จะต้องมีความเช่ียวชาญในการใช้งาน
เครื่องมือทางปัญญาประเภทต่างๆ และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนอีเลิร์นนิงให้ประสบความส าเร็จ เช่น 
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2. ควรศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมอีเลิร์นนิงในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนโดยใช้
กรณีศึกษา  

3. ควรศึกษาผลทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนอีเลิร์นนิง 
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรยีน

ร่วมกันและใช้ปญัหาเปน็หลักเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเปน็ทีม 
ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
1. ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง   กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
      คณะครุศาสตร ์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.สริิสวัสช์ ทองก้านเหลือง  กลุ่มวิชาวิจัยและวัดประเมินผล 
      คณะครุศาสตร ์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ผศ.ดร.ราตรี นันทสุคนธ์   กลุ่มวิชาวิจัยและวัดประเมินผล 
      คณะครุศาสตร ์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
2. ผู้เชี่ยวชาญดา้นการเรียนการสอนและการเรียนร่วมกัน  
 
 ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
      คณะครุศาสตร ์
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์    ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

 รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
      คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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3. ผู้เชี่ยวชาญดา้นการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิง 
 
 รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ   ภาควิชาส่งเสรมิและนเิทศศาสตร์เกษตร 
      คณะเกษตร 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
 รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข ์   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ   ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี 
 ผศ.ดร.สรัญญา เช้ือทอง   ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
 ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธ์ิ   คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ   คณะศึกษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี 
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4. ผู้เชี่ยวชาญประเมินรับรองรูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญา
โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม 
ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข   ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ผศ.ดร.สุรพล  บุญลือ   ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี 

รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ   ภาควิชาส่งเสรมิและนเิทศศาสตร์เกษตร 
      คณะเกษตร 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
 
   
  
        
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ 
แบบประเมินความคิดเห็นส าหรับผูเ้ช่ียวชาญในด้านต่างๆ ต่อรูปแบบ 
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หัวข้อวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้
การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษา  ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนอเีลริ์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้
การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็น
ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง หมายถึง การเรียนการสอนผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต
เต็มรปูแบบโดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู ้ (Learning Management System : LMS) โดยที่
ผู้สอนสามารถน าเนื้อหา สื่อการสอนอเิลกทรอนิกส์รปูแบบต่างๆ กิจกรรมการเรียนการสอน ข่าว
ประกาศและระบบทดสอบกอ่น-หลงัเรียนได้ตามต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์ใหผู้้เรียนสามารถเรียนรู้
โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tool) หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาความคิดของ
คน ซึ่งพัฒนาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาให้สอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อตอบ สนองความต้องการของบุคคลที่จะสร้างองค์ความรู้หรือกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญา 

โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม                  
ของนักศึกษาครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

(ส าหรับผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจัดการเรยีนการสอนแบบร่วมกัน Collaborative Learning) 
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นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1. ช่ือ – นามสกลุ ผู้ใหส้ัมภาษณ์............................................................................................. 

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด ❑ ปริญญาโท ❑ ปรญิญาเอก ❑ อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ................. 
3. สาขาวิชาที่จบการศึกษา (สูงสุด).......................................................................................... 
4. ต าแหน่ง.......................................................................................................................... ...... 
6. ประสบการณ์การท างาน................................ป ี
7. ความรู้ความสามารถ/ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ................................... 

 8. วันที่สัมภาษณ์......................................สถานที่สัมภาษณ์..................................................... 
 
 
 

 1. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรียนสอนอีเลิร์นนิงควรมีขัน้ตอนกระบวนการด าเนินงาน
อย่างไร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ข้ันน า
............................................................................................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ..................... 
ข้ันสอน
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................... 
.................................................................................................................................................. 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที ่2 ประเด็นในการสัมภาษณ์ 
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ข้ันสรุป
............................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ..................................... 

 2. ท่านคิดว่าเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ประเภทใด ทีผู่้เรยีนใช้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
กันบ่อยครัง้ทีสุ่ด 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ..................... 
 3. การประเมินผลในการจัดกาเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ท่านใช้วิธีใดบ้างในการประเมิน 

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

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

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

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

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

4. ปัญหาทีท่่านพบในการการสอนอีเลิร์นนิงแบบใช้ปัญหาเป็นหลักมีอะไรบ้าง และมีวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างไร 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ..................... 
นางพิชามญช์ุ สุรียพรรณ (ผู้วิจัย) 

นักศึกษาระดับปรญิญาเอก 
สาขาหลกัสูตรและการสอน  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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แบบประเมนิความคิดเห็นส าหรบัผู้เชี่ยวชาญในดา้นต่างๆ  
ต่อรูปแบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมอืทางปัญญา 

โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลักเพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิด 
และการท างานเปน็ทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 

 

 

********************************************* 

ชื่อผู้ประเมินรูปแบบ …………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน …………………………………………………………………………………………………… 
 

ค าแนะน าการประเมินความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นนิงท่ีบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการคิดและการท างานเป็นทีม ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. การประเมินรูปแบบ หมายถึง การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่
บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
คิดและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. โปรดประเมินรูปแบบตามระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
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ข้อค าถาม 
 

