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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของนักศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีจดั การเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ประชากรท่ีใชใ้น        
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ใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 3) แบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ Cornell Critical Thinking Test Level Z 4) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
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กระบวนการแกปั้ญหา  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ ค่าดชันีประสิทธิผลและคะแนนพฒันาการ

ทางการเรียนรู้ 

ผลการวจิยัพบวา่   

1.  คะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ

แกปั้ญหา มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 25.90  คิดเป็นร้อยละ 49.81 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 42.35 คิดเป็นร้อยละ 81.44  

โดยมีค่าดชันีประสิทธิผลความกา้วหนา้ทางการคิดวจิารณญาณเท่ากบัร้อยละ 63 

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหามีคะแนนเฉล่ียก่อน

เรียน 12.00  คิดเป็นร้อยละ 30.00  และผลการเรียนรู้หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 28.41 คิดเป็นร้อยละ 71.03  โดยมีค่าดชันี

ประสิทธิผลความกา้วหนา้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบัร้อยละ 59 

3.  ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  พบวา่ 
3.1 ก่อนการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.77 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () เท่ากบั .71 อยูใ่น

ระดบัดี 
3.2 การจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () เท่ากบั 

.83  อยูใ่นระดบัดี 
3.3 การจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () 

เท่ากบั .65 อยูใ่นระดบัดี   
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The objective of this research were to: 1) Compare students pretest and posttest 

critical thinking score with blended learning by using problem solving process 2) Compare 
students pretest and posttest learning achievement with blended learning by using problem 
solving process 3) Study students opinion on blended learning by using problem solving 
process for undergraduate students. The population in this study consisted of 22 
undergraduate students level 4 in second semester academic year 2010 at the Department of 
Education Technology Faculty of Education Silpakorn University from enrolled the Selection 
and Utilization of Instructional Media Subject course. Student studied with blended learning by 
using problem solving process for ten weeks. 

The Instrument in this research were 1) A structured interview 2) Lesson plan on 
blended learning by using problem solving process 3) Cornell Critical Thinking Test Level Z          
4) The achievement test for Selection and Utilization of Instructional Media Subject and                
5) Questionnaire form on students opinion blended learning by using problem solving 
process. The data analysis were mean, standard deviation, percentage, effectiveness index 
and gain score.  

The results of the research were: 
1. Critical thinking score of students with blended learning by using problem solving 

process mean score of pretest amount 25.90 percentage was 49.81 and mean score of 
posttest amount 42.35 percentage was 81.44 effectiveness index of critical thinking 
percentage was 63. 

2. Learning achievement of students with blended learning by using problem 
solving process mean score of pretest amount 12.00 percentage was 30.00 and mean score 
of posttest amount 28.41 percentage was 71.03 effectiveness index of learning achievement 
percentage was 59. 

3. The students opinion for blended learning by using problem solving process 
were as follows: 

3.1   Pre-learning ( = 3.77,  = .71) was good level. 
3.2   Blended learning  ( = 3.81,  = .83) was good level. 
3.3   Problem solving process learning ( = 3.73,  = .65) was good level. 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปัจจุบันน้ีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ มีผลต่อ                 
การเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นอยา่งมากประกอบกบัเทคโนโลยีเองก็ไดมี้การพฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของมนุษยอ์ยูเ่สมอ  ดงันั้น การใฝ่หาความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนและต่อเน่ืองตลอดเวลาจึงเป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซ่ึงท าใหค้นในสงัคมมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เม่ือคนในสังคมมีการพฒันา
ตนเองแลว้จะส่งผลใหส้งัคมมีการพฒันาตามไปดว้ย (สุพตัรา ชาติบญัชาชยั 2548: 26-28) การศึกษา
จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการพฒันาคนใหมี้ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการแกปั้ญหา และ
ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข การจดัการศึกษาในปัจจุบนัมีจุดเน้นส าคญัคือ การฝึกให้ผูเ้รียน                
คิดเป็น  แกปั้ญหาเป็น ไม่วา่จะเป็นการจดัการศึกษาในระดบัใดกต็ามเพราะการท่ีคนเราจะด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  จ าเป็นตอ้งรู้จกัคิดวิเคราะห์และเลือกสรรส่ิงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง
มากท่ีสุด เฉพาะอยา่งยิง่ในสภาพปัจจุบนัท่ีสังคมและส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยู่
ตลอดเวลาจ าเป็นตอ้งมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้มากยิ่งข้ึน  การจดัการศึกษาในอนาคตยิง่ตอ้ง
เนน้พฒันาคนใหมี้ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและมีทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีมีความ
ซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้ในกระแสโลกาภิวตัน์ยคุศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge 
based society) ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงัความคิดสร้างสรรคแ์ละแข่งขนัดว้ยศกัยภาพความรู้และ               
ภูมิปัญญาผสานกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
จึงท าให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างกา้วกระโดดและทศันะใหม่เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  ทฤษฎีการสร้างความรู้ และเนน้กระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ในแนวทางของตนเอง ตามความสนใจ ดว้ยการส ารวจตรวจคน้และทดลอง  เรียนรู้
จากการปฏิบติั ปฏิบติัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้จากการมีส่วนร่วม เรียนรู้จากการสะทอ้น
ความคิด และการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ (ชฎาภรณ์ สงวนแกว้ 2551 : 1) อาจกล่าวไดว้่า 
ทกัษะทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นประกอบไปดว้ย การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  การแกปั้ญหา  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การคิดสร้างสรรค ์ การเป็นผูน้ า  การน าไปประยุกตใ์ช ้ การติดต่อส่ือสาร 
(George Manthey 2008 : 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบั 2542  มาตรา 
ท่ี 24  ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ                 
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การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อน ามาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาได ้                   
(ราชกิจจานุเบกษา 2542 : 24)  โดยส่ิงเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ              
เป็นทกัษะพื้นฐานทั้งส้ิน นอกจากน้ียงัก าหนดมาตราของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 คือ มาตรฐานท่ี 4  ให้ผูเ้รียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์               
คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์  ดงันั้นการพฒันา
ความสามารถทางด้านการคิดนั้ นควรเน้นการพฒันากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงมี
เป้าหมายเพื่อใหไ้ดค้วามคิดท่ีผา่นการพิจารณาถึงขอ้มูล  หลกัฐานและเหตุผลมาอยา่งรอบคอบแลว้  
ซ่ึงความคิดท่ีไดน้ี้จะสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางในทุก ๆ สถานการณ์เพราะการกระท าใด ๆ 
ก็ตอ้งผ่านการคิดท่ีรอบคอบก่อน  ทั้งน้ีเพราะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นพื้นฐานของการคิดทั้ง
ปวง  กล่าวคือเม่ือบุคคลคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและได้ความคิดท่ีผ่านกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมาแลว้  ความคิดนั้นจะสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการอ่ืนๆ ต่อไปได ้ เช่น  น าไปใช้
ในการตดัสินใจ  น าไปใช้ในการแก้ปัญหา  น าไปปฏิบติั  น าไปศึกษาวิจยัต่อ เป็นตน้ (ชลลดา  
ลิขสิทธ์ิ 2548 : 2) 

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical thinking)  เป็นการคิดท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาขอ้สรุป                  
ท่ีสมเหตุสมผลโดยการพิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและตดัสินเก่ียวกับ
ข้อมูลหรือสภาพการณ์ท่ีปรากฏโดยอาศัยความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเอง
ประกอบการคิดนั้น นอริส (Norris 1985: 40-45)  กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
สาระส าคญัของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและเป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับการจดัการศึกษาและเป็น
สิทธิอนัชอบธรรมของผูเ้รียนท่ีจะไดรั้บการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  เน่ืองจากการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในตนเอง และเป็นเคร่ืองหมายของบุคคลท่ีได้รับการศึกษา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความคิดของสกินเนอร์ (Skinner 1976) ท่ีกล่าววา่ การพฒันาความสามารถทางการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณเป็นนโยบายหลกัทางการศึกษาและโรงเรียนทั้งหลายไม่วา่จะมีปรัชญาการศึกษา
ในแนวใด จ าเป็นตอ้งเนน้จุดมุ่งหมายในเร่ืองน้ีเพราะทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคญัของวตัถุประสงค์ทางการศึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มิลเลอร์และแบดคอค 
(Miller and Badcock 1996)  ท่ีกล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะประเภทหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัต่อการด ารงชีวิตในสังคมและถือว่าเป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาในปัจจุบนั   

จากแนวคิดขา้งตน้สรุปเป็นนิยามของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิจยัคร้ังน้ีไดว้่า  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
พิจารณาไตร่ตรองความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล เพื่อสร้างขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผลและ
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น าไปใชใ้นการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้น วตัสันและเกรเซอร์ (Watson and Glaser 1980 : 150)  
กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณประกอบดว้ยทกัษะการคิด 5 ทกัษะไดแ้ก่ 1) การอุปนยั 2) การ
ระบุสมมติฐาน 3) การนิรนยั 4)  การลงขอ้สรุปโดยหลกัตรรกศาสตร์ 5) การประเมินขอ้โตแ้ยง้  
นอกจากน้ี เอนนิส (Ennis 1989 : 6) ไดอ้ธิบายถึงการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในลกัษณะท่ีเป็น
ความสามารถทางการคิด 5  ดา้นไดแ้ก่ 1) การระบุปัญหา  2)  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
และแหล่งขอ้มูล  3)  การเสนอแนวทางแกปั้ญหา  4)  การลงขอ้สรุปในเชิงอุปนยัและนิรนยั  5) การ
ท านายผลท่ีจะเกิดตามมา   

การจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้ น              
จากการศึกษาเอกสารพบว่า  นกัจิตวิทยาไดส้ร้างทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยไ์วห้ลายทฤษฎีดว้ยกนั
ในปัจจุบนัทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มประมวลข่าวสารขอ้มูลเป็นทฤษฎีในกลุ่มปัญญานิยมท่ีไดรั้บความ
สนใจมากท่ีสุด  ทฤษฎีน้ีเน้นถึงการเรียนรู้ของมนุษยว์่าเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นกระบวนการทาง
สองท่ีท างานสัมพนัธ์กนัโดยมีองคป์ระกอบหลกั 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นสารสนเทศหรือขอ้มูล 
(Information)  และส่วนท่ีเป็นกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลหรือส่วนประมวลผลข้อมูล                        
( Processing )โดยประสาทสัมผสัจะท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลหรือส่ิงเร้าเขา้มาแลว้ส่งให้สมองจดักระท า
กบัขอ้มูลอย่างสลบัซับซอ้นซ่ึงความสามารถทางสมองน่าจะมีลกัษณะของการผนัแปรและขนาด
ของความสัมพนัธ์กบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของมนุษยด์ว้ยเพราะการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณเป็นการท างานของสมองท่ีตอ้งใชโ้ครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) และ
กิจกรรมทางสมอง (Activities of mind)  เป็นกลไกทางปัญญาของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
แกปั้ญหาและการตดัสินใจ  (สมพร หมานมา 2549 : 1)  กระบวนการพฒันาโครงสร้างทางปัญญา
ภายในของบุคคลมีการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ รอบตวัซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติท่ีเนน้บทบาทใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองผสมผสานกบัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ให้มีการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่           
ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  ค้นคิด  สร้างและสรุปความรู้ข้ึนด้วยตนเองและสามารถน าไป
ประยุกต์ใชไ้ดจ้ริงเรียกว่า แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ภายใน ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีมาก่อนโดยพยายาม            
น าความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุการณ์และประสบการณ์ท่ีตนพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา 
(Cognitive structure) โดยน า Cognitive constructivism  มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ ยนี เพียเจท ์
(Jean Piaget) ท่ีเช่ือว่าการกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive conflict)  ผูเ้รียน
ต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่สมดุล โดยวิธีการดูดซึมและการปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางปัญญาจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเขา้สู่สภาวะสมดุลหรือ
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สามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได ้ จากการเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิด
ความขดัแยง้ทางปัญญาดังกล่าวขา้งตน้  เป็นส่ิงเร่ิมตน้ส าหรับการฝึกฝนการคิด  ความช านาญ              
การพิจารณาไตร่ตรอง  การศึกษาข้อเท็จจริง  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการแก้ปัญหา  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2546 : 52)  สอดคลอ้งกบั วีทลีย ์เกรสัน เอช. 
(Wheatley Grayson H. 1991 : 9 – 21) กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
การเรียนรู้เม่ือไดเ้ผชิญกบังานหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาดว้ยตนเอง  และหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ย
ตวัผูเ้รียนเอง  ซ่ึงงานหรือปัญหาอาจมาจากชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนก็ได ้การมีปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม
ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสอธิบายและเสนอความคิดเห็นของตนเองต่อกลุ่ม ตลอดจนการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงกระบวนการสร้างความรู้มโนคติดว้ยตนเองและเกิด
ความเขา้ใจลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้น การจดัเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา (Problem solving process)               
จึงมีส่วนช่วยพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เน่ืองจากการคิดแก้ปัญหาเป็นการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอยา่งพินิจพิเคราะห์ (ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ  2543: 103)  นอกจากน้ี กระบวนการแกปั้ญหา
ยงัเป็นกระบวนการขั้นส าคญัของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่าการ
แกปั้ญหาตอ้งอาศยักระบวนการแกปั้ญหาท่ีมีการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกุมทุกขั้นตอนอย่างมี
เหตุผลหรือตอ้งใชว้ิจารณญาณในการแกปั้ญหา ซ่ึงวิจารณญาณเป็นความสามารถทางการคิดอยา่ง
หน่ึงท่ีส่งเสริมการแกปั้ญหาใหไ้ดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งหรือไดข้อ้สรุปท่ีสมเหตุสมผล ในลกัษณะเช่นน้ี
ถือได้ว่าค  าตอบหรือข้อสรุปเป็นผลมาจากความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
กระบวนการแกปั้ญหา นอกจากน้ี พอล (Paul 1985: 36-39) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณนั้นสามารถสร้างใหเ้กิดข้ึนไดใ้นกระบวนการเรียนการสอนแบบแกปั้ญหา และยทุธวิธี
ท่ีบุคคลจะสามารถตดัสินใจในการแกปั้ญหาใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็ไดแ้ก่การ
ใชก้ระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสอดคลอ้งกบั  มยรีุ  หรุ่นข า (2543: 3) กล่าวว่า  การคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณยงัมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้
แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยอาศยักระบวนการในการท าความเขา้ใจสถานการณ์
ปัญหาท่ีพิจารณาจากขอ้มูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตดัสินใจ  และถา้บุคคลมีความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเม่ือพบปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้มูลข่าวสารใดๆ ก็จะใชก้ระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ท าให้สามารถพิจารณาลงขอ้สรุปและตดัสินใจอย่างถูกตอ้งมีเหตุผลและ
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นในการแกปั้ญหาจะใชก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นหลกัในการคิดและเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแกปั้ญหา  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2540: 161)   
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จากการศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีการเ รียน รู้การสร้างความ รู้ด้วยตนเอง
(Constructivist theory) พบวา่ เป็นการจดัการเรียนรู้โดยยดึผูเ้รียนรู้เป็นส าคญัท่ีเนน้การฝึกฝนทกัษะ
ส าคญั คือกระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อแกปั้ญหา  ผูส้อน
เปล่ียนบทบาทมาเป็นเพียงผูช่้วยโดยหาวิธีการจดัขอ้มูลข่าวสารให้มีความหมายแก่ผูเ้รียนหรือให้
โอกาสผูเ้รียนไดมี้โอกาสคน้พบดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูล้งมือกระท าหรือแกไ้ขปัญหา
นั้นเองไม่วา่ผูส้อนจะใชว้ิธีสอนอยา่งไร  เม่ือผูเ้รียนถูกกระตุน้ดว้ยปัญหาแลว้ผูเ้รียนจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
หาวิธีการแกปั้ญหาโดยผูเ้รียนจะตอ้งมองเห็นปัญหา  รู้จกัซกัถาม  คิดวิเคราะห์  พิจารณาหาเหตุผล
และเสาะแสวงหาความรู้เพื่อเช่ือมโยงความคิดไปสู่แนวทางท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซ่ึงการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหานั้นบทบาทของผูส้อนเน้นให้ผูเ้รียนคิดแกปั้ญหาอย่างเป็น
กระบวนการมีขั้นตอน มีเหตุผล โดยเร่ิมตั้งแต่มีการก าหนดปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ตั้งสมมติฐาน  
เก็บรวบรวมขอ้มูล  พิสูจน์ขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล (สุวิทย ์ มูลค า 2547: 32) สอดคลอ้ง
กบั ดิวอ้ี (Dewey 1975) กล่าวว่า ขั้นตอนในการแกปั้ญหามีดงัน้ี  เร่ิมจากการก าหนดขอบเขตของ
ปัญหา  ตั้ งสมมติฐานในการแก้ปัญหา  ทดลองและรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  สรุปผล  
นอกจากน้ี   กิลฟอร์ด (Guildford 1971) ไดเ้สนอขั้นตอนในการแกปั้ญหาไวโ้ดยเร่ิมจากขั้น
เตรียมการ ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา  ขั้นเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา  ขั้นตรวจสอบผล  ขั้นการ
น าไปประยกุตใ์หม่    

ปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีส่วนร่วมกบัการจดัการเรียนการสอน
ไดแ้ก่ การเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายมาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนสามารถเขา้ถึง
แหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนจะเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเองโดยเน้ือหาของบทเรียนประกอบดว้ยขอ้ความ  รูปภาพ  
เสียง  วิดีโอและมลัติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกส่งไปยงัผูเ้รียนผา่นเวบ็บราวเซอร์โดยผูเ้รียน  ผูส้อนและเพื่อน
ร่วมชั้นทุกคนสามารถติดต่อปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัไดเ้ช่นเดียวกบัการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติโดยอาศยัเคร่ืองมือติดต่อท่ีทนัสมยั  ส าหรับทุกคนท่ีสามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลา และทุก
สถานท่ี (Learn for all : anyone anywhere and anytime)  ซ่ึงการใหบ้ริการการเรียนแบบอีเลิร์นนิงมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วนโดยแต่ละส่วนจะตอ้งไดรั้บการออกแบบเป็นอยา่งดี  เพราะเม่ือน ามา
ประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ระบบทั้งหมดจะตอ้งท างานประสานกนัไดอ้ยา่งลงตวัดงัน้ี 1) เน้ือหาของ
บทเรียน 2) ระบบบริหารการเรียน ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง  ก าหนดล าดบัของเน้ือหาในบทเรียน
เรียกระบบน้ีว่า ระบบบริหาร การเรียน (Learning management system : LMS)  3) การ
ติดต่อส่ือสาร การเรียนแบบ e-Learning  น ารูปแบบการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทางมาใชใ้นการ
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ติดต่อส่ือสารอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 1)  ประเภท Real time ไดแ้ก่ Chat (Message, voice), 
Web board/Text slide, Real time Annotations, Interactive poll, Conferencing และอ่ืนๆ                        
2)  ประเภท Non Real Time  ไดแ้ก่  Web Board, e-Mail (สาโรช  โศภีรักข ์2550 : 31-32) นกั
การศึกษาสาขาต่างๆ ไดน้ าหลกัการของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองมาพฒันารูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกว่าส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivists learning environment) โดยการน าหลกัการทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองมา
ออกแบบร่วมกบัคุณลกัษณะของส่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือการเรียนรู้บนเครือข่ายดว้ยคุณลกัษณะ
ของส่ือ (Media attribution) และระบบสัญลกัษณ์ (Media symbol system) ท่ีสามารถน าเสนอผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองซ่ึงอาศยัหลกัการน าเสนอแบบ
ไฮเปอร์เท็กซ์  ท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นโหนดหลกัและโหนดย่อย สามารถเช่ือมโยงซ่ึงกนัและ
กนัเรียกว่า ไฮเปอร์ลิงค ์ ท าให้ผูเ้รียนเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลอีกมากมาย  นอกจากน้ีการเรียนรู้ผา่นส่ือ
การเรียนรู้บนเครือข่ายยงัช่วยใหผู้เ้รียนและผูส้อนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัผ่านกระดานสนทนา (กฤตยา  กองอ้ิมและสุมาลี  ชยัเจริญ 
2550: 52) การโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การสนทนา และบริการจากเวิลด ์ไวด ์เวบ็ เป็นตน้ 

การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดมี้การจดักระบวนการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม
การปฏิรูปการเรียนการสอนเช่นกัน เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นแหล่งสร้าง                   
องคค์วามรู้และทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัของสังคม  รูปแบบของการจดัการศึกษาท่ีสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคน้ควา้ขอ้มูลในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
ตอบสนองแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ผูเ้รียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ไดทุ้กเวลา  ทุกสถานท่ี  โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่ือการเรียนรู้
ต่างๆ เหล่าน้ีสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และแกปั้ญหาไดอ้ย่างอิสระ (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2543 : 86-107)  สอดคลอ้งกบั ผลการประชุมระดบัชาติเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
บณัฑิต สรุปไดว้่า สถาบนัอุดมศึกษาควรเนน้ใหผู้เ้รียนมีการท างานร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ซ่ึงกนัและกนั เรียนรู้การใชชี้วิตในสังคมร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อใหผู้เ้รียน คิดเป็น ท าเป็น ขยนั อดทน 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนแบบร่วมมือ เป็น
วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดท้ างานร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย ส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมของกลุ่ม ส่งผลต่อการพฒันาวุฒิภาวะและทกัษะ
ดา้นสังคม อารมณ์ ในการท างานและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม การเรียนรู้แบบอีเลิร์นน่ิง                          
(e-Learning) สามารถน าการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีใชใ้นห้องเรียนปกติไปใช้ใน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการฝึกอบรมบน
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เวบ็ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยอาศยัศกัยภาพของเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารต่างๆ เช่น ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
กระดานสนทนา  หอ้งสนทนา เป็นตน้ มาใชใ้นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ไดแ้ก่  ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
ผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัผูเ้ช่ียวชาญและคนอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถกระท าไดใ้นรูปแบบประสานเวลา 
และแบบไม่ประสานเวลา (มณฑิรา  พนัธ์ุอน้ 2551: 7) 

การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Web based instruction) จึงเป็นการผนวก
คุณสมบติัไฮเปอร์มีเดียเขา้กบัคุณสมบติัของเครือข่ายเวิลด ์ไวด ์เวบ็ เพื่อสร้างเสริมการเรียนในมิติท่ี
ไม่มีขอบเขตจ ากดัดว้ยระยะทางและเวลาท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน (Learning without boundary)  
และผูเ้รียนสามารถเลือกบทเรียนท่ีน าเสนออยูใ่นรูปแบบไฮเปอร์มีเดียเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนไดด้ว้ยตนเอง เลือกล าดบัเน้ือหาบทเรียนตามความตอ้งการ  เรียนตามก าหนดเวลา
ท่ีเหมาะสมและสะดวกของตนเอง  กิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นไปอยา่งทัว่ถึง   ขอ้จ ากดับาง
ประการของการจดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายส าหรับการศึกษาทางไกล ผูส้อนและผูเ้รียนอาจ
ไม่ไดพ้บหนา้กนัเลย รวมทั้งการพบกนัระหว่างผูเ้รียนคนอ่ืนๆ วิธีการน้ีจึงอาจท าใหผู้เ้รียนบางคน
รู้สึกอึดอดัและไม่สะดวกในการเรียนเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์ในการสอนมากท่ีสุด ผูส้อนจ าเป็นตอ้งใช้
เวลามากในการเตรียมการสอนทั้งในดา้นเน้ือหา การใชโ้ปรแกรมและคอมพิวเตอร์ และในส่วน
ของผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เช่นกนัการถามและตอบค าถาม บางคร้ังไม่เกิดข้ึนในทนัที อาจท าให้
เกิดความไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแทไ้ดผู้ส้อนไม่สามารถควบคุมการเรียนไดเ้หมือนชั้นเรียนปกติผูเ้รียน
ตอ้งรู้จกัควบคุมตวัเองในการเรียนจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียนได้  (กิดานนัท ์  มลิทอง 
2543: 351; วรางคณา หอมจนัทร์ 2542: 44)   จากขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยการปรับเปล่ียนรูปแบบจากการเรียนการสอนบนเครือข่ายเป็น
การเรียนการสอนท่ีผสมผสานการเรียนบนเครือข่ายและการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเขา้ดว้ยกนั   

การเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) เป็นการน าเอาจุดแข็งของการเรียนใน
ห้องเรียนมารวมกบัขอ้ดีของการเรียนบนเครือข่าย  ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็น
ทางเลือกใหม่ส าหรับการจดัการศึกษาทุกระดบัโดยเฉพาะการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  
ปัจจุบนัมีการน าการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานมาใชใ้นการจดัการศึกษาหลายระดบั
ซ่ึงในการน าการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานมาใชใ้นการจดัการศึกษาแต่ละระดบันั้น 
การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design) ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะก าหนดว่าจะมีการ
ผสมผสานในระดบัใด  รูปแบบใด  การออกแบบวิธีการเรียน วิธีการสอน  กิจกรรมการเรียนการ
สอนและเคร่ืองมือสนบัสนุนการเรียน  ในการน าขอ้ดีของการเรียนการสอนบนเครือข่ายและการ
เรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมมาเสริมเติมเต็มจุดดอ้ยซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกในอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือและเคร่ืองมือใน
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สภาพแวดลอ้มของการเรียนการสอนบนเครือข่าย เพื่อสนบัสนุนการเรียนโดยเนน้ปฏิสัมพนัธ์จาก
การเรียนแบบออนไลน์และการมีส่วนร่วมในห้องเรียนแบบดั้งเดิม (ปณิตา  วรรณพิรุณ  2551: 7-9)  
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีทา้ทายตอบสนองต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและศกัยภาพทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองไดดี้ข้ึน (Driscoll  2002)  นอกจากน้ีการเรียนแบบผสมผสาน
ยงัมีส่วนช่วยสนบัสนุนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั และผูเ้รียนกบัผูส้อนโดย
การติดต่อแบบส่วนตวั  ช่วยใหก้ารเรียนรู้ดีข้ึน (Thorne 2003) 

จอห์นสัน แมคฮิวโก และ ฮอลล ์(Johnson, McHugo and Hall 2006: 73)  ไดน้ าการเรียน
แบบผสมผสานมาใชใ้นการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาพบว่า  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในองคค์วามรู้ท่ีเรียนไดม้ากกว่าการเรียนออนไลน์
และการเรียนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิมเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากการเรียนแบบผสมผสานเป็นการรวม
เอาขอ้ท่ีดีท่ีสุดของวิธีการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมและระบบการเรียนบนเครือข่ายเขา้ดว้ยกนั 
โดยผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัภายในหอ้งปฏิบติัการ และฝึกทบทวนความรู้ในเน้ือหาน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาในการเรียนไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งอิสระดว้ยการเรียนแบบออนไลน์โดยมี
ตวัช่วยเหลือเป็นผูค้อยช้ีแนะเม่ือเกิดปัญหา  ซ่ึงการเรียนแบบน้ีสามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา
ของผูเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า  การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานน้ี

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองเน่ืองจากกิจกรรมในการเรียนรู้ให้ความส าคญัต่อ

ผูเ้รียนและสภาพจริง (Authentic) ซ่ึงถือว่าเกิดจากความสนใจท่ีมาจากภายในช่วยส่งเสริมการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ (Encourage critical thinking) เพราะภารกิจการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือกระท าของผูเ้รียนอย่างต่ืนตวั  มีการถ่ายโยงความรู้และสร้าง

ความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง (สุมาลี ชยัเจริญ 2551:109)  การจดัส่ิงแวดลอ้มบนเครือข่าย

แบบผสมผสานจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนการสร้างความเขา้ใจ ถ่ายทอดความคิดเห็นระหว่างผูส้อน

กบัผูเ้รียนและ ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  ช่วยส่งเสริมการคิดและการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ ดงันั้น การเรียน

แบบผสมผสานจะตอ้งตระหนกัถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น

การกระตุน้ผูเ้รียน ดึงดูดใจใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์ปัญหาและ 

จัดส่ิงแวดล้อมในการเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในการ

แกปั้ญหาและสามารถพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้  (Oliver 2006 ; Johnson, 
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McHugo Hall 2006)  นอกจากน้ี สายชล  จินโจ (2550: 134) ยงัไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนดว้ย

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานวา่ช่วยใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีจดัการเรียนการสอน

ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนในชั้นเรียน

ปกติ สอดคลอ้งกบั แรนด้ี การ์ริสัน (Randy Garrison 2004: 95-105) ท่ีไดก้ล่าวสรุปไวว้่าการเรียนแบบ

ผสมผสานมีความสอดคลอ้งกบัการเรียนแบบดั้งเดิมในระดบัอุดมศึกษาและสามารถพิสูจน์ไดถึ้ง

ศกัยภาพของการเรียนในรูปแบบผสมผสานซ่ึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเพิ่มมากข้ึนซ่ึงเป็น

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีคุณประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน 

การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
(หลกัสูตรปรับปรุง)  ฉบบัปี พ.ศ. 2547 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดเ้ปิดสอน
รายวิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน (Selection and utilization of 
instructional media) เป็นลกัษณะวิชาบงัคบั  ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎี  หลกัการเรียนรู้และ
กระบวนการส่ือความหมายของมนุษย์  เน้นการถ่ายทอดความรู้โดยอาศัยส่ือเป็นบูรณาการ                 
เพื่อสร้างมโนทศัน์  เกณฑ์การพิจารณาเลือกส่ือและประเมินประสิทธิภาพของส่ือเป็นรูปธรรม   
จากการวิเคราะห์วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของผูเ้รียนในการอธิบายถึงหลกัการ  เกณฑก์ารเลือก  
การใช้และการประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน  การวิเคราะห์และสรุปหลกัเกณฑ์            
การเลือกส่ือการสอนประเภทต่างๆ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวโน้มดา้น             
การใชส่ื้อการเรียนการสอนและการด าเนินโครงการดา้นการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน
ประเภทต่างๆไดซ่ึ้งมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยสถานการณ์ปัญหาและการเรียน            
โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาประกอบดว้ย 6  ขั้นตอนคือ 1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา              
3) ขั้นสร้างทางเลือก  4)  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก  5) ขั้นสรุปผล 6) ขั้นน าไปประยกุตใ์ชจ้ะ
ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการแกปั้ญหาและสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้   

จากจุดประสงคข์องรายวิชาท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นนกัเทคโนโลยกีารศึกษา

จึงมีความสนใจท่ีจะน ากระบวนการแกปั้ญหามาใชใ้นการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียนและการเรียนแบบอีเลิร์นนิง  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้

น ากระบวนการแกปั้ญหามาใช้ในการจดัการเรียนแบบผสมผสานดว้ยการเรียนในชั้นเรียนและ          

การเรียนแบบอีเลิร์นนิง  เพื่อศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  เป็นการ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการแกปั้ญหาในการเรียนรู้  ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน  มีความสามารถในการแกปั้ญหา และมีการ

เรียนรู้ร่วมกนั  น ามาสู่ผลเชิงประจกัษท่ี์ไดรั้บไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544: 148-154) ท่ีกล่าวไวว้่า การจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัจะช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสามารถสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง ท าความเขา้ใจ สร้างความหมายของสาระขอ้ความรู้ให้แก่ตนเอง มีการ

ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั  แลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ ความคิดและประสบการณ์แก่กนัและกนั 

รวมทั้งมีบทบาทมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุดและสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รู้ 

 
วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย  

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีจดั 
การเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
สมมติฐำนในกำรวจิัย 

1. คะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีจัด                
การเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา สูงกวา่ก่อนเรียน  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา สูงกวา่ก่อนเรียน  

3. นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอยู่
ในระดบัดี 
 
ขอบเขตของกำรวจิัย 

1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวจิัย 
การวิจัยค ร้ัง น้ีผู ้วิ จัยได้ เ ลือกใช้ก ลุ่มประชากรได้แ ก่   นัก ศึกษาปริญญาตรี                     

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา 
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468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2553  ทั้งหมดจ านวน  
22  คน 

2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
2.1 ตวัแปรอิสระ  (Independent variable)  

การเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  
2.2 ตวัแปรตาม  (Dependent variable) 

2.2.1 คะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา               
ปริญญาตรีท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา  

2.2.3  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี ต่อการจัดการเ รียนแบบผสมผสาน            
โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  
  

3. เนือ้หำที่ใช้ในกำรวจิัย 
 ในการวิจยัผูว้ิจยัไดใ้ชเ้น้ือหาในรายวิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียน            

การสอน  (Selection and utilization of instructional media)  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา                    
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ใชเ้วลาจ านวน 30 ชัว่โมง  (10 สัปดาห์) โดยประมาณ            
ในการทดลองประกอบไปดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

3.1 บทบาท ความส าคญัของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
3.2 แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา  
3.3 การรับ  การเรียนรู้  และการส่ือความหมาย 
3.4 ทฤษฎีการเรียนการสอน 
3.5 การออกแบบการเรียนการสอน 
3.6 การเลือก  การใชส่ื้อการสอนและการจดัหาส่ือการเรียนการสอน 
3.7 เกณฑก์ารเลือกและการประเมินส่ือการเรียนการสอน 
3.8 การวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน 
3.9 การวิจยัดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 
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 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. กำรเรียนแบบผสมผสำน (Blended learning) หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง โดยผูว้ิจยัไดน้ าระบบบริหารจดัการเรียน 

(LMS) มาใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนผ่านเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสาร ช่วย

สนบัสนุนผูเ้รียนในการเรียนรู้ ไดแ้ก่  กระดานสนทนา ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยท่ีผูส้อนและ

ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัผา่นระบบ LMS  รวมไปถึงระบบการประเมินผลและการตรวจสอบการ           

เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียน  

2. กระบวนกำรแก้ปัญหำ (Problem solving ) หมายถึง การเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน

ไดฝึ้กแกปั้ญหาต่างๆ จากสถานการณ์โดยผา่นกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ ผลท่ีไดจ้ะช่วยพฒันา

ใหผู้เ้รียนสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลประกอบดว้ย 6  ขั้นตอนคือ   

ขั้นท่ี  1  ขั้นระบุปัญหา  ผูเ้รียนศึกษาจากการสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและท าความ
เขา้ใจสามารถสรุปและก าหนดประเดน็ปัญหา 

ขั้นท่ี  2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  พิจารณาแยกแยะสภาพประเด็นปัญหา  ล าดบั
ความส าคญัของปัญหาวา่ส่ิงใดเป็นสาเหตุท่ีส าคญัของปัญหา 

ขั้นท่ี  3   ขั้นสร้างทางเลือก  เสนอแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อแกปั้ญหาในรูปของ
วิธีการ 

ขั้นท่ี  4   ขั้นด าเนินการตามทางเลือก  ปฏิบติัตามวิธีการท่ีไดเ้ลือกและบนัทึกผลการ
ปฏิบติังานไวเ้พื่อท าการตรวจสอบผลลพัธ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค ์

ขั้นท่ี  5   ขั้นสรุปผล  สังเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั โดยการจดัท าเป็นรายงาน           
เพื่อท าการสรุปผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามวิธีการ 

ขั้นท่ี 6   ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้ น าผลและวิธีการท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์น าไปประยกุต ์
ใชจ้ริง 

3. กำรเรียนแบบผสมผสำนโดยใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำ  หมายถึง  การจดัการเรียนใน
ชั้นเรียนคู่ขนานกบัการจดัการเรียนแบบอีเลิร์นนิงโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาในรายวิชาการเลือก
และการใชส่ื้อการเรียนการสอน จ านวน 10  สัปดาห์ โดยผสมผสานในลกัษณะแนวตั้งคือ กิจกรรม                
การเรียนในชั้นเรียนมีความสอดคลอ้งและคู่ขนานกบักิจกรรมการเรียนแบบอีเลิร์นนิงประกอบดว้ย 

3.1  การจัดการเรียนในชั้นเรียน ในภาคทฤษฎี ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียน              
แบบบรรยาย  อภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน                  
สดัส่วนการเรียนในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 50   
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3.2 การเรียนแบบอีเลิร์นนิง ในภาคฝึกปฏิบติั ประกอบดว้ย กิจกรรมการศึกษาคน้ควา้ 
ทบทวนความรู้ดว้ยตนเอง  อภิปราย  ฝึกปฏิบติั  แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นร่วมกนัผา่นกระดาน
สนทนาหรือใชเ้คร่ืองมือติดต่อส่ือสารบนเครือข่ายในการเรียนรู้และระบบ LMS  สัดส่วนการเรียน
แบบอีเลิร์นนิงคิดเป็นร้อยละ 50    

4. กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical thinking) หมายถึง  การคิดอย่างเป็น

กระบวนการท่ีเน้นการตดัสินใจ  หาเหตุผลว่ามีขอ้เท็จจริงเพียงใด  เป็นความสามารถในการคิด

พิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยอาศยัการพิจารณาขอ้มูลจากเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาโดยใช้

ความรู้  ความคิด  และประสบการณ์ของตนเป็นพื้นฐานอย่างมีเหตุผลเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจน า

วิธีการท่ีถูกตอ้งไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

5. คะแนนควำมสำมำรถทำงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจ้ากการ

ท าแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จากการศึกษารูปแบบแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

Cornell Critical Thinking Test, Level Z ใชส้ าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ( Ennis and Millman, 1985 ) เป็นค าถามแบบปรนยั 3 ตวัเลือก 

ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 52 ขอ้  ใชเ้วลาในการท า 50 นาที  โดยมุ่งศึกษาทกัษะการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณตามกรอบแนวคิดของ Norris and Ennis (1989)  ใน 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

5.1  การสรุปแบบนิรนยั (Infer and judge deductive conclusions)  หมายถึง  

ความสามารถในการน าหลักการใหญ่ไปแตกเป็นหลักการย่อย โดยใช้หลักการเหตุผลทาง

ตรรกศาสตร์เพื่อสรุปผลท่ีตามมาจากขอ้สรุปนั้นๆ ได ้

5.2 การให้ความหมาย  (Semantics) หมายถึง  ความสามารถในการบอกค าเหมือน 

หรือค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัได ้ จ  าแนกและจดักลุ่มส่ิงท่ีเหมือนกนัได ้ สามารถให้นิยามเชิง

ปฏิบติัการและยกตวัอยา่งส่ิงท่ี “ใช่” และ “ไม่ใช่” ได ้

5.3 การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการสงัเกต (Determine credibility 

of sources and observation) หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล  

รายละเอียดของขอ้มูลโดยการ สังเกตและการแปลความหมายร่วมกบัการสังเกต  การตดัสินผลของ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเองโดยใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ได ้
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5.4 การสรุปแบบอุปนัย(Infer and judge inductive conclusions) หมายถึง 

ความสามารถในการหาเหตุผลเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปโดยการยกตวัอยา่งรายละเอียดยอ่ยๆ ของเน้ือหา

อยา่งครอบคลุมและเพียงพอท่ีจะสรุปและลงความเห็นจากขอ้สรุปนั้นๆ ได ้

5.5 การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการท านาย  (Induction planning 

experiments and predict probable consequences)  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาทางเลือก

ท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุดจากแหล่งขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมีอยู ่เพื่อน าไปสู่การสรุปค าตอบท่ีสมเหตุสมผล 

5.6 การนิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน (Definition and assumption identification)

หมายถึง  ความสามารถในการใชเ้หตุผลเพื่อก าหนดปัญหา ท าความตกลงเก่ียวกบัความหมาย            

ของค า  ขอ้ความและก าหนดเกณฑอ์ธิบายสาเหตุและระบุขอ้สนันิษฐานจากนิยามท่ีก าหนดไวไ้ด ้

6. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง  คะแนนผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีไดจ้ากการท า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน ดา้นความรู้

ความจ า  ความเขา้ใจ  การน าไปใช ้ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์และการประเมินค่า หลงัจากการ

จดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา เร่ืองการเลือกและการใชส่ื้อการเรียน         

การสอน 

7. ควำมคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกความนึกคิดท่ีมีต่อการจดัการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา ซ่ึงวดัโดยใชเ้กณฑใ์นการวดัของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบัดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช ้ ปรับปรุง 

8. นักศึกษำ  หมายถึง  ผูท่ี้ก  าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4  คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 468 301 การเลือก

และการใชส่ื้อการเรียนการสอน  (Selection and Utilization of Instructional Media)   
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

กำรเรียนแบบผสมผสำน  (Drisscoll 2002; Garrison 2008; 

Rovai and Jordan2004) 

เป็นการบูรณาการการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนและ
การเรียนแบบอีเลิร์นนิงเข้าไวด้้วยกัน  โดยอาศัยเทคนิค 
วิธีการท่ีดีของการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนและการ
เรียนผ่านช่องทางและเคร่ืองมือส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลายในห้องเรียนอีเลิร์นนิงโดยใชร้ะบบบริหารจดัการ
เรียนรู้ (Learning Management System: LMS) 

กระบวนกำรแก้ปัญหำ (Bloom 1965;Guildford 1971;              

ทิศนา แขมมณี 2547) 

เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคิดแกปั้ญหา

อยา่งเป็นกระบวนการประกอบดว้ย  6  ขั้นตอนคือ 

 1)  ขั้นระบุปัญหา 2)  ขั้นวเิคราะห์ปัญหา 3)  ขั้นสร้าง

ทางเลือก  4)  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก  5) ขั้นสรุปผล               

6) ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้

กำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ  

 (Norris and Ennis 1989; ปณิตา  วรรณพิรุณ 2551) 

เป็นกระบวนการคิดขั้นสูงท่ีประกอบดว้ย การคิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์และตดัสินใจแกปั้ญหาเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์

ปัญหา ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1)  การสรุปแบบ

นิรนยั 2) การให้ความหมาย  3) การพิจารณาความน่าเช่ือถือ

ของแหล่งข้อมูล  และการสังเกต 4)  การสรุปแบบอุปนัย                   

5) การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการท านาย                    

6)  การนิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน 

 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนแบบผสมผสำน
โดยใ ช้กระบวนกำรแก้ปัญหำส ำหรับ
นักศึกษำระดบัปริญญำตรี 
   

 

คะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาท่ีเรียนดว้ยการ
จดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนดว้ยการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดย
ใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ี
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย 
การเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา วิชา การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการ
สอนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร วรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
1.1 ความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
1.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
1.3  กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
1.4  การวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

        1.5  การพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2.  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

2.1  ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนแบบผสมผสาน   
2.2  องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2.3 รูปแบบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2.4 ระดบัการผสมผสาน 
2.5 การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสาน 

3.  กระบวนการแกปั้ญหา 
3.1  ความหมายของกระบวนการแกปั้ญหา 
3.2  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
3.3  ขั้นตอนในกระบวนการแกปั้ญหา 
3.4  ขอ้แนะนาํเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหา 
3.5  แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
3.6  การจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหาท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ 

ดว้ยตนเอง 
3.7  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
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4.  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
4.1 ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ 
4.2  คาํอธิบายรายวิชา 
4.3 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
4.4 โครงสร้างหลกัสูตร/เวลาเรียน  

5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
5.1  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
5.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนแบบผสมผสาน 
5.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการแกปั้ญหา 

 
1.  การคดิอย่างมีวจิารณญาณ 

1.1 ความหมายของการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มาจากคาํภาษาองักฤษว่า “Critical Thinking”  การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีทิศทางเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลซ่ึงมีผูเ้รียกแตกต่างกัน ได้แก่  
ความคิดแบบวิพากษว์ิจารณ์   การคิดเป็น  การคิดอย่างมีเหตุผล  การคิดวิเคราะห์วิจารณ์  การคิด
วิจารณญาณ  ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชค้าํวา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

นกัจิตวิทยา  นกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลายท่านทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 

อรพรรณ  ลือบุญธวชัชยั (2544: 6-7) ไดใ้หค้าํนิยามเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่า 
เป็นการใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุม  รอบคอบ  มีเหตุผล  มีการประเมิน
สถานการณ์  เช่ือมโยงเหตุการณ์  มีการตีความสรุปความ  โดยอาศัยความรู้  ความคิด และ
ประสบการณ์ของตนในการสํารวจหลกัฐานอย่างละเอียดถูกตอ้ง เพื่อนําไปสู่ขอ้สรุป และขอ้
ตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผล 

มยุรี  หรุ่นขาํ (2544: 18) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสรุปไวว้่า                 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดขั้นสูง  มีความซับซ้อน  โดยเร่ิมท่ีประเด็นปัญหา   
ขอ้โตแ้ยง้หรือความไม่แน่ใจ โดยอาศยัความรู้  ความคิด และประสบการณ์ของบุคคลในการทาํ
ความเขา้ใจโดยผ่านกระบวนการรวบรวมและเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างละเอียดรอบคอบก่อน
ตดัสินใจเช่ือหรือไม่เช่ือ  กระทาํหรือไม่กระทาํ  ซ่ึงตอ้งผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการในการลง
ขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผล  มีสติสมัปชญัญะ  และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณยงัมีความสมัพนัธ์กบัการคิด
แกปั้ญหาโดยการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นหลกัและเป็นเคร่ืองมือในการคิดแกปั้ญหา 
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ศนัศนีย ์ ฉตัรคุปต ์และอุษา  ชูชาติ (2544: 31-32) กล่าวว่าการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ 
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และตดัสินใจแกปั้ญหาโดยยดึหลกัการคิดดว้ยเหตุผลจากขอ้มูลท่ีเป็น
จริงมากกว่าอารมณ์และการคาดเดา  พิจารณาความเป็นไปไดใ้นแง่มุมต่างๆ ว่าอะไรคือความจริง
อะไรคือความถูกตอ้ง  คิดดว้ยความรอบคอบ  ระมดัระวงั  ใชส้ติปัญญาและทกัษะการคิดไตร่ตรอง
อย่างมีวิจารณญาณมากกว่าการใชอ้ารมณ์ท่ีทาํให้เกิดความลาํเอียงเกิดอคติ ซ่ึงจะมีผลเสียต่อการ
ตดัสินใจ  ดงันั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการคิดท่ีเปิดกวา้งมีเป้าหมายแน่นอน มีเหตุผล           
มีความถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเองได ้

พลกฤช  ตนัติญานุกูล (2547: 16) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวการคิดอย่างมีวิจารณญาณและได้
สรุปไวว้่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ
เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาท่ีปรากฏโดยมีการรวบรวมขอ้มูล และหลกัฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือมาเพ่ือ
สนบัสนุนเพื่อนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผลหรือการตดัสินใจแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ปณิตา  วรรณพิรุณ (2551: 105) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนเพื่อพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยได้ให้ความหมาย การคิดอย่างมีวิจารณญาณไวว้่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
หมายถึง  การคิดหรือกระบวนการคิดโดยใชข้อ้มูล  ขอ้ความรู้  ประกอบการคิดพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบในการทาํความเขา้ใจกับเร่ืองราว  แลว้นํามาตั้ งเป็นสมมติฐานจากเร่ืองราวนั้น              
เพื่อนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์  แปลความหมายและสรุปขอ้มูลอย่างสมเหตุสมผล  เพื่อนาํผลท่ีได ้
จากการสรุปมาประเมินและตดัสินใจในการปฏิบติัต่อสถานการณ์หน่ึงๆ  