ระดับการประเมนิ 

เหมาะ
สมน้อย
ท่ีสุด 

เหมาะ  
สมน้อย 

เหมาะ
สม  
ปาน
กลาง 

เหมาะ
สมมาก 

เหมาะ
สมมาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบฯ 
1. หลักการของรูปแบบฯ      
2. วัตถุประสงค์ของรปูแบบฯ      
3. กระบวนการเรียนการสอน      
4. การวัดและประเมินผล      
ด้านขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
1. ข้ันเตรียมการเรียนการสอนอเีลริ์นนิง      
2. ข้ันปฐมนิเทศ      
3. ข้ันการเรียนการสอน แบ่งเป็น 
    3.1 ข้ันก าหนดปัญหา      
    3.2  ข้ันท าความเข้าใจประเด็นปญัหา      
    3.3 ข้ันรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล      
    3.4 ข้ันเลือกแนวทางแก้ปญัหา      
    3.5 ข้ันน าเสนอแนวทางแกป้ัญหา      
3. ช้ันการวัดและประเมินผล      
ด้านเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tools) ท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอนของการเรยีนการสอน      
อีเลิร์นนิง 
    1. ข้ันก าหนดปัญหา 
         Prezi      
         Powtoon      
         Youtube 
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ข้อค าถาม 
 

ระดับการประเมนิ 

เหมาะ
สมน้อย
ท่ีสุด 

เหมาะ  
สมน้อย 

เหมาะ
สม  
ปาน
กลาง 

เหมาะ
สมมาก 

เหมาะ
สมมาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 
    2.  ข้ันท าความเข้าใจประเด็นปญัหา 
         Facebook      
         Google Docs      
         Youtube      
    3. ข้ันรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
         Facebook      
         Google Docs      
         LINE      
         X-mind      
         Mindmeister      
    4. ข้ันเลือกแนวทางแก้ปญัหา 
         Facebook      
         Google Docs      
    5. ข้ันน าเสนอแนวทางแกป้ัญหา 
         YouTube      
         Powtoon      
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนรว่มกันและใช้ปัญหาเปน็หลกัเพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีมของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยขอขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสูง 
ท่ีกรุณาให้ข้อมลูและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยครั้งน้ี 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรปูแบบการเรียนการสอนอีเลริ์นนิงที่บรูณาการเครื่องมือทางปญัญา 

โดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด 
และการท างานเป็นทมีของนักศึกษาครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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แผนการเรียนรู้ท่ี 1           
รายวิชา ETC0401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
เรื่อง เตรียมการเรียนอีเลิร์นนิง     เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2559 
ผู้สอน อาจารย์พิชามญช์ุ สุรียพรรณ    สัปดาห์ท่ี 1 
 
สาระส าคัญ 

การเตรียมการเรียนอีเลิร์นนิงเป็นการแนะน ากิจกรรมการเรียนแบบอีเลิร์นนิง โดยใช้
ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลักรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  pichamon.sru.ac.th 
และให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือบนระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) และเครื่องมือ
ทางปัญญาต่างๆ ได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนสามารถทราบขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงโดยใช้ระบบ
บริหารการจัดการเรยีนรู ้(LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือทางปญัญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหา
เป็นหลัก 

2. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือบนระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) และ
เครื่องมือทางปัญญาต่างๆ ได้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. การใช้เครื่องมือบนระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) pichamon.sru.ac.th 
2. ข้ันตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงโดยใช้ระบบบริหารการจัดการ 

เรียนรู้ (LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก 
3. เนื้อหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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กิจกรรมการเรียนรู ้

ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

1 
 

เตรียม 
การเรียน 
อีเลิร์
นนิง 

1. เอกสาร
คู่มือการใช้
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางการศึกษา 
2.ระบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางการศึกษา 
3. Slide 
เนื้อหาด้วย
โปรแกรม 
Power Point 
/ วีดีโอ 
4. LCD  
Projector 
 

  
Google 

Docs 

  

Powtoon 

   
Prezi 

 
Faceboo

k Group 

  
LINE 

Mindmei
ster   

  

Kahoot 

  

PingPong 

         

Socrative 

  

ขั้นเตรียมการ
เรียนอีเลิร์นนิง 
1. แนะน า
กิจกรรมการ
เรียนแบบอเีลริ์
นนิงโดยใช้
ระบบบริหาร
การจัดการ
เรียนรู้ (LMS) ที่
บูรณาการ
เครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้
การเรียน
ร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็นหลกั
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
pichamon.sru
.ac.th    เวลา 
20 นาที 
2. แบ่งกลุม่
ผู้เรียน คละกัน
กลุ่มละ 5 คน 

 
 
1. ฟังและท า
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกจิกรรม
การเรียนแบบอี
เลริ์นนิงโดยใช้
ระบบบริหารการ
จัดการเรียนรู้ 
(LMS)ที่บรูณา
การเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การ
เรียนร่วมกันและ
ใช้ปัญหาเป็นหลัก
รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
 
 
 
2. เข้ากลุ่มตามที่
ก าหนดเพือ่
เตรียมพร้อมใน
การท ากจิกรรม
กลุ่ม 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

Youtube 

 
Padlet 

(ตามที่
ผู้เช่ียวชาญได้ให้
ค าแนะน าและ
ตามทฤษฎีการ
เรียนการสอน
แบบใช้ปัญหา
เป็นหลัก) โดย
จัดล าดับตาม
เกรดเฉลี่ย จาก
มากไปน้อยเพื่อ
จัดเข้ากลุ่มแบบ
คละกันจาก
ผู้เรียนทั้งหมด 
33 คน ได้
ทั้งหมด 8 กลุ่ม 
เวลา 10 นาที 
3. อธิบาย
บทบาทหน้าที่
สมาชิก ในกลมุ่
เพื่อฝกึการ
เรียนรู้เป็นทีม 
(Team 
Learning) และ
ข้ันตอนการ
เรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลกั 
(Problem- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ฟังบทบาท
หน้าที่ของแตล่ะ
คนที่รับผิดชอบ 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