วตัสัน แอนด ์เกรเซอร์ (Watson and Glaser 1964: 10) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณในลกัษณะของกระบวนการคิดท่ีประกอบดว้ย เจตคติ  ความรู้  และทกัษะ โดยเนน้ท่ี
เจตคติในการแสวงหาความรู้  การยอมรับการแสวงหาหลกัฐานมาสนบัสนุนขอ้อา้ง  ใชค้วามรู้ใน
การอนุมาน  การสรุปความ  การประเมิน  และตดัสินความถูกตอ้งของขอ้ความอยา่งเหมาะสมโดย
เนน้องคป์ระกอบ 5 ประการคือ  

1. การสรุปอา้งอิง (Inference) 
2. การยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Recognition of Assumption) 
3. การอนุมาน (Deduction) 
4. การแปลความ (Interpretation) 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation of Arguments) 
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เอนนิส (Ennis 1985: 1)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมานานกว่า 30 ปี ได้
อธิบายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณในลกัษณะท่ีเป็นการคิดเชิงเหตุผล  ไตร่ตรองอย่างมีสติใช้
เหตุผลในการตดัสินใจวา่ควรเช่ือควรปฏิบติัอยา่งไร  โดยเนน้ประเดน็สาํคญั 4 ประการคือ 

1. การคิดท่ีใชเ้หตุผล 
2. การคิดท่ีมีการไตร่ตรอง  ตรวจสอบเหตุผลทั้งของตนเองและผูอ่ื้น 
3. การคิดท่ีเนน้การมีสติสมัปชญัญะ 
4. การคิดท่ีเป็นการตดัสินวา่อะไรควรเช่ือควรปฏิบติัอยา่งไร 
อลัฟาโร-เลฟเร (Alfaro-Lefevre 1995 : 11)  ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ของการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณและการคิดแกปั้ญหาไวว้า่  การแกปั้ญหาจะมีขอ้จาํกดัท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาและจบลงดว้ย
การแกปั้ญหาแต่การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดท่ีครอบคลุมมากกว่าการคิดแกปั้ญหาเฉพาะ
เร่ืองและไม่จาํเป็นตอ้งเร่ิมท่ีปัญหา อาจเร่ิมจากเร่ืองทัว่ๆ ไป แต่เนน้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  โดย
ไม่จําเป็นว่าจะมีปัญหาเกิดข้ึนหรือไม่   การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเป็น
กระบวนการท่ีสมัพนัธ์กนัดงัน้ี 

1. การแก้ปัญหาต้องการการคิดแบบมีวิจารณญาณ  (ผู ้ท่ีไม่ใช่นักแก้ปัญหาแบบ
วิจารณญาณจะไม่สนใจวา่การคิดแบบวิจารณญาณจะมีผลต่อคาํตอบของปัญหา) 

2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีผา่นการพิจารณารับรู้อยา่งดี จะไม่ทาํใหเ้กิดการผนัแปรต่อ
คาํตอบของปัญหาท่ีได ้

3. การแกปั้ญหาจะใชก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นหลกัในการคิด ดงันั้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการแกปั้ญหา  ดว้ยเหตุน้ีทั้งสองวิธีจึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งใช้
ร่วมกนัไม่ใช่แยกกนั 

จากการศึกษาความหมายเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สามารถสรุปความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
กระบวนการคิดขั้นสูงท่ีประกอบดว้ย  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และตดัสินใจแกปั้ญหาเม่ือ
เผชิญกบัสถานการณ์ปัญหา  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงมีความสมัพนัธ์กบัการคิดแกปั้ญหาอยา่งมี
สติสัมปชญัญะ มีเหตุและผลในการไตร่ตรองขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือเพ่ือนาํไปสู่ขอ้สรุปในการ
แกปั้ญหาเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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1.2  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
1.2.1  ทฤษฎทีางเชาวน์ปัญญาของกลิฟอร์ด 

 กิลฟอร์ด  (Guildford 1967: 218-237) มีความเช่ือว่า ความสามารถทางสมองสามารถ
ปรากฏได้จากการปฏิบติังานตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดให้ในลกัษณะของความสามารถด้านต่างๆ             
ท่ีเรียกว่าองค์ประกอบและสามารถตรวจสอบความสามารถน้ีด้วยแบบสอบท่ีเป็นมาตรฐาน                   
กิลฟอร์ดเสนอโครงสร้างทางสติปัญญา  โดยอธิบายว่า ความสามารถทางสมองของมนุษย ์
ประกอบดว้ยสามมิติ (Three Dimensional Model)  คือ มิติดา้นเน้ือหา (Contents) มิติดา้นปฏิบติัการ
( Operations)  และมิติดา้นผลผลิต (Products) 

มิติดา้นเน้ือหา (Contents) หมายถึง วตัถุหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีรับรู้ใชเ้ป็นส่ือเพื่อก่อให้เกิด
ความคิด  แบ่งออกเป็น  5  ชนิด ดงัน้ี 

1. เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ  (Figural content) ไดแ้ก่  วตัถุท่ีเป็นรูปธรรมต่างๆ ซ่ึงสามารถรับรู้
ไดด้ว้ยประสาทสมัผสั 

2. เน้ือหาท่ีเป็นเสียง (Auditory content)  ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของเสียงท่ีมีความหมาย 
3. เน้ือหาท่ีสัญลกัษณ์ (Symbolic content)  ไดแ้ก่  ตวัเลข  ตวัอกัษร และสัญลกัษณ์ท่ีสร้าง

ข้ึน เช่น พยญัชนะ  ระบบจาํนวน 
4. เน้ือหาท่ีเป็นภาษา  (Semantic content) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของภาษาท่ีมีความหมาย 
5. เน้ือหาท่ีเป็นพฤติกรรม(Behavior content)ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีไม่ใช่ถอ้ยคาํแต่เป็นการแสดงออก

ของมนุษย ์เจตคติ ความตอ้งการ รวมทั้งปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
มิ ติด้านปฏิบัติการ ( Operations)  หมาย ถึง  กระบวนการ คิด ต่ างๆ  ท่ีส ร้ าง ข้ึนมา                            

ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถ 5 ชนิดดงัน้ี 
1. การรับรู้และการเขา้ใจ (Cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการ

รับรู้และทาํความเขา้ใจ 
2. การจาํ  (Memory)  เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการสะสม  เร่ืองราว  

หรือข่าวสาร และสามารถระลึกไดเ้ม่ือเวลาผา่นไป 
3. การคิดแบบอเนกนยั (Divergent thinking) เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

และแสดงออกมาในหลายๆ แบบ หลายวิธี 
4. การคิดแบบเอกนยั (Convergent thinking) เป็นความสามารถในการสรุปขอ้มูลท่ีดีและ

ถูกตอ้งท่ีสุด   
5. การประเมินค่า (Evaluation)  เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการตดัสินส่ิงท่ีรับรู้  

จาํได ้ หรือกระบวนการคิดนั้นมีคุณค่า  มีความถูกตอ้งเหมาะสม  หรือมีความเพียงพอหรือไม่ 
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มิติดา้นผลผลิต (Products)  หมายถึง  ความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานมิติดา้น
เน้ือหาและดา้นปฏิบติัการเขา้ดว้ยกนัเป็นผลผลิต  เม่ือสมองรับรู้วตัถุ/ขอ้มูล  ทาํให้เกิดการคิดใน
รูปแบบต่างๆ กนัสามารถใหผ้ลออกต่างๆ กนั 6 ชนิด ดงัน้ี 

1. หน่วย (Units) เป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั และมีความแตกต่างจากส่ิงอ่ืน 
2. จาํพวก (Classes)  เป็นกลุ่มของส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีคุณสมบติับางประการร่วมกนั 
3. ความสมัพนัธ์ (Relations)  เป็นการเช่ือมโยงสองส่ิงเขา้ดว้ยกนั  เช่น  เช่ือมโยงคาํ 
4. ระบบ  (System)  เป็นแบบแผนหรือรูปแบบจากการเช่ือมโยงส่ิงหลายๆ ส่ิงเขา้ดว้ยกนั 
5. การแปลงรูป (Transformation)  เป็นการเปล่ียนแปลง  การหมุนกลบั  การขยายความ  

ขอ้มูลจากสภาพหน่ึงไปยงัอีกสภาพหน่ึง 
6. การประยุกต ์ (Implication)  เป็นผลการคิดท่ีคาดหวงั  หรือการทาํนายจากขอ้มูลท่ี

กาํหนดให ้
ทั้งสามมิติประกอบกนัเขา้เป็นหน่วยจุลภาคจาํนวน 150 หน่วย แต่ละหน่วยมี 3 มิติต่อมา

กิลดฟ์อร์ดเพิ่มความสามารถดา้นการปฏิบติัการ  โดยแยกความจาํ (Memory)  ออกเป็น 2 อยา่งคือ 
ความจาํในช่วงสั้น (Short-term memory)  และความจาํระยะยาว (Long-term memory) คือเป็นการ
ใหเ้วลาในจาํนานๆ ดงันั้นทฤษฎีใหม่ของกิลฟอร์ดจึงมีจาํนวน 180 หน่วย 

นอกจากน้ี กิลฟอร์ด ยงัได้อธิบายรูปแบบของการคิดแก้ปัญหาโดยทั่วๆ ไปว่าเป็น
กระบวนการของความสามารถทางสมองดา้นปฏิบติัการ ไดแ้ก่  การรู้และความเขา้ใจ (Cognition)  
การจาํ (Memory)  การคิดแบบอเนกนยั  (Divergent thinking)  การคิดแบบเอกนัย (Convergent 
thinking) และการประเมินค่า (Evaluation)  ความสามารถทั้ง 5 อยา่งน้ีจะปฏิบติัการร่วมกนั ซ่ึงพอ
สรุปเป็นขั้นตอนดงัน้ี   

1. เม่ือบุคคลไดพ้บกบัปัญหาจากส่ิงแวดลอ้ม (Input)  ความสามารถของสมองในส่วนของ
การจาํจะปฏิบติัการร่วมกบัการรับรู้ (Cognition)  และการคิด (Production)  เพื่อทาํความรู้จกัส่ิง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของปัญหาและสภาพท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา (ปัญหาเป็นมิติดา้นเน้ือหา) โดย
การแปลงรูป (Transformation) ใหเ้ขา้กบัความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ในส่วนของความจาํซ่ึงบางคร้ังอาจมีการ
แกไ้ขขอ้มูล  แลว้นาํเขา้ไปเกบ็ไวใ้นส่วนของความจาํเพิ่มข้ึน   

2. ความสามารถของสมองในส่วนของการประเมินค่าเช่ือมโยงระหว่างศูนยก์ลางของการ
ปฏิบติัการ คือ ส่วนของการรู้  และการคิดแบบเอกนัย และแบบอเนกนัยกับความจาํจะทาํการ
ประเมินและบางคร้ังก็มีการกลัน่กรองเพื่อแยกประเภทขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา
ความสามารถของสมองส่วนของการประเมินค่าน้ีเป็นส่วนท่ีค่อนขา้งกระจาย เพื่อให้ตรวจสอบ
ขอ้มูลเป็นไปในทุกทิศทาง ปฏิบติัการของการประเมินค่าจะไม่มีผลกระทบต่อหน่วยของการจาํ 
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3. บางคร้ังบุคคลตอ้งรับข่าวสารอ่ืนจากส่ิงแวดลอ้ม (Input II, Input III คือข่าวสารหลายๆ 
ข่าวสารจากส่ิงแวดลอ้ม)  เขา้ไวใ้นส่วนของความจาํโดยผา่นการรู้และการกลัน่กรองข่าวสารใหม่ 
แบบเดียวกบัปัญหาเดิม 

4. ทางออกของปัญหา  เป็นการส้ินสุดกระบวนการแก้ปัญหา ในปัญหาหน่ึงๆ อาจมี
ทางออกหลายทาง  ทางออกท่ี 1  อาจถูกปฏิเสธ  ทางออกท่ี 2  เป็นทางเลือกได ้แต่ไม่ดี หรือเป็น
ทางออกของปัญหาท่ีเคยกระทาํมาแลว้อาจทบทวนใหม่ และกลบัไปสู่ขั้นตอนหยดุพกั ทางออกท่ี 3 
เป็นทางแกปั้ญหาท่ีน่าพอใจ 

5. ลกัษณะสาํคญัของกระบวนการแกปั้ญหาคือมีช่วงกวา้ง และขอ้มูลมีการยอ้นกลบัแต่ละ
การรู้และการคิด มีวงจร จากการรู้ (การคิด) ไปยงัความจาํ ไปสู่การประเมิน และกลบัมาท่ีการรู้ 
(การคิด) ใหม่ อาจทาํซํ้ ากนัหลายๆ คร้ัง วงจรอาจกวา้งมากโดยรวมเอาการรู้การคิดคู่แรก คู่ท่ี 2 คู่ท่ี 
3 คู่ท่ี 4 และคู่อ่ืนๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั วงจรเหล่าน้ีจะยดืหยุน่ตามลาํดบัของเหตุการณ์ 

6. ในกระบวนการแกปั้ญหา จะใชก้ารคิดแบบเอกนยั และอเนกนัยสลบักนั ตามลกัษณะ
ของปัญหาท่ีตอ้งการคาํตอบแบบใด บางปัญหาจะตอ้งใชก้ารถ่ายโยงเก่ียวขอ้งกนัทั้งสองแบบใน
การระลึกขอ้มูล จุดสาํคญัท่ีแตกต่างกนัระหวา่งความคิดทั้งสองคือ แบบของวิธีคิดคาํตอบท่ีตอ้งการ  
ความสมบูรณ์และเฉพาะเจาะจงใชว้ิธีคิดแบบเอกนยั  ถา้ตอ้งการคาํตอบท่ีมีจาํนวนมากก็ใชว้ิธีคิด
แบบอเนกนัย  นอกเหนือจากวิธีคิดท่ีต่างกันแล้วกระบวนการต่างๆ ในการแก้ปัญหาก็เป็น                   
ส่ิงเดียวกนั 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการผสมผสานกนั ระหว่างองคป์ระกอบท่ีเป็นมิติตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ดท่ีอธิบายว่า  เม่ือบุคคลพบกบัปัญหาจากส่ิงแวดลอ้มบุคคลจะทาํความรู้จกักบั
ส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของปัญหาและสภาพท่ีก่อให้เกิดปัญหา  โดยการแปลงรูปให้เขา้กบั
ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนของความจาํ  ซ่ึงบางคร้ังอาจมีการแกไ้ขปัญหาและหาทางออกของปัญหาซ่ึง
ในปัญหาหน่ึงๆ อาจมีทางออกหลายทางโดยท่ีกระบวนการแกปั้ญหานั้นอาจจะใชก้ารคิดทั้งแบบ
เอกนัยและอเนกนัยสลบักนัตามลกัษณะของปัญหาว่าตอ้งการคาํตอบแบบใด  ดงัท่ี กิลฟอร์ด ได้
วิเคราะห์องคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัสาํหรับการคิดวิจารณญาณนั้นแบ่งได ้3 
องคป์ระกอบคือ 1) องคป์ระกอบดา้นพุทธิปัญญา  2) องคป์ระกอบดา้นการแกปั้ญหา แบ่งเป็นการ
คิดแบบเอกนยั และการคิดแบบอเนกนยั และ 3) องคป์ระกอบดา้นการประเมิน  ดงันั้นในการฝึก
เพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามแนวคิดของกิลฟอร์ด จึงทาํไดโ้ดยการจดัสภาพการณ์โดย
ให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถใน 3 มิติ ไดแ้ก่  มิติดา้นเน้ือหา คือ เร่ิมให้ขอ้มูลท่ีก่อให้เกิดการคิด 
แลว้ใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามมิติดา้นกระบวนการคิดซ่ึงก็คือ 
การจาํ  การรู้และเขา้ใจ  การคิดเอกนัย  การคิดอเนกนัย  และการประเมินค่า  และผลจากการใช้
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ความสามารถในการคิดเก่ียวกบัเน้ือหาซ่ึงเป็นการผสมผสานมิติดา้นเน้ือหาและดา้นกระบวนการจะ
ไดผ้ลผลิตคือ ผลท่ีไดจ้ากการคิด 
  

1.2.2   ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจท์ 
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท ์ ( Piaget 1977: 15-20)  จะมองว่าการคิดเป็น

กระบวนการทางเชาวน์ปัญญาของมนุษยแ์ละเป็นระบบท่ีสลบัซบัซอ้นและมีความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  โดยโครงสร้างทางความคิดของมนุษยจ์ะมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาข้ึน
เป็นลาํดบัโดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มและมีความเช่ือว่ามนุษยมี์แนวโน้ม
พื้นฐานท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด 2 ชนิดคือ การจดัและรวบรวม (Organization) หมายถึง การจดัและ
รวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายในอยา่งมีระบบต่อเน่ืองและปรับปรุงตลอดตราบท่ียงัมีปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้มและการปรับตวั (Adaptation) หมายถึงการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิด
ภาวะสมดุล (Equilibration)  ซ่ึงการปรับตวัประกอบดว้ย 2 กระบวนการคือ  

1. การดูดซึมเขา้โครงสร้าง (Assimilation) หมายถึง การตีความ หรือรับเอาขอ้มูลจาก
ภายนอกเขา้สู่โครงสร้างทางความคิด โดยอาศยัความรู้ท่ีมีอยู ่หรือวิธีการท่ีมีอยู ่

2. การปรับโครงสร้าง (Accommodation) หมายถึง การสังเกตคุณสมบติัตามความเป็นจริง
ของวตัถุ หรือส่ิงแวดลอ้ม แลว้ปรับโครงสร้างทางความคิดของเราใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

โครงสร้างทางการคิดจะเกิดข้ึนจากกระบวนการดูดซึมโครงสร้างและกระบวนการปรับ
โครงสร้างซ่ึงจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและพฒันาเป็นลาํดบัขั้น กล่าวคือ เม่ือบุคคล
พบกบัขอ้มูลหรือสถานการณ์ขดัแยง้คาํถามหรือปัญหาจะเกิดภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) เรา
จะใชก้ระบวนการดูดซึมและปรับโครงสร้างเพื่อใหเ้กิดภาวะสมดุล (Equilibrium)  ข้ึน  บุคคลจะใช้
กระบวนการทั้งสองในการสร้างระบบการคิดดว้ยการใชก้ระบวนการดงักล่าวทาํให้บุคคลสามารถ
พฒันาความสามารถในการคิดอย่างรอบคอบสมเหตุสมผล เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับโลก
รอบตวัไดแ้ละเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาเพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทาํใหเ้กิด
โครงสร้างทางการคิด ตามแนวคิดของเพียเจท์  กล่าวถึงพฒันาการทางสติปัญญาของจะค่อยๆ 
พฒันาและเป็นกระบวนการท่ีปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor intelligence) เร่ิมตั้งแต่แรกเกิด
จนถึง 2 ขวบ เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถแสดงออกทางการเคล่ือนไหว เด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการกระทาํ และเป็นระยะท่ีเดก็ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง 

ขั้นท่ี 2 ก่อนการปฏิบติัการ (Preoperational though) เร่ิมตั้งแต่อาย ุ 2-7 ปี เป็นขั้นท่ีเด็ก
สามารถใชภ้าษาและสัญลกัษณ์มากข้ึน การเรียนรู้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ภาษาจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
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ใหเ้ด็กเกิดมโนทศัน์เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ พฒันาการทางการคิดของเด็กในขั้นน้ียงัไม่มีเหตุผลเด็กยงัยดึ
ติดกบัการรับรู้ของตนเอง 

ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการดว้ยรูปธรรม (Concrete operational) เร่ิมตั้งแต่ อาย ุ 7-11 ปี  ขั้นน้ีเด็ก
สามารถสร้างภาพแทนในใจได ้ และคิดไดอ้ยา่งมีเหตุผล การคิดจะยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง
สามารถแกปั้ญหาท่ีเป็นรูปธรรมได ้ เขา้ใจหลกัการคงอยูข่องสสารว่าสสาร หรือส่ิงของใดแมจ้ะ
เปล่ียนสภาพไปก็ยงัคงปริมาณเท่าเดิม สามารถคิดยอ้นกลบัได ้ จดัประเภทของส่ิงของรวมทั้งมี
ความเขา้ใจในเร่ืองการเปรียบเทียบ 

ขั้นท่ี 4 ปฏิบติัการดว้ยนามธรรม (Formal operational) อายตุั้งแต่ 11-15 ปีข้ึนไป  เป็นขั้นท่ี
เด็กสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม มีการคิดอย่างมีเหตุมีผล ในการแกปั้ญหาสามารถคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ได ้สามารถคิดดว้ยการสร้างภาพข้ึนแทนในใจ ความสามารถท่ีจะคิดพิจารณาเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม สามารถคิดสร้างทฤษฎีและทดสอบแบบวิทยาศาสตร์ไดก้ารคิดในขั้นน้ีเด็กจะ
ไม่ยึดติดอยู่กับขอ้มูลท่ีมาจากการสังเกตเพียงด้านเดียว และเป็นการคิดท่ีอยู่ในรูปของการ
ตั้งสมมติฐาน เดก็ในวยัน้ีมีความคิดเป็นตวัของตวัเอง และสามารถเขา้ใจความคิดของผูอ่ื้นดว้ย 

 
1.2.3  ทฤษฎสีติปัญญาตามแนวคดิด้านกระบวนการประมวลข้อมูล 

สเติร์นเบิร์ก ( Sternberg 1985)  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัสติปัญญาโดยใชช่ื้อว่าสติปัญญา
สามเกลียว (Triarchic theory) ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎียอ่ย 3 ทฤษฎีไดแ้ก่ 

1. ทฤษฎีย่อยของความสอดคลอ้งกบับริบทสังคม (Contextual subtheory)  เป็น
ความสามารถของสติปัญญาท่ีเก่ียวกบับริบททางสังคม และวฒันธรรมของบุคคล พฤติกรรมท่ี
เฉลียวฉลาดในบริบทของสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองให้เข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้มการเลือกส่ิงแวดลอ้มท่ีอาํนวยประโยชน์สูงสุด มากกวา่ท่ีจะทาํตามความเคยชินและการ
ดดัแปลงส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้นใหเ้หมาะสมกบัทกัษะ ความสนใจ และค่านิยมของตน 

2.  ทฤษฎียอ่ยประสบการณ์ (Experiential subtheory) ไดอ้ธิบายว่างาน หรือประสบการณ์
จะกาํหนดให้คนแสดงความเฉลียวฉลาดออกมาไดดี้ท่ีสุด โดยงานหรือสถานการณ์นั้นตอ้งมี
ลกัษณะค่อนขา้งแปลกใหม่แต่ไม่ใช่ส่ิงใหม่ทั้งหมด หรือเม่ือเขาอยูใ่นกระบวนการของการปฏิบติัท่ี
ตอ้งเป็นไปโดยอตัโนมติัในการทาํงานท่ีกาํหนดให ้

3. ทฤษฎียอ่ยกระบวนการคิด(Componential subtheory)ไดอ้ธิบายวา่โครงสร้างและกลไกท่ี
อยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรมทางปัญญา กระบวนการคิดแยกเป็นส่วนท่ีเป็นตวัควบคุมทั้งหมดซ่ึงควบคุม
กระบวนการประมวลความรู้ของบุคคล และช่วยให้บุคคลดาํเนินการคิดและประเมินผลท่ีไดจ้าก
การคิด ส่วนท่ีเป็นการปฏิบติังานจะดาํเนินงานไปตามแผนท่ีควบคุมจดัการไวแ้ลว้และส่วนท่ีทาํให้
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ไดค้วามรู้เป็นส่วนท่ีเลือกความรู้ จาํได ้ ประมวลความรู้ใหม่ แลว้เลือกเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบั
ความรู้เดิม เพื่อรับเอาความรู้ใหม่เขา้มาไวใ้นระบบความจาํ 

ทฤษฎีย่อยทั้งสามน้ีสามารถ อธิบายกระบวนการคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง               
การเลือก และการดดัแปลงส่ิงแวดลอ้มของบุคคล ดงัแผนภาพท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2  โครงสร้างทฤษฎีทางสติปัญญาสามเกลียว (Sternberg 1985, อา้งถึงใน                  
ศศิกานต ์ วิบูลยศรินทร์ 2543 :17) 

 
สเติร์นเบิร์ก (Sternberg 1985, อา้งถึงใน เพญ็พิศุทธ์ิ เนคมานุรักษ ์2537: 18) เช่ือว่า การคิด

อยา่งมีวิจารณญาณเป็นการคิดท่ีอยูใ่นส่วนท่ีเป็นตวัควบคุม ซ่ึงควบคุมกระบวนการประมวลความรู้
ของบุคคลและช่วยใหบุ้คคลดาํเนินการคิด และประเมินผลท่ีไดจ้ากการคิดเป็นกระบวนการขั้นสูงท่ี
ไดจ้ากการวางแผน ติดตาม และประเมินการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการท่ีรับผิดชอบในการ
กาํหนดวา่จะทาํอยา่งไรกบังาน เพื่อใหง้านนั้นดาํเนินไปไดถู้กตอ้ง   
 
 
 

ทฤษฎสีตปัิญญาสามเกลยีว 
(The Triarchic Theory of Human Intelligence) 

ทฤษฎียอ่ยของความ
สอดคลอ้งกบับริบทสงัคม  
(Contextual Subtheory)   

ทฤษฎียอ่ยประสบการณ์ 
(Experiential Subtheory) 

ทฤษฎียอ่ยกระบวนการคิด
(Componential Subtheory) 

1. การปรับตวั  
2. การเลือกส่ิงแวดลอ้ม  
3. การปรับแต่ง

ส่ิงแวดลอ้ม   

1. ความสามารถการ
แกปั้ญหาแปลกใหม่ 

2. ความสามารถในความ
คล่องของการ
ประมวลผลขอ้มูล 

1. ดา้นการคิดขั้นสูง 
2. ดา้นการปฏิบติั 
3. ดา้นการแสวงหา

ความรู้ 
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1.3  กระบวนการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบักระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณซ่ึงเป็นการคิดในระดบัสูงท่ีตอ้ง

ใชท้กัษะการคิดพื้นฐานต่างๆ ในการดาํเนินการแต่ละขั้นตอน  จากการศึกษาพบว่า ไดมี้นักการ
ศึกษา  ผูเ้ช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศนาํเสนอกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 

เพญ็พิศุทธ์ เนคมานุรักษ ์ (2537: 28-31) ไดท้าํการสังเคราะห์กระบวนการคิดอย่าง                    
มีวิจารณญาณ จากแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบักระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปไดว้่า  
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. การระบุประเด็นปัญหา เป็นการทาํความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหา ขอ้คาํถามขอ้อา้งหรือ
ขอ้โตแ้ยง้ ซ่ึงตอ้งอาศยัความสามารถในการพิจารณาขอ้มูลหรือสภาพการณ์ท่ีปรากฏเพื่อกาํหนด
ประเด็นปัญหา ขอ้สงสัย ประเด็นหลกัท่ีควรพิจารณา รวมทั้งความหมายของคาํหรือความชดัเจน
ของขอ้ความดว้ย 

2. การรวบรวมขอ้มูล เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาจากแหล่งขอ้มูล            
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ การรวบรวมขอ้มูลสามารถทาํไดโ้ดยการสังเกตทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้ง             
การ ดึงขอ้มูลจากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่

3. การพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของขอ้มูล การประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูล และการพิจารณาความพอเพียงของขอ้มูลทั้งในแง่
ของปริมาณและคุณภาพตามประเดน็ท่ีพิจารณา 

4. การระบุลกัษณะขอ้มูล เป็นการแยกแยะความแตกต่างของขอ้มูลว่าขอ้มูลใดเป็น
ขอ้คิดเห็น ขอ้เทจ็จริง และการจดัลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 

5. การตั้งสมมติฐาน เป็นการกาํหนดขอบเขต แนวทางของการพิจารณาหาขอ้สรุปของ
คาํถาม ประเดน็ปัญหา หรือขอ้โตแ้ยง้ ซ่ึงตอ้งอาศยัความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์และ
การตั้งสมมติฐาน 

6. การลงขอ้สรุป โดยการพิจารณาเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมจากขอ้มูลท่ีปรากฏในการ ลง
ขอ้สรุปโดยการใชเ้หตุผลทั้งแบบอุปนยั และนิรนยั 

7. การประเมินขอ้สรุป เป็นการประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สรุป โดยอาศยั
ความสามารถในการวิเคราะห์และการประเมิน 

ศนัศนีย ์ ฉัตรคุปต ์และอุษา  ชูชาติ (2544: 32-36) ไดก้ล่าวว่า  กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีส่วนประกอบ 3 ส่วนดงัน้ี 
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1. กระบวนการทาํงานของการคิดมีอยู ่2 ส่วนคือ 
1.1 กระบวนการผสมผสานความรู้ (Cognitive Operations) คือ การใชท้กัษะพ้ืนฐาน

ต่างๆ ในการยอ่ยขอ้มูล และใชย้ทุธวิธีต่างๆ ในการสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่ 
มาร์ซาโน (Marzano 1992, อา้งถึงใน ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์และอุษา  ชูชาติ  2544:33)  กล่าว

ว่า กระบวนการผสมผสานความรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการใชท้กัษะพื้นฐานต่างๆ ในการยอ่ยขอ้มูล และ
ใชย้ทุธวิธีต่างๆ ในการสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่ ดงัตารางท่ี  1 

 
ตารางท่ี 1  กระบวนการผสมผสานความรู้ของ Marzano 

กระบวนการผสมผสานความรู้ 
ทกัษะพื้นฐานในการยอ่ยขอ้มูล ยทุธวิธีในการสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่ 

การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู่ 
การคาดคะเน 
การพิจารณาจากขอ้เทจ็จริง 
การวิเคราะห์ขอ้ผดิพลาดของเหตุผล 
การสร้างขอ้ถกเถียง 
การวิเคราะห์ขอ้สนันิษฐาน 
การวิเคราะห์ระบบ 

การตดัสินใจ 
กรตรวจสอบสถานการณ์ 
การทดลอง 
การแกปั้ญหา 
การประดิษฐคิ์ดคน้ 

 
1.2  กระบวนการจดัการและควบคุมความคิด(Metacognitive Operations)กระบวนการ

น้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิด  ซ่ึงมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ีคือ 
1.2.1 วางแผน  ปรับยุทธวิธีและทกัษะพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเพื่อให้เกิด

ผลสาํเร็จ 
1.2.2 ประเมินการทาํงานของความคิดตนเอง 
1.2.3 ควบคุมกระบวนการทาํงานของความคิด  ปรับเปล่ียนความคิดตามผลของ

การประเมินเป็นระยะๆ 
การพฒันากระบวนการจดัการและควบคุมความคิดคือ ใหอิ้สระในการคิด  ฝึกใหใ้ชท้กัษะ

พื้นฐานสาํหรับการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ทั้งในการย่อยขอ้มูลและการสร้างความรู้ใหม่ให้พูดถึง
ความคิดของตนเองและลงมือกระทาํตามความคิดของตน  รวมถึงสามารถควบคุมความคิดและ
ปรับเปล่ียนความคิดของตนได ้
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2. การก่อเกิด  (Disposition) ยุทธวิธีท่ีสนับสนุนให้เกิดความคิดและพฤติกรรมท่ีฉลาด
ไดแ้ก่  รู้จกัเลือกใชข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ  มองหาหลกัฐานมาสนบัสนุน  เปิดใจกวา้ง  รับฟังความ
คิดเห็น  ตั้งใจทาํงานจนเสร็จ  เปล่ียนความคิดเห็นเม่ือมีเหตุผลท่ีควรรับฟัง  ไม่ด่วนตดัสินความ
หากยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอ 

3. ความรู้ (Knowledge)  คือ ส่ิงท่ีเราไดรั้บรู้ซ่ึงอาจจะมาจากการจาํ  มาจากการนาํความรู้
ใหม่มาผสมผสานกบัความรู้เดิม 

ไบเออร์ (Beyer 1995, อา้งถึงใน ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์และอุษา  ชูชาติ  2544:36) กล่าวว่า 
ความคิดของคนเราจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่มีความรู้  เพราะการคิดเป็นกระบวนการซบัซอ้นและตอ้ง
อาศยัการระลึกถึงความรู้ท่ีมีอยู ่ ความรู้แบ่งเป็น 3 แบบคือ  1)  ความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์โดยตรง  
2) ความรู้ท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะตวับุคคล  และ 3)  ความรู้ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาของการคิด 

เอนนิส (Ennis 1995  อา้งถึงใน ศุภธิดา ศรีพงษว์ิวฒัน์ 2548: 18-20) การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณตามแนวคิดของ  ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  สามารถกาํหนดหรือระบุประเดน็คาํถามหรือปัญหา 
ระบุปัญหาสาํคญัไดช้ดัเจน 
ระบุเกณฑเ์พื่อตดัสินคาํตอบท่ีเป็นไปได ้

2.  สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ 
ระบุขอ้มูลท่ีมีเหตุผลหรือน่าเช่ือถือได ้
ระบุขอ้มูลท่ีไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเช่ือถือได ้  
ระบุความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็นหรือขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้
สรุปได ้

3. สามารถถามดว้ยคาํถามท่ีทา้ทาย และการตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน ตวัอยา่งคาํถาม            
ท่ีใช ้เช่น 

ทาํไม 
ประเดน็สาํคญัคืออะไร 
ขอ้ความท่ีกาํหนดน้ี หมายความวา่อะไร 
ตวัอยา่งท่ีเป็นไปไดมี้อะไรบา้ง 
ความคิดเห็นของท่านต่อเร่ืองน้ีคืออะไร 
ใหพ้ิจารณาวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
ขอ้มูลท่ีมีเหตุผลคืออะไร 
ขอ้ความท่ีกาํหนดน้ี “………….” ท่านมีความคิดเห็นวา่อยา่งไร 
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ท่านมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิม่เติมอีกหรือไม่อยา่งไร 
4.  สามารถพิจารณาความเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 

เป็นขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือ 
เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บการยอมรับ 
เป็นขอ้มูลท่ีสามารถใหเ้หตุผลวา่เช่ือถือได ้

5.  สามารถสงัเกตและตดัสินผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเองโดยใชเ้กณฑต่์อ 
ไปน้ี 

เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเองใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ไม่ใชเ้พียงได ้
ยนิมาจากคนอ่ืน 

การบนัทึกขอ้มูลเป็นผลจากการสังเกตดว้ยตนเองและมีการบนัทึกทนัทีไม่ท้ิงไวน้าน
แลว้มาบนัทึกภายหลงั 

6. สามารถนิรนยัและตดัสินผลการนิรนยั คือ สามารถนาํหลกัการใหญ่ไปแตกเป็นหลกั                        
ยอ่ย ๆ ได ้หรือนาํหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

7. สามารถอุปนยั และตดัสินผลการอุปนยั คือ ในการสรุปอา้งอิงไปยงักลุ่มประชากรนั้น 
กลุ่มตวัอย่างตอ้งเป็นตวัแทนของประชากรและก่อนท่ีจะมีการอุปนยันั้น ตอ้งมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งตามแผนท่ีกาํหนด และมีขอ้มูลเพียงพอต่อการสรุปแบบอุปนยั 

8.  สามารถตดัสินคุณค่า 
  สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีขอ้มูลพื้นฐานเพียงพอ 
  สามารถชัง่นํ้ าหนกัระหวา่งดีและไม่ดีหรือผลดีและผลเสียก่อนตดัสินใจ 

9.  สามารถใหค้วามหมายคาํต่าง ๆ และตดัสินความหมาย เช่น ทกัษะต่อไปน้ี 
สามารถบอกคาํเหมือน คาํท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั 
สามารถจาํแนก จดักลุ่มได ้
สามารถใหค้าํอธิบายเชิงปฏิบติัการได ้
ยกตวัอยา่งท่ีใช่และท่ีไม่ใช่ได ้

10. สามารถระบุขอ้สนันิษฐานได ้
11. สามารถตดัสินใจเพ่ือนาํไปปฏิบติัได ้เช่น ทกัษะต่อไปน้ี 

 การกาํหนดปัญหา 
 การเลือกเกณฑต์ดัสินผลท่ีเป็นไปได ้
 กาํหนดทางเลือกอยา่งหลากหลาย 
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เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติั 
ทบทวนทางเลือกอยา่งมีเหตุผล 

12. การปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
เดรสเซล และเมยฮิ์ว (Dressel and Mayhew 1957: 179-181)  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั

กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดงัน้ี  
1. ความสามารถในการนิยามปัญหา  เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ความหรือ

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาแลว้สามารถบอกลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ และการนิยาม
ปัญหานั้นมีความสามารถมากสาํหรับการอ่านและฟังเร่ืองราวต่างๆ  

2. ความสามารถในการเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  เป็นความสามารถในการพิจารณา
และเลือกขอ้มูลเพื่อนาํมาแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง  การพิจารณาความพอเพียงของขอ้งมูล  การ
จดัระบบของขอ้มูล  และความสามารถในการมองเห็นวา่อะไรคือปัญหาท่ีแทจ้ริง 

3. ความสามารถในการตระหนกัในขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  เป็นความสามารถในการพิจารณา
แยกแยะว่าขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้และขอ้ความใดไม่ใช่ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของขอ้ความ
หรือสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้  ความสามารถน้ีมีความสาํคญัเพราะว่าทาํให้มองเห็นความแตกต่าง
ของขอ้มูลเพื่อลงความเห็นวา่  ควรจะยอมรับหรือไม่ 

4. ความสามารถในการกาํหนดและเลือกสมมติฐาน  เป็นความสามารถในการกาํหนดหรือ
เลือกสมมติฐานจากขอ้ความหรือสถานการณ์  ให้ตรงกบัปัญหาในขอ้ความหรือสถานการณ์นั้นๆ 
ความสามารถน้ีมีความสําคญัเพราะทาํให้มีความรอบคอบและมีความพยายามในการคิดถึงความ
เป็นไปไดข้องการแกปั้ญหา  หรือความเป็นไปไดข้องสมมติฐาน 

5. ความสามารถในการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล  เป็นความสามารถในการคิด
พิจารณาข้อความเก่ียวกับเหตุผล  โดยคาํนึงถึงข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาเหตุ  ความสามารถน้ีมี
ความสาํคญัเพราะทาํใหส้ามารถลงความเห็นตามความจริงจากหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีมีอยู ่

ทิศนา  แขมมณี  (2547: 304-305)  ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและเกณฑ์
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 

ขั้นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
1. ตั้งเป้าหมายในการคิด 
2. ระบุประเดน็ในการคิด 
3. ประมวลขอ้มูลทั้งทางดา้นขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีคิด

ทั้งกวา้ง  ลึก  และไกล 
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4. วิเคราะห์  จาํแนกแยกแยะขอ้มูล  จัดหมวดหมู่ของขอ้มูล  และเลือกขอ้มูลท่ีจะ
นาํมาใช ้

5. ประเมินขอ้มูลท่ีจะใชใ้นแง่ความถูกตอ้ง  ความเพียงพอ  และความน่าเช่ือถือ 
6. ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูลเพ่ือแสวงหาทางเลือก/คาํตอบท่ีสมเหตุสมผล

ตามขอ้มูลท่ีมี 
7. เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมา และคุณค่าหรือความหมาย

ท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น 
8. ชัง่นํ้ าหนกั  ผลได ้ ผลเสีย  คุณ-โทษ  ในระยะสั้นและระยะยาว 
9. ไตร่ตรอง  ทบทวนกลบัไปมาใหร้อบคอบ 
10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเก่ียวกบัประเดน็ท่ีคิด 

เกณฑค์วามสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณผูท่ี้คิดอยา่งมีวิจารณญาณจะมีความสามารถดงัน้ี 
1. สามารถกาํหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง 
2. สามารถระบุประเดน็ในการคิดอยา่งชดัเจน 
3. สามารถประมวลขอ้มูล  ทั้งทางดา้นขอ้เทจ็จริง  และความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ี

คิด ทั้งทางกวา้ง  ทางลึกและไกล 
4. สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และเลือกขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการคิดได ้
5. สามารถประเมินขอ้มูลได ้
6. สามารถใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูล และเสนอคําตอบ/ทางเลือกท่ี

สมเหตุสมผลได ้
7. สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเดน็ท่ีคิดได ้

 
1.4  การวดัความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสาํหรับนกัศึกษา

ในระดบัอุดมศึกษา จากนกัการศึกษาต่างๆ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
อรพรรณ  ลือบุญธวชัชยั (2538, อา้งถึงใน มยรีุ  หรุ่นขาํ 2544: 33-34)  ไดส้ร้างแบบวดั การ

คิดอยา่งมีวิจารณญาณสาํหรับนกัศึกษาพยาบาล  โดยวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
7 ประการดงัน้ี 

1. ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา  เป็นความสามารถในการทาํความเขา้ใจ
สถานการณ์หรือขอ้มูลท่ีปรากฏและระบุประเดน็ปัญหานั้น 
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2. ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล  เป็นความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ จากการสังเกตทางตรงและทางออ้ม และการดึงประสบการณ์เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีไดจ้ากการ
สงัเกต  การสนทนา 

3. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือแหล่งขอ้มูล  เป็นความสามารถในการ
พิจารณา  ประเมินตรวจสอบ  ตดัสินขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

4. ความสามารถในการระบุลกัษณะของขอ้มูล  เป็นความสามารถในการจาํแนก  ประเภท
ของขอ้มูล  ระบุแนวคิดท่ีอยู่เบ้ืองหลงัขอ้มูลท่ีปรากฏ  ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ  
เปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูล  การตีความ  การประเมิน  การสังเคราะห์  การระบุขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ 

5. ความสามารถในการตั้งสมมติฐาน  เป็นความสามารถในการกาํหนดขอบเขตแนวทาง
พิจารณาหาขอ้สรุปของปัญหา  ความสามารถในการคิดถึงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างขอ้มูลท่ี
มีอยูเ่พื่อระบุทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได ้

6. ความสามารถในการลงขอ้สรุป  เป็นความสามารถในการหาขอ้สรุปของปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงนิรนยัและอุปนยั 

7. ความสามารถในการประเมินผล  เป็นความสามารถในการพิจารณา  ตดัสินให้ค่าความ
ถูกตอ้ง  สมเหตุสมผล  การวิเคราะห์และการประเมินไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ 

ปณิตา  วรรณพิรุณ (2551: 280) ได้ทาํการศึกษาแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มาตรฐานคือ Cornell Critical Thinking Test Level Z (Ennis and Millman 1985) ใชว้ดัการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษา รวมถึงผูใ้หญ่ ประกอบดว้ยคาํถามแบบปรนยั 3 ตวัเลือก จาํนวน 52 ขอ้ ใชเ้วลาในการ
ทาํ 50 นาที โดยมีค่าความเท่ียงอยูร่ะหว่าง 0.50 – 0.77  และไดน้าํแบบวดัมาตรฐานดงักล่าว                      
มาแปลเป็นภาษาไทยโดยผูเ้ ช่ียวชาญด้านภาษา  ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ                  
คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ไดค่้าความเท่ียงเท่ากบั 0.75 โดยวดัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 6 ดา้น ตามแนวคิดของ Ennis (1985) ไดแ้ก่  

1. การสรุปแบบนิรนัย  หมายถึง  ความสามารถในการนําหลักการใหญ่ไปแตกเป็น
หลกัการยอ่ย โดยใชห้ลกัการเหตุผลทางตรรกศาสตร์เพื่อสรุปผลท่ีตามมาจากขอ้สรุปนั้นๆ ได ้

2. การใหค้วามหมาย  หมายถึง  ความสามารถในการบอกคาํเหมือน หรือคาํท่ีมีความหมาย
คลา้ยกนัได ้ จาํแนกและจดักลุ่มส่ิงท่ีเหมือนกนัได ้ สามารถให้นิยามเชิงปฏิบติัการและยกตวัอยา่ง
ส่ิงท่ี “ใช่” และ “ไม่ใช่” ได ้
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3. การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต  หมายถึง  ความสามารถใน
การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล  รายละเอียดของขอ้มูลโดยการ สังเกตและการแปล
ความหมายร่วมกับการสังเกต  การตัดสินผลของขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกตด้วยตนเองโดยใช้
ประสาทสมัผสัทั้ง 5 ได ้

4. การสรุปแบบอุปนยั   หมายถึง  ความสามารถในการหาเหตุผลเพ่ือนาํไปสู่ขอ้สรุปโดย
การยกตวัอยา่งรายละเอียดยอ่ยๆ ของเน้ือหาอยา่งครอบคลุมและเพียงพอท่ีจะสรุปและลงความเห็น
จากขอ้สรุปนั้นๆ ได ้

5. การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทาํนาย  หมายถึง  ความสามารถในการ
พิจารณาทางเลือกท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุดจากแหล่งขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมีอยู่ เพื่อนาํไปสู่การสรุป
คาํตอบท่ีสมเหตุสมผล 

6. การนิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน  หมายถึง  ความสามารถในการใชเ้หตุผลเพ่ือ
กาํหนดปัญหา ทาํความตกลงเก่ียวกบัความหมายของคาํ  ขอ้ความและกาํหนดเกณฑอ์ธิบายสาเหตุ
และระบุขอ้สนันิษฐานจากนิยามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

เอนนิส และมิลลแ์มน (Ennis and Millman 1985, อา้งถึงใน ชลลดา ลิขสิทธ์ิ 2548: 72-73)  
ไดพ้ฒันา Cornell Critical Thinking Test ข้ึนตามแนวทฤษฎีของเอนนิส  แบบสอบไดร้ะบุถึงผูคิ้ด
อย่างมีวิจารณญาณนั้น  จะตอ้งมีสมรรถภาพในการตดัสินไดว้่าส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนหรือไม่  ซ่ึงมี 10 
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ขอ้ความท่ีใชสื้บเน่ืองมาจากขอ้ความท่ีกาํหนดให ้(Premises) 
2. ส่ิงท่ีกล่าวถึงเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  (Assumption) 
3. ส่ิงท่ีสงัเกตไดมี้ความตรง  (Validity) 
4. ส่ิงท่ีถูกกล่าวหาเช่ือถือได ้(Reliable) 
5. การสรุปอา้งอิงเบ้ืองตน้มีความถูกตอ้ง (Simple generalization) 
6. สมมติฐานมีความสมเหตุสมผล (Hypothesis) 
7. ทฤษฎีท่ีใชมี้ความเหมาะสม (Theory) 
8. ประเดน็โตแ้ยง้ข้ึนกบัประเดน็ท่ีคลุมเครือ (Ambiguity) 
9. ขอ้ความท่ีใชมี้ความเฉพาะและชดัเจน (Specific) 
10. การใชเ้หตุผลไดต้รงประเดน็ (Relavant) 
แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test ทั้ง Level X และ Level Z เหมาะสาํหรับใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่งคนละกลุ่ม และสมรรถภาพท่ีมุ่งวดัมีความแตกต่างตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้
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แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test , Level X ใชส้าํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ถึงมธัยมศึกษา ประกอบดว้ย ขอ้สอบแบบเลือกตอบ 71 ขอ้ โดยวดัองคป์ระกอบของการคิด  
ดา้นคือ ดา้นการตดัสินสรุปการอา้งอิงแบบอุปนยั  การตดัสินความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล และ
การสังเกต  การนิรนยั  และระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  ซ่ึงสมรรถภาพท่ีมุ่งวดัครอบคลุม 7 ลกัษณะ  
ยกเวน้สมรรถภาพท่ี 7 ,8  และ 9  

แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test , Level Z ใชส้าํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา  รวมทั้งผูใ้หญ่ประกอบดว้ยขอ้สอบแบบ
เลือกตอบ 52 ขอ้  โดยวดัองคป์ระกอบของการคิด 7 ดา้น คือ การนิรนัย (Deduction) การให้
ความหมาย (Meaning)  ความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล  (Credibility)  การสรุปโดยอา้งเหตุผลท่ี
สนบัสนุนดว้ยขอ้มูล (Inductive Inference, Prediction and Hypothesis Testing) การนิยามและการ
ใชเ้หตุผลท่ีไม่ปรากฏ (Assumption Identification) ซ่ึงสมรรถภาพท่ีมุ่งวดัครอบคลุมทั้ง 10 ลกัษณะ
ยกเวน้สมรรถภาพท่ี 7 และเนน้นอ้ยลงสาํหรับสมรรถภาพท่ี 3 และ 4 

สาํหรับคุณภาพของแบบสอบ Cornell Critical Thinking Test นั้นแบบสอบ Level X มีค่า
ความเท่ียงอยูใ่นช่วง 0.67 – 0.90  ส่วน Level Z มีค่าความเท่ียงอยูใ่นช่วง 0.50 – 0.77  ในดา้นความ
ตรงของแบบสอบมีการศึกษาทางดา้นเน้ือหา  ความตรงตามเกณฑแ์ละการวิเคราะห์ตวัประกอบ 

วตัสัน แอนด ์เกรเซอร์ (Watson and Glaser 1964, อา้งถึงใน ประภาศรี รอดสมจิตร 2542 : 
17-18) ไดส้ร้างแบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีช่ือว่า Watson – Glaser Critical Thinking 
Appraisal ใชก้บันกัเรียนเกรด 9 ถึงวยัผูใ้หญ่ แบบสอบน้ีมี 2 แบบมีลกัษณะเป็นคู่ขนานกนั คือ แบบ 
A และแบบ Bในแต่ละแบบประกอบดว้ย 5 แบบสอบยอ่ย (subtest) มีขอ้สอบรวมทั้งหมด 80 ขอ้ 
แต่ละแบบสอบยอ่ยวดัความสามารถต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการสรุปอา้งอิง 
2. ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
3. ความสามารถในการนิรนยั 
4. ความสามารถในการแปลความ 
5. ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้ 
ในการศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนบน

เครือข่ายแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา วิชา การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการ
สอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี  4  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมาตรฐาน Cornell 
Critical Thinking Test Level Z (Ennis and Millman 1985) ของ ปณิตา  วรรณพิรุณ  ซ่ึงแปลเป็น
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ภาษาไทยโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา  ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอกัษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1)  การสรุปแบบ
นิรนัย  2) การให้ความหมาย  3) การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต  4)  
การสรุปแบบอุปนยั  5) การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทาํนาย  6)  การนิยามและการ
ระบุขอ้สนันิษฐาน 
 

1.5  การพฒันาการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
เอ้ือญาติ  ชูช่ืน  (2535)  ไดเ้สนอการฝึกคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามแนวทฤษฎี Robert H. 