Based 
Learning) เวลา 
20 นาท ี
4. ผู้สอนสาธิต
การใช้งาน
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา  
pichamon.sru
.ac.th     
60 นาท ี
5. แนะน า
เครื่องมือทาง
ปัญญา 
(Cognitive 
Tool) ที่ใช้ใน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน   
60  นาที 
6. เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม
ผ่านทางระบบ
บรหิารจัดการ

 
 
 
4. สมัครเป็น
สมาชิกของระบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา และ
ปรับแก้ข้อมลู
ส่วนตัว 
 
 
5. ให้ผู้เรียน
ทดลองใช้ 
เครื่องมือทาง
ปัญญาต่างๆ  
 
 
 
 
6. ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยเกี่ยวกบั
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้

http://www.ajpichamon.com/
http://www.ajpichamon.com/
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

เรียนรู้และ
เครื่องมือทาง
ปัญญาต่างๆ 10 
นาที 

รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา และ
การจัดการเรียน
การสอน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ประมวลการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2. ระบบการจัดการเรียนรู้ LMS  วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
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วัดและประเมินผล   
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด 
ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามความสนใจ                 
กลุ่มละ 3-5 คน  

การเข้ากลุ่ม  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือบน
ระบบการจัดการเรียนการ
สอน               ( LMS) ได ้

การแนะน าตัวในกระดานสนทนา แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 

ผู้เรียนสามารถอธิบายข้ันตอน           
วิธีการจัดการเรียนการสอน 

การตอบ ค าถาม แสดงความ
คิดเห็น 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 

ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ
ทางปญัญา 

การตอบ ค าถาม แสดงความ
คิดเห็น 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
( รายบุคคล ) 

กลุ่มเรียน.......................................................จ านวน...................คน 
สังเกตพฤติกรรม วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ....................... 

 
 

เลขที ่
 

ชื่อ-สกุล 
พฤติกรรม  

รวม 
(20) 

มีส่วน
ร่วม/และ

แสดง
ความ
คิดเห็น 

(4) 

สามารถใช้
เครื่องมือบน
ระบบการ

จัดการเรียน
การสอน               
( LMS) 

(4) 

สามารถ
อธิบาย
ขั้นตอน           

วิธีการจัดการ
เรียนการสอน 

(4) 

สามารถ
ใช้

เครื่องมือ
ทาง

ปัญญา
(4) 

       
       
       
       
       
       
       
       



289 
 

บันทึกผลพฤติกรรมการเรียนรู ้
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ......................... 
         

 
ผู้บันทึก 

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

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรม  มีดังนี ้
คะแนน  18 - 20 ดีมาก 
คะแนน  14 - 17 ดี 
คะแนน  13 - 10 พอใช้ 
คะแนน   0 – 9  ควรปรับปรุง 
 
มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม  คือ 
เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างสม่ าเสมอ 
เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างนอ้ย 
เกณฑ์การให้คะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 
  



290 
 

แผนการเรียนรู้ท่ี  2         
รายวิชา ETC0401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
เรื่อง ปฐมนิเทศ        เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา 2559 
ผู้สอน อาจารยพ์ิชามญช์ุ สุรียพรรณ     สัปดาห์ท่ี 2 
 
สาระส าคัญ 

การปฐมนิเทศนักศึกษาเป็นการวางแผนการเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. ผู้เรียนสามารถทราบแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาจาก ระบบบริหารจัดการเรียนรูร้ายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

2. ผู้เรียนมีความกระตือรอืร้นในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บรูณาการเครื่องมือทาง
ปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปญัหาเป็นหลัก 

 
สาระการเรยีนรู ้

เนื้อหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
 

ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

 
 

ปฐมนิเทศ 
(แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 
2) 
 

 
  

Padlet 
 
         

Socrative 

1. ผู้สอน
มอบหมายให้
ผู้เรียนดาวน์
โหลดประมวล
รายวิชา
นวัตกรรมและ

1. ผู้เรียนดาวน์
โหลดประมวล
รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาจาก 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาจาก 
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 10 
นาที 
2. ผู้สอนสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ก่อน
เรียนโดยให้
ผู้เรียน
ตั้งเป้าหมาย
ทางการเรียน
ผ่านระบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาโดย
บูรณาการ
เครื่องมือทาง
ปัญญา

ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
 
2. ผู้เรียนเข้าร่วม
ใน Padlet เพื่อ
ระบรุายละเอียด
เป้าหมายทางการ
เรียนของตนเอง 
3. ผู้เรียนท าแบบ
วัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
การคิดแก้ปญัหา
ก่อนเรียนผ่าน
เครื่องมือทาง
ปัญญา
(Cognitive 
Tool) คือ 
Socrative 
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ท่ี หัวข้อ  
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

(Cognitive 
Tool) คือ 
Padlet 20 
นาที 
3. ให้ผู้เรียนท า
แบบวัดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
และการคิด
แก้ปัญหาก่อน
เรียน               
80 นาท ี

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ระบบการจัดการเรียนรู้ LMS  วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา    
2. ประมวลรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาจาก ระบบบรหิาร

จัดการเรียนรู้รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
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วัดและประเมินผล   
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ท าแบบวัดการคิดอย่างมี

วิจารณญาณก่อนเรียน 
แบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนเรียน 

การคิดแก้ปญัหาก่อนเรียน        ท าแบบวัดการคิดแกป้ัญหาก่อน
เรียนก่อนเรียน 

แบบวัดการคิดแกป้ัญหา
ก่อนเรียน        
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แผนการเรียนรู้ท่ี 3         
รายวิชา ETC0401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
หน่วยท่ี 1 เรื่อง ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2559 
ผู้สอน อาจารยพ์ิชามญช์ุ สุรียพรรณ     สัปดาห์ท่ี 2 
 