Ennis โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขั้นเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาอ่านสถานการณ์ปัญหา 
2. ขั้นกิจกรรมรายบุคคล 

2.1 ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหาใหอ่้านจบัใจความสาํคญัของปัญหา 
2.2 ขั้นหาขอ้มูลพื้นฐานใหอ่้านคาํถามเพ่ือพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
2.3 ขั้นสรุปอา้งอิงเป็นการลงความเห็นโดยใชเ้หตุผลมาหาขอ้สรุปโดยมีการสรุป 

โดยใชเ้หตุผลเชิงอนุมาน  อุปมาน  และการตดัสินคุณค่า 
2.4  ขั้นอธิบายความหมายและกาํหนดขอ้สนันิษฐาน 
2.5 กลยทุธ์และกลวิธีแกปั้ญหา 

3. ขั้นทาํกิจกรรมกลุ่มใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ยนัง่รวมกลุ่มปรึกษาหารือเพ่ือตอบคาํถาม 
4. ขั้นเสนอผลความเห็นกลุ่มใหน้กัศึกษาส่งผูแ้ทนมาเสนอความคิดเห็นหนา้ชั้นเรียน 
เพญ็พิศุทธ์ิ เนคมานุรักษ ์ (2537 : 57 – 62) ไดพ้ฒันารูปแบบพฒันาการคิดอย่าง                           

มีวิจารณญาณสาํหรับนกัศึกษาครู ซ่ึงรูปแบบการสอนดงักล่าวประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นท่ี 1  ขั้นเสนองาน เป็นขั้นของการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า

ของส่ิงท่ีเรียน โดยการเสนอสถานการณ์ปัญหา ประเด็นท่ีชวนสงสัย เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดท้าํ
ความเขา้ใจกบัประเดน็ปัญหา 

ขั้นท่ี 2  ขั้นฝึกความสามารถในการคิด แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 
1.  กิจกรรมฝึกคิดเป็นรายบุคคล เป็นการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไดคิ้ดตาม

สถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนดให้ โดยให้พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล การระบุ
ลกัษณะของขอ้มูลการตั้งสมมติฐาน การสรุปแบบอุปนยัและนิรนยั และการประเมินขอ้สรุปโดย
ผูส้อนเป็นผูจ้ดัสภาพการณ์ใหเ้อ้ือต่อการเรียน 
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2. กิจกรรมการฝึกคิดกลุ่มยอ่ย เป็นการแบ่งกลุ่มให้ผูเ้รียนบอกผลของการคิดของตนแก่
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น และรับฟังการคิดเห็นของคนอ่ืน 

3. กิจกรรมการเสนอผลการคิด เป็นการให้ผูเ้รียนเสนอผลสรุปการคิดของแต่ละกลุ่มต่อ
กลุ่มใหญ่ เพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ระเมินผลการคิดว่ามีส่วนเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ทาํไมจึง
เหมือน ทาํไมจึงแตกต่าง  

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินกระบวนการคิด เป็นการประเมินการคิดของผูเ้รียนว่ามีวิธีการหรือ
กระบวนการอยา่งไร เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมหรือไม่ 

ทิศนา แขมมณี (2544 : 75-77) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่งไวว้่าเป็นวิธีการ
สอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดแกปั้ญหา 
ช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การเตรียมการ ผูส้อนตอ้งเตรียมกรณีตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
เป็นเร่ืองท่ีมีสถานการณ์ปัญหาขดัแยง้ อาจนาํ เร่ืองจริงมาเขียนเป็นกรณีตวัอยา่ง หรืออาจใชเ้ร่ือง
จากหนงัสือพิมพ ์ ข่าว เหตุการณ์ รวมทั้งจากส่ือต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ วีดิทศัน์ เป็นตน้ จากนั้น
ผูส้อนจะตอ้งเตรียมประเดน็คาํ ถามสาํ หรับการอภิปรายเพื่อนาํ ไปสู่การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ 

ขั้นท่ี2 การนาํเสนอกรณีตวัอยา่งวิธีนาํเสนอทาํไดห้ลายวิธี เช่น การพิมพเ์ป็นขอ้มูลมาให้
ผูเ้รียนอ่าน การเล่ากรณีตวัอยา่งใหฟั้ง หรือนาํ เสนอโดยการใชส่ื้อ ไดแ้ก่ สไลด ์วีดิทศัน์ ภาพยนตร์ 
หรืออาจใหผู้เ้รียนแสดงเป็นละครหรือบทบาทสมมติกไ็ด ้

ขั้นท่ี 3 การศึกษากรณีตวัอยา่งและการอภิปราย ผูส้อนควรแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยและ
ใหเ้วลาอยา่งเพียงพอในการศึกษากรณีตวัอยา่งและคิดหาคาํ ตอบ โดยผูเ้รียนแต่ละคนควรมีคาํตอบ
ของตนเตรียมไวก่้อน แลว้จึงอภิปรายเป็นกลุ่ม และนาํ เสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม เป็นการ
แลกเปล่ียนกนั ผูส้อนพึงตระหนกัว่าการสอนโดยวิธีการใชก้รณีตวัอย่างมิไดมุ่้งท่ีคาํ ตอบใดคาํ 
ตอบหน่ึง คาํ ถามสาํ หรับการอภิปรายน้ี ไม่มีคาํ ตอบท่ีถูกหรือผดิอยา่งชดัเจนแน่นอน แต่ตอ้งการ
ใหผู้เ้รียนเห็นคาํ ตอบท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความคิดท่ีกวา้งข้ึนมองเห็นปัญหาในแง่มุม
ท่ีหลากหลายข้ึน อนัจะช่วยใหก้ารตดัสินใจมีความรอบคอบมากข้ึน 

อรพรรณ  ลือบุญธวชัชยั  (2538)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาพยาบาลโดยมีขั้นตอนของวิธีการสอน 3 ขั้นตอนในการฝึกคือ 

1. ขั้นเสนอสถานการณ์ 
2. ขั้นฝึกความสามารถในการคิดเป็นรายบุคคล  ความสามารถในการคิดเป็นกลุ่ม 
3. ขั้นการอภิปรายสรุปเพื่อประยกุตสู่์การพยาบาล 
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โดยเน้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนตามแนวคิดของ McDonald  ซ่ึงเน้น
องคป์ระกอบ 3 ประการคือ  ผูเ้รียน  ผูส้อน  และบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเนน้ความเป็น
มนุษย ์ ความปลอดภยั  การเปิดโอกาส  ความสะดวกสบาย  และแรงจูงใจภายในของผูเ้รียน 
 
2. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

2.1  ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายและแนวคิดของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ไวห้ลายแนวคิดดงัน้ี 
เจนเนตร  มณีนาค (2545: 66)  ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า 

หมายถึง  การผสานกนัระหว่างส่ือการสอนหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นการสอนท่ีมีผูส้อนยืน
บรรยายใหก้ารอบรม หรือการสอนแบบให้ทาํเวิร์คชอร์ปท่ีมีผูรู้้คอยตอบคาํถามอยา่งแจ่มแจง้ หรือ
การอ่านจากตาํรารวมทั้งการใชอี้เลิร์นน่ิง 

กนกพร  ฉนัทนารุ่งภกัด์ิ (2548: 75)  ไดส้รุปตามแนวคิดการเรียนแบบผสมผสานไวว้่า  
เป็นการบูรณาการการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (Online learning)  และการเรียนใน
หอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (Tradition classroom) ท่ีมีการเรียนแบบเผชิญหนา้ (Face to face meetings) 
เขา้ดว้ยกนัโดยใชส่ิ้งอาํนวยในอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือและเคร่ืองมือ ในสภาพแวดลอ้มการเรียนการ
สอนอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน  โดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์จากการเรียน
แบบออนไลน์ และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม  เพื่อพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีทา้ทายและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนบุคคลของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถในการเรียนรู้
ของตนเองไดดี้ยิง่ข้ึน 

ปณิตา  วรรณพิรุณ (2551: 30) ไดส้รุปเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานไวว้่า เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ความยืดหยุน่ มีการผสมผสานยทุธวิธี
ในการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัโดยใชส่ื้อการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  และรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียน
การสอนแบบเผชิญหน้า  เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน โดยมี
จุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน 

การ์นแฮม และ โรเบิร์ต เคลตา (Garnham and Robert Kaleta 2002 : Online) กล่าวว่า การ
เรียนบนเวบ็แบบผสมผสานเป็นการเรียนท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากเป็นการผสมผสานการจดัการเรียนการ
สอนโดยการเลือกใชคุ้ณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของการสอนในหอ้งเรียนและคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของการ
สอนออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
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กระฉับกระเฉง (Active learning)  สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีความกระฉับกระเฉงในการ
เรียน (Active learner)  และสามารถลดเวลาในการเขา้ชั้นเรียนได ้

ดริสคอลล ์(Driscoll 2002, อา้งถึงใน ปณิตา  วรรณพิรุณ 2551: 27-30) ไดแ้บ่งแนวคิดของ
การเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานไว ้4 แนวคิด ดว้ยกนัคือ  

1. แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนสอนบนเวบ็ (Web based technology) กบัการ
เรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา  ดริสคอลล ์ ไดใ้ห้นิยาม
ของการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานว่าเป็นการรวมหรือผสมเทคโนโลยีของเว็บกบัการ
เรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม  เช่น  การเรียนในหอ้งเรียนเสมือนแบบสด (Live virtual classroom) 
การเรียนดว้ยตนเอง (Self paced instruction)  การเรียนรู้ร่วมกนั  (Collaborative learning)  วิดีโอ
สตรีมม่ิง (Streaming video)  เสียงและขอ้ความ เป็นตน้   

2. แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัดริสคอลล ์ ไดใ้หนิ้ยามของการ
เรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานว่าเป็นการผสมผสานวิธีสอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั เช่น 
แนวคิดสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  และแนวคิดพุทธิ
นิยม (Cognitivism)  เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์จากการเรียนท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงอาจใชห้รือไม่ใชเ้ทคโนโลยีการ
สอนก็ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bonk และ Graham (2004)  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
เป็นการผสมผสานระบบการเรียน (Learning system) ท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัเพื่อเป็นการแกปั้ญหา
ท่ีหลากหลายในการเรียน 

3. แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนทุกรูปแบบกบัการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเผชิญหนา้ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน  ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีมีผูย้อมรับกนัอยา่ง
แพร่หลายมากท่ีสุด  ดริสคอลล ์ไดใ้หนิ้ยามของการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานว่าเป็นการ
ผสมผสานเทคโนโลยีการสอนในทุกรูปแบบ เช่น วิดีโอเทป  ซีดีรอม  การเรียนการสอนผ่านเวบ็  
ภาพยนตร์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Smith (2001) ใหนิ้ยามไวว้่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการ
จดัการเรียนการสอนทางไกลโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เช่น โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ขอ้ความเสียง 
(Voice mail)  และการประชุมทางโทรศพัท ์ ผสมผสานกบัการจดัการศึกษาแบบดั้งเดิม 

4. แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนกบัการทาํงานจริง 
ไวท ์ลอค และเจลฟ์ (White lock and Jelf 2003 : 99-100)  ไดใ้หค้วามหมายของการเรียน

แบบผสมผสานไวว้่า เป็นการรวมของการเรียนแบบดั้งเดิมดว้ยวิธีการเรียนออนไลน์บนเวบ็  การ
รวมการใชส่ื้อ และเคร่ืองมือในสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการรวม
วิธีการสอนหลากหลายวิธีโดยไม่คาํนึงถึงการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Bersin (2003)  ท่ี
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กล่าวว่าการเรียนแบบผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมในองคก์ร เป็นการผสมผสานการ
เรียนผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์และส่ืออ่ืนๆ ในการส่งผา่นความรู้ในการฝึกอบรม 

โรไว และ จอร์แดน (Rovai and Jordan 2004 : 1, 3-4)  กล่าวว่า  การเรียนบนเวบ็แบบ
ผสมผสานทาํให้ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกต่อการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียน (Sense of community)  
มากกว่าการเรียนในสภาพแวดลอ้มของห้องเรียนปกติ และการเรียนแบบออนไลน์เพียงอยา่งเดียว 
(Fully online) การเรียนแบบผสมผสานจึงเป็นวิธีการเรียนท่ียืดหยุ่นดว้ยการออกแบบหลกัสูตรท่ี
สนับสนุนเวลาและสถานท่ีการเรียนท่ีต่างกนัจึงช่วยให้เกิดความสะดวกในการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ไดแ้มไ้ม่ไดติ้ดต่อผา่นการเผชิญหนา้กนัภายในหอ้งเรียนปกติกต็าม 

เบอร์ซิน (Bersin 2004: Online) ไดร้ะบุว่าการนาํการเรียนการสอนออนไลน์เขา้มา
ผสมผสานร่วมกบัการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้ งเดิมนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงการออกแบบและกาํหนด
กิจกรรม 3 ประการไดแ้ก่ 1) การออกแบบและกาํหนดกิจกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหรือการทบทวน
ความรู้ให้แก่ผูเ้รียน 2) การออกแบบและกาํหนดกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดมี้การเรียนรู้ร่วมกนั 
(Collaboration) เพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสังคม และ 3) การออกแบบและกาํหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้หลกัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้

สมาคมสโลน (Allen and Seaman 2005: Online) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนการสอน
แบบผสมผสานว่ามีสัดส่วนของเน้ือหาท่ีนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตเป็นร้อยละ 30-79 และมีการ
นาํเสนอเน้ือหาผา่นทางอินเทอร์เน็ต มีการใชก้ระดานสนทนาออนไลน์ ร่วมกบัการเรียนการสอน
ในหอ้งเรียน ส่วนท่ีมีสัดส่วนของเน้ือหาท่ีนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตนอ้ยกว่าร้อยละ 30 นั้น จดัเป็น
การใชเ้ทคโนโลยีเวบ็ช่วยการเรียนการสอน แมว้่าจะมีการใชร้ะบบบริหารจดัการเรียนรู้ มีการ
นาํเสนอเน้ือหาผา่นทางอินเทอร์เน็ต แต่จะมีปริมาณกิจกรรมท่ีนาํเสนอทางออนไลน์ไม่มาก และ
ยงัคงเนน้การเรียนการสอนในหอ้งเรียนเป็นหลกัอยู ่

การ์ริสนั (Garrison 2008: 5) ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบผสมผสานไวว้่า เป็นการรวมแนวคิด
ของการเผชิญหนา้ของการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนแบบออนไลน์เขา้ไวด้ว้ยกนัโดยมีหลกัการ
พื้นฐานจากการสนทนาแบบเผชิญหน้าและการติดต่อส่ือสารแบบออนไลน์เป็นการบูรณาการ
ผสมผสานเอาขอ้ดีท่ีเป็นจุดแขง็ของแต่ละรูปแบบการเรียนรู้มาใชร่้วมกนัไดอ้ย่างเหมาะสมภายใต้
สภาพแวดลอ้มและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  ซ่ึงส่ิงสาํคญัท่ีสุดในการเรียนแบบผสมผสานคือ การ
คาํนึงถึงหลกัการพ้ืนฐานในการออกแบบเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างการเรียนรู้  วิธีการสอนและการ
เรียนรู้ ขอ้สงัเกตท่ีสาํคญัในการออกแบบการเรียนแบบผสมผสานคือ แนวคิดเก่ียวกบัการบูรณาการ  
การเรียนแบบเผชิญหนา้ของการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนแบบออนไลน์ โดยการคาํนึงถึงการ
ออกแบบ  การปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรและชัว่โมงท่ีใชติ้ดต่อในการเรียนแบบเผชิญหนา้  
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จากการศึกษาแนวคิดและความหมายของการจดัการเรียนแบบผสมผสานจากนกัการศึกษา
ต่างๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  สามารถสรุปความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 
“Blended learning” ไดว้่าเป็นการบูรณาการการเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียนและการเรียนแบบ
ออนไลน์เขา้ไวด้ว้ยกนั  โดยอาศยัเทคนิควิธีการท่ีดีของการเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียนและการ
เรียนแบบออนไลน์ผา่นวิธีการเรียนรู้  ช่องทางและส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัไดใ้ช้การเรียนแบบผสมผสานดว้ยการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนและการเรียนแบบ
ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้ และใชช่้องทางการติดต่อส่ือสารรวมถึง
ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

 
2.2  องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 โรไวและจอร์แดน (Rovai and Jordan 2004 : Online) กล่าววา่องคป์ระกอบของการจดัการ

เรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน  ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. การผสมผสานส่ือผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Blended 

multimedia and virtual internet resources)  ประกอบดว้ย 
1.1 วิดีทศัน์ หรือดีวีดี 
1.2 การทศันศึกษาเสมือน 
1.3 เวบ็ไซตแ์บบปฏิสมัพนัธ์ 
1.4 ซอฟตแ์วร์ 
1.5 ส่ือวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ 

2. การผสมผสานโดยใชเ้วบ็ไซตส์นับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน (Classroom 
websites)  ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานสาํหรับ
ประกาศงานท่ีมอบหมาย  รับ-ส่งการบา้น  การทดสอบการประกาศผลการเรียนและนโยบายของ
ชั้นเรียน เป็นตน้  โดยผูส้อนอาจจะตอ้งสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนการสอนดว้ยตนเองหรืออาจจะ
ทาํการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกไ็ด ้

 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการใชเ้วบ็ไซตส์นบัสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน (Web-
enhanced classroom) เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานประสบผลสาํเร็จไว ้             
4 องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) ส่วนบริหารจดัการระบบ (Administration)  2)  ส่วนการวดัผลและ
ประเมินผล (Assessment) 3)  ส่วนนาํเน้ือหา (Content) และ 4)  ส่วนชุมชนการเรียนรู้ (Community) 
(Schmidt 2002: Online)   
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3. การผสมผสานโดยใชร้ะบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (Course Management Systems : 
CMS/Learning Management Systems : LMS)  ในการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน
ผูส้อนใชร้ะบบบริหารจดัการเรียนรู้เพื่อช่วยในการติดต่อส่ือสาร และการบริหารจดัการกิจกรรม
การเรียนการสอนในหอ้งเรียน  เช่น  การแจกเอกสารประกอบการสอน  การกาํหนดวนัสุดทา้ยของ
การส่งงานท่ีมอบหมาย  การรวบรวมงานท่ีมอบหมาย (Schmidt 2002) การแจง้งานท่ีมอบหมาย
ล่วงหนา้  การแจง้ประกาศต่างๆ การส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ถึงผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  การแจง้
ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดการสอน  และนโยบายในการให้ระดบัผลการเรียน  รวมถึงการจดัการ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้รียน  เช่น  ขอ้มูลส่วนตวั  เวบ็บลอ็ก  ขอ้มูลพฤติกรรมการเรียนและรายงาน
ความกา้วหนา้ในการเรียนเป็นตน้ (Zirke 2003) 

4.  การผสมผสานโดยใชก้ารอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่ประสาน
เวลา (Synchronous and Asynchronous Discussions)  เป็นรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนบน
เวบ็แบบผสมผสานท่ีเป็นการผสมผสานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม
กบัการเรียนแบบออนไลน์เขา้ดว้ยกนั  การใชเ้ทคโนโลยีของการเรียนแบบออนไลน์เขา้มาเติมใน
ส่วนของส่ิงแวดลอ้มในการเรียนแบบเผชิญหน้า  ทาํได้โดยการประยุกต์ใช้การอภิปรายแบบ
ประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่ประสานเวลา  โดยผูส้อนเป็นกาํหนดหัวขอ้ในการสนทนา  
คอยอาํนวยความสะดวกในระหว่างการสนทนา  โดยพยายามจัดบรรยากาศในการเรียนให้
เหมือนกบัการสนทนาระหวา่งผูเ้รียนในหอ้งเรียน 

องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานตามแนวคิดของ ธอร์น 
(Thorne 2003, อา้งถึงใน ปณิตา วรรณพิรุณ 2551 : 33-37) 

ธอร์น (Thorne 2003) แบ่งองคป์ระกอบของการเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานเป็น 12 กลุ่ม 
โดยจดัเป็น 2 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ องคป์ระกอบออนไลน์ 6 กลุ่ม และองคป์ระกอบออฟไลน์ 6 
กลุ่ม ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบออฟไลน์ (Offline)  ประกอบดว้ย 6 กลุ่มไดแ้ก่ 
1.1 การเรียนในท่ีทาํงาน (Work place learning) ประกอบดว้ย 

1.1.1 ผูจ้ดัการเรียนการสอนตอ้เป็นผูพ้ฒันาการเรียนการสอน 
1.1.2 การเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน 
1.1.3 การฝึกงาน 
1.1.4 การติดตามผล 
1.1.5 การมอบหมายงาน 
1.1.6 การตรวจงานท่ีมอบหมาย 
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1.2 ผูส้อน ผูช้ี้แนะหรือท่ีปรึกษาในหอ้งเรียนแบบเผชิญหนา้ (Face to face tutoring,  
Coaching or Motoring)  ประกอบดว้ย 

1.2.1 การสอน 
1.2.2 การช้ีแนะ 
1.2.3 การใหค้าํปรึกษา 
1.2.4 การประเมินผลแบบ 360 องศา 

1.3 หอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (Classroom)  ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนดงัน้ี 
1.3.1 การสอนแบบบรรยายหรือการนาํเสนองาน 
1.3.2 การนาํเสนอเน้ือหาบทเรียน 
1.3.3 การฝึกปฏิบติัการ 
1.3.4 การสมัมนา 
1.3.5 การแสดงบทบาทสมมติ 
1.3.6 สถานการณ์จาํลอง 
1.3.7 การประชุม 

1.4 ส่ือส่ิงพิมพ ์(Distributable print media)  ประกอบดว้ยส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี 
1.4.1 หนงัสือ 
1.4.2 นิตยสาร 
1.4.3 หนงัสือพิมพ ์
1.4.4 สมุดฝึกหดั 
1.4.5 วารสาร 
1.4.6 แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

1.5 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Distributable electronic media)  ประกอบดว้ยส่ือ 
อิเลก็ทรอนิกส์ดงัน้ี 

1.5.1 เทปคาทเซทท ์
1.5.2 ซีดีเสียง 
1.5.3 วีดิทศัน ์
1.5.4 ซีดีรอม 
1.5.5 ดีวีดี 

1.6 ส่ือวิทยกุระจายเสียงและวิทยาโทรทศัน์ (Broadcast media)  ประกอบดว้ยส่ือ 
วิทยกุระจายเสียงและวิทยาโทรทศัน์ ดงัน้ี 
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1.6.1 วิทยโุทรทศัน ์
1.6.2 วิทยกุระจายเสียง 
1.6.3 วิทยโุทรทศันแ์บบปฏิสมัพนัธ์ 

2. องคป์ระกอบออนไลน์(Online)  ประกอบดว้ย 6 กลุ่มไดแ้ก่ 
2.1 เน้ือหาการเรียนบนเครือข่าย (Online learning content)  ประกอบดว้ย 

2.1.1 แหล่งทรัพยากรพ้ืนฐานสาํหรับการเรียน 
2.1.2 การปฏิสมัพนัธ์สาํหรับเน้ือหาทัว่ไป 
2.1.3 การปฏิสมัพนัธ์สาํหรับเน้ือหาเฉพาะดา้น 
2.1.4 การสนบัสนุนการเรียน 
2.1.5 สถานการณ์จาํลอง 

2.2 ผูส้อนอิเลก็ทรอนิกส์  ผูช้ี้แนะอิเลก็ทรอนิกส์ หรือท่ีปรึกษาอิเลก็ทรอนิกส์ (e- 
Tutoring, e-Coaching or e-Motoring)  ประกอบดว้ย 

2.2.1 ผูส้อนอิเลก็ทรอนิกส์ 
2.2.2 ผูช้ี้แนะอิเลก็ทรอนิกส์ 
2.2.3 ผูใ้หค้าํปรึกษาอิเลก็ทรอนิกส์ 
2.2.4 การใหผ้ลป้อนกลบัแบบ 360 องศา 

2.3 การเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์ (Online collaborative learning)  ประกอบดว้ย 
2.3.1 การร่วมมือแบบไม่ประสานเวลา  ไดแ้ก่  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  กระดาน

ประกาศ 
2.3.2 การร่วมมือแบบประสานเวลา  ไดแ้ก่  การพดูคุยโดยการพิมพต์วัอกัษร  การ

ใชข้อ้มูลร่วมกนั  การประชุมโดยใชเ้สียง  การประชุมผา่นวีดิทศัน์  และหอ้งเรียนเสมือน 
2.4 การจดัการความรู้แบบออนไลน์ (Online knowledge management)  ประกอบดว้ย 

2.4.1 การสืบคน้โดยใชค้วามรู้เป็นฐาน 
2.4.2 เทคโนโลยเีหมืองขอ้มูล 
2.4.3 การจดัเกบ็เอกสารและการคน้คืน 
2.4.4 การซกัถามผูเ้ช่ียวชาญ 

2.5 เวบ็ไซต ์ ประกอบดว้ย 
2.5.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็อยูใ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.5.2 เวบ็ไซต ์
2.5.3 กลุ่มผูใ้ชง้าน 
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2.5.4 เวบ็ไซตด์า้นธุรกิจ 
2.6 การเรียนผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบไร้สาย (Mobile learning)  ประกอบดว้ย 

2.6.1 การเรียนผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแลปทอป 
2.6.2 การเรียนผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา 
2.6.3 การเรียนผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

รูปแบบของการผสมการเรียนรู้ท่ีประสบผลสําเร็จนั้ นจะต้องมีความสมดุลระหว่าง                 
การเรียนรู้แบบออนไลน์ และการเรียนรู้แบบดั้ งเดิม รวมถึงส่วนประกอบดังต่อไปน้ี (กนกพร  
ฉนัทนารุ่งภกัด์ิ 2548 : 95) 

1. การประกอบระหวา่งสองรูปแบบการเรียนรู้เขา้กบัสมดุลระหวา่งการเรียนออนไลน์และ
การเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ (Face to face) การใชไ้อซีทีเป็นส่วนประกอบหน่ึงของการเรียนรู้                 
การเรียนแบบออนไลน์  ถูกจดัให้เป็นองคป์ระกอบท่ีส่งเสริมการเรียนแบบเผชิญหนา้เป็นส่ิงหน่ึง
ของจุดประสงคเ์หมาะสม  ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการช้ีแนะ การอภิปรายในการ
เผชิญหนา้กนัระหว่างการเรียนออนไลน์ผูเ้รียนเป็นกรอบใหผู้ส้อน โดยเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนัหรือ
ต่างเวลากนั 

2. แหล่งทรัพยากร  ควรจดัการวางแผนกิจกรรมตามลาํดบั เพื่อสร้างสถานการณ์ในส่ิงซ่ึงผู ้
เรียนรู้ท่ีสามารถเขา้ถึงวิชาในทางออนไลน์  ซ่ึงตน้กาํเนิดขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ และกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการทดลองทาํจริง  การรวมความรู้เขา้ดว้ยกนั  การเรียนรู้ท่ีมีปัญหาเป็นพื้นฐานหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ เทคโนโลยีตอ้งเป็นเคร่ืองมือง่ายๆ เหมาะสาํหรับจุดมุ่งหมายการสอน  การเรียนรู้คือ
ความพยายามส่วนแบ่งระหวา่งผูเ้รียน  และครู  ผูเ้รียนจะสร้างความกา้วหนา้ความรู้ดว้ยตนเอง  

3. ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้  ผูส้อนจาํนวนมากคิดว่า  ความเป็นอิสระของผูเ้รียนเป็น
ความสามารถของเขาท่ีจะจดัการกับตวัเอง  จากการวิจยัตามสภาพจริงเป็นการสอนท่ีถูกใช้ใน
ลกัษณะเน้ือหา  โดยปราศจากการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสาร  การสนบัสนุนนั้นเคร่ืองมือจาํเป็นท่ีจะ
เปล่ียนพวกเขาในความรู้  หรือความชาํนาญ  ความเป็นอิสระของผูเ้รียน  ความตั้งใจ  ความสามารถ
ของเขานั้นจะมีส่วนอยู่ในกระบวนการเรียนรู้และจุดมุ่งหมาย  รวมถึงการเรียนรู้ในการเขา้ทาํงาน
ร่วมกนั  

4. การมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 

2.3  รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
วาเลียธแทน (Valiathan2002, อา้งถึงใน ปณิตา วรรณพิรุณ 2551: 40,42-45)  ไดเ้สนอ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยพฒันาจากรูปแบบการเรียนแบบ
ออนไลน์และการเรียนในชั้ นเรียนแบบดั้ งเดิม  โดยใช้ซอฟต์แวร์สําหรับการเรียนรู้ร่วมกัน  
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หลกัสูตรการเรียนการสอนบนเวบ็  ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้  และการจดัองค์
ความรู้ประกอบดว้ยการเรียนแบบเผชิญหนา้ในห้องเรียน  การเรียนบนเวบ็แบบสด  และการเรียน
ดว้ยตนเองบนเวบ็ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานของ Valiathan นั้ นเน้นการ
พฒันาการเรียนดา้นทกัษะ (Skill driven learning)  การพฒันาการเรียนดา้นเจตคติ (Attitude driven 
learning) และการพฒันาการเรียนดา้นความสามารถ (Competency driven learning)  จากแนวคิด
ของ Valiathan สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2   องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานโดยเนน้ 

การพฒันาการเรียนดา้นทกัษะ (Skill driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan 
องคป์ระกอบ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

การประกาศ 
(Announcement) 

- ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ 
(LMS) 

- การแจง้เตือนผา่นไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail push) 

- จดหมาย 
- โทรศพัท ์

การแจง้ภาพรวมใน
หอ้งเรียน  
(Overview session) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Webinar) 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional classroom) 

การเรียนดว้ยตนเอง 
(Self paced learning) 

- การเรียนบนเวบ็ (Web based 
tutorial) 

- หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์(e-Books) 
- ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุน
การเรียน (EPSS) 

- สถานการณ์จาํลอง (Simulations) 

- บทความ 
- หนงัสือ 
- การสอนงาน 
- การฝึกอบรมระหวา่ง
ปฏิบติังาน 

การตอบขอ้ซกัถาม 
(Query resolution) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
- คาํถามท่ีถามบ่อย (FAQ) 
โปรแกรมสนทนาแบบประสาน
เวลา (Instant messenger) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 

การสาธิต 
(Demonstration) 

- การประชุมผา่นเวบ็ 
- สถานการณ์จาํลอง 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional classroom) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)   
องคป์ระกอบ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

การฝึกปฏิบติั 
(Practice) 

- สถานการณ์จาํลอง - การมอบหมายงานในสมุด
ฝึกหดั (Workbook assignment) 

การแจง้ผลป้อนกลบั 
(Feedback) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
- ใบรายงานผลการเรียน  

(Print report) 
การจบบทเรียน 
(Closing session) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional classroom) 

การรับรองผลการ
เรียน (Certification) 

- การทดสอบผา่นเวบ็                            
(Web based test) 

- การทดสอบในหอ้งเรียน 

 
ตารางท่ี 3   องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานโดยเนน้ 

การพฒันาการเรียนดา้นเจตคติ (Attitudel Driven Learning) ตามแนวคิดของ Valiathan 
องคป์ระกอบ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

การประกาศ 
(Announcement) 

- ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ 
(LMS) 

- การแจง้เตือนผา่นไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail Push) 

- จดหมาย 
 

การแจง้ภาพรวมใน
การเรียน 
 (Overview session) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Classroom) 

การเรียนดว้ยตนเอง
(Self paced learning) 

- การเรียนบนเวบ็ (Web Based 
Instruction) 

- หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
- ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุน
การเรียน (EPSS) 

- สถานการณ์จาํลอง (Simulations) 

- บทความ 
- หนงัสือ 
- สมุดฝึกหดั (Workbooks) 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
องคป์ระกอบ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

การตอบขอ้ซกัถาม 
(Query resolution) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
- คาํถามท่ีถามบ่อย (FAQ) 
- โปรแกรมสนทนาแบบประสาน
เวลา (Instant messenger) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้
ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ  
(Face to Face Meeting with 
Expert) 

การประเมินผล 
(Assessment) 

- สถานการณ์จาํลอง (Simulations) - การทดสอบ (Print Test) 

การเรียนร่วมกนั 
(Collaborative 
Session) 

- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  

- การสนทนา (Chat) 

- บทบาทสมมติกบัเพื่อน (Role 
Playing with Peers) 

การฝึกปฏิบติั 
(Practice) 

- สถานการณ์จาํลอง (Simulations) - บทบาทสมมติกบัเพื่อน 

ผลป้อนกลบัและการ
จบบทเรียน 
(Feedback and 
closing session) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
- การสมัมนาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม 

 
ตารางท่ี 4   องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานโดยเนน้ 

การพฒันาการเรียนดา้นความสามารถ (Competency Driven Learning) ตามแนวคิดของ  
Valiathan 

องคป์ระกอบ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 
การช้ีแนวทางในการ
เรียน (Assign guides 
or mentors) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) - โทรศพัท ์
 

การสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ (Create a 
community) 

- พื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ต 

- การเรียนเป็นกลุ่ม 

การฝึกปฏิบติั 
(Practice) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
- เวทีอภิปราย (Discussion forums) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
- การฝึกปฏิบติัการ 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
องคป์ระกอบ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

 - สถานการณ์จาํลอง (Simulations)  
การอภิปราย  
(Hold discussion) 

- เวทีอภิปราย 
- การสนทนา 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
- ฝึกปฏิบติัการ 
- โทรศพัท ์

การลงขอ้สรุปเก่ียวกบั
ปัญหา  
(Resolve queries) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 
- โปรแกรมสนทนาแบบประสาน
เวลา 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
 

รูปแบบการเรียน - เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการเรียนโดย
ใช ้LMS/LCMS 

- เอกสารทางราชการ  
(White papers) 

 
บาร์นมั และ พาร์มาน (Barnum and Paarmann 2002, อา้งถึงใน กนกพร  ฉนัทนารุ่งภกัด์ิ 

2548: 94-95)  เสนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน                 
วา่ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. การส่งผา่นขอ้มูลโดยใชเ้วบ็ (Web based delivery) 
2. กระบวนการเรียนแบบเผชิญหนา้ (Face to face processing) 
3. การสร้างความสามารถในการเขา้ถึงระบบ (Creating deliverables) 
4. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative extension of learning) 

 
2.4 ระดับการผสมผสาน 
การเรียนการสอนบนเวบ็ผสมผสานนั้น  มีระดบัการใชส่ื้อออนไลน์เป็นตวัจดัระดบัการ

เรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน กล่าวคือ มีระดบัการใชส่ื้อการเรียนการสอนออนไลน์มาก
เพียงใด  ก็จะเรียกการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานตามลักษณะนั้ นๆ ดังน้ี (กนกพร  
ฉนัทนารุ่งภกัด์ิ 2548: 95) 

1. Informational: ออนไลน์ 5-10%  ใชช้ั้นเรียนมากกว่า e-Learning โดยใชใ้นส่วนของ
ประมวลการสอน  ตารางเวลา  ประกาศข่าว 

2. Supplemental: ออนไลน์ 5-10% 
เกบ็สารสนเทศ  เช่น  เอกสารอ่านประกอบ  เอกสารประกอบการสอน 
การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

49 

การติดต่อทางอีเมล ์
3. Blended: ออนไลน์ 50-60%  เป็นการเรียนในชั้นเรียน 50% และออนไลน์ 50% 

ใชแ้ทนการเรียนในชั้นเรียน  (บรรยาย/สมัมนา/ปฏิบติั) 
ศึกษาส่ือออนไลน์แทนฟังบรรยาย  อภิปราย  ทาํแบบทดสอบ  แบบฝึกหดัออนไลน์ 

4. Distance: ออนไลน์ 90-100%  มีการเรียนในชั้นเรียนนอ้ยมาก หรือไม่มีเลย 
เป็นโปรแกรมเรียนออนไลน์เตม็รูปแบบ 
มหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย 
ยงัมีอยูน่อ้ยมาก 

 
2.5 การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน 
ในการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานท่ีประสบผลสาํเร็จนกัออกแบบ

การเรียนการสอนตอ้งคาํนึงถึงจุดประสงคข์องการเรียนท่ีกาํหนดไว ้ ระยะเวลาในการเรียน รวมถึง
ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน  การออกแบบบทเรียนและการประเมินผลการเรียน  จากจุดเด่นของการเรียนการ
สอนบนเวบ็แบบผสมผสานท่ีทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและเพ่ือผูเ้รียนคนอ่ืนๆ 
ใกล้ชิดกันมากข้ึน ทาํให้ผูเ้รียนสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกันได้โดยสะดวก  
สามารถเขา้ใจเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  และเคารพเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมากข้ึน  ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความ
มัน่ใจในตนเองมากข้ึน  นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัไดรั้บผลป้อนกลบัจากการเรียนไดโ้ดยทนัที  ซ่ึงเป็น
การส่งเสริมพฒันาการในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนให้เต็มตามศกัยภาพท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมี                       
ผูเ้สนอแนวทางในการออกแบบบทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานดงัน้ี 

The Training Place (2004, อา้งถึงใน ปณิตา  วรรณพิรุณ 2551: 48-51) ไดเ้สนอแนวทางใน
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน  โดยพฒันาจากรูปแบบการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1  การวิเคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning)  
การวิเคราะห์ผูเ้รียน  การปฏิบติัการ  องคก์ร  รูปแบบการเรียนและความตอ้งการ

ของระบบ  เพื่อใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสนบัสนุนต่อการจดักิจกรรมการเรียน 
วิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน  การวางแผน  การนาํไปใช ้ การทดสอบและ

การประเมินผล 
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การวิเคราะห์แผนงาน  กระบวนการทาํงาน  การนาํไปใชใ้นภาพรวม  เพื่อนาํไปสู่
การสร้างวงจรในการพฒันาและปรับปรุงแบบกระบวนการทาํงานท่ีวางไว ้

การวิเคราะห์ความตอ้งการขององคก์ร 
ขั้นท่ี 2  การออกแบบ (Design solutions) 

กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Objective) 
การออกแบบใหต้อบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 
การออกแบบประเภทของการเรียนรู้ (Taxonomy) 
การออกแบบบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  บา้น  การทาํงาน  การฝึกปฏิบติั  หอ้งเรียน/

หอ้งปฏิบติัการ  และการเรียนรู้ร่วมกนั 
การออกแบบผูเ้รียน (Audience)  ไดแ้ก่  การเรียนดว้ยการนาํตนเอง  การเรียนแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน  การเรียนแบบผูฝึ้กสอนและผูเ้รียน  การเรียนแบบผูใ้หค้าํปรึกษากบัผูเ้รียน   
ขั้นท่ี 3  การพฒันา (Development)  แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบแบบไม่

ประสานเวลา (Asynchronous)  องคป์ระกอบแบบประสานเวลา  (Synchronous)  และองคป์ระกอบ
แบบเผชิญหนา้ (Face to face)  ดงัตารางท่ี  5 
 
ตารางท่ี  5   องคป์ระกอบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานขั้นการ 

พฒันาของ The Training Place (2004) 
องคป์ระกอบแบบไม่ประสานเวลา 

(Asynchronous) 
องคป์ระกอบแบบประสานเวลา 

(Synchronous) 
องคป์ระกอบแบบเผชิญหนา้ 

(Face to face) 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- กระดานขอ้ความ 
- เวที เสวนาและการสนทนา
แบบปฏิสมัพนัธ์ 

- เคร่ืองมือท่ีใช้องค์ความรู้เป็น
พื้นฐาน 

- ระบบ อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์ เพื่ อ
สนบัสนุนการเรียน 

- ระบบบริหารจัดการเน้ือหา
เรียนรู้ 

- ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

- การประชุมผา่นเสียง 
- การประชุมผา่นวิดีทศัน์ 
- การประชุมผา่นดาวเทียม 

 
- Online breakout rooms and labs 
- หอ้งเรียนเสมือน 
- การประชุมผา่นระบบออนไลน์ 
 
- การอภิปรายออนไลน์ 

 
 

- หอ้งเรียนแบบดั้งเดิม 
- หอ้งปฏิบติัการ 
- การเผชิญหนา้ 
- การประชุม 
- มหาวิทยาลยั 
- ท่ีปรึกษา 
- การเรียนแบบเพ่ือนช่วย

เพื่อน 
- กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

 
- ทีมสนบัสนุน 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
องคป์ระกอบแบบไม่ประสานเวลา 

(Asynchronous) 
องคป์ระกอบแบบประสานเวลา 

(Synchronous) 
องคป์ระกอบแบบเผชิญหนา้ 

(Face to face) 
- เ ค ร่ื อ ง มื อ นิพน ธ์ เ ว็บ (Web 

authoring tools) 
- บราวเซอร์ 
- ระบบติดตามความก้าวหน้า
ของผูเ้รียน 

- บทความ 
- ซีดีรอม 
- วีดิทศัน์ 
- แผน่วีดิทศัน์ 
- วิดีโอสตรีมมิง 
- การฝึกอบรมบนเวบ็ 
- การติดตามงานท่ีมอบหมาย 
การทดสอบ 

 - การแนะนาํการเรียน 
 

- การทดสอบก่อนเรียน 
- การสาํรวจ 
- การช้ีแนะแบบมีส่วนร่วม 
- เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ 

- การประชุมท่ีมีการบนัทึกเสียง
และฟังซํ้าได ้

  

 
ขั้นท่ี 4  การนาํไปใช ้ (Implementation)   
ในการนาํระบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานไปใช ้ ตอ้งกาํหนดประเด็นแนว

ทางการนาํไปใช ้ การวางแผนการนาํไปใช ้ การวางแผนการใชเ้ทคโนโลยี และการวางแผนใน
ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งให้ชดัเจน  เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการนาํระบบการเรียนการสอนบน
เวบ็แบบผสมผสานไปใช ้ ไดแ้ก่  ผูเ้รียน  เพื่อนร่วมเรียน  ผูส้อน  และสถาบนัการศึกษา  เกิดการ
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ยอมรับและมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานบรรลุ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

ขั้นท่ี 5  การประเมินผล (Evaluation) 
การวดัและการประเมินผลสาํหรับการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานทาํโดย

การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนโดยเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน  รวมถึงการประเมิน
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการเรียนการสอน 

อลัวาเรซ (Alvarez 2005: Online)  เสนอแนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการออกแบบบทเรียน           
บนเวบ็แบบผสมผสานวา่ประกอบดว้ย  7  ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การกาํหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละขั้นตอนการเรียนและพิจารณาลาํดบัขั้นตอนในการ
เรียน 

2. การจดักิจกรรมระหวา่งการจดัการเรียนการสอน 
3. การกาํหนดทกัษะ  ความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นตอ้งรู้ก่อนการเรียน (ถา้มี) 
4. การกาํหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน 
5. การจดัการเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. การกาํหนดกลยทุธ์ในการประเมินผล 

 
ปัจจยัสาํคญัท่ีควรคาํนึงถึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน

ใหป้ระสบผลสาํเร็จไดแ้ก่ (Singh and Reed 2001, อา้งถึงใน ปณิตา  วรรณพิรุณ 2551 : 52) 
1. ปัจจยัดา้นผูเ้รียน    
เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน  นักออกแบบการเรียนการสอนควร

ออกแบบบทเรียนให้มีรูปแบบท่ียืดหยุน่  และมีความหลากหลายเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิธีการเรียน  
รูปแบบการเรียนรู้  รูปแบการคิด  ความสามารถในการเรียนรู้  และบุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละคน  
เพื่อใหผู้เ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามศกัยภาพของตนเอง 

2. ปัจจยัดา้นเน้ือหา 
เน่ืองจากเน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนมีความแตกต่างกนั  ดงันั้นนกัออกแบบการเรียน

การสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีท่ีสุด  เน้ือหาท่ีเหมาะสมกับการเรียนแบบออนไลน์คือ เน้ือหาท่ีมีความซับซ้อนต้องการ
คาํอธิบายเพื่อความกระจ่างในการเรียนจากผูส้อน และการฝึกปฏิบติัการ 
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3. ปัจจยัดา้นระบบโครงข่ายพื้นฐาน 
เน่ืองจากความสามารถในการเขา้ถึงระบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสานท่ี

แตกต่างกนั  นักออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียนโดยคาํนึงถึงความสามารถของ
ระบบโครงข่ายพื้นฐาน  ระกอบด้วย  ความเสถียรของระบบ  การเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย  
ความเร็วในการส่งผา่น  รับและส่งขอ้มูล  รูปแบบของส่ือสาํหรับบทเรียนบนเวบ็ 

 
3.  กระบวนการแก้ปัญหา 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชก้ระบวนการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้ร่วมกบับทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ในการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ 
ประกอบดว้ย 

3.1 ความหมายของกระบวนการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการแกปั้ญหานั้นเป็นทกัษะท่ีตอ้งมีการฝึกฝนอยูเ่สมอไดมี้นกัจิตวิทยาและ

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หท้รรศนะ  ความหมาย  และลกัษณะของการแกปั้ญหาไวต่้างๆกนัดงัน้ี 
กมลทิพย ์ ต่อติด  (2544: 44-45)  สรุปเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาไดว้่า  การแกปั้ญหา

เป็นกระบวนการทางเชาวน์ปัญญา เป็นพฤติกรรมท่ีมีแบบแผนหรือวิธีดาํเนินการท่ีสลบัซับซ้อน
โดยอาศยัการคิดและวิเคราะห์จากประสบการณ์เดิม  เป็นพฤติกรรมท่ีมีวิธีการ  ขั้นตอนในการ
แกปั้ญหา  เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ  ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะของการแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 

1. การแกปั้ญหาเกิดข้ึนภายในดว้ยการใชร้ะบบทางปัญญาของผูแ้กปั้ญหา 
2. การแกปั้ญหาเป็นกระบวนการเพราะตอ้งมีการจดักระทาํตามความรู้ของผูแ้กปั้ญหา 
3. การแกปั้ญหามีแนวทางเพราะผูแ้กปั้ญหาใชค้วามพยายามท่ีจะเอาชนะอุปสรรคและ

ไปสู่จุดมุ่งหมาย 
นิลวรรณ  วานิชสุขสมบติั (2548 : 68)  ไดศึ้กษาและรวบรวมความหมายเก่ียวกบัการ

แกปั้ญหาแลว้สรุปไดว้่าเป็นกระบวนการทาํงานท่ีสลบัซับซ้อนของสมองท่ีตอ้งอาศยัสติปัญญา  
ทักษะ   ความรู้   ความเข้าใจ   ความคิด   การรับรู้   ความชํานาญ   รูปแบบพฤติกรรมต่างๆ 
ประสบการณ์เดิมทั้งจากทางตรง  (เรียนรู้ดว้ยตนเอง) และทางออ้ม (มีผูอ้บรมสั่งสอน)  มโนมติ  
กฎเกณฑ์  ข้อสรุป  การพิจารณา  การสังเกต  และการใช้กลยุทธ์ทางปัญญาท่ีจะวิเคราะห์  
สงัเคราะห์  ความรู้ความเขา้ใจต่างๆ อยา่งมีวิจารณญาณ  มีเหตุผลและจินตนาการเพ่ือหาแนวปฏิบติั
ใหปั้ญหานั้นหมดส้ินไป  บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการและไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ 

สโทลเบอร์ก (Stollburg, 1956 : 225-228) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาว่า  
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแกปั้ญหานั้น ผูแ้กปั้ญหาแต่ละคนย่อมมีลกัษณะเฉพาะบุคคล การ
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แกปั้ญหาจึงไม่เหมือนกนัการแกปั้ญหาไม่มีขั้นตอนท่ีแน่นอนและไม่เป็นไปตามลาํ ดบัก่อนหลงั 
นอกจากน้ีการ แกปั้ญหายงัข้ึนอยู่กบั ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล วุฒิภาวะทางสมอง 
สภาพการณ์ท่ีแตกต่าง และกิจกรรมความสนใจของแต่ละคนท่ีมีต่อปัญหานั้น 

จากการศึกษาการให้ความหมายเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาจากนักวิชาการและ                  
นกัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  สรุปไดว้่า กระบวนการแกปั้ญหา  เป็นการเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่เม่ือเผชิญหนา้กบัปัญหาหรือสถานการณ์ในตวับุคคลเกิด
เป็นกระบวนการทางสมองในการคิดอย่างมีระบบเพ่ือหาเหตุและผลไปสู่การปฏิบติัเพื่อสร้างเป็น
ความรู้ใหม่ 
 

3.2  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
การใชค้วามคิดเชิงวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างมีเหตุผล ในการแสวงหาคาํตอบหรือหาทางออก

โดยใชป้ระสบการณ์และขอ้มูลในการพิจารณา  เพื่อขจดัและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนประกอบกบัการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ นอกจากน้ี  จาํเนียร  ช่วงโชติ  (2521: 13) กล่าวว่า ความสามารถในการ
แกปั้ญหานั้นของบุคคลนั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลกั 2 ประการ คือ ลกัษณะของปัญหาและตวัผู ้
แกปั้ญหาดงัน้ี 

3.2.1  ลกัษณะของปัญหาท่ีมีผลต่อการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 
จาํนวนทางเลือกในการแกปั้ญหา 
การแนะนาํของผูเ้สนอปัญหา 
การเรียงลาํดบัปัญหา 
ความคลา้ยคลึงของปัญหาและคาํตอบ 

3.2.2  ลกัษณะความแตกต่างของผูแ้กปั้ญหา 
ความสามารถทัว่ไป  เช่นความสามารถในการคิด  การตดัสินใจ  เป็นตน้ 
วยั  ผูใ้หญ่สามารถแกปั้ญหาไดดี้กวา่เดก็ 
เพศ  ในบางปัญหา ชาย – หญิง จะมีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างกนั 
แรงจูงใจ  ความตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหา 
บุคลิกภาพ  ความยดืหยุน่ในการแกปั้ญหา 

จรรจา  สุวรรณทตั (2529 : 375-377)  กล่าวถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสําคญัต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบัสติปัญญา  องคป์ระกอบทางพนัธุกรรม  บุคคลท่ีมีปัญญาดีจะมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง 
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2. อารมณ์และแรงจูงใจของผูเ้รียนเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัและมีอิทธิพล  เพราะ
ประสบการณ์ทางอารมณ์บางอย่างอาจทาํให้การแกปั้ญหาบางเร่ืองง่ายข้ึน  เช่น  ความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน  การมีแรงจูงใจในทางบวก  เช่น  แรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
นอกจากนั้นการสอนและคาํแนะนาํจากครูผูส้อนหรือผูท่ี้คอยช้ีให้เห็นแนวทางในการแกปั้ญหา  
อาจช่วยกระตุน้และจูงใจใหบุ้คคลกระทาํการแกปั้ญหาต่อไปโดยไม่ติดขดั 

3. องคป์ระกอบทางสภาพแวดลอ้ม  เช่น  การอบรมเล้ียงดูและฝึกฝน  เพราะผูมี้ปัญญาดี
ทุกคนไม่ไดมี้ความสามารถเท่ากนัหมดในดา้นของการแกปั้ญหา  ทั้งน้ีเพราะถูกอบรมเล้ียงดูมา
แตกต่างกนั  ในกรณีท่ีเด็กมีสติปัญญาดีและไดรั้บการอบรมเล้ียงดูมาโดยวิธีท่ีถูกตอ้ง  ไดรั้บการ
สนบัสนุนให้ใชเ้หตุผลและให้เด็กมีโอกาสฝึกแกปั้ญหาดว้ยตนเองตั้งแต่เยาวว์ยั  ช่วยให้เขา้ไดใ้ช้
ความสามารถในตนเองอยา่งเตม็ท่ี 

4. โอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ เดก็ท่ีมีโอกาสหรือไดรั้บโอกาสในการใชค้วามสามารถ
ของตนในการแกปั้ญหาและตดัสินใจมาตั้งแต่เลก็ๆ โดยเร่ิมจากครอบครัว  จนกระทัง่เติบโตข้ึนอยู่
ในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาระดบัสูงต่อเน่ืองกนัมาโดยตลอด  ก็เป็นท่ีเช่ือแน่ว่าเด็กนั้นจะ
เติบโตมีทักษะและความสามารถในการรู้คิดและลงมือกระทาํต่อการแก้ปัญหาและสามารถ
ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ได ้

5. สังคมและส่ือมวลชน  เช่น  การโฆษณา  อาจจะมีผลทาํให้เกิดการตดัสินใจในการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเองมาตั้งแต่เยาวว์ยั  อีกทั้งยงัข้ึนอยู่กบัความยากง่ายของสถานการณ์ปัญหาท่ีพบ
ประกอบกบัความสอดคลอ้งของปัญหากบัแรงจูงใจของผูแ้กปั้ญหา  และจาํนวนปัญหาก็มีอิทธิพล
ต่อการแกปั้ญหาดว้ย  ดงันั้นการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กฝึกแกปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งเหมาะสมก็
จะเป็นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาใหเ้ดก็มากยิง่ข้ึน 

 
3.3  ขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหา 
กระทรวงศึกษาธิการ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 : 215) ไดเ้สนอ

กระบวนการแกปั้ญหามีขั้นตอนดงัน้ี 
1. กาํหนดประเด็นปัญหาจากการท่ีผูเ้รียนสังเกตศึกษาขอ้มูล  รับรู้และทาํความเขา้ใจ

ปัญหา  จนสามารถสรุปและกาํหนดประเดน็ปัญหาข้ึนได ้
2. ผูเ้รียนวิเคราะห์โดยการอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อแยกแยะประเด็นปัญหา

สภาพ สาเหตุ และลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
3. ผูเ้รียนสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหาดว้ยการตั้งสมมติฐาน 
4. ผูเ้รียนตรวจสอบสมมติฐานดว้ยการลงมือปฏิบติั 
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5. สรุปผล สงัเคราะห์ความรู้ดว้ยตนเอง 
ทิศนา  แขมมณี (2547 : 312 – 313) กล่าวถึง กระบวนการแกปั้ญหาว่า  กระบวนการน้ีเป็น

กระบวนการท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความคิดหาวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. สังเกต  ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาขอ้มูล  รับรู้  และทาํความเขา้ใจปัญหาจนสามารถสรุปและ

สรุปในปัญหานั้น 
2. วิเคราะห์  ให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย  หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อแยกแยะประเด็นปัญหา  

สภาพ  สาเหตุ  และลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
3. สร้างทางเลือก  ให้ผูเ้รียนแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหาอย่างหลากหลายซ่ึงอาจมี

การทดลอง  คน้ควา้  ตรวจสอบ  เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการทาํกิจกรรมกลุ่ม  และควรมีการกาํหนด
หนา้ท่ีในการทาํงานใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย 

4. เก็บขอ้มูลประเมินทางเลือก  ผูเ้รียนปฏิบติัตามแผนงานและบนัทึกการปฏิบติังานเพื่อ
รายงานตรวจสอบความถูกตอ้งของทางเลือก 

5. สรุป  ผูเ้รียนสงัเคราะห์ความรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงอาจจดัทาํในรูปของรายงาน 
บลูม(Bloom 1956: 62) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปั้ญหานั้นมีอยู ่                   

6 ขั้นตอน คือ 
ขั้นท่ี 1  เม่ือผูเ้รียนไดพ้บกบัปัญหา ผูเ้รียนจะคิดคน้ส่ิงท่ีเคยพบ  เคยเห็นและเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหา 
ขั้นท่ี 2  ผูเ้รียนตอ้งใชป้ระโยชน์จากขั้นท่ี 1  มาสร้างรูปแบบของปัญหาข้ึนใหม่ 
ขั้นท่ี 3  การแยกแยะของปัญหา 
ขั้นท่ี 4  การเลือกใชท้ฤษฎี  หลกัการ  ความคิด  และวิธีการท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
ขั้นท่ี 5  การใชข้อ้สรุปของวิธีการมาแกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 6  ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหา 
นอกจากน้ี บลูม ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่าความสามารถทางสมองท่ีนาํมาใชคิ้ดแกปั้ญหาใน            

ขั้นท่ีหน่ึงถึงขั้นท่ีส่ีเป็นส่วนของการนําไปใช้ ขั้นท่ีห้าและขั้นท่ีหกเป็นส่วนของความเข้าใจ               
ส่วนความรู้ความจาํนับว่าเป็นพื้นฐานสําคญัต่อการคิดแกปั้ญหา  ความสามารถในการวิเคราะห์            
เป็นความสามารถทางสมองอีกอยา่งหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการคิดแกปั้ญหา 

กิลฟอร์ด (Guildford 1971:130) กล่าวว่า กระบวนการในการแก้ปัญหานั้นควร
ประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ  (Preparation)  หมายถึง  ขั้นในการตั้งปัญหาหรือคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง
ของเหตุการณ์นั้นคืออะไร 
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2. ขั้นในการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)  หมายถึง  ขั้นในการพิจารณาดูว่ามีส่ิงใดบา้งท่ี
เป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหา  หรือส่ิงใดบา้งท่ีไม่ใช่สาเหตุท่ีสาํคญัของปัญหา 

3. ขั้นในการเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา  (Production)  หมายถึง การหาวิธีการ
แกปั้ญหาใหต้รงสาเหตุของปัญหาแลว้ออกมาในรูปของวิธีการ ผลสุดทา้ยกจ็ะไดผ้ลลพัธ์ออกมา 

4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification)  หมายถึง ขั้นในการเสนอกฎเกณฑเ์พ่ือการตรวจสอบ
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเสนอวิธีแกปั้ญหา  ถา้พบว่า ผลลพัธ์นั้นยงัไม่ไดผ้ลท่ีถูกตอ้งก็ตอ้งมีการเสนอ
วิธีแกปั้ญหานั้นใหม่ จนกวา่จะไดว้ิธีการท่ีดีท่ีสุด หรือถูกตอ้งท่ีสุด 

5. ขั้นในการนาํไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication)  หมายถึง  การนาํวิธีการท่ีถูกตอ้ง
นาํไปใชใ้นโอกาสขา้งหนา้  เม่ือพบกบัเหตุการณ์คลา้ยคลึงกบัปัญหาท่ีเคยพบเห็นมาแลว้ 

ดิวอ้ี ( Dewey 1975, อา้งถึงใน นิลวรรณ  วานิชสุขสมบติั 2547 : 76)ไดเ้สนอขั้นตอนใน
การแกปั้ญหาไวด้งัน้ี 

1. การกาํหนดขอบเขตของปัญหา (Location of Problem) 
2. ตั้งสมมติฐานการแกปั้ญหา  (Setting up of Hypothesis) 
3. ทดลองและรวบรวมขอ้มูล (Experimenting and Gathering Data) 
4. วิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis of Data) 
5. สรุปผล  (Conclusion) 
จากแนวคิดขั้นตอนกระบวนการแกปั้ญหาขา้งตน้  ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์ขั้นตอนใน

กระบวนการแกปั้ญหาไดด้งัตารางท่ี  6 
 

ตารางท่ี 6  การสงัเคราะห์ขั้นตอนในกระบวนการแกปั้ญหา 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

(2534) 

ทิศนา  แขมมณี 
(2547) 

บลมู 
(Bloom 1956) 

กิลฟอร์ด 
(Guildford 1971) 

 

ดิวอ้ี 
(Dewey 1975) 

ขั้นตอน
กระบวนการ
แก้ปัญหาทีใ่ช้ 
ในการวจิัย 

1. กาํหนด
ประเดน็ปัญหา
จากการสังเกต 
ศึกษาขอ้มูล  รับรู้
และทาํความ
เขา้ใจปัญหาจน
สามารถสรุปและ
กาํหนดประเดน็  

1. สังเกต  ศึกษา
ขอ้มูล รับรู้  และ
ทาํความเขา้ใจ
ปัญหาจน
สามารถสรุปใน
ปัญหานั้น 
2. วเิคราะห์ 
ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย  

ขั้นท่ี 1  เม่ือ
ผูเ้รียนไดพ้บกบั
ปัญหา ผูเ้รียนจะ
คิดคน้ส่ิงท่ีเคยพบ  
เคยเห็นและ
เก่ียวขอ้งกบั
ปัญหา 
ขั้นท่ี 2  ผูเ้รียน  

1. ขั้นเตรียมการ 
ตั้งปัญหาหรือ
คน้หาปัญหาท่ี
แทจ้ริง   
2. ขั้นในการ
วเิคราะห์ปัญหา  
3. ขั้นในการเสนอ
แนวทางในการ 

1.  การกาํหนด
ขอบเขตของ
ปัญหา 
2.  ตั้งสมมติฐาน
ในการแกปั้ญหา 
3.  การทดลอง
และรวบรวม 
 

ขั้นท่ี  1   
ขั้นระบุปัญหา   
ขั้นท่ี  2   
ขั้นวเิคราะห์
ปัญหา  
ขั้นท่ี  3   
ขั้นสร้างทางเลือก  
ขั้นท่ี  4    
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ตารางท่ี  6 (ต่อ) 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

(2534) 

ทิศนา  แขมมณี 
(2547) 

บลมู 
(Bloom 1956) 

กิลฟอร์ด 
(Guildford 1971) 

 

ดิวอ้ี 
(Dewey 1975) 

ขั้นตอน
กระบวนการ
แก้ปัญหาทีใ่ช้ 
ในการวจิัย 

ปัญหาข้ึนได ้
2. วเิคราะห์โดย
การอภิปราย หรือ
แสดงความ
คิดเห็นเพ่ือ
แยกแยะประเดน็
ปัญหาสภาพ
สาเหตุและลาํดบั 
ความสาํคญัของ
ปัญหา 

   ผูเ้รียนสร้าง
ทางเลือกในการ
แกปั้ญหาดว้ยการ
ตั้งสมมติฐาน 

   ผูเ้รียนตรวจสอบ
สมมติฐานดว้ย
การลงมือปฏิบติั 

   สรุปผล 
สังเคราะห์ความรู้
ดว้ยตนเอง 
 

หรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือ
แยกแยะประเดน็
ปัญหา  สภาพ 
และลาํดบั
ความสาํคญัของ
ปัญหา 
3. สร้างทางเลือก
ใหผู้เ้รียนอยา่ง
หลากหลาย  
4.   เกบ็ขอ้มูล
ประเมินทางเลือก 
และบนัทึกการ
ปฏิบติังาน  เพ่ือ
รายงาน
ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของ
ทางเลือก 
5.  สรุป  ผูเ้รียน
สังเคราะห์ความรู้
ดว้ยตนเอง ซ่ึง
อาจจดัทาํในรูป
ของรายงาน 
 

ตอ้งใชป้ระโยชน์
จากขั้นท่ี 1  มา
สร้างรูปแบบของ
ปัญหาข้ึนใหม่ 
ขั้นท่ี 3  การ
แยกแยะของ
ปัญหา 
ขั้นท่ี 4  การ
เลือกใชท้ฤษฎี  
หลกัการ  
ความคิด  และ
วธีิการท่ีเหมาะสม
กบัปัญหา 
ขั้นท่ี 5  การใช ้
ขอ้สรุปของ
วธีิการมา
แกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 6  ผลท่ีได้
จากการแกปั้ญหา 
 

แกปั้ญหา   
4. ขั้นตรวจสอบ
ผล ท่ีไดจ้ากการ
เสนอวธีิแกปั้ญหา   
5.   ขั้นในการ
นาํไปประยกุต์
ใหม่ 

ขอ้มูล 
4.  การวเิคราะห์
ขอ้มูล 
5.  สรุปผล 

ขั้นดาํเนินการตาม
ทางเลือก   
ขั้นท่ี  5    
ขั้นสรุปผล   
ขั้นท่ี  6    
ขั้นนาํไป
ประยกุตใ์ช ้  

 
จากตารางท่ี 6 ขั้นตอนกระบวนการแกปั้ญหาท่ีจะนาํไปใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
ขั้นท่ี  1  ขั้นระบุปัญหา  ผูเ้รียนศึกษาจากการสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  และทาํความเขา้ใจ

สามารถสรุปและกาํหนดประเดน็ปัญหา 
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ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ผูเ้รียนพิจารณาแยกแยะสภาพประเดน็ปัญหา  ลาํดบัความสาํคญั
ของปัญหาวา่ส่ิงใดเป็นสาเหตุท่ีสาํคญัของปัญหา 

ขั้นท่ี  3   ขั้นสร้างทางเลือก  ผูเ้รียนเสนอแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อแกปั้ญหาในรูปของ
วิธีการ 

ขั้นท่ี  4   ขั้นดาํเนินการตามทางเลือก  ผูเ้รียนปฏิบติัตามวิธีการท่ีไดเ้ลือกและบนัทึกผลการ
ปฏิบติังานไวเ้พื่อทาํการตรวจสอบผลลพัธ์โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงค ์

ขั้นท่ี  5   ขั้นสรุปผล  ผูเ้รียนสังเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั โดยการจดัทาํเป็น
รายงานเพ่ือทาํการสรุปผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามวิธีการ 

ขั้นท่ี  6   ขั้นนาํไปประยุกตใ์ช ้  ผูเ้รียนนาํผลและวิธีการท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์นาํไป
ประยกุตใ์ชจ้ริง 

 
3.4  ข้อแนะนําเกีย่วกบักระบวนการแก้ปัญหา 
การดาํเนินการแกปั้ญหาให้บรรลุเป้าหมาย จะตอ้งตระหนกัในขอ้ควรระมดัระวงัและส่ิงท่ี

ควรคาํนึงถึงตามขอ้แนะนาํบางประการ (ศิวาพร  ศรีมงคล  2550 : 37) ดงัน้ี  
1. การระบุปัญหาจะตอ้งชดัเจนไม่ใช่ปัญหาแต่เพียงผวิเผนิ และเพื่อความถูกตอ้งจะตอ้งละ

เวน้ในส่ิงต่อไปน้ี 
1.1 ไม่นาํอาการมาระบุปัญหา เช่น ไม่ระบุว่า “ปัญหางานวิจยัล่าชา้”  เพราะ “ล่าชา้” 

เป็นเพียงอาการ จะตอ้งระบุใหแ้น่ชดัวา่งานอะไรล่าชดั เช่น งานเบิกจ่ายค่าวสัดุอุปกรณ์การเรียน 
1.2 ไม่นาํอดีตมาระบุปัญหา  แมว้่าปัญหาในอดีตยงัปรากฏอยู่บา้ง แต่เม่ือเทียบแลว้ 

ปัจจุบนัและอนาคตยงัมีปัญหาอ่ืนท่ีสาํคญักวา่ จึงควรคาํนึงถึงสภาพในปัจจุบนัและอนาคตมากกวา่ 
1.3 ไม่นําทางเลือกมาเป็นปัญหา เช่น ไม่ระบุว่า “ปัญหางบประมาณการวิจัยไม่

เพียงพอ”  เพราะมีลกัษณะตรงไปตรงมาเสมือนจงใจให้แกปั้ญหาดว้ยการเพิ่มงบประมาณ จึงนาํ
ทางเลือกมาแกปั้ญหา 

1.4 พยายามแบ่งออกเป็นปัญหายอ่ยหลายๆ ปัญหา โดยพยายามช่างสงัเกตและตอ้งไว
ต่อปัญหา 

1.5 ไม่ด่วนสรุปลงความเห็น  เพราะปัญหาแบบเดียวกนัสาเหตุอาจจะต่างกนัได ้
2. ระมดัระวงัหลุมพรางในระหวา่งสาเหตุและขณะเลือกปัญหา เช่น 

2.1 หลงประสบการณ์  บุคคลสูงอายมีุประสบการณ์มากเพราะทาํงานมานานมกัมี
อิทธิพลอา้งประสบการณ์ข่มขู่หรือกล่าวอา้งผูอ่ื้น  ทาํใหมี้ความสร้างสรรคอ์าจจะชะงกังนัไม่กลา้
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โตแ้ยง้และถา้มีคนประเภทน้ีมากการระบุสาเหตุและทางเลือกจะเป็นส่ิงท่ีมาจากประสบการณ์เดิม
ทั้งส้ิน 

2.2  หลงวิชาการ  บุคคลท่ีมีความรู้มากแต่ขาดประสบการณ์เพราะอายนุอ้ยกจ็ะอา้ง
หลกัวิชาการข่มหรือกล่าวอา้งผูอ่ื้นตลอดเวลา  เป็นเหตุใหด้อ้ยกวา่ไม่กลา้เสนอขอ้คิดเห็น  ฉะนั้น
ทั้งสาเหตุและทางเลือกจึงเนน้เฉพาะเชิงวิชาการ  บางคร้ังอาจไม่สามารถนาํมาประยกุตก์บัความจริง
ไดเ้พราะมิไดม้องถึงความเป็นไปได ้

2.3 พยายามหาขอ้มูลใหม้ากท่ีสุด  ไม่ควรยติุการหาสาเหตุหรือทางเลือกเม่ือคิดคน้ได้
เพียงจาํนวนหน่ึง ทั้งน้ีเพราะในระยะแรกสาเหตุและทางเลือกท่ีพบ มกัเป็นส่ิงท่ีทุกคนคน้พบ
มองเห็นไดง่้ายแต่มิใช่สาเหตุหรือทางเลือกท่ีแทจ้ริงทั้งน้ีเพราะ สาเหตุและทางเลือกท่ีแทจ้ริงนั้น
มกัจะซ่อนเร้น มิฉะนั้นปัญหาคงไดรั้บการแกไ้ขเรียบร้อยไปแลว้ 
 

3.5  แนวทางการพฒันาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
การสอนแบบแกปั้ญหา เป็นการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดอนัเน่ืองมาจากความ

สงสัยจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้นาํ ไปสู่การลงขอ้สรุปท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํ ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์อ่ืนในอนาคตโคชฮาร์ (Kochhar 1982, อา้งถึงใน ประจวบจิตร คาํจตุัรัส 
2537: 39) ตลอดจนการฝึกการคิดการตดัสินใจ การแกปั้ญหาอยา่งมีระเบียบแบบแผนและมีขั้นตอน
ใหเ้กิดข้ึนในตวัของผูเ้รียน  จอหน์ ดิวอ้ี (John Dewey อา้งถึงใน พิบูลศรี วาสนสมสิทธ์ิ 2526: 80)  
ไดอ้ธิบายลกัษณะการคิดแกปั้ญหา โดยเร่ิมจากผูเ้รียนมีความสงสยั  ลงัเล  สบัสน  ซ่ึงเป็นตน้เหตุให้
เกิดการคิด  จากนั้นจึงเร่ิมเสาะหาหรือสืบสวน  เพื่อหาขอ้มูลท่ีจะพิสูจน์และขจดัขอ้สงสัย  แนวคิด
น้ีจึงกลายเป็นพื้นฐานของทฤษฎีเก่ียวกบัการคิดโดยใชเ้หตุผล  ซ่ึงนกัการศึกษารุ่นหลงัๆ ไดเ้รียกช่ือ
ต่างๆ กนั เช่น  การคิดแบบวิทยาศาสตร์  การคิดแบบอุปนยั และการคิดแกปั้ญหา เป็นตน้  ในการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือย ัว่ยุให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยจดัสถานการณ์ท่ีเป็น
สถานการณ์ใหม่ๆ และวิธีแก้ปัญหาได้หลายๆ วิธี มาให้ผูเ้รียนฝึกฝนในการแกปั้ญหา ปัญหาท่ี
ผูส้อนไดห้ยิบยกมาใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนนั้น  นอกจากจะเป็นปัญหาใหม่ท่ีผูเ้รียนยงัไม่เคยประสบมา
ก่อน  ควรเป็นปัญหาท่ีไม่พน้วิสัยของผูเ้รียนหรือ กล่าวอีกนัยหน่ึงปัญหานั้นตอ้งอยู่ในกรอบของ
ทกัษะทางเชาวน์ปัญญาของผูเ้รียนการฝึกคิดแกปั้ญหานั้น  ผูส้อนควรจะได้แนะให้ผูเ้รียนได้ตี
ปัญหาให้แตกก่อนว่าเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัอะไร และถา้เป็นปัญหาใหญ่ก็แตกออกเป็นปัญหายอ่ยๆ 
แลว้คิดแกปั้ญหาย่อยแต่ละปัญหา  และเม่ือแกปั้ญหาย่อยไดห้มดทุกขอ้ก็เท่ากบัแกปั้ญหาใหญ่ได้
นัน่เอง  จดับรรยากาศของการเรียนการสอน หรือจดัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นสภาพภายนอกของผูเ้รียน
ให้เป็นไปในทางเปล่ียนแปลงไดไ้ม่ตายตวั  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  
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เช่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและขดัแยง้  ผูเ้รียนจะเกิดความรู้สึกว่าเขาสามารถคิดคน้
เปล่ียนแปลงอะไรไดบ้า้ง ในบทบาทต่างๆ กนัเพื่อแกปั้ญหาหลายๆ วิธี ทางดา้นวิธีสอนและการ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหานั้น ธอร์นไดร์ค (Thorndike 1950, อา้งถึงใน นิลวรรณ               
วานิชสุขสมบติั 2547: 81) กล่าวว่า การเรียนรู้ขอ้เทจ็จริงกบัการนาํขอ้เทจ็จริงไปใชเ้พื่อแกปั้ญหา
ใหม่เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกนั  การเรียนรู้จากการแกปั้ญหาไดส้าํเร็จจากสถานการณ์หน่ึงไม่ได้
หมายความว่าตอ้งแกปั้ญหาในสถานการณ์อ่ืนไดเ้สมอไป  ในการแกปั้ญหานั้นจาํเป็นตอ้งอาศยั
ขอ้เท็จจริง แต่ก็ถือว่ายงัไม่เพียงพอสําหรับการแก้ปัญหาจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการสังเกต
พิจารณา คดัเลือกแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา หรือการสอนท่ีบอกแนวทางและ
ขอ้เทจ็จริงในการแกปั้ญหานั้น ไม่สามารถท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาได ้ ควรฝึกใหผู้เ้รียน
รู้จกัสงัเกต และคิดหาแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

เง่ือนไขการแกปั้ญหา (Conditions for Problem Solving)  ผูเ้รียนจะคิดแกปั้ญหาต่างๆ ได้
ตอ้งมีเง่ือนไขในการแกปั้ญหาคือ สภาพภายใน เป็นลกัษณะท่ีผูเ้รียนมีความฉับไวทางสติปัญญา           
มีความรวดเร็วในการพิจารณาความแตกต่าง  มีความรวดเร็วในการตั้ งสมมติฐานและมี
ความสามารถการระลึกถึงกฎต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้การ
แกปั้ญหาง่ายและรวดเร็ว  สภาพภายนอก ไดแ้ก่ การส่ือความหมาย ซ่ึงเป็นเง่ือนไขอีกประเภทหน่ึง 
ช่วยในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน การส่ือความหมายในท่ีน้ีคือ การสอนการใชภ้าษา  การถามคาํถาม  
ส่ิงเหล่าน้ีกระตุ้นให้ผู ้เ รียนระลึกถึงกฎท่ีเก่ียวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ พฤติกรรม  เป็น
ลกัษณะเฉพาะท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างแนวการใชก้ฎเกณฑ์ท่ีซับซ้อน เพื่อแกปั้ญหาใหม่ โดยอาศยั
การเช่ือมโยงความคิดต่างๆ เขา้ดว้ยกนั แลว้สรุปกฎของวิธีการแกปั้ญหาแต่ละคร้ังไว ้เพื่อถ่ายโยง
การแกปั้ญหาคร้ังน้ีไปใชใ้หม่ ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั (อารมณ์  สุวรรณปาล 2523 : 55-57) 
 

3.6  การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาทีส่นับสนุนการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้แบบแกปั้ญหา (Problem Solving) เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นสภาพชีวิตจริง (Real World 
Problem)  ซ่ึงจะอยูใ่นบริบทท่ีมีการปฏิบติัจริง (Brigh 1995, อา้งถึงใน นิลวรรณ วานิชสุขสมบติั 
2547 : 88) และกระบวนการแกปั้ญหายงัช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีมีรูปแบบอยู่ในบริบทตามสภาพจริงซ่ึงมีประยุกต์มาจากความรู้  ขอ้
คน้พบหรือแนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษา  เป็นการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนจากประสบการณ์และขอ้คน้พบ
เชิงประจกัษแ์ละพบว่าการเรียนรู้จะเพิ่มมากข้ึน  ถา้ผูเ้รียนไดรั้บแรงจูงใจเพิ่มข้ึน และพฒันาทกัษะ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณตลอดจนส่งเสริมความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในเน้ือหาท่ีสาํคญั 
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เม่ือการเรียนรู้แบบแกปั้ญหานาํมาเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองตามแนวการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ภายใตส้ภาพการเรียนรู้และสภาพปัญหาจริงผูเ้รียนจะ
สะทอ้นวิธีการโดยนาํความรู้ท่ีไดใ้นชั้นเรียนไปใชแ้กปั้ญหานั้นในชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมี
โครงสร้างซับซ้อนกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้ นเรียนและผูเ้รียนจะใช้แนวทางการแก้ปัญหาท่ี
หลากหลายมากข้ึนในการแกปั้ญหานั้น ไมเคิล ฮนันาฟิน (Michael Hannafin 1999)  ไดน้าํเสนอการ
จัดสภาพการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีเน้นทฤษฎีการคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent thinking)  เป็นการอธิบายความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยท่ี์จะตอบสนองต่อส่ิง
เร้า  โดยวิธีการและแนวคิดท่ีหลากหลาย (Multiple perspective)  ซ่ึงจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของการ
แกปั้ญหาท่ีมีลกัษณะโครงสร้างซบัซอ้นเพิ่มมากข้ึน 

คนันิงแฮม (Cunningham 1993)  ไดก้ล่าวถึง หลกัการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

1. จดัใหมี้ประสบการณ์ในกระบวนการสร้างความรู้ 
2. จดัประสบการณ์ใหเ้ขา้ถึงแนวคิดท่ีหลากหลาย 
3. การเรียนรู้ท่ีอยูใ่นสภาพการณ์จริงและบริบทของปัญหาท่ีตรงกบัสภาพจริง 
4. ส่งเสริมใหต้ระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีแวดลอ้มดว้ยประสบการณ์ทางสงัคม 
6. ส่งเสริมใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลายดว้ยประสบการณ์ทางสงัคม 
7. ส่งเสริมใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลายในการนาํเสนอ 
8. กระตุน้ใหเ้กิดความรู้เก่ียวกบัขอ้คน้พบของตนเองในกระบวนการสร้างความรู้ 
นิลวรรณ  วานิชสุขสมบติั (2547 : 89) ไดส้รุปเก่ียวกบัลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

แกปั้ญหาท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนตามแนวการสร้างความรู้ดว้ยตนเองไวด้งัตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7  ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบแกปั้ญหาท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนตามแนวการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง 

องคป์ระกอบของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา 

บริบทสภาพจริง (Authentic Contexts) - นาํเสนอเน้ือหาท่ีมีการกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์
ชดัเจน 
- ปัญหาตอ้งมีความเก่ียวขอ้งและมีความหมาย
ต่อผูเ้รียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic  - นาํเสนอปัญหาท่ีเป็นสภาพจริง 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 
องคป์ระกอบของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา 

activities) - เป็นปัญหาท่ีใหแ้สวงหาคาํตอบอยา่งเปิดกวา้ง 
- ปัญหามีลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่มี
โครงสร้าง 

การกระทาํดว้ยความชาํนาญ  
(Expert performance) 

- แนะนําตัวอย่ า งการแก้ปัญหา ท่ีจะ เ ป็น
แนวทางในกระบวนการแกปั้ญหาของผูเ้รียนใช้
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาคาํตอบของ
สมมติฐาน 

มุมมองท่ีหลากหลาย (Multiple perspective) - ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในการแสวงหา
ขอ้มูลหรือความรู้ใหม่ๆ  
- มีการเปล่ียนแปลงสมาชิกในกลุ่ม เพื่อใหเ้กิด
มุมมองท่ีหลากหลาย 
- สามารถนําเสนอแนวทางท่ีเป็นไปได้และ
หลากหลายในการแกปั้ญหา 

การร่วมมือ (Collaborative) - ใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นฐานในการส่งเสริม
ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งร่วมมือ 
- ใชปั้ญหาแบบเปิดคือ ตอ้งมีการตดัสินในโดย
ใชก้ารระดมสมอง อภิปรายในกลุ่มเป็นฐาน 

การไตร่ตรอง (Reflection) - ใชก้ารประเมินโดยกลุ่มเพื่อสร้าง
กระบวนการไตร่ตรอง 
- ให้ความหมายของส่ิงท่ีศึกษาเพ่ือสร้างความ
เขา้ใจท่ีตรงกนั 

การนําเสนอความรู้และข้อค้นพบของตนเอง 
(Articulation) 

- ใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นฐานเพ่ือกระตุน้ใหมี้
การนาํเสนอแนวทางการแกปั้ญหา 
- มีการสรุปแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนัโดย
นาํเสนอแนวความคิดของตนเองและอภิปราย 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 
องคป์ระกอบของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา 

 เพื่อหาขอ้สรุป 
การประเมินตามสภาพจริง  
(Authentic Assessment) 

- ประเมินทั้ งกระบวนการเรียนรู้และผลงาน
ของผูเ้รียน 
- ประเมินโดยสมาชิกในชั้นเรียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 
ฮานนาฟิน (Hannafin 1990)  ไดเ้สนอหลกัการจดัสภาพการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้

ดว้ยตนเองท่ีใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐานไวด้งัน้ี 
1. การเขา้สู่บริบท (Enabling context) เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้แบ่งเป็น 

1.1 บริบทจากภายนอก (Externally imposed) คือ การกาํหนดเป้าหมายหรือ
สถานการณ์ปัญหาหลกัท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนศึกษา  เป็นการสร้างประเด็นปัญหาท่ีหลากหลายและอยู่
ในความสนใจของผูเ้รียน เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาคาํตอบ  เพื่อช่วยผูเ้รียนใน
การอา้งอิงหรือเช่ือมโยงเขา้กบัประสบการณ์หรือความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม 

1.2 บริบทภายใน (Internally imposed) คือ เน้ือหาหรือสถานการณ์ปัญหาไดจ้ากผูเ้รียน  
โดยผา่นการนาํเสนอหรือเป็นปัญหาของผูเ้รียนเอง หรือพบเห็นจริงในชีวิตประจาํวนัซ่ึงแตกต่างกนั
ตามความสนใจรายบุคคล ประเดน็ท่ีสนใจและตอ้งการศึกษา 

1.3 บริบทท่ีแต่ละคนสร้างข้ึนมา (Individually generated)  คือ ปัญหาหรือบริบทท่ีมี
ความซับซ้อนมากข้ึน เม่ือสถานการณ์ท่ีเป็นกรณีศึกษาไดรั้บการแกไ้ขจากแนวทางท่ีไดส้ร้างข้ึน
เป็นการเพิ่มความซบัซอ้นหรือขยายบริบทของปัญหาโดยผูเ้รียนเองโดยประยกุตก์ารแกปั้ญหาไปใช ้

2. แหล่งการเรียนรู้ (Resources)  
2.1 แหล่งการเรียนรู้คงท่ี (Static resource)  ไม่มีการเปล่ียนแปลง เช่น เน้ือหาท่ีเป็น

หลกัการ ทฤษฎี หรือกฎเกณฑท่ี์นาํมาใชใ้นการอา้งอิง เป็นตน้ 
2.2 แหล่งการเรียนรู้พลวตัร (Dynamic resource) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
3. เคร่ืองมือ (Tools) คือ วิธีการหรือแนวทางเพื่อช่วยผูเ้รียนในการจดักระทาํกบัขอ้มูลท่ีมี

อยู ่แบ่งออกเป็น 
3.1 เคร่ืองมือกระบวนการ (Processing tool) สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

65 

3.1.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคน้หา (Seeking tool) เช่น อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตท่ี์ช่วย
ในการคน้หา (Search engine) 

3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Collecting tool) เช่น การระดม
สมอง  การทาํแผนผงัความคิด (Concept mapping) 

3.1.3 เคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัระเบียบขอ้มูล (Organization tool)  เพื่อช่วย
นาํเสนอความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดกบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่เช่น โปรแกรม การจดัเกบ็ฐานขอ้มูล 

3.1.4 เคร่ืองมือท่ีช่วยในการบูรณาการ (Integration tool) เพื่อช่วยเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่

3.1.5 เคร่ืองมือท่ีช่วยในการสร้าง (Generating tool)  ช่วยสร้างส่ิงใหม่ท่ีคิดหรือ
คน้พบ เช่น โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมการสร้างช้ินงาน 

3.2 เคร่ืองมือจดักระทาํ (Manipulation tool) เพื่อช่วยในการทดสอบความตรงหรือ
ทดสอบสมมติฐานจากกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีกาํหนดไว ้

3.3 เคร่ืองมือส่ือสาร (Communication tool) เพื่อใชส่ื้อสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน
หรือระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน  

4. การช่วยเหลือ (Scaffolding)  เป็นการแนะนาํหรือสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
4.1 ช่วยเหลือดา้นการสร้างความคิดรวบยอด (Conceptual scaffolding) 
4.2 ช่วยเหลือดา้นความคิด (Metacognitive scaffolding) 
4.3 ช่วยเหลือดา้นกระบวนการ (Procedual scaffolding) เป็นการแนะนาํวิธีการใช้

แหล่งเรียนรู้และเคร่ืองมือ 
4.4 ช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ (Strategic scaffolding) คือ การแนะนําวิธีการหรือ

กระบวนการในการแกปั้ญหา 
นอกจากน้ี  สุมาลี  ชยัเจริญ และคณะ (2547)  ไดท้าํการศึกษาการออกแบบการเรียนการ

สอนตามแนวการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา โดยเป็นการ
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีใชส้ถานการณ์ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดปัญหาและ
ความขดัแยง้โดยท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้าํหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการเรียนเอง มีสภาพการเรียนรู้
แบบต่ืนตวัและเนน้สภาพจริง มีองคป์ระกอบสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1. กรณีศึกษาและสถานการณ์ปัญหาหลกัท่ีตอ้งศึกษา  เพื่อใชเ้ป็นแรงกระตุน้และผลกัดนั
ใหผู้เ้รียนนาํความคิดหรือประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมมาใชแ้กปั้ญหา  ดงันั้นลกัษณะของปัญหาคือ ตอ้ง
มีความน่าสนใจ  ทา้ทายและน่าคน้หาคาํตอบ เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะแสดง
ความสามารถในการแกปั้ญหาโดยการระบุประเด็น  โครงสร้าง และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา
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ดว้ยตนเอง ดงัท่ี โจนาสเซน (Jonassen 1997) กล่าววา่  ลกัษณะของปัญหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน
เพื่อใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองนั้นมี 3 องคป์ระกอบดว้ยกนัคือ 

บริบทของปัญหา คือ มีการอธิบายบริบทของปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหาเดียวกนัแต่ต่าง
สังคมหรือวฒันธรรมกัน  ทาํให้บริบทของปัญหาต่างกัน ดังนั้ นจึงต้องมีการอธิบายสภาวะท่ี
แวดลอ้มปัญหาทั้งหมดเพื่อทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจสภาพปัญหาไดอ้ย่างถ่องแทแ้ละหาแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและตรงกบัสาเหตุของปัญหาอยา่งแทจ้ริง  

การนาํเสนอปัญหาหรือการจาํลองเหตุการณ์ เพื่อดึงดูดหรือกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียนเป็นการกระตุน้ท่ีเนน้สภาพจริง (Authentic) หมายถึง การนาํเสนอส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นสภาพ
จริงหรือการถูกกระตุน้ดว้ยกิจกรรมท่ีทา้ทายความคิดท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นชีวิตจริง (Honebien, 
Duffy and Fishman 1993; Savery and Duffy 1996) ซ่ึงรวมถึงปัญหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรืออยูใ่น
ความสนใจส่วนตวัของผูเ้รียนดว้ย 

พื้นท่ีสาํหรับการแกปั้ญหา หมายถึง ท่ีวา่งท่ีเหมาะในการทาํกิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนมีการ
เรียนรู้อย่างต่ืตวั มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือสามารถจาํลองสถานการณ์ปัญหาให้ใกลเ้คียง
สภาพจริงมากท่ีสุด (Perkins, 1991) โดยพ้ืนท่ีสาํหรับการปฏิบติักิจกรรมหรือทดสอบสมมติฐาน
เพื่อการแกปั้ญหานั้นตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติักบัส่ืออุปกรณ์ไดอ้ย่างทัว่ถึงและ
ใหผ้ลท่ีไดน้ั้นอยูใ่นสภาพจริงหรือเกิดข้ึนไดจ้ริงดว้ย 

2. กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหผู้เ้รียนนาํแนวทางจากกรณีศึกษาท่ี
ไดเ้ป็นฐานความคิดนาํไปสู่แนวทางการแกปั้ญหาใหม่ๆ หรือเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ประเด็น
ปัญหาชดัเจนข้ึน โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัดงัน้ี 

2.1 เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนจดจาํไดดี้ข้ึน เพราะการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด คือ การท่ีผูเ้รียนสร้าง
ความหมายของขอ้คน้พบหรือความรู้นั้นดว้ยตนเอง จากการท่ีตนเองเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้คน้พบจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นประสบการณ์หรือความรู้ท่ีผูเ้รียนไม่เคยมีเป็นการกระตุน้
ให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบขอ้มูลหรือแหล่งอา้งอิงเดิมท่ีเคยใช ้โพลยา (Polya 1957) กล่าวว่า โดย
ธรรมชาติแลว้  เม่ือมนุษยไ์ดเ้ผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาในคร้ังแรก ก็จะพยายามนึกถึงวิธีการท่ีเคย
ใชเ้พื่อลองนาํมาแกปั้ญหานั้น นัน่คือการประยกุตโ์ดยนาํความรู้เดิมมาใชใ้นการแกปั้ญหานัน่เอง 

2.2 สนบัสนุนความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive flexibility)  เพราะการใชต้วัอยา่ง
หรือกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกลเ้คียงกบัปัญหาท่ีกาํลงัศึกษาอยู่จะเป็นการเพิ่มฐานขอ้มูลหรือ
ความรู้เดิมเพ่ือนาํมาใชใ้นการคิดหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน (Spiro, 
Vispoel, Schmitz, Samarapunggavan and Boerger 1987; Jonassen 1993)  
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3. แหล่งขอ้มูลในการแกปั้ญหาหรือแสวงหาเหตุผลเพ่ือตอบขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนผูเ้รียน
จาํเป็นตอ้งการขอ้มูลเพื่อนาํไปอา้งอิงหรือตอบขอ้สงสัยผ่านการจดักระทาํขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ ลกัษณะขอ้มูลจึงตอ้งมีความหลากหลาย  ผูเ้รียนสามารถเลือก  คน้หาและ
จัดกระทาํขอ้มูลตามต้องการเพื่อช่วยผูเ้รียนแก้ปัญหา  แหล่งข้อมูลท่ีเขา้ถึงง่ายจะช่วยผูเ้รียน
พฒันาการคิดและกลัน่กรองอยา่งมีวิจารณญาณเพื่อไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการและสนบัสนุนการแกปั้ญหา 