สาระส าคัญ 

การน าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาน ามาใช้
ในการจัดการศึกษา เพื่อท าให้ทราบถึงปัญหาของการศึกษาของไทย และสามารถน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ด้านการศึกษาและแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. ผู้เรียนบอกความหมายเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาได้ 
2. ผู้เรียนสามารถ อธิบายการน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในการจัดการศึกษาได้ 
3. ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาได้ 
4. ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับประเด็นปัญหาได้ 
5. ผู้เรียนเลือกแนวทางในการแกป้ัญหาอย่างหลากหลายได้ 

สาระการเรยีนรู ้
1. สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับขอบข่ายของเทคโนโลยทีางการศึกษา 
2. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ท่ี หัวข้อ  
ขั้นตอนการ

เรียนการสอน 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

3 
 

หน่วยท่ี 
1 
ความหม
ายและ
ขอบข่าย
ของ
เทคโนโล
ยีทาง
การศึกษ
า 

ขั้นที่ 1 
ก าหนด
ปัญหา  
โดยผู้สอนมี
หน้าที่เตรียม
แหล่งการ
เรียนรู้หรือ
แหล่งข้อมูล
ต่างๆ รวมถึง
เตรียม
ประเด็น
ปัญหาและ
กรณีตัวอย่าง 
โดยหัวเรือ่ง
หรือประเด็น
ปัญหา
ดังกล่าวควร
เป็นสิ่งที่
ผู้เรียนสนใจ
และสอดคล้อง
กับ
สถานการณ์
การสอนของ
ผู้สอนเพื่อให้
ความรู้จาก
สภาพจรงิ 
โดยข้ันตอนน้ี 

 
Powtoon  
 
 Prezi 
 
 
Youtube 

1. ผู้สอนเสนอ
ประเด็นปญัหา
เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความ
ท้าทายต่อการ
ค้นหาสาเหตุ
และแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาผ่าน
ระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้
รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาโดย
บูรณาการ
เครื่องมือทาง
ปัญญา
(Cognitive 
Tool) คือ 
Powtoon 
เพื่อใหผู้้เรียน
เข้าใจ
สถานการณ์
ปัญหาได้ง่าย
ยิ่งขึ้น 

ผู้เรียนแต่ละคน 
login เข้าสูร่ะบบ
บรหิารจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
pichamon.sru.a
c.th เพื่อศึกษา
ประเด็นปญัหาที่
ผู้สอนไดเ้สนอไว้ 
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ท่ี หัวข้อ  
ขั้นตอนการ

เรียนการสอน 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

สอดคล้องกบั
ข้ันตอน
เสนอสถา
การณ์ ของ
วิธีการเรียน
แบบร่วมกัน 
(Collaborati
ve Learning)
และเมือ่
ผู้เรียน
สามารถระบุ
ปัญหาได้ นั่น
แสดงถึงว่า 
วิธีการเรียน
ร่วมกันและใช้
ปัญหาเป็น
หลักใน
ข้ันตอนน้ี
ส่งเสริมทกัษะ
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ได้ในข้ันต้น 
 

 
2. ท าหน้าที่
คอยกระตุ้น 
และ ช้ีแนะ
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. ระบบการจัดการเรียนรู้ LMS  วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
2. Slide เนื้อหาด้วยโปรแกรม Powtoon 
3. สถานการณ์ปญัหาเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. ใบงานสถานการณ์ปัญหาที่ 1 

 
วัดและประเมินผล   
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด 
ผู้เรียนอธิบายถึงความหมาย 
และขอบข่ายของเทคโนโลยี
การศึกษา 

การตอบ ค าถาม แสดงความ
คิดเห็น 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียนอธิบายการน าเทคโนโลยี
มาประยกุต์ใช้ในการจัด
การศึกษา 

การตอบ ค าถาม แสดงความ
คิดเห็น 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียนท ากจิกรรมสถานการณ์
ปัญหาที่ 1 

การตอบค าถามจากใบงาน
สถานการณ์ปญัหาที่ 1 
 

แบบประเมินใบงานสถานการณ์
ปัญหาที่ 1 
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สถานการณป์ัญหาเกี่ยวกับความหมายและขอบขา่ยของเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหผู้้เรียนความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกบัขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

2. เพื่อใหผู้้เรียนสามารถท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาได้ 

3. เพื่อใหผู้้เรียนสามารถวินิจฉัยปญัหาและบอกปญัหาทีเ่กิดข้ึนสถานการณ์ปญัหาได้ 

4. เพื่อใหผู้้เรียนแสวงหาทางเลอืกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายได้ 

 
แอบส่องห้องเรียน พระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ปกรณ์ สปุินานนท์ อาจารยป์ระจ า ม.