4. เคร่ืองมือในการสร้างความรู้ทางปัญญา (Cognitive tool)  เป็นการช่วยเหลือผูเ้รียนใน
การนาํเสนอปัญหาให้ออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และเขา้ใจง่าย เช่น โปรแกรมการสร้างช้ินงาน
นาํเสนอ  การนาํเสนอปัญหาในรูปแผนผงัความคิด (Concept mapping) หรือเป็นการช่วยผูเ้รียนเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการแกปั้ญหา แบ่งออกเป็น 

4.1 เคร่ืองมือสร้างการนาํเสนอปัญหาหรือภารกิจ  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างภาพจาํลอง
ทางปัญญา ภาพท่ีเป็นรูปธรรมหรือกิจกรรม เช่น  โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก เป็นตน้ 

4.2 เคร่ืองมือจาํลองความรู้คงท่ีและความรู้ท่ีเป็นพลวตัร  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอธิบาย
ความคิดแบบมีวิจารณญาณหรือการนําเสนอแนวคิดรวบยอดของผูเ้รียน  เช่นโปรแกรมสร้าง
เอกสารและฐานขอ้มูล  เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงค์
กบัแหล่งขอ้มูลท่ีมี 

5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนทนาและร่วมมือแกปั้ญหา (Scardamalia , Bereiter and Lamon 
1994)  กล่าวว่า  เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการแกปั้ญหาดว้ยการแลกเปล่ียนความรู้กนันั้น คอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองมือท่ีถือว่าได้ผลท่ีสุด  เพราะส่งเสริมการแบ่งปันขอ้มูล   ความคิดเห็นและส่งเสริม
กระบวนการสร้างความรู้  (Metaknowledge)  ดว้ยการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม (Slatin 1992) 

6. การนําไปใช้ในสังคมหรือบริบทจริง  โดยแนวทางการแก้ปัญหาท่ีค้นพบอาจไม่
สามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาจริงได ้ เน่ืองจากการไม่ศึกษาปัจจยัหรือขอ้จาํกดัของสภาพแวดลอ้มหรือ
บริบทจริงๆ ในการนาํไปใช้  ดงันั้นกระบวนการแกปั้ญหาท่ีใช้ในการเรียนการสอนควรอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มจริง  และมีการทดสอบเพ่ือการนาํไปใชแ้ก่ปัญหาอยา่งไดผ้ล 
 

3.7  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
3.7.1  การวดัและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 

เป็นการประเมินผลผูเ้รียนโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายวิธี  โดยเนน้กระบวนการแกปั้ญหา
ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 

1. เน้นการประเมินท่ีดาํเนินการไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึง
สามารถทาํไดต้ลอดเวลาทุกสภาพการณ์ 
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2. เนน้การประเมินท่ียดึพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนจริงๆ 
3. เนน้การพฒันาจุดเด่นของผูเ้รียน 
4. ใช้ขอ้มูลท่ีหลากหลาย ดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัวิธีการประเมิน

ตลอดจนจุดประสงคใ์นการประเมิน 
5. เนน้คุณภาพผลงานของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ดา้น 
6. ประเมินดา้นความคิด  เนน้ความคิดเชิงวิเคราะห์  สงัเคราะห์ 
7. เนน้ใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง และมีส่วนร่วมในการประเมินของผูเ้รียน 
การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  เป็นการประเมินการแสดงออกของผูเ้รียนรอบดา้น

ตลอดเวลา  ใชข้อ้มูลและวิธีการหลากหลาย  ดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือดงัน้ี 
1. ศึกษาวตัถุประสงคข์องการประเมิน  เป็นการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนรอบดา้น ดงันั้น 

จึงใชว้ิธีการท่ีหลากหลายข้ึนอยู่กบัจุดประสงค ์ เช่น  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การตรวจผลงาน  
การทดสอบ  บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  การรายงานตนเองของผูเ้รียน  แฟ้มสะสมผลงาน เป็นตน้ 

2. กําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน  เ ม่ือกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน                      
ใหเ้ป็นการประเมินพฒันาการของผูเ้รียนรอบดา้นตามสภาพจริงไดแ้ก่ 

2.1 การบันทึกข้อมูล  จากการศึกษา  ผลงาน  โครงงาน  หนังสือท่ีผูเ้ รียนผลิต                  
แบบบนัทึกต่างๆ ไดแ้ก่  แบบบนัทึกความรู้สึก  บนัทึกความคิด  บนัทึกของผูเ้ก่ียวขอ้ง (ผูเ้รียน  
เพื่อน  ผูส้อน  ผูป้กครอง)  หลกัฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นตน้ 

2.2 แบบสงัเกต  เป็นการสงัเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน 
2.3 แบบสัมภาษณ์   เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก   ความคิดเห็น  ทั้ งผู ้เ รียนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2.4 แฟ้มสะสมผลงานท่ีรวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานท่ีแสดงถึง

ผลสัมฤทธ์ิ  ความสามารถ  ความพยายาม  หรือความถนดัของบุคคลหรือประเด็นสาํคญัท่ีตอ้งเก็บ
ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

2.5 แบบทดสอบ  เป็นเคร่ืองมือวดัความรู้  ความเขา้ใจท่ียงัคงมีความสําคญัต่อการ
ประเมินสําหรับผูป้ระเมิน  ประกอบด้วย ผูเ้รียนประเมินตนเอง  ผูส้อน  เพื่อน/กลุ่มเพื่อน  
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 
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3.7.2  การนําแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

1.  ก่อนนาํไปใช ้ ผูส้อนตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัแนวทางการประเมินตามสภาพจริงท่ีสําคญั
ท่ีสุดคือ การศึกษาดว้ยตนเองและลงมือปฏิบติัจริง  พฒันาความรู้จากการลงมือปฏิบติั 

2.  การแนะนาํใหผู้เ้รียนจดัทาํแฟ้มสะสมงาน  ซ่ึงแฟ้มสะสมผลงานของผูเ้รียนนอกจากจะ
แสดงพฒันาการของผูเ้รียนแลว้  ยงัเป็นการสะทอ้นการสอนของผูส้อน  เพ่ือจะนาํไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป 

หลักการเบ้ืองต้นของการจัดทาํแฟ้มสะสมงาน มีดังน้ี  รวบรวมผลงานท่ีแสดงถึง
พฒันาการดา้นต่างๆ รวบรวมผลงานท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียน  ดาํเนินการควบคู่กบัการ
เรียนการสอน  เป็นตวัอย่างหลกัฐานท่ีแสดงความสามารถดา้นกระบวนการและผลผลิตมุ่งเนน้ใน
ส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ 

ความสําคญัของแฟ้มสะสมผลงาน คือ การรวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียน ทาํให้ผูส้อนได้
ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์เก่ียวกบัพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนรายบุคคล และนาํเอาขอ้มูลนั้นมาใช้
ปรับปรุงการจดักิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนไดเ้ตม็ศกัยภาพของตนเอง 
 
4.  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  (หลกัสูตร
ปรับปรุง) ฉบบัปี พ.ศ. 2547 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4.1 ปณธิานของคณะศึกษาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์มุ่งผลิตบณัฑิตให้เป็นผูร้อบรู้และลึกซ้ึงในศิลปวิทยาการ มีทกัษะและ

สามารถประยกุตศิ์ลปวิทยาการสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยา และศรัทธาใน
อาชีพ ในฐานะผูท่ี้จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกท่ีดีของสงัคมไทย    

 
4.2  พนัธกจิของคณะศึกษาศาสตร์   

 4.2.1 ผลิตบณัฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ
ตามมาตรฐานสากล 

4.2.2  พฒันาคณะวิชาสู่ความเป็นผูน้าํในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
4.2.3  พฒันาคณะวิชาสู่ความเป็นผูน้าํ ผูผ้ลิต และสร้างสรรคน์วตักรรมทางการศึกษา 
4.2.4 พฒันาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนาํระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใชใ้นการบริหารจดัการ 
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4.2.5 อนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินในภูมิภาคตะวนัตกและ
ภูมิภาคอ่ืนของประเทศ 

4.2.6 พฒันาคณะวิชาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคและ
ระดบัชาติ 

รายวิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน (Selection and Utilization of 
Instructional Media) 3 (3-0-6) ซ่ึงเป็นกลุ่มวิชาเอก ในกลุ่มวิชาเอกบงัคบั 51 หน่วยกิต 
 

4.3  คาํอธิบายรายวชิา 
ทฤษฎี  หลกัการเรียนรู้และกระบวนการส่ือความหมายของมนุษย ์ เนน้การถ่ายทอดความรู้

โดยอาศัยส่ือเป็นบูรณาการ  เพื่อสร้างมโนทัศน์  เกณฑ์การพิจารณาเลือกส่ือและประเมิน
ประสิทธิภาพของส่ือเป็นรูปธรรม  
 

4.4 วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.4.1  อธิบายความสาํคญัของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาร่วมสมยัและความสาํคญั

ของส่ือการเรียนการสอนได ้
4.4.2  อภิปรายถึงทฤษฎี  หลกัการเรียนรู้และกระบวนการส่ือความหมายของมนุษยไ์ด ้
4.4.3  เป็นผูถ่้ายทอดความรู้โดยใชส่ื้อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.4.4  อธิบายถึงหลกัการ  เกณฑก์ารเลือก  การและการประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียน

การสอนได ้
4.4.5  วิเคราะห์และสรุปหลกัเกณฑก์ารเลือกส่ือการสอนประเภทต่างๆได ้
4.4.6  อภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวโนม้ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน

ได ้
4.4.7  ดาํเนินโครงการดา้นการเลือกส่ือและการใชส่ื้อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ได ้

 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

5.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
มยุรี  หรุ่นขาํ  (2544 : 120) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลการใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอย่างมี

วิจารณญาณท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทชุมชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3  จากผลการวิจยัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 พบวา่   
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1. นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกบันกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการสอน 

2. นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่ก่อนการทดลอง   

3. นักเรียนท่ีไม่ไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัการ
ทดลองมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกบัก่อนการทดลอง 

4. นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทชุมชนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการสอน 

5. นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทชุมชนสูงกวา่ก่อนการทดลอง 

6. นักเรียนท่ีไม่ไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัการ
ทดลองมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทชุมชนไม่แตกต่างกบัก่อนการทดลอง 

ทศันยั  ขาํรักษา (2548:119) ผูว้ิจยัไดส้ร้างรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนบนเวบ็
โดยใชโ้มเดลซิปปาเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สาํหรับนิสิตระดบัปริญญาบณัฑิต 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีลงทะเบียนเรียน                     
วิชา การศึกษาทางไกล  จาํนวน 20 คน  โดยใช้แบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ                            
เพ็ญพิศุทธ์ิ เนคมานุรักษ์ สําหรับวดัพฒันาการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ                 
หลงัเรียน  ซ่ึงสร้างจากแนวคิด Critical Thinking Abilities ของ Ennis จาํนวน 56 ขอ้ ซ่ึงผา่นการ
ตรวจสอบคุณภาพความถูกตอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  พบว่า คะแนนเฉล่ีย
ของนิสิตการระบุประเด็นปัญหา  การระบุลกัษณะของขอ้มูล  การลงขอ้สรุปแบบอุปนัย  การลง
ขอ้สรุปแบบนิรนยั  ดา้นการประเมิน และคะแนนเฉล่ียรวมของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สาํหรับคะแนนเฉล่ียของการ
รวมรวมขอ้มูล  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การตั้งสมมติฐาน ก่อนและหลงัการทดลอง
พบว่าไม่แตกต่างกนั  พอสรุปไดว้่า  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้นตอ้งอาศยัระยะในการฝึกทกัษะ
ต่างๆ มาก เน่ืองจากดว้ยเวลาอนัจาํกดัจึงทาํใหก้ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณพฒันาไดไ้ม่เตม็ท่ี 

ชลลดา  ลิขสิทธ์ิ (2548: ง,161)  ไดท้าํการศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนบน
เวบ็โดยใชห้ลกัการจดักิจกรรมแบบ 4 MAT เพ่ือพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาํหรับนิสิต
ปริญญาบณัฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ผลการวิจยั
พบวา่  
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1. เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดสาํหรับการสนทนาร่วมกนัและการระดมสมองบนเวบ็คือ 
โปรแกรมสนทนา  วิธีการท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในการส่งแผนท่ีความคิดคือ ส่งทางไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ และกระดานสนทนา วิธีการท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในการนาํเสนอเน้ือหาของผูส้อน
และการนาํเสนอผลงานคือ รูปแบบโปรแกรม Animation และโปรแกรมเพื่อการนาํเสนอ  และ
วิธีการท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นคือ ป่านกระดานสนทนาประจาํวิชา 

2. จากการนาํรูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็โดยใชห้ลกัการจดักิจกรรมแบบ 4 MAT 
เพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปทดลองใชก้บันิสิตชั้นปีท่ี 2   จาํนวน 35 คน โดยทาํการ
เปรียบเทียบคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนโดย
ใชรู้ปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ โดยใชห้ลกัการจดักิจกรรมแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉล่ียการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อรุณศรี  ศรีชยั สุมาลี  ชยัเจริญ  และสมปัต  ตญัตรัยรัตน์ (2549:52) ไดศึ้กษาการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ อาศัยหลักการ 
Meaningful Learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา
ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศยัพื้นฐานของ Ennis (2000) ใน 15 ดา้น 
วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์นักเรียน และจากคาํตอบของนักเรียนท่ีตอบผ่านกระดานสนทนา                
ผลปรากฏวา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน 9 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบหลกั 3 พื้นฐานคือ 

1. พื้นฐานสําหรับการทาํให้กระจ่าง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งเน้นคาํถาม  การวิเคราะห์ขอ้
โตแ้ยง้ต่างๆ โดยใชเ้หตุผล  การตั้งคาํถามและตอบคาํถามเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง  และการนิยาม
ศพัทไ์ดช้ดัเจนและประเมินการนิยามศพัท ์

2. พื้นฐานสาํหรับการตดัสินใจ 2 ดา้น ไดแ้ก่ การตดัสินความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล  
และการสงัเกตและการตดัสินรายงานความน่าเช่ือถือ 

3. พื้นฐานสาํหรับการลงขอ้สรุป  2 ดา้น ไดแ้ก่ การใหเ้หตุผลเชิงอนุมาน  และการประเมิน
คุณค่าและผลของการตดัสินใจ 

องคป์ระกอบรองคือ ส่ิงสนบัสนุนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 1 ดา้น ไดแ้ก่ การดาํเนินการ
ในลกัษณะท่าทางท่ีเป็นลาํดบัอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ฮดัจินส์ และอีเดลแมน (Hudgins and Edelman 1988: 262-273)  ไดศึ้กษาผลทกัษะการ
สอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชเ้ทคนิคการนาํตนเองของผูเ้รียนเกรด 4 และเกรด 5  ผูเ้รียน
กลุ่มทดลองไดฝึ้กทกัษะในการนาํตนเอง  ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการควบคุมและกระบวนการ
ตรวจสอบการคิดของตนเอง  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งนาํมาใชใ้นการควบคุมความสามารถในการกาํหนด
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เป้าหมายของงาน  การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ การติดตามผลการปฏิบติังานตลอดจน
ตรวจสอบการคิดของตนเอง  ผลการศึกษาพบว่า  ผูเ้รียนท่ีได้รับทักษะการสอนคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใชเ้ทคนิคการนาํตนเองมีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมในดา้นการ
นาํทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปใชใ้นการแกปั้ญหา  การเลือกใชข้อ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและคุณภาพคาํตอบของปัญหา 

มิลเลอร์ (Miller 1992) ไดศึ้กษาวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การคิดสร้างสรรค ์และเชาวน์ปัญญาท่ีมีต่อการคิดแกปั้ญหา  จากผลการวิจยั พบวา่  

1. เชาวน์ปัญญาและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีความสมัพนัธ์กบัการคิดแกปั้ญหาอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งการคิดสร้างสรรคก์บัการคิดแกปั้ญหา 
3. เชาวน์ปัญญาและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีผลต่อการคิดแกปั้ญหา 
4. การคิดสร้างสรรคไ์ม่มีผลต่อการคิดแกปั้ญหา 

บองค ์และเรโนลด ์(Bonk and Reynold 1997, อา้งถึงใน สมปอง  เพชรโรจน์ 2549: 85) ได้
สรุปว่า การนาํการเรียนการสอนบนเว็บมาใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ย่างเป็นระบบและมีการ
ออกแบบท่ีดีทาํให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ในการคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) การคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) และการร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม 
(Teamwork) 

 
5.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนแบบผสมผสาน 
สายชล  จินโจ (2550 : 134) ไดศึ้กษาและพฒันาเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานซ่ึงประกอบดว้ย การสอนแบบบรรยายปฏิสัมพนัธ์  การสอนแบบช้ีแนะ  การสอนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายและการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา               
คอมพิวเตอร์ 1  แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานและ
กลุ่มท่ีเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ  จากผลการวิจยัพบวา่  

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนกบักลุ่มควบคุม พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง
สูงกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2.  ความคงทนทางการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนพบว่า กิจกรรม
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การเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนเป็นกิจกรรมท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีความคงทนทางการเรียน 
เม่ือระยะเวลาผา่นไป 7 วนั ผลสมัฤทธ์ิของกลุ่มผูเ้รียนลดลง 5.96 ซ่ึงลดลงไม่เกินเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
(10%) และเม่ือระยะเวลาผา่นไป 30 วนั ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มผูเ้รียนลดลง 24.74 ซ่ึงลดลงไม่เกิด
เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้(30%) 

ปณิตา  วรรณพิรุณ  (2551: 283-287)  ไดท้าํการศึกษาและพฒันาเก่ียวกบัรูปแบบการเรียน
บนเวบ็แบบผสมผสานโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัเพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญา
บณัฑิต โดยมีวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัคือ
เพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการเตรียมการก่อนการ
เรียนการสอนและ 2) ขั้นการจดักระบวนการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลใชก้ารวดั
พฒันาการของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการประเมินตามสภาพจริง  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ
นิสิตระดบัปริญญาบณัฑิต ท่ีลงทะเบียนวิชาการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  จาํนวน 38 
คน ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่  นิสิตปริญญาบณัฑิตท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในดา้นการสรุปแบบนิรนยั  การใหค้วามหมาย  การ
พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล และการสังเกต  การสรุปแบบอุปนัย  การสรุปโดยการ
ทดสอบสมมติฐานและการทาํนาย  และการนิยามและการระบุขอ้สันนิษฐานสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
คะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01   

ฮาร์วีย ์ซิงฮ ์(Harvey Singh 2003: 51-54)  ไดน้าํเสนอเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานมิติและองคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จากงานวิจยัพบว่า มิติของ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน Blended Learning  เป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนและมีการ
ปฏิสัมพนัธ์ผา่นทาง e-Learning เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม  มิติของการเรียนการสอน
แบบผสมผสานมีดงัน้ี 

1. การผสมผสานการเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์  โดยการเรียนออนไลน์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต  และสําหรับการเรียนแบบออฟไลน์ผูเ้รียนและผูส้อนจะมาจดัการ
ระบบการเรียนผา่นทางออนไลน์ 

2. การผสมผสานการเรียนด้วยตนเองและการเรียนแบบร่วมมือ  การเรียนด้วยตนเอง
ผูเ้รียนจะศึกษาหาความรู้ตามความประสงคข์องตนเองเป็นการจดัการและควบคุมตนเอง  ส่วนการ
เรียนแบบร่วมมือจะมีเพื่อนหรือกลุ่มบุคคลท่ีทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์และทาํให้เกิดการส่ือสาร
ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั  อนัจะก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้  การผสมผสานระหว่างการเรียนดว้ย
ตนเองและการเรียนแบบร่วมมือจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ ข้ึนมา  
ทาํใหไ้ดค้วามรู้ใหม่หรือผลิตภณัฑใ์หม่ในองคก์ร 
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3. การผสมผสานระหว่างการเรียนแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง  โดยรูปแบบ
ของการเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดจากการเรียนท่ีมีโครงสร้างหรือแบ่งออกเป็นส่วนย่อยเหมือนในหนังสือ  
ในความเป็นจริงการเรียนรู้สามารถเกิดไดจ้ากการเรียนรู้แบบไม่มีโครงสร้างโดยการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์
กนั  การพบปะ  การสนทนาหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การผสมผสานระหว่างการสนทนาและ
เน้ือหาการเรียนจะเป็นหนทางท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างความรู้ข้ึนมาได ้

4. การผสมผสานเน้ือหาทัว่ไปและเน้ือหาเฉพาะ  โดยเน้ือหาท่ีเรียนแบบทัว่ไปหรือแบบ
เฉพาะนั้นไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งเป็นขององค์กรตนเอง  อาจเกิดจากการไปซ้ือหรือใช้เน้ือหาของ
องคก์รอ่ืนกไ็ด ้

5. การเรียนแบบผสมผสานแบบฝึกปฏิบติัและการลงมือทาํ  การเรียนแบบผสมผสานเป็น
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติ  โดยการมอบหมายช้ินงานให้โดยมีการ
สนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํงานของผูเ้รียนและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมใหผู้เ้รียน 

โรไว และ จอร์แดน (Rovai and Jordan 2004: 9,11)  ไดศึ้กษาความเป็นชุมชนแห่ง                
การเรียนรู้ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนปกติ  การเรียนแบบผสมผสาน  และการเรียนออนไลน์เพียง
อยา่งเดียว  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  จาํนวน 68 คน  และอาสาสมคัรอีก 86 คน  
แบ่งเป็นผูเ้รียนท่ีเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม 26 คน  เป็นอาสาสมคัร 24 คน  ผูท่ี้เรียนบนเวบ็แบบ
ผสมผสาน  28  คน  อาสาสมคัร 23 คน  เรียนดว้ยวิธีการผสมผสานทั้งในแบบชั้นเรียนปกติและ
แบบออนไลน์  ผูท่ี้ออนไลน์อยา่งเดียว  25  คน อาสาสมคัร 21 คน เรียนผา่นระบบ Blackboard และ
การเรียนแบบออนไลน์โดยใชแ้บบวดั CCS เป็นเคร่ืองมือวดัลกัษณะความเป็นชุมชนในชั้นเรียนใน
การวดัการติดต่อสัมพนัธ์และการเรียนรู้ของผูเ้รียน  จากการวิจัยพบว่า  การเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานนั้นสามารถสร้างความรู้สึกการเรียนรู้แบบเป็นชุมชนการเรียนรู้ไดม้ากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ 
โดยทาํให้บรรยากาศการเรียนเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้มากข้ึน  โดยจะเน้นท่ีการเรียน
แบบกระตือรือร้นโดยใชก้ระบวนการการเรียนแบบร่วมมือ และสร้างสังคมแห่งความรู้ความเขา้ใจ
ใหเ้กิดข้ึน 

จอห์นสัน แมคฮิวโก และ ฮอลล ์(Johnson, McHugo and Hall 2006: 73) ไดเ้สนอแนะแนว
ทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนในการนาํการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานมาใชใ้น
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไวว้่า  รูปแบบการเรียนการสอนใช้ทรัพยากรออนไลน์  เช่น  
เน้ือหาวิชา  งานท่ีมอบหมาย  เคร่ืองมือสนบัสนุนการเรียนรู้ร่วมกนั  การประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบบรรยายในชั้นเรียนแบบดั้ งเดิมท่ีเน้นการเรียนแบบเผชิญหน้า  
เน้ือหาของบทเรียนแบบออนไลน์  จะครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมแทนการ
เรียนแบบเผชิญหน้า  โดยการออกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มในการเรียนให้ใกลเ้คียงกับ
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หอ้งเรียนแบบดั้งเดิมโดยการถามปัญหา  การมอบหมายงานและการสร้างช้ินงาน  พบว่า  การเรียน
การสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานสามารถพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในองคค์วามรู้
ท่ีเรียนไดม้ากกว่าการเรียนออนไลน์และการเรียนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิมเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจาก
การเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานเป็นการรวมเอาขอ้ท่ีดีท่ีสุดของวิธีการเรียนในชั้น
เรียนแบบดั้งเดิมและระบบการเรียนบนเครือข่ายเขา้ดว้ยกนั โดยผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัภายใน
หอ้งปฏิบติัการ และฝึกทบทวนความรู้ในเน้ือหานาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาในการเรียนไดต้ามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งอิสระดว้ยการเรียนแบบออนไลน์โดยมีตวัช่วยเหลือเป็นผูค้อยช้ีแนะเม่ือเกิด
ปัญหา ซ่ึงการเรียนแบบน้ีสามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของผูเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง 

โอลิเวอร์  (Oliver 2006: 6-7) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการนาํวิธีการเรียนการสอนบนเวบ็แบบ
ผสมผสานมาใชเ้พ่ือสนบัสนุนการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  ผลการวิจยัพบว่า  การนาํการเรียน
การสอนบนเวบ็แบบผสมผสานมาใชเ้พื่อสนบัสนุนการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  สามารถทาํได้
โดยใชก้ารเรียนการสอนบนเวบ็ร่วมกบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน  การเรียนการสอนบนเวบ็ใช้
ในการนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาประจาํสัปดาห์  นาํเสนอเน้ือหาท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใช้ในการ
แกปั้ญหา  สร้างช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและเพื่อนชั้นเรียน  และการ
นาํเสนอผลจากการแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยให้เพื่อนร่วมห้องอภิปรายผลการนาํเสนอร่วมกัน  
จากนั้นให้ผูเ้รียนนาํเสนอผลงานผ่านเวบ็เพจท่ีผูเ้รียนพฒันาข้ึน ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชเ้วลาในการ
ทดลอง 10 สปัดาห์ พบวา่  ผูเ้รียนมีทศันคติในทางบวกต่อวิธีการเรียนท่ีพฒันาข้ึนและมีความเห็นว่า
การเรียนบนเวบ็แบบผสมผสาน 

ฮาร์ดเลย ์ (Hadley 1998: Abstract) ไดศึ้กษาการนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชก้บัการเรียน
การสอนของผูส้อน โดยศึกษาปฏิสัมพนัธ์ในการมีส่วนร่วมในการใช ้ e-Mail ห้องสนทนา และ
เวบ็ไซต ์ ท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัแหล่งขอ้มูล พบว่า              
e-Mail ใช้ในการสนับสนุนการตอบคาํถามและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผูส้อนและผูเ้รียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัมากข้ึนมีความเขา้กนัไดดี้ข้ึน ลดความเกรงกลวัของผูเ้รียนท่ีมีต่อผูส้อน หอ้งสนทนา 
ช่วยขยายขอบเขตในการสนทนาโตต้อบ และขอบเขตของขอ้คาํถาม ช่วยลดขอ้จาํกดัในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบับทเรียนและความล่าชา้ในการสนทนา ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบั
แหล่งขอ้มูลจาก WWW ช่วยเพิ่มความสนใจ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ทาํให้
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดทุ้กเวลา 
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5.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการแก้ปัญหา 
ประยรู  บุญใช ้(2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด

ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านส่ือกลางเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนักศึกษาในสถาบนัราชภฏั  พลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านส่ือกลางไดค้ะแนน
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกว่ากฎเกณฑท่ี์กาํหนด คือ ร้อยละ 60 และสูงกว่านกัศึกษาท่ี
เรียนโดยใชก้ารเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 

สรวงสุดา  ปานสกุล (2545: บทคดัย่อ)  ได้นาํเสนอรูปแบบการเรียนรู้กระบวนการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์แบบร่วมมือในองคก์รบนอินเทอร์เน็ต  กลุ่มตวัอยา่งคือ เจา้หนา้ท่ีของกรม
ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 20 คน ผลการวิจยัพบว่า  การศึกษารูปแบบการเรียนรู้การแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคมี์ 5 ขั้นตอนตามลาํดบัไดแ้ก่ 1) การคน้หาความจริง  2)  การคน้หาปัญหา  3)  การคน้หา
ความคิด  4)  การคน้หาคาํตอบ  และ 5)  การคน้หาคาํตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ  รูปแบบการเรียนรู้มี 3 
ส่วนคือ องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้  วิธีการเรียนรู้  และกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนแบบ
ร่วมมือเป็นสภาพการเรียนรู้เป็นกลุ่มเลก็  โดยอาศยัเทคนิคคิดเด่ียว  คิดคู่  รวมกนัคิดและกรณีศึกษา  
เพื่อใชน้าํเสนอสถานการณ์และสภาพปัญหาใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลและเหมาะสมท่ีสุด
ในสภาวการณ์นั้น 

ผลการทดลองพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

สุภทัร จีนปรุ (2546: 93-94) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัผลของการเรียนรู้จากส่ือบนเครือข่ายท่ี
พฒันาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในวิชาส่ือการสอน สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการทาํความเขา้ใจในการเรียน สรุปไดเ้ป็น 3 รูปแบบตามลกัษณะระดบั
ของสถานการณ์ปัญหา คือ ระดบัท่ี1 ระดบัปัญหาธรรมดา ผูเ้รียนศึกษารายละเอียดจากธนาคาร
ขอ้มูลในตาํราและกรณีตวัอยา่ง เพื่อนาํไปเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ปัญหา เขา้ฐานใหค้วามช่วยเหลือ 
อภิปราย ซกัถาม และสรุปเป็นคาํตอบท่ีสมบูรณ์ ระดบัท่ี 2 ระดบัปัญหาท่ีซบัซอ้นข้ึน ผูเ้รียน
ตั้งสมมติฐานคาํตอบจากปัญหา บูรณาการแนวคิดจากการศึกษากรณีตวัอย่าง ทาํการศึกษา
รายละเอียดท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานจากธนาคารขอ้มูลนาํมาวิเคราะห์ปัญหาและอภิปรายแลว้สรุป
คาํตอบ ระดบัท่ี3 ระดบัปัญหาท่ีซบัซอ้นมากท่ีสุด ผูเ้รียนรวบรวม เรียบเรียงและจดัหมวดหมู่ความรู้
ท่ีไดรั้บเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา ศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมจากตวัอยา่งแผนการเรียนรู้และใน
เวบ็ไซตอ่ื์นๆ แลว้นาํมาร่วมมือกนัอภิปราย ซกัถาม นาํไปจดักิจกรรมในแผนการเรียนรู้ไดส้าํเร็จ (3) 
การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือบนเครือข่ายท่ี
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พฒันาตามแนวคอนสตรัคติวิสตใ์นดา้นรูปแบบของส่ือ ดา้นเน้ือหา และดา้นส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่
ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นอ่ืนๆ คือ ผูเ้รียนไดร่้วมมือกนัอยา่งแทจ้ริงในการอภิปรายเสนอ
ความคิดเห็น ให้เหตุผลซ่ึงกนัและกนั แบ่งปันความคิดกบัคนอ่ืนๆ ช่วยเหลือกนัในกลุ่ม รู้สึก
สนุกสนาน มีความกระตือรือร้นทา้ทายในการแกปั้ญหาท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัและมีความยากข้ึนไปเร่ือยๆ อีกทั้งผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง คน้หาคาํตอบเอง ผูเ้รียน
สามารถจาํเน้ือหาและวิธีการไดดี้ เพราะผา่นการแกปั้ญหาจริง  

นิลวรรณ  วานิชสุขสมบติั (2547: ง)  ทาํการศึกษาและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสตด์ว้ยการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา ไดรู้ปแบบการเรียนการ
สอนท่ีคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสตด์ว้ยการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 3 
ส่วนคือ  

1.  การเตรียมการเรียนการสอน  แบ่งเป็น การเตรียมเน้ือหาและสถานการณ์ปัญหาตอ้งมี
ลกัษณะทา้ทายให้ผูเ้รียนแสวงหาคาํตอบ เป็นเหตุการณ์ปัจจุบนัหรือใกลเ้คียงกบัชีวิตประจาํวนั
ผูเ้รียนโดยการใหผู้เ้รียนร่วมกนันาํเสนอปัญหาเพื่อใชเ้ป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียน เป็นการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  บรรยากาศ  สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการทาํกิจกรรม
กลุ่มและมีความเป็นประชาธิปไตย   

2.  กระบวนการเรียนการสอน  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ   
2.1 ขั้นการระดมความคิด  ตรวจสอบประสบการณ์  สรุปความรู้เดิมของผูเ้รียน  โดย

การใชกิ้จกรรมกลุ่ม  การอภิปรายลาํดบัเหตุการณ์เพื่อให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้ท่ีมีอยู่เดิมหาสาเหตุของ
ปัญหา  

2.2  ขั้นเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางปัญญา คือ การให้ผูเ้รียนแสวงหาคาํตอบโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาเป็นเคร่ืองมือจนไดแ้นวทางแกปั้ญหาใหม่ๆ จากการบูรณาการความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั   

2.3  ขั้นนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ เป็นขั้นของการนาํเสนอผลงานหรือแนวทางของแต่
ละกลุ่มยอ่ยและในชั้นเรียนร่วมกนัประเมินแนวทางการแกปั้ญหาในบริบทท่ีใกลเ้คียงกนัแต่มีความ
ซบัซอ้น หรือยากข้ึน   

3.  การวดัและการประเมินผล แบ่งออกเป็น การวดัผูเ้รียนว่าบรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
หน่วยการเรียนว่าสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเองหรือไม่จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  การ
ประเมินผลงานแฟ้มสะสมส่วนตวั (Portfolio)  แบบประเมินความสามารถและการแสดงออกของ
ผูเ้รียน (Performance Assessment) รวมทั้งการวดัทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน 
รวมทั้งการให้ผูเ้รียนประเมินตนเองดว้ย  โดยการประเมินทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารประเมินตามสภาพ
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จริง (Authentic Assessment)  ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ีไดผ้า่นการประเมินและ
รับรองโดยผูท้รงคุณวฒิุรวมทั้งส้ิน 5 ท่าน    

นิตยา  โสรีกลุ (2547: 120) ไดศึ้กษาผลการใชก้ารสอนแนะในการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาบน
เวบ็ท่ีมีต่อการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นกัเรียนท่ีมีรูปแบบการคิดแตกต่าง
กนัเม่ือเรียนดว้ยบทเรียนกรณีศึกษาบนเวบ็ท่ีมีการสอนแนะต่างกนัมีคะแนนการแกปั้ญหาแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีนกัเรียนท่ีมีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ ดิเพนเดนซ์ 
(FD) เม่ือเรียนดว้ยบทเรียนกรณีศึกษาบนเว็บท่ีมีการสอนแนะมีคะแนนการแกปั้ญหาสูงกว่ากนั
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนกรณีศึกษาบนเวบ็ท่ีไม่มีการสอนแนะ และนกัเรียนท่ีมีรูปแบบการคิด
แบบฟิลด ์อินดีเพนเดนซ์ (FI) เม่ือเรียนดว้ยบทเรียนกรณีศึกษาบนเวบ็ท่ีไม่มีการสอนแนะมีคะแนน
การแกปั้ญหาสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนกรณีศึกษาบนเวบ็ท่ีมีการสอนแนะ 

กิเลน ติณนรเศรษฐ ์(2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัผลของการเรียนบนเครือข่าย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต ์วิชา 212 300 ส่ือการสอน เร่ือง ส่ือประเภทเคร่ืองมือ สาํหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะ
การช่วยเหลือและรูปแบบการใชฐ้านความช่วยเหลือ พบว่า  ลกัษณะการช่วยเหลือท่ีผูเ้รียนไดจ้าก
การใชฐ้านความช่วยเหลือ จากหลกัการของ Hannifin ไดแ้ก่ 1) Conceptual Scaffolding 2) Met 
cognitive Scaffolding 3) Procedural Scaffolding และ 4) Strategic Scaffolding ซ่ึงพบว่า ฐานความ
ช่วยเหลือ Conceptual Scaffolding  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสร้างกรอบแนวคิด และเช่ือมโยงกรอบ
แนวคิดยอ่ยเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา  ฐานความช่วยเหลือ Met cognitive Scaffolding ช่วยใหผู้เ้รียน
ทบทวนวิธีการคิดแกปั้ญหาควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้อยู่ในเวลาท่ีกาํหนด  และฐานความ
ช่วยเหลือ Strategic Scaffolding  ช่วยใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาไดเ้ร็วข้ึนจากการแนะวิธีคิดใหผู้เ้รียน โดย
บอกใบค้าํสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเน้ือหา จากนั้นผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาเน้ือหาจากแหล่งการเรียนรู้ เพื่อ
นาํมาใชแ้กปั้ญหา   จากการวิจยัพบว่า  รูปแบบท่ีผูเ้รียนเขา้ไปใชฐ้านความช่วยเหลืออยู ่ 3 รูปแบบ 
ดงัน้ี คือ  

รูปแบบท่ี 1 ผูเ้รียนเขา้ไปใชเ้พ่ือยนืยนัคาํตอบหลงัจากท่ีเขา้ไปในสถานการณ์ปัญหาแลว้ 
เน่ืองจากผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้เดิมมาก่อน  

รูปแบบท่ี 2 ผูเ้รียนเขา้ไปใชฐ้านความช่วยเหลือเน่ืองจากไม่เขา้ใจสถานการณ์ปัญหา เพราะ
ไม่มีพื้นฐานความรู้เดิม ดงันั้นจึงตอ้งการกรอบแนวคิด และภาพรวมเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ  

รูปแบบท่ี 3 ผูเ้รียนส่งคาํตอบเพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแนะนาํการแกปั้ญหา จากนั้นจึงเขา้ไปศึกษา
ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ การท่ีผูเ้รียนมีรูปแบบการใชฐ้านความช่วยเหลือแตกต่างกนัเน่ืองจาก
ความแตกต่างทางดา้นความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของแต่ละคน 
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เชอร์แมน (Sherman 1977 : 63 ) ไดท้าํการวิจยัเพื่อศึกษาค่าสหสัมพนัธ์ภายในคุณลกัษณะ  
3 อยา่งในการแกปั้ญหาคือ  1)  การเตรียมความพร้อมของการแกปั้ญหา 2) ความสามารถในการ
เสนอวิธีแก้ปัญหา และ 3) ความสามารถในการประเมินผลการแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา จาํนวน 127 คน ในรัฐนิวยอร์ค พบว่า ความสามารถมารถทั้ง 3 อย่างต่างมี
ความสมัพนัธ์กนั 

 จากการศึกษาทฤษฎี  เอกสารต่างๆ และงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  การเรียนแบบผสมผสานและกระบวนการแกปั้ญหา  พบว่า การเรียนแบบ
ผสมผสานดว้ยการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนช่วยสนับสนุนให้
ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเองอีกทั้งยงัสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม ช่วยเสริมสร้างการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อนทาํใหเ้กิดการส่ือสารก่อใหเ้กิดการแบ่งปัน
ความรู้  นอกจากน้ีจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆและการเรียนโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหายงัมีส่วนช่วยในการสนับสนุนกระบวนการคิดขั้นสูง  ในการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ในรายวิชา 468 301  การเลือกและการใชส่ื้อการเรียน
การสอน (Selection and Utilization of Instructional Media) สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
เน่ืองจากผูเ้รียนจะต้องสามารถอธิบายถึงหลักการ  เกณฑ์การเลือก  การใช้และการประเมิน
ประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน  การวิเคราะห์และสรุปหลกัเกณฑก์ารเลือกส่ือการสอนประเภท
ต่างๆ  การอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวโนม้ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน และ
การดาํเนินโครงการดา้นการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ 

ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนแบบผสมผสานและการใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาเพื่อศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาซ่ึงประกอบดว้ย            
6  ขั้นตอนคือ 1)  ขั้นระบุปัญหา 2)  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3)  ขั้นสร้างทางเลือก  4)  ขั้นดาํเนินการ
ตามทางเลือก 5) ขั้นสรุปผล 6) ขั้นนาํไปประยุกตใ์ช ้เพื่อศึกษาความสามารถทางการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดว้ยการจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

81 

 
บทที่  3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจัยคร้ังผูว้ิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทาง            
การเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research)  เพื่อเปรียบเทียบผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้โดยแบ่งเป็น
ขั้นตอนดงัน้ี 

1.    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. ระเบียบวิธีการวิจยั 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. ขั้นตอนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
6. วิธีด าเนินการวิจยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
7. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

     
1.  ประชำกรที่ใช้ในกำรวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  ดงันั้น ผูว้ิจยั จึงไดเ้ลือก
กลุ่มประชากรเพื่อใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา 468 301 การเลือก
และการใชส่ื้อการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553  ทั้งหมดจ านวน  22  คน  เน่ืองจาก
กลุ่มประชากรมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาในการวิจยัในคร้ังน้ี 

 
2.  ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
2.1 ตวัแปรอิสระ  (Independent Variable)  

การเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  
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2.2 ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 
      2.2.1  คะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาปริญญา
ตรีท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  
      2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีจดัการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

2.2.3  ความคิดเห็นของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา  
 
3.  ระเบียบวธีิกำรวิจัย 

เน่ืองจากการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว  ผูว้ิจยัจึง
ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental Research) เน่ืองจากไม่มีการการสุ่ม (Non 
Randomization) และไม่มีกลุ่มควบคุม (Non Control Group) โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ The One-
Group Pretest-Posttest Design มีรูปแบบการวิจยัดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2547 : 142-144) 
 
ตารางท่ี  8  แผนการทดลองแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design   

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 

T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
X  หมายถึง  การเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ 

แกปั้ญหา 
 T2  หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 

 
4.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 

1.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
3.  แบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ    
4. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
5. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
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5.  ขั้นตอนกำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 
5.1   แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
ผูว้ิจยัใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างน้ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าไปใชใ้นการสอบถาม

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาในรายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนมี
ขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

 5.1.1  ศึกษาเน้ือหา  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

 5.1.2 น าทฤษฎีและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis)  มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จาก
เอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาสร้างประเด็นสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  2  ดา้นคือ  ดา้นเน้ือหาราย
วิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน และดา้นการออกแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา  

 5.1.3  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ทั้ง 2 ดา้น  น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item 
Object Congruence) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาดงัน้ี 

+1 หมายถึง  แน่ใจวา่รายการพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  0 หมายถึง     ไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้สอดคลอ้งกับ

เน้ือหา 
-1 หมายถึง      แน่ใจว่ารายการพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้ไม่สอดคลอ้งกับ

เน้ือหา 
5.1.4 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของขอ้ค าถาม  โดยคดัเลือก

ขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ .50  ข้ึนไปไวใ้ชใ้นแบบสัมภาษณ์และปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถาม
ท่ียงัไม่สมบูรณ์ตามค าแนะน าผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าไดค่้า IOC ของแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างด้านเน้ือหาและด้านออกแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ
แกปั้ญหามีค่าเฉล่ียเท่ากบั .96 และ .93  ตามล าดบัซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด โดยมีขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของรูปแบบ การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียน
แบบออนไลน์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อนและควรเพิ่มเติมขอ้ค าถามเก่ียวกับ
หัวขอ้ เร่ือง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ น าขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าปรับปรุงเพื่อใชใ้นการสร้างแบบ
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในขั้นต่อไป 
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 5.1.5  น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไป
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 3 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการการแกปั้ญหา จ านวน  3  ท่าน  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปโดยมีผลการสัมภาษณ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ดา้นเน้ือหา
และดา้นออกแบบการเรียนแบผสมผสานพอสรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นเน้ือหา  การจดัการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ควร
ค านึงถึงลกัษณะของเน้ือหาเป็นส าคญั  เน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้น
เรียนควรเน้นการฝึกปฏิบติั  การระดมสมอง  และเน้ือหาท่ีเหมาะกบัการเรียนแบบอีเลิร์นนิงคือ
เน้ือหาท่ีเป็นหลกัการและทฤษฎี  ผูว้ิจยัควรใช้ส่ือท่ีมีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
น าเสนอความคิดผา่นช่องทางการส่ือสาร เช่น Web board, e-Mail, Chat, Website ในการเช่ือมโยง
ไปยงัแหล่งการเรียนรู้ภายนอก และควรวดัและประเมินผลตามสภาพจริง (ดงัรายละเอียดภาคผนวก 
ข หนา้ 159-165) 

ด้านออกแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  สรุปได้ว่าการ
ออกแบบการเรียนแบบผสมผสานนั้นระดับการผสมผสานควรดูจากลกัษณะของเน้ือหา  โดย
น าเสนอเน้ือหาจากง่ายไปยาก จดัรูปแบบการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาซ่ึงประกอบไป
ดว้ย 6 ขั้นไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1  ขั้นระบุปัญหา  ขั้นท่ี  2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  ขั้นท่ี 3  ขั้นสร้างทางเลือก  
ขั้นท่ี 4  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก   ขั้นท่ี  5   ขั้นสรุปผล  ขั้นท่ี 6   ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้ ควรมีส่ือ
ประกอบการเรียนหลากหลายและควรมีการวดัและประเมินผลในสภาพจริง (ดังรายละเอียด
ภาคผนวก ข หนา้ 166-170) 

ผูว้ิจยัสรุปการจดักิจกรรมการเรียนออกเป็น 2 รูปแบบดงัน้ีคือ  การเรียนในชั้นเรียนและ
การเรียนแบบอีเลิร์นนิง  สรุปไดด้งัน้ี 

1.  การเรียนในชั้นเรียน  ประกอบดว้ยกิจกรรม 
การปฐมนิเทศก่อนการเรียน 
การฝึกปฏิบติั 
สืบคน้และศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
อภิปราย 
น าเสนอผลงาน 
ระดมสมอง 

2.  การเรียนแบบอีเลิร์นนิง  ประกอบดว้ยกิจกรรม 
การฝึกปฏิบติั 
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สืบคน้และศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
อภิปราย 
น าเสนอผลงาน 
การส่งงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 
 
 
 

ศึกษาเน้ือหารายวชิา  ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 
การจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา   

น าทฤษฎีและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis)   
มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  เพ่ือน ามาสร้างประเดน็สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  
 2  ดา้นคือ  ดา้นเน้ือหา และดา้นการออกแบบการการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา  
 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของขอ้ค าถาม  โดยคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ .5 ข้ึนไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
 

ไดแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผา่นการปรับปรุง 
 

น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นการออกแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

 

 ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  แลว้น ามาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ดา้นเน้ือหา  (IOC) เท่ากบั .96 และค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ดา้นออกแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหา  (IOC) เท่ากบั .93 
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 5.2  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนโดยใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำ   
       ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานดว้ยการเรียนแบบ