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา : Blog ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในเรือ่งงาน Training & Education  Permalink : 
http://www.oknation.net/blog/learning 
  

เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนให้มีชีวิต คือการเช่ือมต่อ (Connect) ระหว่างครูกับศิษย์ 
เพื่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้และสลายก าแพง (barrier) ที่กั้นขวางให้เหลือน้อยที่สุด จิต
ศึกษา ที่เน้นปัญญาภายใน (สนใจอ่าน คลิกที่นี่) จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ครูต้องให้ความรักก่อนให้ความรู้ 
ส าหรับการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่การเช่ือมต่อใจระหว่างครูกับศิษย์ย่อมเป็นเรื่องยากเพราะขนาด
ของห้องและผู้เรียนมีจ านวนมากกว่าห้องเรียนขนาดเล็กแต่ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ในวิชา Gen 241 (Beauty of Life) โดย อาจารย์สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ (อ.ป๊อบ) เป็น
ประธานรายวิชา มีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียนกว่า 300 คน/ห้อง แต่ยังคงใช้ Activity-Based 
Learning  แบบแหกกฎห้องเรียนแบบบรรยาย (Lecture) การเช่ือมต่อใจจึงต้องเริ่มจากการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษากว่า 300 คน ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายการน า
เทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพราะหากผู้สอนสื่อสาร
แบบทางเดียว (One way Communication) ผู้เรียนก็ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ พวกเราลองหาวิธี
ช่วยอาจารย์ป๊อบประสานกนักับเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการจดัการเรียนรูสู้งสุดเพราะใน
ปัจจุบันมีเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยมากมายข้ึนอยู่กับผู้สอนว่าจะน ามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร
เพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกศิษย์ของเรา 
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ใบงานสถานการณป์ัญหาท่ี 1 

สถานการณป์ัญหาเกี่ยวกับความหมายและขอบขา่ยของเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ค าชี้แจง อ่านและท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาข้างต้น และช่วยกันก าหนดปัญหาและท าความ

เข้าใจประเด็นปัญหาดังกล่าว 

1. ท าความเข้าใจประเด็นปัญหาจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว โดย

ให้แต่ละกลุ่มท าความเข้าใจประเด็นปัญหา โดยใช้แหล่งเรียนรู้และเครื่องมือทางปัญญาต่างๆ ใน

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว 

2. แต่ละกลุ่ม ระดมสมอง เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา

ดังกล่าว และเลือกแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้แหล่งเรียนรู้และเครื่องมือทางปัญญาต่างๆ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
( รายบุคคล ) 

ชั้นปี.......................................................จ านวน...................คน 
สังเกตพฤติกรรมตั้งแต่วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ....................... 

 
 

เลขท่ี 
 

ชื่อ-สกุล 
พฤติกรรม  

รวม 
(20) 

มีส่วนร่วม/
และแสดง

ความ
คิดเห็น 

(4) 

แก้ไขปัญหา  
ท างานให้
ส าเร็จ 
(4) 

สามารถใช้
เครื่องมือบน
ระบบการ

จัดการเรียนการ
สอน               

( LMS) 
 (4) 

สามารถใช้
เครื่องมือ

ทางปัญญา
(4) 

ช่วยเหลือ
สมาชิก 
ในกลุ่ม   
ไม่นิ่ง                
ดูดาย 
(4) 
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บันทึกผลพฤติกรรมการเรียนรู ้
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ......................... 
         
         ผู้บันทึก 

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

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรม  มีดังนี ้
 คะแนน  18 - 20 ดีมาก 
 คะแนน  14 - 17 ดี 
 คะแนน  13 - 10 พอใช้ 
 คะแนน   0 – 9  ควรปรับปรุง 
 
มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม  คือ 
เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน  เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน  เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างสม่ าเสมอ 
เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน  เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างนอ้ย 
เกณฑ์การให้คะแนน  1  คะแนน  เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 

 (ใช้ส าหรับประเมนิตนเอง/ ประเมินโดยเพ่ือน/ ประเมินโดยผู้สอน) 
 

ครั้งท่ี .................................................. 

 
     ลงช่ือ …………………………....... ผู้ประเมิน 

             …../ ……../ …… 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
 

ชื่อ   -   สกุล 
 

ความมีน้ าใจ /
ช่วยเหลือ

เพื่อน 
( 4 ) 

รับผิดชอบใน
การท างาน

อย่างเอาใจใส่ 
( 4 ) 

แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น
กับสมาชิก
และผู้สอน

อย่าง
สม่ าเสมอ 

( 4 ) 

รับฟังความ
คิดเห็นกับ
สมาชิกและ

ผู้สอน 
( 4 ) 

การมีส่วน
ร่วมในการ
ท ากิจกรรม

กลุ่ม 
( 4 ) 

รวม 
20 
 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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เกณฑ์การให้คะแนน     เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ดีมาก         =     4       คะแนน  ช่วงคะแนน             ระดบัคุณภาพ  
ดี              =     3       คะแนน  15 - 20   ดี 
ปานกลาง    =     2       คะแนน  7 - 14            พอใช้ 
ปรับปรงุ      =    1       คะแนน  1 - 6            ปรบัปรุง 
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แผนการเรียนรู้ท่ี  4          
รายวิชา ETC0401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
หน่วยท่ี 1 เรื่อง ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่  1        ปีการศึกษา 2559 
ผู้สอน อาจารยพ์ิชามญช์ุ สุรียพรรณ     สัปดาห์ท่ี 2 
 
สาระส าคัญ 

การน าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเทคโนโลยทีางการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาน ามา
แก้ปัญหาของการศึกษาของไทยและสามารถน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษาได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ผู้เรียนสามารถน าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเทคโนโลยทีางการศึกษาและนวัตกรรม
การศึกษามาแก้ปญัหาที่ดีทีสุ่ดและเหมาะสมทีสุ่ดได้ 
สาระการเรยีนรู ้

1. แสวงหาทางเลอืกในการแก้ปญัหา 
2. พิจารณาถึงผลดผีลเสียของทางเลอืกต่างๆ 

 
 

ท่ี หัวข้อ  
ขั้นตอนการ

เรียนการสอน 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 
กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

3  ขั้นที่ 5 
น าเสนอ
วิธีการ
แก้ปัญหาให้
แต่ละกลุม่
น าเสนอ
วิธีการ
แก้ปัญหา 
ผ่านทาง
เครื่องมือทาง

 1. ให้แต่ละกลุ่ม

น าเสนอวิธีการ

แก้ปัญหา ผ่าน

ทาง เครื่ อ งมื อ

ท า ง ปั ญ ญ า 

(Cognitive 

Tool) 

ดังต่อไปนี้  

– Powtoon 

1. เลขานุการกลุ่ม 

upload ไฟล์

น าเสนอวิธีการ

แก้ปัญหา ที่สร้าง

โดยเครื่องมือทาง

ปัญญา 

(Cognitive 

Tool) ที่ผูส้อน

ก าหนดได้แก่     
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ท่ี หัวข้อ  
ขั้นตอนการ

เรียนการสอน 

เครื่องมือ
ทางปัญญา 
(Cognitive 

Tool) 

กิจกรรม 

กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

ปัญญาและ
ผู้สอนแสดง 
ความคิดเห็น 
และ
ประเมินผล
การน าเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหา โดย
ข้ันตอนน้ี
สอดคล้องกบั 
2 ข้ันตอน
สุดท้ายของ
วิธีการเรียน
แบบร่วมกัน 
ได้แก่ การ
น าเสนอและ
การอภิปราย
สรปุ 

หากผูเ้รียน

ต้องการ

น าเสนอเป็น

ตัวอักษรและ

ภาพน่ิง 

- Youtube 

หากผูเ้รียน

ต้องการ

น าเสนอเป็น

ภาพเคลื่อนไหว 

 
 
2. ผู้สอนแสดง 
ความคิดเห็น 
และประเมินผล
การน าเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหา 

– Powtoon หาก

ผู้เรียนต้องการ

น าเสนอเป็น

ตัวอักษรและ

ภาพน่ิง 

- Youtube หาก

ผู้เรียนต้องการ

น าเสนอเป็น

ภาพเคลื่อนไหว

ผ่านระบบบรหิาร

จัดการเรียนรู้

รายวิชานวัตกรรม 

2. อ่านและท า

ความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะของ

ผู้สอน 
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สื่อการเรียนการสอน 
ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (LMS) ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียน

ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

pichamon.sru.ac.th        

                   
วัดและประเมินผล  
  

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด 
ผู้เรียนเข้าใจถึงความหมาย 
และขอบข่ายของ
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที่ 1 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 1 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนน าเสนอแนวทางการแก้
สถานการณ์ปญัหา หน่วยที่ 1 

แบบประเมินการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
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แบบประเมนิการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

ชื่อ-สกุล...............................................................รหัสนักศึกษา....................................................  
 

ขั้นตอนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. การสรุปแบบนรินัย      
2. การให้ความหมาย      
3. การพิจารณาความน่าเช่ือถือ

ของแหลง่ข้อมลูและการ
สังเกต 

     

4. การสรุปแบบอปุนัย      
5. การสรุปโดยการทดสอบ

สมมุติฐานและการท านาย 
     

รวมคะแนน      
รวมคะแนนท้ังสิ้น  

 
                                                                   ผู้ประเมนิ............................................. 
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ขั้นตอน          
การคิดอย่าง        
มีวิจารณญาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 0 

1. การสรุป
แบบ                
นิรนัย 

วิเคราะห์ถึงที่มา
หรือต้นเหตทุี่
แท้จรงิของ
ปัญหาได้
ครบถ้วน       
(4 ใน 4) และมี
ความถูกต้อง
ชัดเจน   

วิเคราะห์ถึงที่มา
หรือต้นเหตทุี่
แท้จรงิของ
ปัญหาได้เกือบ
ครบถ้วน 
 (3 ใน 4 ) และ
มีความถูกต้อง 

วิเคราะห์ถึง
ที่มาหรือ
ต้นเหตุที่แทจ้ริง
ของปัญหาได้
บางส่วน        
(2 ใน 4 )  และ
มีความถูกต้อง 

วิเคราะห์ถึง
ที่มาหรือ
ต้นเหตุที่
แท้จรงิของ
ปัญหา ได ้
เพียงส่วนน้อย 
(1 ใน 4 ) 

ไม่สามารถ 
วิเคราะห์ถึง
ที่มาหรือ
ต้นเหตุที่
แท้จรงิของ
ปัญหา
หรือไม่แสดง
ความคิดเห็น
ใดๆ 

2. การให้
ความหมาย 

ระบปุัญหา ที่
เป็นประเด็น
หลักๆ ได้
ครบถ้วนมีความ
ถูกต้องชัดเจน 
(4 ใน 4) 

ระบปุัญหา ที่
เป็นประเด็น
หลักๆ  ได้เกือบ
ครบถ้วน 
 (3 ใน 4 ) และ
มีความถูกต้อง 

ระบปุัญหา ที่
เป็นประเด็น
หลักๆ  ได้
บางส่วน                   
(2 ใน 4 ) และ
มีความถูกต้อง 

ระบปุัญหา ที่
เป็นประเด็น
หลักๆ  ได้
เพียงส่วนน้อย                   
(1 ใน 4 ) 

ไม่สามารถ
บอกระบุ
ปัญหา ที่
เป็นประเด็น
หลักๆ  
หรือไม่แสดง
ความคิดเห็น
ใดๆ 

3. การ
พิจารณา
ความ
น่าเชื่อถือ
ของ
แหล่งข้อมูล
และการ
สังเกต 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกเพื่อหา
แนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เห็น
ว่าเหมาะสม
และถูกต้องที่สุด 
(4 ใน 4) 
 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกเพื่อหา
แนวทางในการ
แก้ปัญหาที่แล้ว
เห็นว่าเหมาะสม 
(3 ใน 4 )                 
และมีความ
ถูกต้อง 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกเพื่อ
หาแนวทางใน
การแก้ปญัหา
บางส่วน      (2 
ใน 4 ) และมี
ความถูกต้อง 
 