เผชิญหนา้ในชั้นเรียนและการเรียนแบบอีเลิร์นนิงโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยมีวิธีด าเนินการ
ดงัน้ี    

5.2.1 ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนแบบผสมผสาน จากเอกสารต่างๆ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาหลกัการส าคญัของการเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียนและการเรียน
แบบอีเลิร์นนิง มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ
แกปั้ญหา ดงัสรุปไดใ้นตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9  กิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบอีเลิร์นนิง 

การเรียนในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 
1. การสอนแบบบรรยายและการน าเสนองาน 
2.  การน าเสนอเน้ือหา 
3.  การฝึกปฏิบติั 
4.  การช้ีแนะและการใหค้  าปรึกษา 
5.  กิจกรรมกลุ่ม/การระดมสมอง 
6.  การอภิปราย 
7.  การมอบหมายงาน 
8.  การตรวจงานท่ีมอบหมาย 
9.  การประเมินผลตามสภาพจริง 

1. การสืบคน้และการแกปั้ญหา 
2.  การเรียนรู้ร่วมกนัแบบประสานเวลาและ   
ไม่ประสานเวลา 
3.  ปฏิสัมพนัธ์ 
4.  การสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ 
5.  การอภิปราย 
6.  การส่งงาน 
7.  การติดตามและประเมินผลตามสภาพจริง 

 5.2.2  ผูว้ิจยัท าการออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาจากผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน         
ดงัตารางท่ี  10 
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ตารางท่ี 10  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียน 
การสอน 

เร่ือง  บทบำท ควำมส ำคญัของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ 
การเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 

- ช้ีแจงประมวลรายวิชา แนะน ารูปแบบการ
เรียนการสอน 
- ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Pre test) 
- มอบหมายภาระงานการสืบคน้  
 

- ปัญหาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
- ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง /สืบคน้ 
- อภิปรายร่วมกนัผา่นกระดานสนทนา 
 

เร่ือง  แนวโน้มกำรใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมกำรศึกษำ  
การเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 

- การน าเสนอผลงาน  
- อภิปราย ซกัถาม 
- การบรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- ทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Pre test) 
 

- การน าเสนอผลการสืบคน้   
- อภิปรายร่วมกนับนกระดานสนทนา 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันบน
กระดานสนทนา 
- น าเสนอแผนผงัความคิด 

เร่ือง  กำรรับ  กำรเรียนรู้  และกำรส่ือควำมหมำย 
การเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 

- กรณีศึกษา  
- อภิปราย/ บรรยาย 
- ประเดน็ซกัถาม 
-  มอบหมายภาระงานการสืบคน้ 

- ตั้งกระทูจ้ากการศึกษากรณีศึกษา 
- อภิปรายร่วมกนัผา่นกระดานสนทนา  
-  ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง/สืบคน้ 
 

เร่ือง  ทฤษฎีกำรเรียนกำรสอน  
การเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 

-  น าเสนอผลการสืบคน้ 
-  การบรรยาย 
-  วิดีทศัน์ 
-  มอบหมายภาระงานกลุ่ม 
 

- อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันบน
กระดานสนทนา 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
เร่ือง  กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน  
การเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 

- น าเสนอผลการสืบคน้  
- การอภิปราย 
- การบรรยาย 
- มอบหมายภาระงานการสืบคน้ 

- ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง/สืบคน้ 
- กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ 
 

เร่ือง  กำรเลอืก  กำรใช้ส่ือกำรสอนและกำรจัดหำส่ือกำรเรียนกำรสอน 
การเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 

- สถานการณ์ปัญหา 
- การระดมสมอง 
- การบรรยาย 
- การอภิปราย 

- การน าเสนอผลการสืบคน้แหล่งเรียนรู้บน
กระดานสนทนา 
- แสดงความคิดเห็นร่วมกนับนกระดานสนทนา 

เร่ือง   เกณฑ์กำรเลอืกและกำรประเมินส่ือกำรเรียนกำรสอน 
การเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 

- บรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
- ระดมสมอง 

- กิจกรรมกลุ่มออนไลน์   
 
 

เร่ือง  กำรวิจัยด้ำนส่ือกำรเรียนกำรสอน 
การเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 

- บรรยาย 
- น าเสนอผลงาน 
- อภิปรายในชั้นเรียน  
- มอบหมายภาระงานการสืบคน้ 

- การน าเสนอผลงาน 
- อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันบน
กระดานสนทนา 
 

เร่ือง  กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
การเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Offline) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (Online) 

- น าเสนอผลการสืบคน้  
- ภาระงานกลุ่ม   

- กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ 
- ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง/สืบคน้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89 
 

5.2.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหามาวิเคราะห์เพื่อก าหนด
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

5.2.4  ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และด าเนินการสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1)  ขั้น
ระบุปัญหา 2)  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3)  ขั้นสร้างทางเลือก  4)  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก 5) ขั้น
สรุปผล 6) ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้  

5.2.5 ออกแบบการสอน และเขียนแผนการสอน  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้                        
แบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามรูปแบบท่ีได้วิ เคราะห์จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษา  

5.2.6 น าแผนการสอนและเน้ือหาบทเรียนใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหารายวิชาการเลือก
และการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นประสบการณ์ทางการสอนและการจดัการ
เรียนแบบผสมผสาน  จ านวน 3 ท่าน  ท าการตรวจสอบเน้ือหา  แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง
แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนแบบผสมผสาน  

5.2.7  ด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนักบัอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวิชา 
5.2.8 ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) แลว้จึง

น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาโดยมีเกณฑใ์นการประเมินดงัน้ี  

+1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา   

พบว่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาแลว้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 

 5.2.9  น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาท่ี
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาและด้านการออกแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและความสมบูรณ์  

5.2.10  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
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แผนภาพท่ี 4 สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหา  

 
 
 

ศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างหลกัสูตร  จุดประสงค ์ ค  าอธิบายรายวิชาและเน้ือหา
วิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 

 

ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  จากเอกสารต่างๆ 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

ศึกษาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระการเรียนรู้ และ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  แลว้ด าเนินการเขียน

แผนการจดัการเรียนรู้     
 

น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาวิชาการเลือก
และการใชส่ื้อการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  ให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยเฉล่ียเท่ากบั 1.00 

 
 
 

ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
 
 

น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาไปใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
 

น าแผนการสอนและเน้ือหาบทเรียนใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหารายวิชาการเลือกและการ
ใช้ส่ือการเรียนการสอน จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหา  ปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

 

ด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
วิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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5.3   แบบวดักำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณ 
ในการศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

มาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test Level Z (Ennis and Millman 1985) ใชว้ดัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษา รวมถึงผูใ้หญ่ ของ  ปณิตา  วรรณพิรุณ  ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษา  ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ประกอบดว้ยค าถามแบบปรนยั 3 ตวัเลือก จ านวน 52 ขอ้ ใชเ้วลาในการท า 50 นาที  มีค่าความเท่ียง
เท่ากบั .75 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   

1. การสรุปแบบนิรนยั  (Infer and judge deductive conclusions)  หมายถึง  ความสามารถ
ในการน าหลกัการใหญ่ไปแตกเป็นหลกัการย่อย โดยใช้หลกัการเหตุผลทางตรรกศาสตร์เพื่อ
สรุปผลท่ีตามมาจากขอ้สรุปนั้นๆ ได ้

2. การใหค้วามหมาย  (Semantics) หมายถึง  ความสามารถในการบอกค าเหมือน หรือค าท่ี
มีความหมายคลา้ยกนัได ้ จ  าแนกและจดักลุ่มส่ิงท่ีเหมือนกนัได ้ สามารถให้นิยามเชิงปฏิบติัการ
และยกตวัอยา่งส่ิงท่ี “ใช่” และ “ไม่ใช่” ได ้

3. การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต(Determine credibility of 
sources and observation)  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล  
รายละเอียดของขอ้มูลโดยการ สังเกตและการแปลความหมายร่วมกบัการสังเกต  การตดัสินผลของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเองโดยใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ได ้

4. การสรุปแบบอุปนยั (Infer and judge inductive conclusions) หมายถึง  ความสามารถใน
การหาเหตุผลเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปโดยการยกตวัอยา่งรายละเอียดย่อยๆ ของเน้ือหาอยา่งครอบคลุม
และเพียงพอท่ีจะสรุปและลงความเห็นจากขอ้สรุปนั้นๆ ได ้

5. การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการท านาย (Induction planning experiments 
and predict probable consequences)  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาทางเลือกท่ี
สมเหตุสมผลท่ีสุดจากแหล่งขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมีอยู ่เพื่อน าไปสู่การสรุปค าตอบท่ีสมเหตุสมผล 

6. การนิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน (Definition and assumption identification)
หมายถึง  ความสามารถในการใชเ้หตุผลเพื่อก าหนดปัญหา ท าความตกลงเก่ียวกบัความหมายของ
ค า  ขอ้ความและก าหนดเกณฑอ์ธิบายสาเหตุและระบุขอ้สนันิษฐานจากนิยามท่ีก าหนดไวไ้ด ้

โดยวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามองคป์ระกอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 6 ดา้น ตาม
แนวคิดของ Ennis (1985) ดงัตารางท่ี 11 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92 
 

ตารางท่ี 11 องคป์ระกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและขอ้ค าถามในแบบวดัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตามแนวคิดของ Ennis (1985)    

องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ขอ้ค าถาม คะแนน 
1. การสรุปแบบนิรนยั   1-10 10 
2. การใหค้วามหมาย   11-21 11 
3. การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการสงัเกต   22-25 4 
4. การสรุปแบบอุปนยั    26-38 13 
5. การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการท านาย   39-42 4 
6. การนิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน 43-52 10 

รวมคะแนน 52 
 

ในการด าเนินการวิจยัเพื่อศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณดว้ยการจดักิจกรรมการเรียน
แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา วิชา การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ชั้นปีท่ี 4 ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

5.3.1  เตรียมความพร้อมของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์โดยติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  การเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.3.2  ปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการทดลองโดยอธิบายเก่ียวกบัการใชง้านระบบบริหาร             
การจัดการเรียนรู้ (LMS) ในรายวิชาการเลือกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน การวดัผลและ
ประเมินผล 

5.3.3  ด าเนินการทดลองโดยท าการวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนก่อนการ
เรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา โดยใชแ้บบวดัการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณมาตรฐานแบบทัว่ไป Cornell Critical Thinking Test Level Z  เขา้ถึงไดท่ี้ 
http://61.19.250.201/~panitawc/elearning/course/view.php?id=3 

5.3.4  ผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมการเรียนตามกระบวนการจดัการเรียนสอนท่ีก าหนดไว้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ทดลองโดยประมาณ 10 สัปดาห์ 

5.3.5 เม่ือส้ินสุดการด าเนินกิจกรรมการเรียน  จึงท าการวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาตรฐานแบบทัว่ไป Cornell Critical 
Thinking Test Level Z    
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5.3.6  เก็บรวบรวมขอ้มูลและท าการตรวจให้คะแนนจากแบบวดัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนและหลงัการทดลอง  โดยขอ้ท่ีตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน คะแนน
เตม็ 52 คะแนนรวบรวมขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อน าไปวิเคราะห์ผลในขั้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  5  สรุปขั้นตอนเก่ียวกบัการวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 
5.4  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนและหลงัเรียน วิชำ 468 301  กำรเลอืกและกำรใช้

ส่ือกำรเรียนกำรสอน  
ในการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียน

การสอน ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างเป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ชนิดแบบอตันยั จ านวน 4 ขอ้ ใช้
ส าหรับก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการสร้างดงัน้ี  

เตรียมความพร้อมของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และ ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์   

ทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนก่อนเรียน โดยใชแ้บบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มาตรฐานแบบทัว่ไป Cornell Critical Thinking Test Level Z   

ด าเนินกิจกรรมการเรียนตามแผนการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

ทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนหลงัเรียน โดยใชแ้บบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มาตรฐานแบบทัว่ไป Cornell Critical Thinking Test Level Z   

รวบรวมขอ้มูลและท าการตรวจใหค้ะแนนเพื่อน าไปวเิคราะห์ผลในขั้นต่อไป 

ศึกษาแบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test Level Z (Ennis 
and Millman 1985) ของ  ปณิตา  วรรณพิรุณ  ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยโดย ศูนยก์ารแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ  คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ประกอบดว้ยค าถามแบบปรนัย 3 
ตวัเลือก จ านวน 52 ขอ้ ใชเ้วลาในการท า 50 นาที  มีค่าความเท่ียงเท่ากบั .75 
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5.4.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิจากเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างแบบทดสอบ 

5.4.2  วิเคราะห์เน้ือหา สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิชาการเลือกและการใช้
ส่ือการเรียนการสอน  แลว้น าผลการวิเคราะห์ไปสร้างแบบทดสอบแบบอตันยัใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดั     

5.4.3 สร้างแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน 10 ขอ้ ใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาจุดประสงคก์ารเรียนรู้  แลว้ท าการสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบของรูบริคส์ในการ
ประเมินผล 

5.4.4 น าแบบทดสอบและเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้น ามาหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่รายการพิจารณาในแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
0  หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่รายการพิจารณาในแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
-1  หมายถึง   แน่ใจวา่รายการพิจารณาในแบบทดสอบไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
 
จากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบเป็นรายขอ้ทั้งหมด 10 ขอ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

.67  พบวา่ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง .33-1.00 ท าการคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีน าไปใชไ้ด้
มีจ  านวนทั้งส้ิน 6 ขอ้  โดยผูว้ิจยัไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะขอ้ผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้จึงท า
การจดัพิมพข์อ้สอบตามรูปแบบการพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

5.4.6 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจ ารายวิชา 468 301 การเลือก
และการใชส่ื้อการเรียนการสอนไปทดสอบกบันกัศึกษาท่ีเคยเรียนวิชาน้ีมาแลว้  จ านวน 23 คน 

5.4.7  เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบและขอ้สอบท าการตรวจใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑ์
การให้คะแนนแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนแลว้ท าการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบรายขอ้ พบว่า แบบทดสอบน้ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง                
.58 – .81 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .07 ถึง .24 แลว้ท าการเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง .20 – .80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .20 – 1.00 ไดข้อ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย
และค่าอ านาจจ าแนกท่ีเหมาะสมจ านวน 4 ขอ้   

5.4.8  น าแบบทดสอบไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ 
ครอนบราค (Cronbach) มีค่าเท่ากบั .96   

5.4.9 น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
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แผนภาพท่ี 6  สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 
 
 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเอกสารต ารา 
ท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบ    

 วเิคราะห์เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียน 
การสอน สร้างแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน  10  ขอ้โดยครอบคลุมเน้ือหา และ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้แลว้น าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 3 ท่านท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเฉล่ียเท่ากบั .67 

 

น าแบบทดสอบไปทดสอบกบันกัศึกษาท่ีเคยเรียนวชิาการเลือกและการใชส่ื้อ 
การเรียนการสอนมาแลว้ 

สร้างเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนในการประเมินผลแบบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

น าแบบทดสอบไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ 
ครอนบราค (Cronbach) มีค่าเท่ากบั .96 

 

ตรวจใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนแลว้ท าการหาค่า
ความยากง่าย (p)  และค่าอ  านาจจ าแนก (r) รายขอ้ โดยคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความยาก
ง่าย (p) ระหวา่ง .58 - .81 และค่าอ  านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง .07 ถึง .24 คดัเลือก
ขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายและค่าอ  านาจจ าแนกท่ีเหมาะสมไดท้ั้งหมด 4 ขอ้   
 

น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชก้บัประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
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5.5  แบบสอบถำมควำมคดิเห็น  
แบบสอบถามความคิดเห็น  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์           

เพื่อใชส้อบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลงัจากท่ีไดเ้รียนดว้ยการจดัการเรียน
แบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  เร่ือง การเลือกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน               
ซ่ึงแบบสอบถามท่ีจะใหผู้เ้รียนประเมินน้ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด แล้วแปลความหมายของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใช ้              
คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาเทียบกบัเกณฑ์ของ Best ตามแนวคิดของ Likert                              
(ประคอง  กรรณสูต 2542 : 73)  ดงัน้ี 

มีความเหมาะสมในระดบัดีมาก  ค่าคะแนน 5 
มีความเหมาะสมในระดบัดี   ค่าคะแนน 4 
มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ค่าคะแนน 3 
มีความเหมาะสมในระดบัพอใช ้   ค่าคะแนน 2 
มีความเหมาะสมในระดบัปรับปรุง ค่าคะแนน 1 

โดยวเิคราะห์ความคิดเห็นตามเกณฑข์องเบสตด์งัน้ี 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.40  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัพอใช ้   
ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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ขั้นตอนในกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 
5.5.1  ศึกษาทฤษฎี วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจยั

ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
5.5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาดว้ยเกณฑใ์นการประเมินความคิดเห็น 5  ระดบั ไดแ้ก่               
ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช ้ และปรับปรุง    

5.5.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญเพื่อท าการตรวจสอบค่า IOC พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยเฉล่ียเท่ากบั .97 
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาดงัน้ี  

+1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการพิจารณาในแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาในแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

-1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการพิจารณาในแบบสอบถามความคิดเห็นไม่สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

5.5.4  น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาท าการปรับปรุงให้เหมาะสมตามค าแนะน า
และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

5.5.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีพร้อมใช้ไปตรวจสอบความเหมาะสมของ
ภาษาเพื่อท าการแกไ้ขปรับปรุงก่อนน าไปใชก้บักลุ่มประชากรหลงัจากท่ีไดเ้รียนดว้ยการจดัการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเรียบร้อยแลว้  
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แผนภาพท่ี 7  สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดย

ใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 
 

6.  วิธีด ำเนินกำรวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัไดว้างแผนการด าเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

6.1 ขั้นกำรวิเครำะห์และกำรวำงแผน   

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเน้ือหา  ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน (Blended Learning) กระบวนการแกปั้ญหา (Problem Solving) และการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking)  เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์หลกัการและแนวคิดท่ีไดเ้พื่อรวบรวม

เป็นองคค์วามรู้ท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยั  ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ ผูเ้รียน  หลกัสูตร  เน้ือหา เพื่อ

น ามาสร้างประเด็นสัมภาษณ์ในแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  2  ดา้นคือ  

ดา้นเน้ือหารายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน จ านวน  3  ท่านและดา้นการออกแบบ

ศึกษาทฤษฎีวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ           
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาโดยมีเกณฑใ์นการประเมินความคิดเห็น  5  ระดบัโดยใชเ้กณฑ์

ในการวดัของลิเคอร์ท 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาท าการปรับปรุงใหเ้หมาะสม  ตามค าแนะน า  และ
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชจ้ริง 

ผูเ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบค่า IOC ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั .97 
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การเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน 

6.2 ขั้นกำรออกแบบ   

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดรูปแบบการเรียนการสอนของการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดย

ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาและดา้นการออกแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน  แล้วน าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหามา

วิเคราะห์เพื่อก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล ออกแบบการสอน 

และเขียนแผนการสอน  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้แบบ                

อีเลิร์นนิง ผสมผสานในลกัษณะแนวตั้งคือ กิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน มีความสอดคลอ้งและ

คู่ขนานกบักิจกรรมการเรียนแบบอีเลิร์นนิง เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยแบ่งสัดส่วนการเรียนใน

ชั้นเรียนออกเป็นร้อยละ 50 และสัดส่วนการเรียนแบบอีเลิร์นนิงร้อยละ 50  เพื่อศึกษาผลการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหาตามรูปแบบท่ีไดว้ิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษา  

6.3 ขั้นกำรพฒันำ  

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

6.3.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

6.3.2 แผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา   

6.3.3 แบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ Cornell Critical Thinking Test, Level Z   

6.3.4 แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการ

เรียนการสอน 

6.3.5 แบบสอบถามความคิดเห็น 

6.4 ขั้นด ำเนินกำรทดลอง  

6.4.1  ขั้นเตรียมการ 
  6.4.1  ผู ้วิจัยน าจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์  เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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6.4.1.2  ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาการเลือกและการ
ใชส่ื้อการเรียนการสอน และเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมสถานท่ี  ก าหนด
วนัและเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 

6.4.1.3  เตรียมสถานท่ีท่ีใชใ้นการทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาก่อนเรียน ณ  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  จ  านวน  22  เคร่ือง โดยจดัใหผู้เ้รียน 1 คน ประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 

6.4.2  ขั้นด าเนินการทดลอง 
6.4.2.1 ปฐมนิเทศนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการ

ทดลองโดยผูว้ิจัยด าเนินการทดลองร่วมกับอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวิชา  ช้ีแจงวตัถุประสงค ์
แนะน าการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด
บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนไวด้งัตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12  บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนในการจดัการเรียนการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา  

ขั้นตอนการจดั 
การเรียนการสอน 

บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน 

ขั้นการปฐมนิเทศ 
(การเรียนในชั้น
เรียน) 

-  ช้ีแจงและแนะน าเก่ียวกับระบบ
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา การส่งงาน  
การตรวจงาน  การแจง้ผลการเรียน  
การวดัและประเมินผล   

-  รับฟังและท าความเขา้ใจเก่ียวกับ
การใช้ระบบการจดัการเรียนรู้ การ
จดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  การ
ส่งงาน  การตรวจงาน  การแจ้งผล
การเรียน  การวดัและประเมินผล 
-  ซักถามข้อสงสัยเก่ียวกับการใช้
ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS) และ
วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นการฝึกปฏิบติั  
(ก าร เ รี ยนในชั้ น
เรียน) 

สาธิตการใชง้านระบบ LMS
รายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการ
เรียนการสอน การขอค าปรึกษาและ
ค าแนะน าจากผูส้อน  การกระตุน้
ผูเ้รียนระหวา่งการเรียนรู้   

ผูเ้รียนเขา้สู่ระบบการจดัการเรียนรู้
รายวิชาการเลือกและการใช้ส่ือการ
เรียนการสอน    
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ตารางท่ี 12 (ต่อ)  
ขั้นตอนการจดั 

การเรียนการสอน 
บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน 

ขั้นการจดักลุ่ม
ผูเ้รียน  
 (การเรียนในชั้น
เรียน) 

ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มตามความสมคัร
ใจ แลว้ตั้งช่ือกลุ่ม ก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของสมาชิก
ในกลุ่ม  แลว้โพสช่ือกลุ่ม  รายช่ือ
สมาชิกลงบนกระดานสนทนาใน
ระบบการจดัการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ  
ตั้ งช่ือกลุ่ม  ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม 
พ ร้อมทั้ ง โพส ช่ือก ลุ่ม   ร า ย ช่ื อ
สมาชิกและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ลงในกระดานสนทนาในระบบการ
จดัการเรียนรู้ 

 
6.4.2.2  ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและ

แบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  เขา้ถึงไดท่ี้ http://61.19.250.201/~panitawc/elearning/ 
course/view.php?id=3 

6.4.2.3 นกัศึกษาเร่ิมกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาโดยด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงมีขั้นการจดักระบวนการเรียนการสอน
ดงัตารางท่ี 13 

 ตารางท่ี 13  ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนการสอนดว้ยการจดัการเรียนแบบผสมผสาน 
โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ศึกษาเน้ือหา ทฤษฎี
(ภาคทฤษฎี)    

-  ผูเ้รียนรับฟังบรรยาย
จากอาจารยผ์ูส้อน
ประจ ารายวิชาโดยใช้
ส่ือประกอบการเรียน
การสอนในเน้ือหา            
แต่ละหน่วย  

-  การเรียนในชั้น
เรียน 
-  การเรียนแบบ                
อีเลิร์นนิง 
-  ระบบการจดัการ
เรียนการสอน  

-  ผูเ้รียนตอบค าถาม/
อภิปราย 
-  ผูเ้รียนสามารถเขา้สู่
ระบบบริหารการจดัการ
เรียนรู้  
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
ขั้นที ่1  ขั้นระบุปัญหำ   

กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
-  ศึกษากรณีศึกษา 
(ภาคปฏิบติั) 
-  ท าความเขา้ใจและ
ก าหนดประเดน็
ปัญหา 
 

- ผูเ้รียนศึกษาและท า
ความเขา้ใจปัญหา
สถานการณ์ปัญหา
ประจ าหน่วยการเรียน  
- ผูเ้รียนร่วมกนั
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัสมาชิก
ภายในกลุ่ม  อภิปราย
ร่วมกนัเพื่อท าความ
เขา้ใจและก าหนด
ประเดน็ปัญหาผา่น
ทางกระดานสนทนา 
-  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม
สรุปและก าหนด
ประเดน็ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัญหาท่ี
ไดจ้ากการอภิปราย
ร่วมกนัภายในกลุ่ม
และส่งใหผู้ส้อนผา่น
กระดานสนทนา 

- การเรียนในชั้น
เรียน 
-  การเรียนแบบ 
อีเลิร์นนิง 
-  ระบบการจดัการ
เรียนการสอน  
-  กรณีศึกษา 
-  กระดานสนทนา 
-  การส่งงานในชั้น
เรียน 
- การส่งงานผา่น
กระดานสนทนา 

-  ผูเ้รียนเขา้ใจและ
สามารถสรุปและก าหนด
ประเดน็ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัญหา
ประจ าหน่วยการเรียนได ้
-  ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกนัผา่นกระดาน
สนทนา  
-  ผูเ้รียนเกิดทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ดา้นการใหค้วามหมาย 
(Semantics) 

ขั้นที ่2  ขั้นวเิครำะห์ปัญหำ    
กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ
ประเด็นปัญหา และ 
จัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา 

-  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปรายระดม
สมองในชั้นเรียนเพื่อ
วิเคราะห์สภาพ
ประเดน็ปัญหา   

-  การเรียนในชั้น
เรียน 
-  ระบบบริหารการ
จดัการเรียนรู้  
- กระดานสนทนา 

-  ผูเ้รียนสามารถ
พิจารณาแยกแยะสภาพ
ประเดน็ปัญหา  ล าดบั
ความส าคญัของปัญหา
ได ้
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
ขั้นที ่2  ขั้นวเิครำะห์ปัญหำ (ต่อ)   

กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 -  สมาชิกแต่ละกลุ่ม

ร่วมกนัอภิปรายเพื่อ
จดัล าดบัความส าคญัวา่
ส่ิงใดเป็นสาเหตุท่ี
ส าคญัของปัญหา 

-  สรุปผลวิเคราะห์
สภาพประเดน็ปัญหา 
ผา่นกระดานสนทนา 

- การส่งงานผา่น
กระดานสนทนา  

-  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนดว้ยวธีิการระดม
สมองเพื่อวิเคราะห์
ปัญหา 

-  ผูเ้รียนเกิดทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ดา้นการนิยามและการ
ระบุขอ้สันนิษฐาน 

ขั้นที ่ 3  ขั้นสร้ำงทำงเลอืก (ต่อ)   
กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

การเสนอแนวทางท่ี
ในรูปของวิธีการท่ีใช้
ในการแกปั้ญหา 
 

-  สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปรายระดม
สมองร่วมกนัในชั้น
เรียนเพื่อก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการ
เสนอทางเลือกหรือ
วิธีการเพื่อแกปั้ญหา   
-  แต่ละกลุ่มส่ง
สรุปผลวิธีการท่ีดีท่ีสุด
โดยเลือกจากการ
ระดมสมองอภิปราย
ร่วมกนัภายในกลุ่มให้
ผูส้อนในชั้นเรียนหรือ
ผา่นกระดานสนทนา 

-  การเรียนในชั้น 
เรียน 
-  ระบบการจดัการ
เรียนการสอน  
- กระดานสนทนา 
- การส่งงานผา่น 
กระดานสนทนา 
 

-  ผูเ้รียนสามารถ
น าเสนอแนวทางท่ี
หลากหลายเพือ่แกปั้ญหา
ในรูปของวิธีการได-้  
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนดว้ยวิธีการระดม
สมองเพื่อน าเสนอทาง
วิธีการแกปั้ญหา 
-   ผูเ้รียนเกิดทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ดา้นการสรุปโดยการ
ทดสอบสมมติฐานและ
การท านาย  (Induction 
planning experiments 
and predict probable 
consequences) 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
ขั้นที ่ 4  ขั้นด ำเนินกำรตำมทำงเลอืก  

กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ปฏิบัติตามวิ ธีการ ท่ี
เลือกไว้โดยค านึงถึง
วตัถุประสงค ์

-  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัคน้ควา้ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไวต้ามวิธีการท่ีไดจ้าก
การอภิปรายความรู้ท่ี
ไดจ้ากขั้นการสร้าง
ทางเลือก  
-  ผูเ้รียนร่วมกนั
สืบคน้ขอ้มูลตาม
หวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  แลว้
ร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นบนกระดาน
สนทนา 
-  แต่ละกลุ่มสรุปผลท่ี
ไดจ้ากการสืบคน้
ขอ้มูลท่ีไดพ้ร้อมระบุ
แหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือส่งใหผู้ส้อน
ผา่นกระดานสนทนา 

-  การเรียนแบบ 
อีเลิร์นนิง 
-  ระบบการจดัการ
เรียนการสอน  
-  การเรียนแบบ 
อีเลิร์นนิง 
- กระดานสนทนา 
-  การส่งงานผา่น
กระดานสนทนา 
-  แหล่งขอ้มูล 

-  ผูเ้รียนสามารถสืบคน้
ขอ้มูลสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพื่อ
น ามาสังเคราะห์เป็น
ความรู้ท่ีไดจ้ากการ 
ปฏิบติั 
-  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
-  ผูเ้รียนเกิดทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ดา้นการพจิารณาความ
น่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูลและการ
สังเกต (Determine 
credibility of sources 
and observation) 

ขั้นที ่ 5  ขั้นสรุปผล   
กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

สังเคราะห์ความรู้ท่ีได้
จากการปฏิบัติ  โดย
การสรุปผลท่ีไดจ้าก 

-  สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัระดมสมอง
ร่วมกนัในชั้นเรียน 

-  การเรียนในชั้น
เรียน 
 

-  ผูเ้รียนสามารถสรุป
การเรียนรู้  หลกัการและ
แนวคิดท่ีไดจ้าก 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
ขั้นที ่ 5  ขั้นสรุปผล (ต่อ) 

กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
การปฏิบติัตามวิธีการ เพื่อสรุปการเรียนรู้  

หลกัการและแนวคิดท่ี
ไดจ้ากการศึกษา
สถานการณ์ปัญหา 
-  น าเสนอการสรุปผล
การเรียนรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาสถานการณ์
ปัญหา  การระบุ
ประเดน็ปัญหา  การ 
วิเคราะห์ปัญหา  การ
สร้างทางเลือก  
วตัถุประสงค ์ เก่ียวกบั
หลกัการ  ขั้นตอนและ
วิธีการแกปั้ญหา ให้
ผูส้อนในชั้นเรียนเพื่อ
ท าการตรวจผลงาน  
แลว้จึงน าไปปรับปรุง
แกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้
น าส่งบนกระดาน
สนทนา 

-  ระบบการจดัการ
เรียนการสอน 
-  การส่งงานผา่น
กระดานสนทนา 
- กระดานสนทนา 
-  แหล่งขอ้มูล 
(Resources) 
 

การศึกษาในสถานการณ์
ปัญหาได ้
-  ผูเ้รียนสามารถอธิบาย 
และสรุปแนวทางหรือ
วิธีการในการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งมีสมเหตุสมผล 
-  ผูเ้รียนเกิดทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ดา้นการสรุปโดยการ
ทดสอบสมมติฐานและ
การท านาย  (Induction 
planning experiments 
and predict probable 
consequences)  ดา้นการ
สรุปแบบนิรนยั (Infer 
and judge deductive 
conclusions) 

ขั้นที ่ 6  ขั้นน ำไปประยุกต์ใช้  
กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

น าเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีไดแ้ละการ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบของการท า
โครงการ 

-  ตวัแทนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอผลงานท่ีได้
จากการท า
โครงการวิจยั 
-  สมาชิกในกลุ่ม 

- การเรียนในชั้น
เรียน 
-  การน าเสนอ
ผลงาน 
- การเรียนแบบ            

-  ผูเ้รียนสามารถสรุป
แนวทางในการแกปั้ญหา
และแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์อ่ืนท่ี 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
ขั้นที ่ 6  ขั้นน ำไปประยุกต์ใช้ (ต่อ) 

กิจกรรมการเรียน วิธีการเรียน เคร่ืองมือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 ร่วมกนัอภิปราย  

แสดงความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ  และ
สรุปผลการเรียนรู้ 
ร่วมกนัในชั้นเรียน/
กระดานสนทนา   
-  แต่ละกลุ่มร่วมกนั
ปรับปรุงแกไ้ขงาน
ตามขอ้เสนอแนะ เม่ือ
เสร็จสมบูรณ์แลว้จึง
ส่งงานน าเสนอในชั้น
เรียน 

อีเลิร์นนิง 
-  ระบบการจดัการ
เรียนการสอน-  
กระดานสนทนา 
-  การส่งงานในชั้น
เรียน  
  
 

เก่ียวขอ้งได ้
-  ผูเ้รียนเกิดทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ดา้นการสรุปแบบนิรนยั 
(Infer and judge 
deductive conclusions)  
และดา้นการสรุปแบบ
อุปนยั (Infer and judge 
inductive conclusions) 
ดา้นการพจิารณาความ
น่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูลและการ
สังเกต (Determine 
credibility of sources 
and observation) และ
ดา้นการใหค้วามหมาย 
(Semantics) 

 
6.4.2.4 เม่ือนักศึกษาเรียนจบแลว้ ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนและแบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
6.4.2.5 ให้นักศึกษาท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาหลงัท าแบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเสร็จแลว้  
6.4.2.6 เก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัศึกษากลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการทดลอง 

แลว้น าผลการทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลการวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั
เรียน ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
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6.5 ขั้นกำรวเิครำะห์ผลและสรุปผลกำรทดลอง 

6.5.1 วิเคราะห์และสรุปผลคะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หลงัเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ

แกปั้ญหาจากแบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน    

6.5.2 วิเคราะห์และสรุปผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

จากแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนก่อน

เรียนและหลงัเรียน    

6.5.3 วิเคราะห์และสรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อการ

เรียนดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาจากแบบสอบถามความคิดเห็น   
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แผนภาพท่ี 8  สรุปขั้นตอนวธีิด าเนินการวจิยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 

ขั้นกำรออกแบบ  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นการออกแบบจ านวน 6 ท่านใน 
ออกแบบสัดส่วนกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 50 และการเรียนแบบอีเลิร์นนิงคิดเป็นร้อยละ 50 
เป็นเวลาระยะ 10 สัปดาห์ 
 

ขั้นกำรพฒันำเคร่ืองมือที่ใช้ในงำนวิจัย  1.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  2.  แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  3.  แบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ   4.  แบบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน  5.  แบบสอบถามความคิดเห็น   
 

ขั้นกำรวิเครำะห์และกำรวำงแผน  ท าการศึกษาเน้ือหา  ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียน
แบบผสมผสาน(Blended Learning) กระบวนการแกปั้ญหา (Problem Solving) และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) เพื่อน ามาสร้างประเดน็สัมภาษณ์ในแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ   
2  ดา้นคือ  ดา้นเน้ือหา และดา้นการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   

ขั้นกำรวเิครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง 
1. คะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนดว้ยการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาจากแบบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ    
2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา จากแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 468 301 การเลือกและการใช้
ส่ือการเรียนการสอน  
3. ผลความคิดเห็นนกัศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาจากแบบสอบถามความคิดเห็น  
 

ขั้นด ำเนินกำรทดลอง   
1.  ขั้นการเตรียมการ  

1.1  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยท าจดหมายราชการจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงคณบดี
ศึกษาศาสตร์   

1.2  ติดต่อประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวชิาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน, เจา้หนา้ท่ี
ผูดู้แลหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ก าหนดวนัเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง  
2.  ขั้นด าเนินการทดลอง  

2.1  ปฐมนิเทศนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการทดลอง โดยผูว้ิจยัด าเนินการทดลองร่วมกบั
อาจารยผ์ูส้อน ประจ ารายวชิา  (ช้ีแจงวตัถุประสงค ์แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ)  
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7.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
7.1.1  การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item 

Objective  Congruence : IOC)  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2547 : 177) 
 

   IOC = 
N

R  

เม่ือ       IOC      =  ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับเน้ือหาตามความ 
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  R   =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
N  = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

7.1.2  วิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) 

E.I. = ร้อยละของผลรวมของคะแนนหลงัเรียน – ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียน 
100 – ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียน 

 7.1.3  วิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาดว้ยค่าเฉล่ีย () และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา 2548: 48-49) 

 
- ค่าเฉล่ีย ()   โดยการค านวณจากสูตร ดงัน้ี 

      =   
N

X
N

i

i
1  

เม่ือ   =   ค่าเฉล่ียเลขคณิต 




N

i

iX
1

  =   ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

 N        =   จ านวนประชากรทั้งหมด 

-  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ()  โดยค านวณจากสูตร ดงัน้ี  

 =  
 

N

X
N

i

i



1

2
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เม่ือ     =   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 
Xi =   ค่าของขอ้มูลของหน่วยท่ี i 
 =   ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 
N  =   จ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มประชากร 




N

i 1

 =   ผลรวมทั้งหมดตั้งแต่หน่วยท่ี i   

เกณฑก์ารแปลความหมายตามเกณฑข์องลิเคอร์ท (Likert Scale) ดงัน้ี 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.40  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัพอใช ้   
ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  นกัศึกษามีความเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทาง            

การเรียนท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา วิชา การเลือกและการใชส่ื้อ

การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้ นปีท่ี  4 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา                       

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เป็นกลุ่มประชากร จ านวน 22 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

ตามขั้นตอนการวิจยัโดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ในการวิเคราะห์ผลขอ้มูลการวิจยั  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น  3  

ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี  1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ              

ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

ตอนท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษา

ท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

ตอนท่ี  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดย

ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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ตอนที ่ 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน

เรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 

โดยมีนักศึกษาท่ีเขา้รับการทดสอบความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ             

หลงัเรียน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 โดยผูว้ิจยัไดท้  าการวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ               

6 องค์ประกอบไดแ้ก่ การสรุปแบบนิรนัย การให้ความหมาย  การพิจารณาความน่าเช่ือถือของ

แหล่งขอ้มูลและการสังเกต  การสรุปแบบอุปนัย  การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการ

ท านาย  การนิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน  ดงัแสดงในตารางท่ี 14 

 

ตารางท่ี 14  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ 

หาความกา้วหนา้ของผลการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

เลขท่ี 

ผลคะแนนสอบ 
คะแนน

ความกา้วหนา้ 

(X2- X1) 

ก่อนเรียน  (X1)  

(คะแนนเตม็ 

52 คะแนน) 

หลงัเรียน (X2)   

(คะแนนเตม็ 

52 คะแนน) 

1 25 44 +19 

2 27 38 +11 

3 22 35 +13 

4 16 52 +36 

5 22 51 +29 

6 21 25 +4 

7 23 46 +23 

8 18 28 +10 

9 32 44 +12 

10 29 41 +12 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

เลขท่ี 

ผลคะแนนสอบ 
คะแนน

ความกา้วหนา้ 

(X2- X1) 

ก่อนเรียน  (X1)  

(คะแนนเตม็ 

52 คะแนน) 

หลงัเรียน (X2)   

(คะแนนเตม็ 

52 คะแนน) 

11 20 40 +20 

12 44 49 +5 

13 25 50 +25 

14 34 43 +9 

15 29 43 +14 

16 23 42 +19 

17 34 48 +14 

18 22 30 +8 

19 22 50 +28 

20 30 48 +18 

คะแนนรวม 518 847  

คะแนนเฉลีย่ 25.90 ( 1 ) 42.35 ( 2 )  

คดิเป็นร้อยละ 49.81 81.44  

 

จากตารางท่ี 14  พบว่าผลการคิดวิจารณญาณก่อนเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย ( 1 )เท่ากบั  

25.90  คิดเป็นร้อยละ 49.81 และผลการคิดวิจารณญาณหลงัเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย ( 2 ) 

เท่ากบั 42.35 คิดเป็นร้อยละ 81.44 

โดยทั่วไปเกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดการแปลผลความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ก าหนดไวท่ี้                

ร้อยละ 20 หรือ 25 ข้ึนไป  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ 2549: 78-79)  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑไ์วท่ี้                    

ร้อยละ 25   
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 15 คะแนนเต็มของการแบบวดัการคิดวิจารณญาณ                  

52 คะแนน ดงันั้นคะแนนเกณฑผ์า่นการประเมินจึงเท่ากบั ( 52
100

25
x )  13 คะแนน เม่ือพิจารณา

จากคะแนนความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลพบว่า นักศึกษาได้คะแนนการคิด

วิจารณญาณเพิ่มข้ึนทุกคนตั้งแต่ +4  ถึง +36  ซ่ึงพบว่ามีนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนความกา้วหนา้ต ่ากว่า  

13  คะแนน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนความกา้วหนา้สูงกว่า  13  

คะแนน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60   

ตารางท่ี 15  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลของคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

จ านวนนกัศึกษาท่ี

ท าการทดสอบการ

คิดวิจารณญาณ 

คะแนนเตม็ 
ร้อยละของผลรวม

คะแนนก่อนเรียน 

ร้อยละของผลรวม

คะแนนหลงัเรียน 

ค่าดัชนี

ประสิทธิผล 

(E.I.) 

20 52 49.81 81.44 .63 

 

จากตารางท่ี 15  เม่ือวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ

นกัศึกษา จ านวน 20  คน ท่ีท าการทดสอบดว้ยแบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ Cornell Critical 

Thinking Test, Level Z มีคะแนนพฒันาการคิดวิจารณญาณร้อยละของผลรวมคะแนนหลงัเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนร้อยละ 81.44  มีค่าดชันีประสิทธิผลของความกา้วหนา้ทางพฒันาการเรียนรู้เท่ากบั 

.63  หรือคิดเป็นร้อยละ 63   

จากค่าดชันีประสิทธิผลของคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสรุปไดว้่านกัศึกษามีคะแนน

การคิดวิจารณญาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 63 

ตอนที ่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษา

ที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียน

แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  จ านวน  22  คนคิดเป็นร้อยละ 100  ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 16   
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ตารางท่ี  16 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและ                 

หลงัเรียนดว้ยการหาความกา้วหนา้ของผลการเรียนรู้ 

เลขท่ี 

ผลคะแนนสอบ 

คะแนนความกา้วหนา้ 

(X2- X1) 

ก่อนเรียน  (X1)  

(คะแนนเตม็ 

40 คะแนน) 

หลงัเรียน (X2)   

(คะแนนเตม็ 

40 คะแนน) 

1 13 26 +13 

2 12 24 +12 

3 14 30 +16 

4 11 38 +27 

5 13 28 +15 

6 11 37 +26 

7 12 31 +19 

8 10 24 +14 

9 12 28 +16 

10 13 27 +14 

11 14 34 +20 

12 12 26 +14 

13 10 25 +15 

14 11 24 +13 

15 13 26 +13 

16 10 23 +13 

17 12 33 +21 

18 13 31 +18 

19 10 26 +16 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

เลขท่ี 

ผลคะแนนสอบ 

คะแนนความกา้วหนา้ 

(X2- X1) 

ก่อนเรียน  (X1)  

(คะแนนเตม็ 

40 คะแนน) 

หลงัเรียน (X2)   

(คะแนนเตม็ 

40 คะแนน) 

20 13 22 +9 

21 14 29 +15 

22 11 33 +22 

คะแนนรวม 264 625  

คะแนนเฉลีย่ 12.00 ( 1 ) 28.41( 2 )  

คดิเป็นร้อยละ 30.00 71.03  

จากตารางท่ี 16  ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จ านวน 22 คนพบว่า คะแนนก่อนเรียน

โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย ( 1 ) เท่ากบั  12.00  คิดเป็นร้อยละ 30.00  และผลการเรียนรู้หลงัเรียน

โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย ( 2 ) เท่ากบั 28.41 คิดเป็นร้อยละ 71.03  

  ในการวดัผลการเรียนรู้รายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน มีคะแนนเตม็  40 

คะแนน ดังนั้ น เกณฑ์ผ่านการประเ มินของคะแนนความก้าวหน้า จึง เ ท่ากับ( 40
100

25
x )                        

10 คะแนน เม่ือพิจารณาจากคะแนนความกา้วหนา้ของผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลพบว่า นกัศึกษา

ไดค้ะแนนการคิดวิจารณญาณเพิ่มข้ึนทุกคนตั้งแต่ +9  ถึง +27  โดยมีนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนน

ความกา้วหนา้ต ่ากว่า  10  คะแนน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55  และมีนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนน

ความกา้วหนา้สูงกวา่  10  คะแนน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45   
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ตารางท่ี 17  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลของคะแนนจากการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

จ านวนนกัศึกษา  คะแนนเตม็ 
ร้อยละของผลรวม

คะแนนก่อนเรียน 

ร้อยละของผลรวม

คะแนนหลงัเรียน 

ค่าดัชนี

ประสิทธิผล 

(E.I.) 