 

ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกเพื่อ
หาแนวทางใน
การแก้ปญัหา
ที่เหมาะสม 
เพียงบางส่วน                               
(1 ใน 4 ) 

ไม่สามารถ
ตัดสินใจ
เลือก
ทางเลือก
เพื่อ 
หาแนวทาง
ในการ
แก้ปัญหา
หรือไม่แสดง
ความคิดเห็น
ใดๆ 
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ขั้นตอน          
การคิดอย่าง        
มีวิจารณญาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 0 

4. การสรปุ
แบบอุปนัย 

บอกเหตุผลจาก
การเลือก
แนวทาง   การ
แก้ปัญหาเพื่อ
น าไปสู่ข้อสรุป
ได้เหมาะสม
และถูกต้องที่สุด 
(4 ใน 4) 
 

บอกเหตุผลจาก
การเลือก
แนวทาง การ
แก้ปัญหาเพื่อ
น าไปสู่ข้อสรุป
ได้เหมาะสม               
(3 ใน 4 )และมี
ความถูกต้อง 

บอกเหตุผลจาก
การเลือก
แนวทาง การ
แก้ปัญหาเพื่อ
น าไปสู่ข้อสรุป
ได้เหมาะสม               
(2 ใน 4 )และมี
ความถูกต้อง 

บอกเหตุผล
จากการเลือก
แนวทางการ
แก้ปัญหาเพื่อ
น าไปสู่ข้อสรุป
ได้เหมาะสม
เพียงบางส่วน  
(1 ใน 4 )                

ไม่สามารถ
บอกเหตุผล
จากการ
เลือก
แนวทาง             
การ
แก้ปัญหา
เพื่อน าไปสู่
ข้อสรปุได้
หรือไม่แสดง
ความคิดเห็น
ใดๆ 

5. การสรปุโดย
การทดสอบ
สมมุติฐานและ
การท านาย 

พิจารณา
ทางเลือกที่
สมเหตุสมผล
ที่สุดจาก
แหล่งข้อมูลที่มี
อยู่เพื่อน าไปสู่
การสรุปค าตอบ
ได้เหมาะสม
และถูกต้องที่สุด 
(4 ใน 4) 

พิจารณา
ทางเลือกที่
สมเหตุสมผล
ที่สุดจาก
แหล่งข้อมูลที่มี
อยู่เพื่อน าไปสู่
การสรุปค าตอบ
ได้เหมาะสม                 
(3 ใน 4 )  และ
มีความถูกต้อง 

พิจารณา
ทางเลือกที่
สมเหตุสมผล
ที่สุดจาก
แหล่งข้อมูลที่มี
อยู่เพื่อน าไปสู่
การสรุปค าตอบ
ได้เหมาะสม  (2 
ใน 4 ) และมี
ความถูกต้อง 

พิจารณา
ทางเลือกที่
สมเหตุสมผล
ที่สุดจาก
แหล่งข้อมูลที่
มีอยู่เพื่อ
น าไปสู่การ
สรปุค าตอบได้
เหมาะสม 
เพียงบางส่วน  
(1 ใน 4 )           

ไม่พิจารณา
ทางเลือกที่
สมเหตุสมผ
ลทีสุ่ดจาก
แหล่งข้อมูล
ที่มีอยู่เพื่อ
น าไปสู่การ
สรปุค าตอบ  
หรือไม่แสดง
ความคิดเห็น
ใดๆ 
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เกณฑ์คะแนนระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คะแนน ระดับการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
19 – 24 สูง 
13 – 18 ปานกลาง 
7 – 12 ต่ า 

น้อยกว่า 7 ปรับปรงุ 
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แบบประเมนิการคิดแก้ปญัหา 
 

ชื่อ..............................................................รหัสนักศึกษา................................ 
 

ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหา 
คะแนน 

4 3 2 1 0 
1. ข้ันต้ังปัญหาหรือ

วิเคราะหป์ระโยคที่เป็น
ปัญหา 

     

2. ข้ันนิยามหาสาเหตุของ
ปัญหา 

     

3. ข้ันค้นหาแนวทางการ
แก้ปัญหา 

     

4. ข้ันพิสูจน์ค าตอบหรือ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไข 

     

รวมคะแนน      
รวมคะแนนท้ังสิ้น   
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ขั้นตอนการคิด
แก้ปัญหา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 0 

1. ขั้นตั้งปัญหาหรือ
วิเคราะห์ประโยคท่ี
เป็นปัญหา 

ระบุปัญหาหรือ             
อุปสรรค์จาก
สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 
ได้สมบูรณ์
ครบถ้วน               
มีความ ถูกต้อง 
ชัดเจน  (4 ใน 
4) 

ระบุปัญหา
หรือ             
อุปสรรค์จาก
สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 
ได้เกือบ
ครบถ้วน                
(3 ใน 4) และ
มีความถูกต้อง  

ระบุปัญหา
หรือ                            
อุปสรรค์จาก
สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้
เพียงบางส่วน  
(2 ใน 4) และ
มีความถูกต้อง  

ระบุปัญหา
หรือ อุป
สรรค์จาก
สถานการณ์
ที่ก าหนดให้ 
ได้เพียง
ส่วนน้อย  
(1 ใน 4)  

ไม่สามารถ
ระบุปัญหา
หรือ             
อุปสรรค์
จาก
สถานการณ์
ที่ก าหนดให้ 
หรือไม่
แสดง
ความคิด          
เห็นใด ๆ  