22 40 30.00 71.02 .59 

 

จากตารางท่ี 17  เม่ือวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษา จ านวน 22  คน ท่ีท าการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 468 

301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนร้อยละของผลรวมคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ร้อยละ 71.02  มีค่าดชันีประสิทธิผลของพฒันาการเรียนรู้เท่ากบั .59  หรือคิดเป็นร้อยละ 59   

จากค่าดชันีประสิทธิผลของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสรุปไดว้่านกัศึกษามีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนร้อยละ 59 

 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเ รียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหาในรายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามความคิดเห็นแลว้ท าการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย () และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  ดงัแสดงในตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช ้

กระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

รายการประเมิน   
ระดบั 

ความคิดเห็น 

1.  ก่อนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

1.1 การปฐมนิเทศ  ช้ีแจงเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 

 

3.73 

 

0.63 
ดี 

1.2  การสมคัรลงทะเบียนเขา้สู่ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

(LMS) 
3.82 0.80 ดี 

1.3  การเขา้สู่ระบบ LMS ในรายวิชาการเลือกและการใช้

ส่ือการเรียนการสอน 
4.00 0.69 ดี 

1.4  การวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 3.55 0.67 ดี 

รวมเฉลีย่ 3.77 0.71 ด ี

2.  การจัดกจิกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 

2.1  รูปแบบการน าเสนอเน้ือหา  หลกัการและทฤษฎี 
3.81 0.83 ดี 

2.2  กิจกรรมการระดมสมอง 3.82 0.85 ดี 

2.3  ช่องทางท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารร่วมกนัระหวา่งผูส้อน

กบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
3.84 0.84 ดี 

2.4  การศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีอาจารย์

น าเสนอไปแลว้ 
3.84 0.83 ดี 

2.5  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัไดม้ากข้ึน 3.81 0.81 ดี 

2.6  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดน้ าเสนอผลงานไดม้ากข้ึน 3.79 0.83 ดี 

2.7  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั           

มากข้ึน 
3.75 0.83 ดี 

2.8  นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากข้ึน 3.72 0.84 ดี 

2.9  นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหาภาคทฤษฎีมากข้ึน 3.62 0.81 ดี 

2.10  นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหาภาคปฏิบติัมากข้ึน 3.67 0.81 ดี 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ ) 

รายการประเมิน   
ระดบั 

ความคิดเห็น 

2.11นกัศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 3.67 0.79 ดี 

2.12  นกัศึกษามีความสามารถในการแกปั้ญหามากข้ึน 3.61 0.75 ดี 

2.13  นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการคิดวิจารณญาณมากข้ึน 3.77 0.75 ดี 

รวมเฉลีย่ 3.81 0.83 ดี 

3.  การจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

3.1  ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา   

-  การศึกษาจากการสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและท า

ความเขา้ใจสามารถสรุปและก าหนดประเดน็ปัญหา 

3.73 0.65 ดี 

3.2  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา 

-   พิจารณาแยกแยะสภาพประเดน็ปัญหา  ล าดบั

ความส าคญัของปัญหาวา่ส่ิงใดเป็นสาเหตุท่ีส าคญัของปัญหา 

3.69 0.67 ดี 

3.3  ขั้นท่ี 3 สร้างทางเลือก 

-  เสนอแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อแกปั้ญหาในรูปของ

วิธีการ 

3.66 0.68 ดี 

3.4  ขั้นท่ี 4 ด าเนินการตามทางเลือก 

-  ปฏิบติัตามวธีิการท่ีไดเ้ลือกและบนัทึกผลการ

ปฏิบติังานไวเ้พื่อท าการตรวจสอบผลลพัธ์โดยค านึงถึง

วตัถุประสงค ์

3.64 0.69 ดี 

3.5  ขั้นท่ี 5 สรุปผล   
-   สังเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั โดยการ

สรุปผลการ แลว้น าเสนอดว้ยการรายงานผล 
3.59 0.73 ดี 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ ) 

รายการประเมิน   ค่าระดบั 

3.6  ขั้นท่ี 6 น าไปประยกุตใ์ช ้

-   น าผลและวิธีการท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์น าไป ประยกุต ์ใช้

จริง 

3.55 0.67 ดี 

รวมเฉลีย่ 3.73 0.65 ดี 

 
จากตารางท่ี 18  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยการเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 รายการดงัน้ี 1) ก่อนการจดัการเรียนการสอน พบว่า ความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีก่อนการจดัการเรียนการสอน  มีค่าเฉล่ีย ( = 3.77) เท่ากบั 3.77 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( = 0.71) เท่ากบั 0.71  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 2)  การจดักิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสาน พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน                   
มีค่าเฉล่ีย ( = 3.81) เท่ากบั 3.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( = 0.83) เท่ากบั 0.83  มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัดี  และ 3)  การจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  พบว่า ความคิดเห็น
ของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  มีค่าเฉล่ีย ( = 3.73) เท่ากบั 
3.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( = 0.65) เท่ากบั 0.65  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง  การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย        
การเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา วิชาการเลือกและการใช้ส่ือการเรียน                
การสอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เน่ืองจากการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการเลือก
กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบก่อนการทดลอง                    
(Pre Experimental Research) แผนการทดลองแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design                  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษาท่ีจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีจัดการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ประชากรท่ีใช้
ในการวิจัยคร้ังคือ นักศึกษาปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน  
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2553  ทั้งหมดจ านวน 22  คน    

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  1)  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  เพื่อใชใ้นการ

สอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญโดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ  ดา้นเน้ือหาท่ี

ผา่นการตรวจค่าดชันีความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั .96  และดา้น

การออกแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาท่ีผ่านการตรวจค่าดชันีความ

สอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าเท่ากบั .93  2)  แผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา ท่ีผา่นการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 และผูว้ิจยัได้

ด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อ

การเรียนการสอน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและการใชก้ารจดัการเรียนแบบผสมผสานเป็น

อยา่งดี  3)  แบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมาตรฐาน Cornell Critical Thinking Test Level Z 

(Ennis and Millman 1985) ของ ปณิตา  วรรณพิรุณ  ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา  

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประกอบดว้ยค าถามแบบปรนยั 3 ตวัเลือก จ านวน 52 ขอ้ มีค่าความเท่ียงเท่ากบั .75  4)  แบบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน  เป็นแบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้ ชนิดแบบอตันยั จ านวน 4 ขอ้ ใชส้ าหรับก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีผา่นการตรวจ

ค่าดชันีความสอดคลอ้งไดเ้ท่ากบั  .67  และผ่านการน าไปทดลองใชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเคยเรียนวิชา468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน

มาแลว้ จ านวน 23 คน แลว้จึงน าไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ       

ครอนบราค (Cronbach) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .96  5) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียน

แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาท่ีผา่นการตรวจค่าดชันีความสอดคลอ้งไดเ้ท่ากบั .97  

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ ร้อยละของคะแนนความกา้วหน้าของผลการเรียนรู้, ค่าดชันีประสิทธิผล, 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง  การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย        

การเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา วิชาการเลือกและการใช้ส่ือการเรียน                

การสอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1.  คะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีจดั                

การเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแกปั้ญหามีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน( 2 = 42.35)                 

คิดเป็นร้อยละ 81.44 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( 1 = 25.90) คิดเป็นร้อยละ 49.81 โดยมีค่า

ดชันีประสิทธิผลของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแสดงความกา้วหนา้ทางพฒันาการเรียนรู้

เพิ่มข้ึนร้อยละ 63 

  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหามีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน( 2 = 28.41) คิดเป็นร้อยละ 71.03 สูงกว่าคะแนน

เฉล่ียก่อนเรียน ( 1 = 12.00) คิดเป็นร้อยละ 30.00 โดยมีค่าดชันีประสิทธิผลของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนแสดงความกา้วหนา้ทางพฒันาการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 59 

3.  ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา   
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3.1  ก่อนการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.77 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน () เท่ากบั .71  อยูใ่นระดบัดี 

3.2 การจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.81 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน () เท่ากบั .83  อยูใ่นระดบัดี      

3.3 การจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.73 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () เท่ากบั .65 อยูใ่นระดบัดี   

กล่าวคือความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ
แกปั้ญหาอยู่ในระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยัคือนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัดี 
 
อภิปรายผล 

1. คะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาท่ีจดัการเรียน               

แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหามีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน( 2 = 42.35) คิดเป็นร้อยละ 

81.44 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( 1 = 25.90) คิดเป็นร้อยละ 49.81 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ

วิจยัท่ีก าหนดไว ้ เพราะการจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาตามท่ีผูว้ิจยัได้

ออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยการจดักิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการเรียน

แบบอีเลิร์นนิงโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนไดแ้ก่  1) ขั้นระบุปัญหา  2) 

ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  3) ขั้นสร้างทางเลือก  4) ขั้นด าเนินการตามทางเลือก  5) ขั้นสรุปผล  และ 6) 

ขั้นน าไปประยุกตใ์ช ้ ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมระหว่างผูส้อนและ

ผูเ้รียนในภาคทฤษฎีประกอบดว้ยการบรรยาย  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  แลกเปล่ียนแสดง

ความคิดเห็นร่วมกันในชั้ นเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนแบบอีเลิร์นนิง เป็นกิจกรรม

ภาคปฏิบติัโดยให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองประกอบดว้ย กิจกรรมการศึกษาคน้ควา้

และการปฏิบติังาน ผูเ้รียนไดใ้ชเ้คร่ืองมือติดต่อส่ือสารบนเครือข่ายในการเรียนรู้และระบบบริหาร

จดัการเรียนรู้ (LMS) โดยท่ีผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เป็น

การเรียนในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา  สอดคลอ้งกับ กนกพร  

ฉนัทนารุ่งภกัด์ิ (2548:95)  กล่าวว่า รูปแบบของการผสมผสานการเรียนรู้ตอ้งมีความสมดุลระหว่าง

การเรียนรู้แบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกล่าวคือ การประกอบระหว่างสองรูปแบบการ
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เรียนรู้  คือการเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบเผชิญหนา้ โดยใช ้ICT เป็นส่วนประกอบหน่ึงของการ

เรียนรู้ โดยการเรียนออนไลน์ถูกจดัให้เป็นองคป์ระกอบเพื่อส่งเสริมในการเรียนแบบเผชิญหน้า 

และการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน  การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและผูเ้รียน  การส่งผ่านความรู้  การ

ติดตามผูเ้รียนสม ่าเสมอ และการปรับตวัในการก่อสร้างความรู้ของผูเ้รียน  

จากผลการวิจยัพบว่าการแสดงความคิดเห็นรายคร้ังของนกัศึกษาส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนแบบอีเลิร์นนิง  ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนไดเ้ป็น

อย่างดีสอดคลอ้งกบั Clyde (1996) ไดก้ล่าวว่าการแสดงความเห็นในแต่ละคร้ังสนับสนุนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณเน่ืองจาก  นักศึกษาตอ้งรวบรวมขอ้มูลหลกัฐาน  ส าหรับการโตแ้ยง้  มีการ

ประเมิน  การวิจารณ์  การอ่านขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็น และสังเคราะห์ความคิดเห็นเพื่อหา

ขอ้สรุป 

 พิงค ์และ มลัลิช (Pink and Mallich 2004:101) ไดศึ้กษาแนวทางในการจดัการเรียนแบบ

ผสมผสานโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางกบัการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความสามารถของผูเ้รียน

พบวา่ ลกัษณะของการจดัการเรียนแบบผสมผสานช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนดงัต่อไปน้ี 

ความมีส่วนร่วมในหลกัของการเรียนรู้ 

แนวโนม้ความตอ้งการในการเรียนรู้ท่ีมากข้ึน 

การช่วยผูเ้รียนใหป้ระสบผลส าเร็จใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

กระตุน้การเรียนรู้การคน้พบของผูเ้รียน 

ช่วยผูส้อนใหเ้กิดการพฒันาการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 

เพิ่มความสามารถในตวับุคคลใหค้น้พบกระบวนการเรียนรู้ 

นอกจากน้ียงัพบวา่ผลจากการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาช่วยใหน้กัศึกษามี

ผลการคิดวิจารณญาณสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั เสาวลกัษณ์  รัตนชูวงศ ์(2551: 89) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ

การแสดงออกของผูท่ี้มีการคิดวิจารณญาณไวด้งัน้ี 

ความสามารถในการพิจารณาตดัสินความถูกต้องน่าเช่ือถือของขอ้มูล เลือกขอ้มูลท่ีมี

ความส าคญัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีการแสวงหาขอ้มูล 

ความสามารถในการจ าแนกไดว้่าขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ียอมรับก่อนมีการ

โตแ้ยง้หรือคาดคะเนไว ้
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ความสามารถในการตดัสินใจไดว้่าขอ้เท็จจริงใดสนับสนุน คดัคา้นหรือไม่เก่ียวขอ้งกบั

ขอ้สรุปท่ีคาดคะเนไว ้

ความสามารถในการหาขอ้สรุปจากขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ดโ้ดยอาศยัเหตุผลท่ีพอเพียง 

ซ่ึงจากลกัษณะการแสดงออกของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

ทกัษะทางการคิดวิจารณญาณตามกรอบแนวคิดของ  Norris and Ennis   ไดแ้ก่ 

การสรุปแบบนิรนยั (Infer and judge deductive conclusions)  หมายถึง  ความสามารถใน

การน าหลกัการใหญ่ไปแตกเป็นหลกัการยอ่ย โดยใชห้ลกัการเหตุผลทางตรรกศาสตร์เพื่อสรุปผลท่ี

ตามมาจากขอ้สรุปนั้นๆ ได ้

การใหค้วามหมาย  (Semantics) หมายถึง  ความสามารถในการบอกค าเหมือน หรือค าท่ีมี

ความหมายคลา้ยกนัได ้ จ  าแนกและจดักลุ่มส่ิงท่ีเหมือนกนัได ้ สามารถให้นิยามเชิงปฏิบติัการและ

ยกตวัอยา่งส่ิงท่ี “ใช่” และ “ไม่ใช่” ได ้ 

การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต (Determine credibility of 

sources and observation) หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล  

รายละเอียดของขอ้มูลโดยการ สังเกตและการแปลความหมายร่วมกบัการสังเกต  การตดัสินผลของ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเองโดยใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ได ้

การสรุปแบบอุปนยั(Infer and judge inductive conclusions) หมายถึง ความสามารถในการ

หาเหตุผลเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปโดยการยกตวัอยา่งรายละเอียดย่อยๆ ของเน้ือหาอยา่งครอบคลุมและ

เพียงพอท่ีจะสรุปและลงความเห็นจากขอ้สรุปนั้นๆ ได ้ 

การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการท านาย (Induction planning experiments and 

predict probable consequences)  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาทางเลือกท่ีสมเหตุสมผล

ท่ีสุดจากแหล่งขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมีอยู ่เพื่อน าไปสู่การสรุปค าตอบท่ีสมเหตุสมผล  

การนิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน (Definition and assumption identification)หมายถึง  

ความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อก าหนดปัญหา ท าความตกลงเก่ียวกับความหมายของค า  

ขอ้ความและก าหนดเกณฑอ์ธิบายสาเหตุและระบุขอ้สนันิษฐานจากนิยามท่ีก าหนดไวไ้ด ้  

  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหามีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน( 2 = 28.41) คิดเป็นร้อยละ71.03 สูงกว่าคะแนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



126 

เฉล่ียก่อนเรียน ( 1 = 12.00) คิดเป็นร้อยละ 30.00 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้เพราะ

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  เป็นการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และตดัสินใจแกปั้ญหาโดยยดึหลกัการ

คิดดว้ยเหตุผลจากขอ้มูลท่ีเป็นจริง มีความถูกตอ้งแม่นย  า สามารถตรวจสอบความคิดและประเมิน

ความคิดของตนเองได ้(ศนัศนีย ์ ฉตัรคุปต ์และอุษา  ชูชาติ 2544 : 31-32) ส่งผลต่อความสามารถ

ทางการคิดวิจารณญาณซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาลกัษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ตามกรอบแนวคิดของ Norris and Ennis (1989) โดยแบ่งออกเป็น 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การ

สรุปแบบนิรนยั  2) การให้ความหมาย  3) การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและการ

สังเกต  4) การสรุปแบบอุปนยั 5) การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการท านาย และ 6) การ

นิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน  ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชก้ระบวนการแกปั้ญหาในการจดั

กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงจากผลคะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณอาจกล่าวไดว้่าการสอนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหานั้นมีความสัมพนัธ์กบัการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ ถึงแมว้่าการแกปั้ญหาจะเร่ิมตน้จากปัญหาและจบลงดว้ยการแกปั้ญหาสู่การน า

ขอ้สรุปท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้ แต่กระบวนการแกปั้ญหาท่ีใชใ้นการแกปั้ญหานั้นไดผ้า่นกระบวนการ

คิดแกปั้ญหาเพื่อใหไ้ดซ่ึ้งขอ้สรุปหรือความคิดรวบยอด  แต่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการคิดท่ี

ครอบคลุมมากกว่าการคิดแก้ปัญหาเฉพาะเร่ืองและไม่จ าเป็นต้องเร่ิมท่ีปัญหา สอดคล้องกับ                  

อลัฟาโร-เลฟเร (Alfaro-Lefevre 1995: 11)  ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ

และการคิดแกปั้ญหาไวด้งัน้ี1) การแกปั้ญหาตอ้งการการคิดแบบมีวิจารณญาณ (ผูท่ี้ไม่ใช่นัก

แกปั้ญหาแบบวิจารณญาณจะไม่สนใจว่าการคิดแบบวิจารณญาณจะมีผลต่อค าตอบของปัญหา) 2) 

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีผา่นการพิจารณารับรู้อย่างดีจะไม่ท าให้เกิดการผนัแปรต่อค าตอบของ

ปัญหาท่ีได ้และ 3) การแกปั้ญหาจะใชก้ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นหลกัในการคิด ดงันั้นการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแกปั้ญหา  ดว้ยเหตุน้ีทั้งสองวิธีจึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้ง

ใช้ร่วมกันไม่ใช่แยกกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า การคิดอย่างมี

วิจารณญาณมีลกัษณะรวมถึงลกัษณะของการคิดแกปั้ญหา (Strieb 1992) ซ่ึงมีความหมายสอดคลอ้ง

กับ Millman (1992) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์อย่างมากต่อ

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



127 

เพื่อใหเ้ห็นชดัเจนว่าการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหามีความสัมพนัธ์
กบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร ในการอภิปรายผลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไวด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1  ขั้นระบุปัญหา  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการเรียนในชั้นเรียน  
หลงัจากการเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือกรณีศึกษาแลว้ โดยนกัศึกษาจะท าความเขา้ใจปัญหาบอก
รายละเอียดพื้นฐานของปัญหาท่ีพบแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดา้นการ
นิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน (Definition and assumption identification) เป็นความสามารถใน
การใช้เหตุผลเพื่อก าหนดปัญหา ท าความเขา้ใจและยอมรับเก่ียวกบัอย่างมีความหมาย สามารถ
อธิบายสาเหตุและระบุขอ้สันนิษฐานจากนิยามท่ีก าหนดไวไ้ดแ้ลว้จึงจดัท าแผนท่ีความคิด 

ขั้นท่ี 2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนภายหลงัจากท่ีไดรั้บ
การเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือกรณีศึกษาโดยนักศึกษาท าการพิจารณาแยกแยะสภาพประเด็น
ปัญหา  เพื่อหาเหตุผลเกิดการเช่ือมโยงการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาแลว้ท า
การวิเคราะห์ประสบการณ์มาสู่การสร้างความคิดรวบยอด แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณดา้นการสรุปแบบอุปนยั(Infer and judge inductive conclusions) เป็นความสามารถใน
การหาเหตุผลเพื่อหาขอ้สรุปจากใหญ่ๆ ไปหาขอ้สรุปย่อยๆได้และความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณดา้นการสรุปแบบนิรนยั (Infer and judge deductive conclusions) เป็นความสามารถใน
การน าหลกัการใหญ่ไปแตกเป็นหลกัการยอ่ยๆ ได ้โดยสังเกตจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน
และแสดงความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัผา่นกระดานสนทนา 

ขั้นท่ี 3  ขั้นสร้างทางเลือก  เสนอแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อแกปั้ญหาในรูปของวิธีการโดย
การศึกษา คน้หวา้เพิ่มเติม จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต แลว้ท า
การแปลความหมายแสดงถึงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดา้นการพิจารณาความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต (Determine credibility of sources and observation) เป็น
ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล  รายละเอียดของขอ้มูลแลว้ท าการ
แปลความหมายร่วมกบัการสงัเกต และความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดา้นการใหค้วามหมาย  
(Semantics) เป็นความสามารถในการจ าแนก  จดักลุ่ม ให้ค  านิยามเชิงปฏิบติัการและยกตวัอยา่งได ้ 
หลงัจากนั้นจึงท าการพิจารณาทางเลือกจากขอ้มูลพื้นฐาน พิจารณาว่าอะไรจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนและ
ชัง่น ้ าหนกัระหวา่งดีและไม่ดี  หรือผลดีและผลเสียก่อนการตดัสินใจ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก  ผูเ้รียนท าการสร้างช้ินงานจากการศึกษาคน้ควา้ และ
จากการแนะน าให้ค  าปรึกษาแก่ผูเ้รียน  การระดมสมองในการท ากิจกรรมกลุ่ม  การอภิปราย  การ
แสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนและผ่านทางกระดานสนทนา ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสต่อ
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ยอดทางความรู้และประสบการณ์ทางการเรียนรู้เพื่อสะทอ้นความคิด   ความเขา้ใจ  ความซาบซ้ึง
และความถนัด และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อน ามาซ่ึงองคค์วามรู้ท่ีมีความหมายของ            
แต่ละบุคคล (Morris and Mc Carthy 1990) แลว้ท าการก าหนดแนวทางท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา  โดย
เลือกเกณฑ์หรือก าหนดทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียวได ้ แลว้ท าการทบทวนทางเลือกอย่างมี
เหตุผล เป็นความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดา้นการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล
และการสังเกต (Determine credibility of sources and observation) ในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งข้อมูล  รายละเอียดของข้อมูลแล้วท าการแปลความหมายร่วมกับการสังเกต  
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดา้นการสรุปแบบอุปนัย(Infer and judge inductive 
conclusions) เป็นความสามารถในการหาเหตุผลเพื่อหาขอ้สรุปจากใหญ่ๆ ไปหาขอ้สรุปย่อยๆได้
และความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดา้นการสรุปแบบนิรนยั (Infer and judge deductive 
conclusions) เป็นความสามารถในการน าหลกัการใหญ่ไปแตกเป็นหลกัการยอ่ยๆ ได ้

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปผล  ผูเ้รียนท าการสรุปผลจากการเรียนรู้หลกัการ แนวคิดจากกระบวนการ
ศึกษาสถานการณ์ปัญหาหรือกรณีศึกษา  การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม  การอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน
หรือจากกระดานสนทนา  ซ่ึงเป็นผลจากการจดัการเรียนแบบผสมผสานท่ีมุ่งเนน้การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนดว้ยการสร้างส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในการเรียนรู้  วิธีการสอนของผูส้อน  
รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ส่ือการเรียนการสอน  ช่องทางการส่ือสาร  และรูปแบบปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน  ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัเน้ือหา  ผูเ้รียนกบับริบทในการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายซ่ึงตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล (กนกพร ฉนัทนารุ่งภกัด์ิ 2548: 76) ช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดา้นการสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการ
ท านาย (Induction planning experiments and predict probable consequences)  ในการพิจารณา
ทางเลือกท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุดจากแหล่งขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมีอยู่ เพื่อน าไปสู่การสรุปค าตอบท่ี
สมเหตุสมผล  ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดา้นการสรุปแบบอุปนยั (Infer and judge 
inductive conclusions) เป็นความสามารถในการหาเหตุผลเพื่อหาขอ้สรุปจากใหญ่ๆ ไปหาขอ้สรุป
ย่อยๆไดแ้ละความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดา้นการสรุปแบบนิรนยั (Infer and judge 
deductive conclusions) เป็นความสามารถในการน าหลกัการใหญ่ไปแตกเป็นหลกัการยอ่ยๆ ได ้

ขั้นท่ี 6   ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้  ผูเ้รียนน าผลท่ีไดจ้ากการสรุปและวิธีการต่างๆ ท่ีไดจ้าก
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสังเคราะห์แลว้น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ แลว้น าเสนอ
ออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การน าเสนอผลงานในเร่ืองต่างๆ  การน าเสนอแผนผงัความคิด  การ
น าเสนอโครงการสู่การท าวิจยัในขั้นต่อไป ซ่ึงผูส้อนสามารท าการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนตามสภาพจริง แสดงถึงความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนครบทั้ง 6 ดา้น
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ไดแ้ก่ 1) ดา้นการสรุปแบบนิรนยั  2) ดา้นการใหค้วามหมาย  3) ดา้นการพิจารณาความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต 4) ดา้นการสรุปแบบอุปนยั 5) ดา้นการสรุปโดยการทดสอบ
สมมติฐานและการท านาย และ 6) ดา้นการนิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน   

 
3.  ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา   

3.1 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีก่อนการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย การ
ปฐมนิเทศ  การช้ีแจงรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการสมคัรลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ LMS ใน
รายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน การช้ีแจงเก่ียวกบัการวดัความสามารถทางการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ โดยมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี ( = 3.77,  = .71)  สอดคลอ้ง
กบั Gabriele (2005) ไดก้ล่าวว่า ปัจจุบนัน้ีคนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศไดง่้าย 
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับผูค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ การเรียนจะให้อะไรมากกว่าการมี
ปฏิสมัพนัธ์และการท างานร่วมกนั ในขั้นแรกจะแจง้ใหผู้เ้รียนไดท้ราบและเขา้ใจถึงความส าคญัของ
การน าอินเทอร์เน็ตมาใช ้รวมถึงแผนการเรียน  ขอบเขตของเน้ือหา  พฤติกรรมท่ีคาดหวงั  และการ
ใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการเรียน 

3.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 
ประกอบดว้ย  รูปแบบการน าเสนอเน้ือหา  หลกัการและทฤษฎี  กิจกรรมการระดมสมอง ช่องทางท่ี
ใช้ในการติดต่อส่ือสารร่วมกันระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียนและผูเ้รียนกับผูเ้รียน การศึกษาเน้ือหา
เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีอาจารย์น าเสนอไปแลว้  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบติัได้มากข้ึน 
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดน้ าเสนอผลงานและแสดงความคิดเห็นร่วมกนัมากข้ึนนกัศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากข้ึน นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหาภาคทฤษฎีมากข้ึนนกัศึกษามีความเขา้ใจ
ในเน้ือหาภาคปฏิบติัมากข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี ( = 3.81,  = .83) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษางานวิจยัท่ีพบว่า การเรียนแบบผสมผสานนั้นสามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงในองคค์วามรู้ท่ีเรียนไดม้ากกว่าการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว  โดยผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัและฝึกทบทวนความรู้ในเน้ือหาน าไปใช้ในการ
แกปั้ญหาในการเรียนไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งอิสระ  ซ่ึงการเรียนแบบน้ีสามารถพฒันา
ทกัษะการแกปั้ญหาของผูเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง (Johnson, McHugo and Hall 2006) และพฒันาใหเ้กิด
การเรียนรู้ท่ีทา้ทายและตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนบุคคลของผูเ้รียน  ท าให้ผูเ้รียนพฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองไดดี้ข้ึน (กนกพร ฉนัทนารุ่งภกัด์ิ 2548: 75)   

3.3 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  
ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา (การศึกษาจากการสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและท าความเขา้ใจ
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สามารถสรุปและก าหนดประเด็นปัญหา)  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา (พิจารณาแยกแยะสภาพประเด็น
ปัญหา  ล าดบัความส าคญัของปัญหาว่าส่ิงใดเป็นสาเหตุท่ีส าคญัของปัญหา) ขั้นท่ี 3 สร้างทางเลือก 
(เสนอแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อแกปั้ญหาในรูปของวิธีการ) ขั้นท่ี 4 ด าเนินการตามทางเลือก 
(ปฏิบติัตามวิธีการท่ีได้เลือกและบนัทึกผลการปฏิบติังานไวเ้พื่อท าการตรวจสอบผลลพัธ์โดย
ค านึงถึงวตัถุประสงค)์  ขั้นท่ี 5 สรุปผล (สังเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั โดยการสรุปผลการ 
แลว้น าเสนอดว้ยการรายงานผล) และขั้นท่ี 6 น าไปประยุกตใ์ช้ (น าผลและวิธีการท่ีไดจ้ากการ
สังเคราะห์น าไปประยุกต ์ใชจ้ริง) มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () 
เท่ากบั .65 อยู่ในระดบัดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอน           
ถา้ฝึกให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์การคิดแกปั้ญหาอย่างมีหลกัการใชเ้หตุผล และเป็นระบบอยู่เสมอ
แลว้ จะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงข้ึน (Hoolowell 1977: 57) 
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

จากผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา วิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียน                

การสอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ในกรณีท่ีผูว้ิจยัไม่ไดด้ าเนินการสอนดว้ยตวัเองนั้นควรด าเนินการเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้ร่วมกนักบัอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวิชาเพื่อให้มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการออกแบบการ

เรียนการสอนระหวา่งกิจกรรมการเรียนการสอนและเน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  

2. ผูว้ิจยัและหรือผูส้อนควรท าการช้ีแจงขอ้ตกลงร่วมกนักบัผูเ้รียนเขา้ใจก่อนทุกคร้ังก่อน

การด าเนินการทดลอง และเวลาท่ีใชใ้นการเรียนหรือร่วมกิจกรรมออนไลน์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

3. ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองระหว่างผูเ้รียน

และผูส้อนโดยใชก้ารพดูคุย  การใชค้  าถามใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด  กระตุน้ความสนใจดว้ย

ส่ือการสอน  กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายและควรสร้างขอ้ค าถามท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา

และส่ือความหมายไดช้ดัเจนเพื่อดูความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนระหว่าง

การจดัการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมระหวา่งการเรียนในชั้นเรียน 

และการเรียนแบบอีเลิร์นนิงท่ีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

2.  ควรมีการศึกษาการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรูปแบบอ่ืนท่ีส่งเสริมการคิดแบบ

อ่ืน เช่น การคิดสร้างสรรค ์ การคิดแกปั้ญหา เป็นตน้ 

3. ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ

แกปั้ญหาในรายวิชาอ่ืน 
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เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

อาจารย ์ดร.สุรพล  บุญลือ  

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา รายวชิาการเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการ

สอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา  

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

อาจารย ์ดร.น ้ ามนต ์ เรืองฤทธ์ิ    

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

อาจารยส์าธิต  จนัทรวินิจ     

อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ              
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาการเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอนของนักศึกษา           

ระดับปริญญาตรี 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา  

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

อาจารย ์ดร.น ้ ามนต ์ เรืองฤทธ์ิ    

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

อาจารยส์าธิต  จนัทรวินิจ     

อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความ
คดิเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา รายวชิาการเลอืก

และการใช้ส่ือการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

รองศาสตราจารยป์ระทิน  คลา้ยนาค   

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

อาจารย ์ดร.น ้ ามนต ์ เรืองฤทธ์ิ    

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

อาจารยส์าธิต  จนัทรวินิจ      

อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 

เร่ือง การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน 

 

หัวข้อวิจัย 

การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการเรียน                 

แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา วิชา การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีเรียน
ดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

นางสาวดารารัตน์  มากมีทรัพย ์ (ผูว้ิจยั) 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท   

 ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  เพศ     ชาย    หญิง 

2.  วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

3.  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

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

4.  ประสบการณ์/ความรู้ความสามารถ/ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

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

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

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

5.  หน่วยงานท่ีสงักดั 

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

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

 

ส่วนที่ 2  ด้านเนือ้หา 

1.  ท่านคิดวา่เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัมีความเหมาะสมหรือไม่ 

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

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

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

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

2.  ท่านคิดวา่เน้ือหาเร่ืองใดบา้งของวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีควรจดัการเรียน

แบบอีเลิร์นนิง 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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3.  ท่านคิดวา่เน้ือหาเร่ืองใดบา้งของวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีควรจดัการเรียน

ในชั้นเรียน 

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

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

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

4.  ท่านคิดวา่เน้ือหาเร่ืองใดบา้งท่ีควรเนน้การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและควรออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนอยา่งไร 

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

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

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

5.  ท่านคิดวา่กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาควรเป็นอยา่งไร  

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

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

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

6.  ท่านคิดวา่กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาควรเป็นอยา่งไร  

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

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

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

7.  ท่านคิดวา่การออกแบบสถานการณ์ปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีรูปแบบอยา่งไร 

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

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

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

8.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในเน้ือหารูปแบบใดท่ีเหมาะสมกบักระบวนการกลุ่ม 

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

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

……………………………………………………………………………………………………  
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9.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในเน้ือหารูปแบบใดท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบแกปั้ญหา 

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

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

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

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

10.  ท่านคิดวา่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิของวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนควรมี 

รูปแบบอยา่งไร 

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

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

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

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

 

     ลงช่ือ ........................................................ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

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

    ต าแหน่ง ................................................... 

          .......... / ........... / .............. 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน 

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

  
หัวข้อวิจัย 

การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการเรียน                 

แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา วิชา การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาท่ีเรียน
ดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

นางสาวดารารัตน์  มากมีทรัพย ์ (ผูว้ิจยั) 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท   

 ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  เพศ     ชาย    หญิง 

2.  วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

3.  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

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

4.  ประสบการณ์/ความรู้ความสามารถ/ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

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

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

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

5.  หน่วยงานท่ีสงักดั 

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

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

ส่วนที่ 2  ด้านออกแบบ 

1.  ท่านคิดวา่รูปแบบการปฐมนิเทศควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

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

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

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

2.  ท่านคิดวา่การฝึกปฏิบติัผูเ้รียนควรมีรูปแบบอยา่งไร 

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

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

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

3.  ท่านคิดวา่การจดักลุ่มผูเ้รียนควรมีวิธีการอยา่งไร 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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4.  ท่านคิดว่าระดบัการผสมผสานท่ีเหมาะสมของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหาควรเป็นอยา่งไร 

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

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

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

5. ท่านคิดวา่รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาควรมีลกัษณะอยา่งไร 

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

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

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

6. ท่านคิดว่าการจดัล าดับเน้ือหาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหาควรเป็นอยา่งไร  

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

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

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

7. ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาควรเป็นอยา่งไร 

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

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

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

8. ท่านคิดว่ารูปแบบการเรียนแบบใดในการจดัการเรียนแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้

โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 1  ขั้นระบุปัญหา  

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

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

ขั้นท่ี 2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  

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

…………………………………………………………………………………………………..  
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ขั้นท่ี 3  ขั้นสร้างทางเลือก 

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

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

ขั้นท่ี 4  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก 

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

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

ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุปผล 

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

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

ขั้นท่ี 6  ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้

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

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

9. ท่านคิดว่าส่ือประกอบส าหรับการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหานั้นท่ี

เหมาะสมนั้นควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร  

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

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

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

10. ท่านคิดว่าการวดัและประเมินผลส าหรับการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา

เพื่อศึกษาการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเหมาะสมนั้นควรมีลกัษณะเป็น

อยา่งไร  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………..  
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

 

     ลงช่ือ ........................................................ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

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

    ต าแหน่ง ................................................... 

          .......... / ........... / .............. 
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ตารางท่ี 19  สรุปประเดน็สมัภาษณ์ดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัรายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียน          

การสอน 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
1.  ท่านคิดวา่เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัมีความ

เหมาะสมหรือไม่ 
 

-  เน้ือหาท่ีใชมี้ความเหมาะสมในการท าวิจยั เน่ืองจาก 
เน้ือหาสาระสามารถใชรู้ปแบบการสอนทั้งออนไลน์
และเผชิญหน้าชั้นเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของ
รายวิชาท่ีตอ้งตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถเลือกและใช้
ส่ือได้อย่างเหมาะสม  ซ่ึงต้องผ่านกระบวนการคิด
และการตดัสินใจ  
-   จากประสบการณ์ของผูส้อนในการสอนรายวิชา
การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนมีความเห็น
ว่า  ควรเพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกบัปรัชญาการศึกษา ใน
หวัขอ้เร่ือง แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม
การศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21  เน่ืองจากการท่ีผูเ้รียน
จะเรียนรู้เก่ียวกับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมการศึกษานั้น ผูเ้รียนจะเรียนรู้วา่อนาคตเป็น
อย่างไรนั้น จ าเป็นตอ้งรู้ปัจจุบนั  รู้อดีต ผูเ้รียนจึง
จ า เ ป็นต้อง รู้ ส่ิง ท่ีอยู่ เ บ้ืองหลังจากนักการศึกษา
เลือกใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาในทรรศนะท่ีต่างๆ กนั  
เน่ืองจากปรัชญาการศึกษานั้นอยู่เบ้ืองหลงัการวาง
แผนการจดัการเรียนการสอน และเห็นว่าควรเพิ่ม
เน้ือหาในเร่ืองของจริยธรรมในการเลือกและการใช้
ส่ือการเรียนการสอน  จากการสัมภาษณ์จึงพอสรุป
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัโดยมีหวัขอ้เน้ือหาดงัต่อไปน้ี  

1. ภาระงาน บทบาท ความส าคญัของเทคโนโลยี

และนวตักรรมการศึกษา 

2. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม

การศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



160 

ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 3.  การรับรู้  การเรียนรู้  และการส่ือความหมาย   

4.  ทฤษฎีการเรียนการสอน     
5.  การออกแบบการเรียนการสอน   
6.  การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน              

ตามแนวคิดต่างๆ    
7.  การเลือกการใชส่ื้อการสอนและจดัหาส่ือ               

การเรียนการสอน    
8.  เกณฑก์ารเลือกและการประเมินส่ือการเรียน   

การสอน    
2.  ท่านคิดวา่เน้ือหาเร่ืองใดบา้งของ

วิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียน               

การสอนท่ีควรจดัการเรียนแบบอีเลิร์นนิง 
 

-  เน้ือหาท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
ควรเป็นเน้ือหาท่ีเป็นหลกัการ ทฤษฎี  ไดแ้ก่ 

1. ภาระงาน  บทบาทและความส าคญัของ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา    

2. แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม
การศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21   

3. การรับรู้  การเรียนรู้  และการส่ือความหมาย   
4. การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนตาม

แนวคิดต่างๆ   
5. การเลือกการใชส่ื้อการสอนและจดัหาส่ือการ

เรียนการสอน    
6.  เกณฑก์ารเลือกและการประเมินส่ือการเรียน              

การสอน    
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
3.  ท่านคิดวา่เน้ือหาเร่ืองใดบา้งของ

วิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียน             

การสอนท่ีควรจดัการเรียนในชั้นเรียน 
 

-  การจดัการเรียนในชั้นเรียนนั้น ควรดูจากลกัษณะ
ของเน้ือหา โดยมีขอ้สังเกตส าหรับการจดัการเรียน          
ในชั้นเรียนควรเป็นหวัขอ้หรือเน้ือหาท่ีตอ้งลงมือ
ปฏิบติั โดยเฉพาะปฏิบติัเป็นกลุ่ม โดยใหดู้ความ
เหมาะสมวา่ควรจดัการเรียนแบบอีเลิร์นนิงหรือ
จดัการเรียนในชั้นเรียน  โดยหวัขอ้ท่ีควรจดัการเรียน
ในชั้นเรียนนั้นมีดงัต่อไปน้ี 

1. ปรัชญาทางการศึกษา (ในหวัขอ้ แนวโนม้การใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 
21) 

2. ทฤษฎีการเรียนการสอน  
3. การออกแบบการเรียนการสอน   

 4.  ท่านคิดวา่เน้ือหาเร่ืองใดบา้งท่ีควรเนน้

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและควร

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

อยา่งไร 

-  จากเน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ 
หวัขอ้ต่อไปน้ีผูว้ิจยัควรเนน้การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

1.  แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม
การศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21    

2.  การรับรู้  การเรียนรู้  และการส่ือความหมาย   
3.  ทฤษฎีการเรียนการสอน    
4.  การออกแบบการเรียนการสอน   
5.  การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนตาม

แนวคิดต่างๆ    
6.  การเลือกการใชส่ื้อการสอนและจดัหาส่ือการ

เรียนการสอน    
7.  เกณฑก์ารเลือกและการประเมินส่ือการเรียนการ

สอน    
 -  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนควร

ด าเนินการตามกระบวนการท่ีส่งผลใหเ้กิดการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
5.  ท่านคิดวา่กิจกรรมการเรียนการสอน

แบบอีเลิร์นนิงท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาควร

เป็นอยา่งไร  
 

- กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบั
เน้ือหาควรมีลักษณะดังน้ี อาจารย์ผู ้สอนประจ า
รายวิชา  เป็นในลกัษณะของคลิปวิดีโอสั้น ๆ ในการ
น าเขา้สู่บทเรียน 
-  น า เ สนอ โด ย ใ ช้  โ ป ร แก รมก า รน า เ สนอ 
Presentation , PDF, Multimedia โดยมีการน าเสนอ
เร่ืองอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน 
-  การก าหนด Assignment และการอภิปราย 
-  ภาพตวัอยา่งวิดีโอประกอบ  ในวิธีการสอนแบบ
ต่างๆ เป็นส่ือประกอบการบรรยายในบทเรียน
ออนไลน ์ 
-  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนน าเสนอความคิดผ่านช่อง
ทางการส่ือสาร เช่น Web board, e-Mail, Chat, 
Website ในการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งการเรียนรู้
ภายนอก   

 6.  ท่านคิดวา่กิจกรรมการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาควรเป็น

อยา่งไร  

 

 

-  กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนควรมีลกัษณะ
ดงัน้ี คือ ควรเป็นรูปแบบการบรรยาย  การอภิปราย  
ผูส้อนควรก าหนดสถานการณ์จ าลองข้ึนภายใน  
ชั้ นเรียน มอบหมายงานให้ผูเ้ รียนแล้วก าหนดให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  ไป
ศึกษาคน้ควา้  วิเคราะห์  แลว้น าเสนอผลงาน และ
ประเมินผลงาน    

7.  ท่านคิดวา่การออกแบบสถานการณ์

ปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีรูปแบบ

อยา่งไร 

 

 

-  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัในการเรียนการสอนนั้น
ควรเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหาทั้ง 
6 ขั้นตอน ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ขั้นระบุปัญหา   
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา   
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 3. ขั้นสร้างทางเลือก    

4. ขั้นด าเนินการตามทางเลือก    

5. ขั้นสรุปผล   
6. ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้  

ดงันั้นในการก าหนดสถานการณ์ปัญหานั้นจึงข้ึนอยู่
กบัลกัษณะของเน้ือหาในแต่ละตอน 
-  การก าหนดสถานการณ์ ปัญหา  ควรก าหนด
สถานการณ์ปัญหาท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จริง หรือน า
กรณีตัวอย่างมาน าเสนอ หรือควรเป็นปัญหาของ   
ผูเ้รียนเอง  เน่ืองจากถา้ผูเ้รียนเกิดปัญหานั้นเองก็จะมี
ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแกปั้ญหา 

8.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในเน้ือหารูปแบบใด

ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการกลุ่ม 

 

- เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีเหมาะแก่การจดั
กระบวนการกลุ่ม ไดแ้ก่ 

1.  แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

การศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 

2. การออกแบบการเรียนการสอน 
3.  การเลือกการใชส่ื้อการสอนและจดัหาส่ือการ

เรียนการสอน 
4.  เกณฑก์ารเลือกและการประเมินส่ือการเรียนการ

สอน   
ดังนั้ นรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ี เหมาะสมกับ

กระบวนการกลุ่มควรมีลกัษณะดงัน้ี 
-  ให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัน าเสนอปัญหา  ตั้งปัญหา  แลว้
อภิปรายร่วมกนัใหแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั 
-  จดักิจกรรมโดยใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการกลุ่มใน
การเรียนรู้ซ่ึงสามารถใชไ้ดท้ั้งทฤษฎีและปฏิบติั   
-  เน้ือหาภาคทฤษฎี  ควรใชก้ระบวนการกลุ่ม ในการ 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
  

 

 เสาะแสวงหาความรู้ร่วมกนั  ช่วยกนัสรุป  วิเคราะห์  
และร่วมกนัน าเสนอ 
-  เน้ือหาภาคปฏิบติั  ควรให้ผูเ้รียนไดท้ างานร่วมกนั  
โดยแบ่งภาระหนา้ท่ีในการท างาน 
(กระบวนการก ลุ่มสามารถใช้ได้ทั้ งการ เ รียน                 
แบบอีเลิร์นนิงและการเรียนในชั้นเรียน) 

 9.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในเน้ือหารูปแบบ

ใดท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน

แบบแกปั้ญหา 

- เน้ือหาท่ีเหมาะส าหรับการจดัการเรียนการสอน
แบบแกปั้ญหาไดแ้ก่  การออกแบบยทุธศาสตร์การ
สอน, การเลือกและใชส่ื้อโดยใชกิ้จกรรมท่ีตอ้งใหผุ้ ้
เรียนประสบกบัเหตุการณ์ยุง่ยาก หรือใหผู้เ้รียน
ร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขมากท่ีสุดในเร่ืองของ
ส่ือการเรียนการสอนแลว้ใหผู้เ้รียนท าการวิเคราะห์  
เสนอแนะวิธีการแกปั้ญหานั้นๆ (ควรใหผู้เ้รียนเป็นผู ้
ก  าหนดปัญหาดว้ยตนเอง โดยผูส้อนคอยท าการช้ีแนะ
วา่เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร) 

10.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในเน้ือหารูปแบบ

ใดท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  

- เน้ือหาท่ีเป็นหลกัการและทฤษฎี  ควรเป็นการ
บรรยายจากผูส้อน  แลว้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้
เพิ่มเติมหรือทบทวนความรู้จากการเรียนแบบ                        
อีเลิร์นนิง  

11.  ท่านคิดวา่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ของวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียน

การสอนควรมีรูปแบบอยา่งไร 
 

-  ดา้นการวดัและประเมินผลผูว้ิจยัควรใชก้าร
ประเมินผลท่ีมีความหลากหลายโดยดูจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการเรียน  การร่วม
กิจกรรมการเรียน  เป็นตน้  การวดัและประเมินผล
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  ควรเป็นแบบ
อตันยั  เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรู้ ความเขา้ใจ 
ผา่นการคิดวิจารณญาณ  วเิคราะห์  ไตร่ตรอง แลว้
น าเสนอออกมาอาจจะก าหนดเป็นสถานการณ์แลว้
ใหผู้เ้รียนแสดงแนวคิดจากสถานการณ์ 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 - การออกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  สามารถ

ออกแบบเพื่อวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดด้ว้ย
เช่นกนั  โดยค่าน ้าหนกัข้ึนอยูก่บั  วตัถุประสงค ์และ
เน้ือหาในการจดัการเรียนการสอน 
- การวดัและประเมินผลโดยใชก้ารประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยดูจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนทั้งการเรียนแบบออนไลน์และแบบเผชิญหนา้
ในชั้นเรียน    
- การประเมินผลงานท่ีไดรั้บการมอบหมายใหท้ า
โดยดูทั้งกระบวนการและผลลพัธ์ 
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ตารางท่ี 20  สรุปประเดน็สัมภาษณ์ดา้นการออกแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ

แกปั้ญหา  

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
1.  ท่านคิดวา่รูปแบบการปฐมนิเทศควรมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร 

- ควรท าการปฐมนิเทศในชั้นเรียนเพื่อท าการช้ีแจงท า

ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการเรียนและการใช้

เคร่ืองมือต่างๆ ในการเรียนรู้ออนไลน์ ช้ีแจงขอ้ตกลง

ร่วมกนัเบ้ืองตน้ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน การแกไ้ข

ปัญหาเบ้ืองตอ้น โดยอาจจดัเป็นตารางก าหนดการ

เรียนการสอนใน Course syllabus   

2.  ท่านคิดวา่การฝึกปฏิบติัเขา้สู่แหล่ง

เรียนรู้ผูเ้รียนควรมีรูปแบบอยา่งไร 

- ควรช้ีแจงในการปฐมนิเทศก่อนการเรียนคร้ังแรก 

เช่น นกัศึกษาจะตอ้งท าการโพสตบ์นกระดานสนทนา

ตามความถ่ีท่ีก าหนดไว ้ รวมไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ดว้ย 

-  ควรท าการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน แลว้ใชก้ารเรียน