2. ขั้นนิยามหา
สาเหตุของปญัหา 

จ าแนกได้ว่า
อะไรคือสาเหตุ
ที่ส าคัญที่สุด
ของปัญหาได้
สมบูรณ์
ครบถ้วน  มี
ความ ถูกต้อง 
ชัดเจน (4 ใน 
4) 

จ าแนกได้ว่า
อะไรคือ
สาเหตุที่
ส าคัญที่สุด
ของปัญหาได้
เกือบครบถ้วน 
(3 ใน 4) และ
มีความถูกต้อง  

จ าแนกได้ว่า
อะไรคือ
สาเหตุที่
ส าคัญที่สุด
ของปัญหาได้
เพียงบางส่วน 
(2 ใน 4) และ
มีความถูกต้อง  

จ าแนกได้
ว่าอะไรคือ
สาเหตุที่
ส าคัญที่สุด
ของปัญหา
ได้เพียง
ส่วนน้อย 
(1 ใน 4) 

ไม่สามารถ
จ าแนก 
ได้ว่าอะไร
คือสาเหตุที่
ส าคัญที่สุด
ของปัญหา
หรือไม่
แสดงความ
คิดเห็นใด ๆ  
 

3. ขั้นค้นหา                  
แนวทางการ
แก้ปัญหา 

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาได้

สมบูรณ์
ครบถ้วน               

มีความ ถูกต้อง 
ชัดเจน 
(4 ใน 4) 

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาได้

เกือบครบถ้วน 
(3 ใน 4) และ
มีความถูกต้อง 

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาได้
เพียงบางส่วน 
(2 ใน 4) และ
มีความถูกต้อง 

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา
ได้เพียง
ส่วนน้อย 
(1 ใน 4) 

ไม่สามารถ
เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา
ได้หรือไม่

แสดงความ
คิดเห็นใดๆ 
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ขั้นตอนการคิด
แก้ปัญหา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 0 

4.ขั้นพิสูจน์ค าตอบ
หรือผลลัพธ์ท่ีได้จาก
การแก้ไข 

บอกวิธีการ
แก้ปัญหาที่

ได้มา  จากการ
วิเคราะห์

สาเหตุครบถ้วน 
มีความ ถูกต้อง 
ชัดเจน (4 ใน 

4) 

บอกวิธีการ
แก้ปัญหาที่
ได้มา  จาก

การวิเคราะห์
สาเหตุ

ครบถ้วน (3 
ใน 4) และมี
ความถูกต้อง 

บอกวิธีการ
แก้ปัญหาที่
ได้มา  จาก

การวิเคราะห์
สาเหตุได้เพียง
บางส่วน  (2 
ใน 4) และมี
ความถูกต้อง 

บอกวิธีการ
แก้ปัญหาที่
ได้มา  จาก

การ
วิเคราะห์
สาเหตุได้
เพียงส่วน

น้อย 
(1 ใน 4) 

ไม่สามารถ
บอกวิธีการ
แก้ปัญหาที่
ได้มา  จาก

การ
วิเคราะห์
สาเหตุ
หรือไม่

แสดงความ
คิดเห็นใด ๆ 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างการใช้งานอีเลริ์นนิง 
ตัวอย่างกิจกรรมที่บรูณาการเครือ่งมือทางปัญญา และผลงานนักศึกษา 
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บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
pichamon.sru.ac.th 

 

 
 

 
 

อาจารย์พชิามญชุ์ สุรยีพรรณ 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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1. ผู้เรียนเข้าสูร่ะบบบริหารจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง คือ pichamon.sru.ac.th 
 

 
 
2. อธิบายข้ันตอนต่างๆ ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
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3. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนส าหรบัรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
4. ข้ันตอนที่ 1 ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาในรปูแบบของวิดีโอ 
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5. ข้ันตอนที่ 2 กระทู้แบบแบ่งกลุ่ม เพือ่ใหผู้้เรียนร่วมกนัวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดข้ึนในสถานการณ์
ปัญหาที่ผูส้อนได้น าเสนอ 

 
6. ข้ันตอนที่ 2 สมาชิกในกลุ่ม วิเคราะห์ปญัหาร่วมกัน 
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7. ข้ันตอนที่ 3 กระทู้รวบรวมที่อยู่ของเครือ่งมอืทางปัญญาที่สมาชิกแต่ละกลุ่มท าการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาที่แต่ละกลุม่สนใจ  

 

 
 
 

 
8. ข้ันตอนที่ 3 ตัวอย่างกลุ่มที่ใช้ Cognitive tool ที่ช่ือ Padlet ในการรวบรวมข้อมลู 
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9. ข้ันตอนที่ 4 กระทูร้วบรวมหลักฐานทีส่มาชิกแต่ละกลุ่มได้ระดมสมองโดยใช้เครื่องมือทางปญัญาที่
แต่ลกลุม่สนใจ 

 

 
 
 
10. ข้ันตอนที่ 5 การน าเสนอผลงาน แนวทางการแกป้ัญหาของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เครือ่งมือทางปัญญา
ในการสร้างงานน าเสนอ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – นามสกลุ   นางพิชามญช์ุ สุรียพรรณ 
ที่อยู่     109 ซอย 3 ถนนการุณราษฎร์ ต าบลมะขามเตี้ย  

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่ท างาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2550   ส าเร็จการศึกษาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

พ.ศ. 2552   ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
สาขาครุศาสตรเ์ทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2553 – 2556  อาจารยส์ังกัดกลุม่วิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะครุศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุัน  อาจารยส์ังกัดหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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