ออนไลน์เป็นตวัช่วยในการท าแบบฝึกหัด การบา้น

ต่างๆ ทบทวนสรุปความรู้ความเขา้ใจบนเวบ็ส าหรับ

การเรียนแบบอีเลิร์นนิง 

3.  ท่านคิดวา่การจดักลุ่มผูเ้รียนควรมี

วิธีการอยา่งไร 

- ไม่แนะน าให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 

เน่ืองจากจะมีปัญหาในเร่ือของการจดักลุ่มผูเ้รียนกลุ่ม

เก่งจะอยู่กบักลุ่มเก่ง ควรใชก้ารสุ่มหรือเกณฑใ์นการ

แบ่งกลุ่มผูเ้รียนในการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนโดยช้ีแจงให้

ผูเ้รียนไดรั้บทราบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ก่อนการเรียน  

-  ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเองโดยสมคัรใจ ไม่แนะน าให้

อาจารยเ์ป็นผูแ้บ่งกลุ่ม  กลุ่มท่ีแบ่งควรมีจ านวน 3-5 

คน (ควรเป็นเลขค่ี เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัการ

ตัดสินใจในการท างานกลุ่มร่วมกันของนักศึกษา) 

และนิยมคละตามความสามารถของผูเ้รียนคือ เก่ง  
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ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 ปานกลาง และอ่อน  แต่ถา้เป็น 5 คนจะใหมี้เด็กเก่ง 1 

คน ปานกลาง 3 คนและอ่อน 1 คน เพื่อเป็นการ

ช่วยกนั และความมีความหลากหลายในกลุ่มคือคละ

เพศหญิงและชายโดยในท่ีน้ีผูส้อนควรท าการแนะน า

หรือท าข้อตกลงในเบ้ืองต้นเก่ียวกับการแบ่งกลุ่ม

ผูเ้รียนก่อนการจดัการเรียนการสอน หากแบ่งโดยใช้

เกณฑห์รือวิธีการในการแบ่งกลุ่มอาจส่งผลกระทบคือ 

ผูเ้รียนอาจไม่ให้ความร่วมมือในการเรียน แต่ส าหรับ

งานวิจยัในคร้ังน้ีไม่ควรเน้นการเรียนแบบกลุ่มมาก

นกั ควรเนน้ท่ีตวัรายบุคคลเน่ืองจากวิจารณญาณเกิดท่ี

ตัวบุคคลไม่ได้เกิดจากกลุ่มผลักดันคือผูเ้รียนควร

เรียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่กระบวนการกลุ่ม 

4.  ท่านคิดว่าระดับการผสมผสานท่ี

เหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ

แกปั้ญหาควรเป็นอยา่งไร 

-  ระดับการผสมผสานท่ีเหมาะสมของการจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ

แกปั้ญหาระดบัผสมผสานควรเป็น 50:50    

-  ผสมผสานในลกัษณะใด ผสมผสานแนวนอนหรือ

แนวตั้ง ซ่ึงการเรียนแบบผสมผสานแนวตั้ง หมายถึง 

การเรียนในชั้ นเรียนและการเรียนแบบอีเลิร์นนิง

คู่ขนานกนัไปทุกสัปดาห์ กล่าวคือ จดัการเรียนในชั้น

เรียนควบคู่ไปกับการเรียนแบบอีเลิร์นนิงมกัอยู่ใน

ลกัษณะในห้องเรียนจดักิจกรรมอย่างไรในการเรียน

แบบอีเลิร์นนิงก็จัดกิจกรรมแบบนั้ นเช่นเดียวกัน

กล่าวคือเป็นกิจกรรมการเรียนท่ีมีความต่อเน่ืองกนักบั

ในการเรียนในชั้นเรียน  และการเรียนแบบผสมผสาน 
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ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 แนวนอน หมายถึง ใช้เวลาเป็นเกณฑ์ เช่น ใช้เวลา

สอน 6 ชัว่โมง ดงันั้น เรียนในชั้นเรียน 3 ชัว่โมง แลว้

อีก 3 ชัว่โมงเรียนแบบอีเลิร์นนิง กล่าวคือเป็นลกัษณะ

ของ Block course 

5. ท่านคิดว่ารูปแบบการน าเสนอเน้ือหา

ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

-  รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาควรมีลกัษณะเป็นแบบ

ประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา เอกสารการ

สอนอาจจะเป็นพวก Power point ใหเ้รียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้คือ เป็น Self paced course โดยอาจจะมี

บางอยา่งเป็น On demand คือวิดีโอการสอนท่ีครูท าไว ้ 

ใชแ้ชทรูม หรือเสียง 

-  จดัการเรียนการสอนตามขั้นกระบวนการแกปั้ญหา

ทั้ง 6 ขั้นตอนท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีโดยการเรียนใน

ชั้ นเ รียน  ควรน าเสนอเน้ือหา  แบบบรรยายน า 

น าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ 

และการเรียนแบบอีเลิร์นนิง น ากระบวนการคน้ควา้

หาค าตอบ 

6. ท่านคิดว่าการจดัล าดบัเน้ือหาในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาควรเป็น

อยา่งไร  

- ใชปั้ญหาเป็นหลกัก่อนเพื่อกระตุน้ความสนใจ แลว้

ให้อภิปรายเพื่อให้ได้แนวทางโดยท าตามขั้นตอน

กระบวนการแกปั้ญหาทั้ง 6 ขั้นตอน 

7. ท่านคิดว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย

ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาควรเป็นอยา่งไร 

- ใช้แบบประสานเวลา ในชั่วโมง แบบไม่ประสาน

เวลานอกเวลาเรียนโดยสามารถติดตามประเมินผลได ้
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ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
8. ท่านคิดว่ารูปแบบการเรียนแบบใดใน

ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น แบบผสมผส าน ท่ี

เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้

กระบวนการแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 1  ขั้นระบุปัญหา  

ขั้นท่ี 2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  

ขั้นท่ี 3  ขั้นสร้างทางเลือก 

ขั้นท่ี 4  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก 

ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุปผล 

ขั้นท่ี 6  ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้

- ขั้นการระบุปัญหาควรเป็นการเรียนในชั้ นเรียน               

ซ่ึงในการสร้างประเด็นปัญหาควรมีความชัดเจน             

ไม่ก ากวม กล่าวคือไม่ช้ีน าใหว้ิจารณญาณในทางบวก

หรือทางลบ เช่น การเปิดวิดีโอให้ดู แลว้ดูว่า การจดั

กิจกรรมในชั้ นเรียนหรือการเรียนแบบอีเลิร์นนิง

เหมาะสมกวา่กนั 

- ขั้ นการวิ เคราะห์ปัญหาควรเป็นการเรียนแบบ             

อีเลิร์นนิง โดยดูจากการเขียนและการพดูหรือร่องรอย

การแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนา เน่ืองจาก

ตอ้งใชเ้วลาในการคิดวิเคราะห์   

- ขั้ นการสร้างทางเ ลือกควรเป็นการเ รียนแบบ                

อีเลิร์นนิงในการคน้ควา้หาขอ้มูลและท าการศึกษา

ดว้ยตนเองโดยให้กรอบแนวคิด หรือเอกสารหลกัใน

การคน้ควา้ 

- ขั้นด าเนินการตามทางเลือก ควรเป็นการเรียนแบบ                

อีเลิร์นนิงและการเรียนในชั้นเรียน ส าหรับศึกษาดว้ย

ตนเอง และในส่วนของการน าเสนอในชั้นเรียน  

- ขั้นสรุปผล ควรเป็นการเรียนแบบอีเลิร์นนิงและการ

เรียนในชั้นเรียน สรุปผลและน าเสนอในชั้นเรียน 

- ขั้นการน าไปประยุกต์ใช้ ควรเป็นการเรียนในชั้น

เรียนจะมีความเหมาะสมกวา่ 

9. ท่านคิดว่าส่ือประกอบส าหรับการเรียน

แบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ

แกปั้ญหานั้นท่ีเหมาะสมนั้นควรมีลกัษณะ 

- ควรเป็นส่ือท่ีสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดเ้ป็น Self 

paced course  โดยเน้ือหาอาจจะมีทั้งขอ้ความ เสียง

ภาพ เป็นตน้ โดยส่ือจะตอ้งเบด็เสร็จในตวัของมนัเอง  
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ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
เป็นอยา่งไร โดยส่ือท่ีเหมาะสมควรจะเป็นประเภทไหนนั้นข้ึนอยู่

กบัเน้ือหาในเร่ืองนั้นๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน

เป็น PDF หรืออาจจะเป็น Power point ประกอบการ

บรรยายของอาจารย์ โดยมีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ ท่ี

เหมาะสมเป็น Chat room และ Web board ส าหรับ

การปฏิสัมพนัธ์แบบประสานเวลาและไม่ประสาน

เวลา 

10. ท่านคิดว่าการวดัและประเมินผล

ส าหรับการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อศึกษาการคิด

วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

เหมาะสมนั้นควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร  

- การวดัประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจาก

การ เข้า เ ว็บไซต์   ก ารประ เ มินการ คิดอย่ า ง มี

วิจารณญาณ  ขอ้สอบหรือแบบวดัตวัอ่ืนๆ ควรมีแบบ

วดัท่ีเป็นขอ้เขียน การประเมินผลงานของนักศึกษา    

ดูจากร่องรอยการปฏิบติังาน  เช่นดูจากร่องรอยการ

ปฏิบติังานในชั้นเรียนและการเรียนแบบอีเลิร์นนิง  

 

ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

1. ในการเลือกกลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์

นั้น อาจมีปัญหาเก่ียวกบัผูเ้รียนบางคนไม่ไดถู้กฝึกมาเพื่อการเรียนแบบออนไลน์ จึงเป็นพื้นฐานใน

การท าวิจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงซ่ึงไม่ควรมองขา้ม 

2. ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีจะมาเป็นตวัแปรแทรกซอ้น  ฉะนั้นส่ือจึงควรจะเป็นพวก PDF 

หรือ Power point ส าหรับดาวน์โหลดมาเก็บไว ้ และการก ากบัตวัเองของผูเ้รียนในการใช้

อินเทอร์เน็ต 

3. ในจดัการเรียนโดยมีการน าเสนอปัญหาให้กบัผูเ้รียนนั้นในการน าเสนอปัญหาควรให้

ผูเ้รียนไดม้องเห็นแนวทางในการหาค าตอบ  ผูส้อนจึงควรเสนอแนะแนวทางใหแ้ก่ผูเ้รียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1             รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   

เร่ือง บทบาท ความส าคญัของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา     เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง   

ภาคเรียนที ่1       ปีการศึกษา 2553      วนัพุธที ่ 2  มิถุนายน  2553 

 
สาระส าคญั 

การน าเทคโนโลยีท่ีเน้นวิธีการ ระบบ  เทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใชใ้นการจดักิจกรรม     

การเรียนการสอนเพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาและการ

เรียนการสอนตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  หมวด 9 เทคโนโลยี                     

เพื่อการศึกษา   

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บอกความส าคญัของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาร่วมสมยั  

2. อภิปรายเก่ียวกบับทบาท ความส าคญัของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายความส าคญัของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาร่วมสมยัได ้

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาได ้

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

2. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 9 เทคโนโลยกีารศึกษา 

3. บทบาทนกัเทคโนโลยกีารศึกษา 
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กจิกรรมการเรียนรู้  

1. ขั้นน า    

1.1  ปฐมนิเทศก่อนเรียน (การเรียนในชั้นเรียน) 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1. แจกเอกสารประมวลรายวิชา 468 301 การ
เลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน   
2.  ช้ีแจงประมวลรายวิชา  รูปแบบการเรียน
การสอน  ก าหนดวันและเวลาในการจัด
กิ จกรรมการ เ รี ยนการสอน   ก ารวัดผล
ประเมินผล 
3.  แจง้ท่ีอยู ่URL ในการเขา้ถึงระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้ในการเรียนแบบอีเลิร์นนิงท่ี 
http://elearning.educ.su.ac.th พร้อมทั้งแจง้การ
เขา้วิธีการสมคัรเพื่อเขา้สู่ระบบ 

1. ศึกษาประมวลรายวิชา 
2.  รับฟังค าช้ีแจงเก่ียวกับประมวลรายวิชา 
รูปแบบการเรียนการสอน  ก าหนดวนัและเวลา
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การวดัผล
ประเมินผล 
3.  จดบนัทึกท่ีอยู่ URL ในการเขา้ถึงระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ในการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
และวิธีการสมคัรเพื่อเขา้สู่ระบบ 
4.  ประเด็นซักถามขอ้สงสัยเก่ียวกับประมวล
รายวิชา 

 
 1.2  ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 468 301 

การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน  (การเรียนในชั้นเรียน) 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1. ช้ีแจงผูเ้รียนเก่ียวกบัการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเป็น
ขอ้สอบชนิดอตันยั จ านวน 4 ขอ้ 
เวลาท่ีใช้ 60  นาที  เป็นเน้ือหาท่ีเ ก่ียวกับ
รายวิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการ
เรียนการสอน   
2.  ท าการจดัเก็บรวบรวมแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน น าไปตรวจให้
คะแนนแลว้จดัเกบ็ 

1. รับฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
2.  ท าแบบทดสอบให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด
แลว้ท าการส่งใหก้บัผูส้อน 
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2. ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน    

2.1  ขั้นระบุปัญหา  (การเรียนในชั้นเรียน) 
 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1. น าสนทนาเก่ียวกบัปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมการศึกษา 

2. น าเสนอกรณีศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการใช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

3. มอบหมายภาระงานดงัต่อไปน้ี 

3.1  ภาระงานรายกลุ่ม  ช้ีแจงให้ผูเ้รียน
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3-5 คน เพื่อท าการวิเคราะห์
กรณีศึกษาเก่ียวกับปัญหาการใช้เทคโนโลยี
และนวตักรรมการศึกษาในรูปแบบแผนผงั
ความคิด (Mind mapping) แลว้ท าการส่งผล
งานในหอ้งท างานกลุ่มออนไลน์ 

3.2  ภาระงานรายบุคคล  ช้ีแจงใหผู้เ้รียนท า
การสืบคน้ และศึกษา  เก่ียวกบัปัญหาการใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษาเพิ่มเติม  
แล้วเตรียมน าเสนอในการเรียนคร้ังต่อไป 
พร้อมทั้งน าเสนอบนกระดานส่งงาน  และ
อภิปรายร่วมกนับนกระดานสนทนา 

1.  รับฟัง และร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม
การศึกษา  
2.  รับฟังและท าความเขา้ใจในภาระงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย   
3.  ซกัถามขอ้สงสัย 
4.  แบ่งกลุ่มๆ ละ 3-5 คน  
 

 
2.2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  (การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 

 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  กระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา   

1.  ศึกษาท าความเข้าใจเ ก่ียวกับกรณีศึกษา
ปัญหาการใช้ เทคโนโล ยี และนวัตกรรม
การศึกษา 
2.  ระดมสมองวิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกับ
ปัญหาการใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การศึกษา 
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 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
 3.  จดัท าแผนผงัความคิด (Mind mapping) แลว้

ส่งบน 
4 .   สื บค้น ข้อ มู ล เ ก่ี ย ว กับ ปัญห าก า ร ใ ช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
5.  น าขอ้มูลท่ีศึกษาดว้ยตนเองเสนอบนกระดาน
ส่งงาน   
6.  ร่วมอภิปรายแสดงความคิดบนกระดาน
สนทนาร่วมกบัเพื่อนอยา่งนอ้ย 3 คน 

 
3.  ขั้นสรุปผล    (การเรียนในชั้นเรียน) 

 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  อธิบายเพิ่มเติมเ ก่ียวกับบทบาทการใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาส าหรับการ
จัดการศึกษาในปัจจุบันและเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้ซักถามแล้วท าการตอบข้อซักถาม
ต่างๆ 
2.  ทบทวนเก่ียวกบัภาระงานท่ีมอบหมาย 

-  รับทราบ  ซักถาม และปฏิบติัตามภาระงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. ประมวลการสอนรายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
2. ใบกิจกรรมเร่ือง กรณีศึกษาปัญหาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
3. กระดานสนทนา 
4. ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS) 
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 การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1. อธิบายความส าคญัของ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม
การศึกษาร่วมสมยัได ้

-  การท าใบกิจกรรม  
 

- การตรวจการท าใบ
กิจกรรม  

2.  วิเคราะห์สภาพปัญหา

เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมการศึกษาได ้

-  การท าแผนผงัความคิด - การตรวจแผนผงัความคิด 

3. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น

การนิยามและการระบุขอ้

สันนิษฐาน (Definition and 

assumption identification) 

-  การท าใบกิจกรรม  
 

- การตรวจการท าใบ
กิจกรรม  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (การร่วมอภิปราย

แสดงความคิดเห็นและการส่งงานบนกระดานสนทนา ผา่นเกณฑร้์อยละ 70) 

- เกณฑก์ารตรวจแผนผงัความคิด   (ผา่น/ไม่ผา่น) 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

 

1.  รหัสวิชา      468 301 

2.  ช่ือวิชา(ภาษาไทย)    การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 

   (ภาษาองักฤษ)  (Selection and Utilization of Instructional Media) 

3.  จ านวนหน่วยกติ    3(3-0-6)  

4.  คณะศึกษาศาสตร์   ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา     

5.  ภาคการศึกษา      ตน้   

6.  ปีการศึกษา      2553 

7.  ช่ือผู้สอน      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา   

 e-mail : thapanee@su.ac.th 

 อาจารยน์ ้ ามนต ์ เรืองฤทธ์ิ  

 e-mail : rnammon@gmail.com 

 นางสาวดารารัตน์  มากมีทรัพย ์(ผูช่้วยสอน) 

 e-mail : ddm.dararat@gmail.com 

8.  ลกัษณะวชิา    วิชาบงัคบั 

9. ช่ือหลกัสูตร      ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

10. วชิาระดับ    ปริญญาตรี  

11. จ านวนช่ัวโมงทีส่อน/สัปดาห์   3 คาบ ต่อ สปัดาห์ 

12. เนือ้หารายวิชา (Course description)  

ทฤษฎี  หลกัการเรียนรู้และกระบวนการส่ือความหมายของมนุษย ์เนน้การถ่ายทอดความรู้ 

โดยอาศัยส่ือเป็นบูรณาการ เพื่อสร้างมโนทัศน์ เกณฑ์การพิจารณาเลือกส่ือและประเมิน

ประสิทธิภาพของส่ือเป็นรูปธรรม 
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13.  วตัถุประสงค์ทัว่ไปและ/หรือวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ 

1. อธิบายความส าคญัของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาร่วมสมยัและความส าคญัของ

ส่ือการเรียนการสอนได ้

2. วิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาไดอ้ยา่งมี

หลกัการ 

3. อภิปรายถึงทฤษฎี  หลกัการเรียนรู้และกระบวนการส่ือความหมายของมนุษยไ์ด ้

 4. เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ โดยใชส่ื้อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. อธิบายถึงหลกัการ เกณฑก์ารเลือก การใชแ้ละการประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียน 

การสอนได ้

 6. วิเคราะห์และสรุปหลกัเกณฑก์ารเลือกส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ ได ้

 7. อภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวโนม้ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอนได ้

 8. ด าเนินโครงการดา้นการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ได ้
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14.  ตารางก าหนดกจิกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

1 

2 มิ.ย. 53 

เนือ้หา 

บทบาท ความส าคญัของเทคโนโลยแีละนวตักรรม

การศึกษา  

 

ส่ือการเรียน 

-  ใบกิจกรรมเร่ือง กรณีศึกษาปัญหาดา้น

เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS) 

-  กระดานสนทนา  

- แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

 

กจิกรรมการเรียน 

- ช้ีแจงประมวลรายวชิา แนะน ารูปแบบการเรียน 

การสอน 

- ทดสอบความรู้พื้นฐาน (Pre test) 

 

 

กจิกรรมการเรียน 

- ศึกษากรณีศึกษาปัญหาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

การศึกษา 

- ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง /สืบคน้ 
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สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

2 

9 มิ.ย. 53 

เนือ้หา 

ปรัชญาการศึกษา/บทบาทและแนวโนม้การใช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

 

ส่ือการเรียน 

-  Power point ประกอบการบรรยายเร่ือง ปรัชญา

การศึกษา 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS) 

-  กระดานสนทนา  

- แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

 

กจิกรรมการเรียน 

- การน าเสนอท่ี 1 การศึกษาคน้ควา้บทบาทและ

แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

- อภิปรายซกัถาม/ บรรยาย 

  

 

กจิกรรมการเรียน 

- การน าเสนอผลการสืบคน้   

- อภิปรายร่วมกนับนกระดานสนทนา 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- อภิปรายร่วมกนับนกระดานสนทนา 

- น าเสนอแผนผงัความคิด 

- ทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Pre test)  
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สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

3 

16 มิ.ย. 53 

เนือ้หา 

การรับรู้ /การเรียนรู้ /การส่ือความหมาย 

ส่ือการเรียน 

-  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง การรับรู้ การเรียนรู้และ

การส่ือความหมาย 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS)  

-  กระดานสนทนา  

- แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

กจิกรรมการเรียน 

- บรรยาย/อภิปราย  

- กิจกรรมกลุ่ม   

- ประเดน็ซกัถาม  

กจิกรรมการเรียน 

- อภิปรายร่วมกนัผา่นกระดานสนทนา  

-  ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีการสร้างความรู้(รายบุคคล) 

 

4 

23 มิ.ย. 53 

เนือ้หา 

ทฤษฎีการเรียนการสอน  

 

กจิกรรมการเรียน 

-  การน าเสนอท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนการสอนและทฤษฎี

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

-  กิจกรรมกลุ่ม /อภิปราย  

 

กจิกรรมการเรียน 

- กรณีศึกษา 

- กิจกรรมกลุ่มออนไลน์  
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สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

 ส่ือการเรียน 

-  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการบรรยายเร่ือง 

ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS) - 

สถานการณ์ปัญหา 

-  กระดานสนทนา  

- แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

  

5 

30 มิ.ย. 53 

เนือ้หา 

การออกแบบการเรียนการสอน 

 

กจิกรรมการเรียน 

- การบรรยาย 

-  การอภิปราย 

  

 

กจิกรรมการเรียน 

- การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- สืบคน้แหล่งการเรียนรู้ 

-  กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ 
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สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

 ส่ือการเรียน 

-  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการบรรยายเร่ือง 

ระบบการออกแบบการเรียนการสอน 

- วิดีทศัน์ 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS)  

-  กระดานสนทนา  

- แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

 

  

6 

7 ก.ค. 53 

เนือ้หา 

การเลือก การใชส่ื้อและการจดัหาส่ือการเรียน        

การสอน 

 

กจิกรรมการเรียน 

-  การน าเสนอ  

-  การบรรยาย 

-  สถานการณ์ปัญหา 

-  กิจกรรมกลุ่ม 

 

กจิกรรมการเรียน 

-  กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ 

- การน าเสนอบนกระดานสนทนา 

- แสดงความคิดเห็นร่วมกนับนกระดานสนทนา 
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สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

 ส่ือการเรียน 

-  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการบรรยายเร่ือง 

หลกัการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS)  

-  กระดานสนทนา  

- แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

 

  

7 

14 ก.ค. 

53 

เนือ้หา 

เกณฑก์ารประเมินส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียน 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS)  

-  กระดานสนทนา  

- แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

 

กจิกรรมการเรียน 

- บรรยาย 

- ศึกษาคน้ควา้ 

    

กจิกรรมการเรียน 

-  ศึกษาดว้ยตนเอง 

- กิจกรรมกลุ่มออนไลน์   
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สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

8 

21 ก.ค. 

53 

เนือ้หา 

การวจิยัดา้นส่ือการเรียนการสอน  

ส่ือการเรียน 

-  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองวิจยัส่ือการเรียนการสอน 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS)  

-  กระดานสนทนา 

-  แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

 

กจิกรรมการเรียน 

-  บรรยาย 

-  เสนอหวัขอ้โครงการ 

กจิกรรมการเรียน 

 -  ศึกษาดว้ยตนเอง 

-   กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ 

-   สืบคน้ 

 

9 

28 ก.ค. 

53 

เนือ้หา 

การศึกษางานวิจยัดา้นส่ือการเรียน 

การสอน 

 

กจิกรรมการเรียน 

- การน าเสนองานวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน 

- อภิปราย    

 

 

กจิกรรมการเรียน 

- น าเสนองานวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน 

บนกระดานสนทนา 

- แสดงความคิดเห็นร่วมกนับนกระดานสนทนา 
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สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

 ส่ือการเรียน 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS)  

-  กระดานสนทนา  

- แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

 

 

10-11 

4 – 11 

ส.ค. 53 

ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

- 

กจิกรรมการเรียน 

- กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ 

 

12 

18 ส.ค.53 

เนือ้หา 

โครงการดา้นการเลือกและการใชส่ื้อการสอน 

 

กจิกรรมการเรียน 

- กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

- การน าเสนอความคืบหนา้คร้ังท่ี 1  

- ประเดน็ซกัถาม 

กจิกรรมการเรียน 

- 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



186 

สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

 ส่ือการเรียน 

-  ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (LMS)  

-  กระดานสนทนา  

- แหล่งสืบคน้อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

13 

25 ส.ค. 

53 

ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

- 

กจิกรรมการเรียน 

-  กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ 

 

14 

1 ก.ย. 53 

น าเสนอโครงการดา้นการเลือกและใชส่ื้อการเรียน

การสอน 

กจิกรรมการเรียน 

- การน าเสนอโครงการ 

- อภิปราย  

- ทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

กจิกรรมการเรียน 

- น าเสนอโครงการดา้นการเลือกและใชส่ื้อการเรียน

การสอนบนกระดานสนทนา 

- แสดงความคิดเห็นร่วมกนับนกระดานสนทนา 
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สัปดาห์ที่ หัวเร่ือง 
กจิกรรมการเรียน 

การเรียนในช้ันเรียน การเรียนแบบอเีลร์ินนิง 

15 

8 ก.ย. 53 

สรุปเน้ือหารายวิชา - ทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียน 

 
- 

16 

15 ก.ย. 53 

ทดสอบความรู้หลงัเรียน   - ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

 
- 
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15. วธีิจัดการเรียนการสอน 

 การเรียนแบบผสมผสาน (การเรียนแบบอีเลิร์นนิงและการเรียนในหอ้งเรียน) 
 การบรรยาย และการบรรยายเชิงอภิปราย 
 การระดมสมองและการอภิปรายกรณีศึกษา  
 การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการน าเสนอ 
 การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)  
 การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self - Study)  
 การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา (Problem Solving)  
 การเรียนรู้จากการท างาน(Work – Based Learning) 
 การเรียนรู้ท่ีเนน้การวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้(Research – Based Learning) 

16. ส่ือการสอน  

 ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint และ วีดิทศัน์  
 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ / เวบ็ไซต ์/ฐานขอ้มูล 
 ระบบบริหารการเรียนการสอน (LMS) 
 เอกสารค าสอน และเอกสารส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้ง  

17. การวัดผลการเรียน 

 1. คะแนนระหวา่งภาค 3 หวัขอ้ยอ่ย  รวม   60 %      

1.1 รายงานยอ่ยการคน้ควา้  4  หวัขอ้  ตามท่ีก าหนดในกิจกรรมการเรียนการสอน      
ก าหนดส่งรายงานภายในสปัดาห์ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอน(งานเด่ียว)            15 % 

1.2 กิจกรรมกลุ่มดา้นการเลือกและการใชส่ื้อ ในชั้นเรียน (งานกลุ่ม 3 –5  คน)  15 % 
1.3 โครงการดา้นการเลือกใชส่ื้อแต่ละประเภท   (งานกลุ่ม 3 - 5 คน)     30 % 

 2. คะแนนสอบปลายภาค     40  %   

         รวม                                  100  % 
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18.  เกณฑ์การประเมิน 

       คะแนน (ร้อยละ) เกรด 

80 ข้ึนไป A 

75 –79 B+ 

70 - 74 B 

65 – 69 C+ 

60 - 64 C 

55 - 59 D+ 

50- 54 D 

ต ่ากวา่ 50 F 

 

19.  หนังสืออ่านประกอบ  

 หนงัสือบงัคบั  
จนัทร์ฉาย เตมิยาคาร. การเลอืกใช้ส่ือทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์

 โอเดียนสโตร์ , 2533.  

ศิริพงศ ์พยอมแยม้. การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน . กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์

 โอเดียนสโตร์ , 2533.  

 หนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
สนอง อินละคร. เทคนิควธีิการและนวตักรรมที่ใช้จัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นนักเรียน 

เป็นศูนย์กลาง . กรุงเทพมหานคร : หจก. อุบลกิจออฟเซทการพิมพ,์ 2544. 

หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนัก 

 เรียนเป็นศูนย์กลาง .  กรุงเทพมหานคร  : กรมสามญัศึกษา .2542. 
Januszewski, Alan  . Educational technology : the development of a concept .Englewood,  

Colo. : Libraries Unlimited, 2001. 
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และเอกสารประกอบการสอนจากผูส้อน 

 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรือเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง   
เวบ็ไซตภ์าษาองักฤษ โดยใช ้Search Engine เช่น www.google.com  www.yahoo.com เป็นต้น  

 

Reference Databases :  

 http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml 

 http://www.sciencedirect.com/ 

 http://www.thailis.or.th/ 
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  ใบกจิกรรม  

กรณีศึกษาปัญหาด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการศึกษา 

 

 
ปัญหาการใช้เทคโนโลยใีนการจัดการเรียนการสอน 

(กรณีศึกษาการสอนวทิยาศาสตร์ในระดบัมัธยมศึกษา) 
 

จากการศึกษาสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย กระทรวงศึกษาธิการ มีขอ้สังเกตท่ีพบ
ดงัต่อไปน้ี 

1.  สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   ครู
วิทยาศาสตร์สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อสร้างส่ือการเรียนการสอนอยา่งง่ายได ้และในการจดักิจกรรมพบว่าครู
วิทยาศาสตร์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อน าเสนอเน้ือหาบทเรียน และใช้ในการ
บนัทึกผลการทดลองในบทเรียน 

2. ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พบว่า มี 
จ านวนห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู ่ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านในเวลาเดียวกนั จ านวนเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของครูและนกัเรียน จ านวนอุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ  
ด้านงบประมาณ พบวา่ งบประมาณการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ด้านการบริหารจัดการพบวา่โรงเรียนขาด
การฝึกอบรมครูแกนน าเพื่อช่วยเหลือครูคนอ่ืน  ขาดการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในการเรียนการสอนของแต่ละรายวชิา  ด้านความรู้ความเข้าใจ พบวา่ ครูวิทยาศาสตร์ในการสร้างส่ือการสอนบน
เว็บ  การใช้ส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  ปัญหาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ในการท างานของ
อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์  ด้านทักษะของครูวิทยาศาสตร์พบว่ามีปัญหาด้านการสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ด้านเจตคต ิพบวา่ ครูวทิยาศาสตร์ฯ มีเจตคติทางบวกต่อการน าเทคโนโลยสีารสนเทศฯ มา
ใชใ้นการเรียนการสอนทุกดา้น แต่ขณะเด่ียวกนัพบว่า ครูวิทยาศาสตร์ ยงัมีความวิตกกงัวลในการใช ้และขาด
ความมัน่ใจในแกปั้ญหาขณะใช ้ รวมทั้งครูวิทยาศาสตร์ฯ มีความรู้สึกลงัเล และอายท่ีจะใชค้อมพิวเตอร์ต่อหนา้
นกัเรียน ในระดบัมากเช่นกนั 

 

 จากกรณีศึกษาดงักล่าวให้นักศึกษาระบุปัญหาท่ีพบแลว้ออกแบบเป็นแผนท่ีความคิด                   

(Mind Mapping) เก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีในการ

จดัการเรียนการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2             รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   

เร่ือง แนวโน้มการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการศึกษา  

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง       ภาคเรียนที ่1      ปีการศึกษา 2553 

 
สาระส าคญั 

หลกัการ  แนวคิดปรัชญาทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อแนวโนม้ในการพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการศึกษา  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

บอกแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของนวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาไดอ้ยา่งมีหลกัการ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายแนวโนม้ในการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาได ้

2. สามารถวิเคราะห์แนวโนม้ในการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาได ้

สาระการเรียนรู้ 

1. หลกัการ แนวคิด  ความส าคญัของปรัชญาการศึกษา 
2. วิวฒันาการของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
3. แนวโนม้เทคโนโลยกีารศึกษาในอนาคต 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นน า  

1.1  ทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน (การเรียนในชั้นเรียน) 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1. ช้ีแจงผูเ้รียนเก่ียวกบัการท าแบบวดัการคิด
อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ท่ี 
http://www.panitaw.com/elearning/ 
และแจง้ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นแก่นกัศึกษา 
2.  ช้ีแจงผูเ้รียนเก่ียวกบัแบบวดัการคิดอยา่งมี 

1. รับฟังและท าการเขา้สู่ระบบท่ี 
http://www.panitaw.com/elearning/ 
2.  ท าแบบทดสอบให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด
แลว้ท าการส่งค าตอบผา่นระบบใหก้บัผูส้อน 
3.  รับทราบผลคะแนนการคิดอยา่งมี 
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1.1  ทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน (ต่อ) 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

วิจารณญาณก่อนเรียน เป็นขอ้สอบชนิดปรนยั 
3 ตวัเลือก  จ านวน 52 ขอ้  เวลาท่ีใช ้60  นาที 
เ ป็นแบบวัดการ คิดอย ่า งม ีว ิจ า รณญาณ
มาตรฐานแบบทัว่ไป  Cornell Critical 
Thinking test, Level Z (Ennis and Millman, 
1985) 
3.  ตรวจสอบ และจดัเก็บขอ้มูลผลการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณก่อนเรียนของนกัศึกษาในระบบ  
แล้วท าการแจ้งผลคะแนนการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

วิจารณญาณก่อนเรียน 

 
2. ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน     

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. สนทนา ซักถามเก่ียวกับการร่วมกิจกรรม
ออนไลน์ของนกัศึกษาจากสัปดาห์ท่ี1 ท่ีผา่นมา 
2. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนน าเสนอผลการสืบคน้
ปัญหาการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 
3. กระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายในประเด็น
ท่ีน าเสนอ 
4 .   น า เสนอกรณี ศึกษา เ ร่ื อง ปัญหาด้าน
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วัต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า                       
ตั้งประเดน็ค าถามเก่ียวกบักรณีศึกษา    
5.  เปิดโอกาสใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอแผนผงั 

1. สนทนาตอบขอ้ซกัถาม ตั้งประเด็นซักถาม
ร่วมกนั 
2. ผูเ้รียนน าเสนอผลการสืบคน้ปัญหาการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ ศึกษา เ ป็น
รายบุคคล 
3.  ผูเ้รียนและผูส้อนอภิปรายร่วมกนั 
4.  ร่วมกนัตอบค าถามท่ีผูส้อนตั้งประเด็นถาม
ค าถามเก่ียวกบักรณีศึกษา  
5.  ตวัแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนผงั
ความคิดของกลุ่ม 
6.  รับฟังขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปปรับปรุง  
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
ความคิด 
6.   ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อท าการปรับปรุง
ผลงานเพื่อน าส่งบนกระดานส่งงาน 
7.  อภิปรายร่วมกันเ ก่ียวกับกรณีศึกษา ท่ี
ยกตวัอยา่ง    
8.  บรรยายเก่ียวกบัแนวคิดปรัชญาการศึกษา 
และความส าคญัของพระราชบญัญติัการศึกษา 
พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยกีารศึกษา 

ผลงานใหถู้กตอ้ง 
7.  ผูเ้รียนและผูส้อนอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับ
กรณีศึกษา 
8.  ฟังบรรยายเก่ียวกบัแนวคิดปรัชญาการศึกษา 
และความส าคญัของพระราชบญัญติัการศึกษา 
พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยกีารศึกษา  
 

 
2.1  ขั้นสร้างทางเลือก (การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 

 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. รวบรวมแนวทางแกไ้ขจากแผนผงั

ความคิดท่ีแต่ละกลุ่มไดท้ าการเสนอทางเลือก

แลว้จดัท าเป็นแบบส ารวจทางเลือกในการ

แกปั้ญหาจากกรณีศึกษา ออนไลน ์เขา้ถึงไดท่ี้  

http://elearning.educ.su.ac.th/mod/resource/ 
view.php?inpopup=true&id=1924 
เพื่อส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัทางเลือกเพื่อ
เป็นแนวทางแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา 
2.  เก็บขอ้มูลและท าการบนัทึกผลการมี            
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเรียนแบบ 
อีเลิร์นนิง 
3. ตรวจการส่งงานบนกระดานส่งงาน 
(รายบุคคล/รายกลุ่ม) 

1.  ปรับปรุงแผนผงัความคิด แลว้ส่งบนกระดาน
ส่งงาน 
2.  เลือกท ารายการเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็น
รายบุคคลในแบบส ารวจทางเ ลือกในการ
แกปั้ญหาจากกรณีศึกษา ออนไลน์ เขา้ถึงไดท่ี้ 
http://elearning.educ.su.ac.th/mod/resource/ 
view.php?inpopup=true&id=1924  
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3. ขั้นสรุปผล (การเรียนในชั้นเรียน) 
 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

-  อภิปรายและสรุปประเด็น แนวโน้มทาง
เทคโนโลยีการศึกษาจากหลักการ แนวคิด
ปรัชญาการศึกษาและพระราชบญัญติัการศึกษา 
พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยกีารศึกษา 

-  ร่วมอภิปรายกับผู ้สอนเพื่อสรุปประเด็น 
แนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษาจากหลกัการ 
แนวคิดปรัชญาการศึกษาและพระราชบญัญัติ
การศึกษา พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยี
การศึกษา 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. Power point ประกอบการบรรยายเร่ือง ปรัชญาการศึกษา 

2. กระดานส่งงาน 

3. ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS) 

การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1. อธิบายแนวโนม้ในการพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา
ได ้

4. การอภิปราย -  การตรวจผลการอภิปราย
บนกระดานสนทนา 

2. วิเคราะห์แนวโนม้ในการพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา
ได ้

-  การท าแผนผงัความคิด - การตรวจแผนผงัความคิด 

3. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การใหค้วามหมาย (Semantics) 

-  การท าแบบส ารวจ -  การตรวจผลการท าแบบ
ส ารวจ 

4.  ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การนิยามและการระบุขอ้
สันนิษฐาน (Definition and 
assumption identification) 

5. การอภิปราย -  การตรวจผลการอภิปราย
บนกระดานสนทนา 
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เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (การร่วมอภิปราย

แสดงความคิดเห็น การท าแบบส ารวจ  และการส่งงานบนกระดานสนทนา ผา่นเกณฑร้์อยละ 70) 

- เกณฑก์ารตรวจแผนผงัความคิด   (ผา่น/ไม่ผา่น) 
-  เกณฑก์ารประเมินขอ้ความตามกรอบแนวคิดของ Norris and Ennis (1989) 
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(เขา้ถึงไดท่ี้ http://elearning.educ.su.ac.th/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1924) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3             รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   
เร่ือง การรับรู้  การเรียนรู้  และการส่ือความหมาย 
เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง       ภาคเรียนที ่1      ปีการศึกษา 2553 

 

สาระส าคญั 

หลกัการ แนวคิดการรับรู้  การเรียนรู้ ความหมายของการส่ือความหมาย  องค์ประกอบ  
รูปแบบ  ประเภทของการส่ือความหมาย  การน าหลกัการการรับรู้ การเรียนรู้และการส่ือความหมาย
ไปประยกุตใ์ช ้ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บอกแนวคิดท่ีไดจ้ากหลกัการการรับรู้  การเรียนรู้ และกระบวนการส่ือความหมายได ้

2. อภิปรายเก่ียวกบัทฤษฎี หลกัการรับรู้  การเรียนรู้และกระบวนการส่ือความหมายได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ได ้ 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถบอกแนวคิดการรับรู้และการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น

กระบวนการส่ือความหมายได ้ 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการรับรู้  การเรียนรู้และ

กระบวนการส่ือความหมายได ้

สาระการเรียนรู้ 

1. การรับรู้ 
1.1 ความหมายของการรับรู้ 
1.2  กระบวนการรับรู้ 
1.3  อิทธิพลของส่ิงเร้าท่ีมีต่อการรับรู้ 

2. การเรียนรู้   
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
2.2 กระบวนการเรียนรู้ 
2.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ 
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3. การส่ือความหมาย 
3.1  ความหมายของการส่ือสาร 

3.2  กระบวนการส่ือความหมาย 

3.3  วิธีการส่ือสาร 

3.4  รูปแบบของการส่ือความหมาย 

3.5  ประเภทของการส่ือความหมาย 
 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นน า (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. ทบทวนความรู้และขอ้สรุปท่ีไดเ้ก่ียวกบั         
การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
2.  เกร่ินน าเขา้สู่บทเรียนพูดคุยซกัถามผูเ้รียน
เก่ียวกับการรับและการเรียนรู้เหมือนหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร 
3.  บรรยายเก่ียวกบัการรับรู้  การเรียนรู้ และ
การส่ือความหมาย  พร้อมทั้งน าเสนอเก่ียวกบั
ตวัอยา่งภาพประกอบท่ีแสดงถึงการรับรู้  
4.  น าเสนอกรณีศึกษาเป็นวิดีทศัน์ส่ือโฆษณา
เก่ียวกบัการรับรู้และการส่ือความหมายพูดคุย
ซักถามผูเ้รียนเก่ียวกับวิดีทศัน์ท่ีน าเสนอเป็น
ตัวอย่างมีรูปแบบเหมือนหรือแตกต่างกัน
อยา่งไร 
5.  ให้ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัวีดิทศัน์ท่ี
น า เสนอ มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อยา่งไร 
 
 
 

 1.  ร่วมกนัทบทวนความรู้และขอ้สรุปเก่ียวกบั         
การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
2.  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น/ตอบค าถาม
เ ก่ียวกับการรับและการเรียนรู้ เหมือนหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร 
3.  ดูภาพประกอบพร้อมทั้งร่วมกนัตอบค าถาม
จากภาพประกอบท่ีสามารถรรับรู้ไดว้่าเป็นภาพ
อะไร 
4.   รับฟังและดูวิดีทัศน์พร้อมทั้ งตอบค าถาม
หลงัจากการดูวิดีทศัน์ท่ีน าเสนอเป็นกรณีศึกษา 
5. อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
6.  มอบหมายให้ผูเ้รียนร่วมกันตั้ งกระทู้บน
กระดานสนทนาเป็นรายบุคคล จากกรณีศึกษา
เก่ียวกบัการรับรู้และการส่ือความหมาย  

6.  ผูเ้รียนแต่ละคนตั้งกระทูบ้นกระดานสนทนา
จากกรณีศึกษาเก่ียวกับการรับรู้และการส่ือ
ความหมาย 

 

2. ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
2.1  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา(การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 

 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
-  รวบรวมกระทู ้บนกระดานสนทนาจาก
กรณี ศึกษาเ ก่ียวกับการ รับ รู้และการ ส่ือ
ความหมาย 
-  ตรวจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์
ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

-  ตั้ งกระทูบ้นกระดานสนทนาพร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นท่ีมี ต่อวิ ดีทัศน์ ท่ีได้ศึกษาเ ป็น
กรณีศึกษา 

 
3. ขั้นสรุปผล (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
-  อภิปราย และสรุปเก่ียวกับการรับรู้  การ
เรียนรู้ และการส่ือความหมาย 

-  ร่วมอภิปรายและรับฟังสรุปเก่ียวกบัการรับรู้  
การเรียนรู้ และการส่ือความหมาย 
-  จดบนัทึกความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. Power point ประกอบการบรรยายเร่ือง  การรับรู้  การเรียนรู้และการส่ือความหมาย   
2. กรณีศึกษา : วีดิทศัน์ส่ือโฆษณา 
3. กระดานสนทนา 
4. ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS)  
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การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้
และการเรียนรู้ได ้

-  นกัศึกษาตั้งกระทูแ้ละ
แสดงความคิดเห็นบน
กระดานสนทนา 

- การตรวจกระทูบ้น
กระดานสนทนา 

2. บอกแนวคิดการรับรู้และการ
เรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
กระบวนการส่ือความหมายได ้

-  นกัศึกษาแสดงความ
คิดเห็นบนกระดานสนทนา 

-  การตรวจการแสดงความ
คิดเห็นบนกระดานสนทนา 

3. การอภิปรายเก่ียวกบัหลกัการ
รับรู้  การเรียนรู้และกระบวนการส่ือ
ความหมายได ้

-  นกัศึกษาแสดงความ
คิดเห็นร่วมกนัอยา่งนอ้ย         
3 คน   

-  การตรวจการแสดงความ
คิดเห็นบนกระดานสนทนา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารตรวจการตอบกระทูส้นทนา  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ

ส่งงานลงบนกระดานสนทนา ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 

- เกณฑก์ารประเมินขอ้ความตามกรอบแนวคิดของ Norris and Ennis (1989) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4             รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   
เร่ือง ทฤษฎกีารเรียนการสอน 
เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง       ภาคเรียนที ่1      ปีการศึกษา 2553 

 

สาระส าคญั 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการสอนโดยการสร้างองคค์วามรู้ น าแนวคิดท่ีสรุปได้
จากหลกัการและทฤษฎีน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บอกแนวคิดท่ีไดจ้ากหลกัการทฤษฎีการเรียนการสอนแบบสร้างองคค์วามรู้  

2. อภิปรายถึงทฤษฎีการเรียนการสอนแบบสร้างองคค์วามรู้ได ้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีการเรียนการสอนโดยเนน้การสร้างองคค์วามรู้  

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์พร้อมทั้งสรุปแนวคิดท่ีไดจ้ากทฤษฎีการเรียนการ

สอนโดยเนน้การสร้างองคค์วามรู้  

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ทฤษฎีการเรียนการสอน 
2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

กจิกรรมการเรียนรู้   

1. ขั้นน า (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. ทบทวนและเช่ือมโยงความรู้จากการเรียน
เ ร่ื อ ง ก า ร รั บ รู้   ก า ร เ รี ยน รู้ แ ละก า ร ส่ื อ
ความหมาย  เขา้สู่เร่ืองทฤษฎีการเรียนการสอน 
 

1.  ร่วมกนัทบทวนความรู้เก่ียวกบัการเรียนเร่ือง
การรับรู้  การเรียนรู้และการส่ือ 
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
2.  ซักถามผู ้เ รียนเก่ียวกับทฤษฎีการเรียน             
การสอน  แล้ว ช่วยกันยกตัวอย่างทฤษฎี              
การเรียนการสอนร่วมกนัในชั้นเรียน แลว้ให้
ผูเ้รียนท าการสืบคน้ทฤษฎีการเรียนการสอน
ส่งบนกระดานส่งงาน 
 

2. ตอบค าถามแล้วช่วยกันยกตัวอย่างทฤษฎี              
การเรียนการสอน  รับทราบเก่ียวกบัภาระงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายรายบุคคล 
 
 
 

2. ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  (การเรียนในชั้นเรียน/การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1.  ให้ผูเ้รียนดูวิดีทศัน์เก่ียวกบัทฤษฎีการเรียน
การสอนประกอบการเรียนรู้ 
2.  ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัในชั้น
เรียนเก่ียวกบัวิธีสอนท่ีไดจ้ากการดูวิดีทศัน์ 
3.  ตรวจการส่งงานวิธีสอนบนกระดานส่งงาน 
 
4.  ให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมกลุ่มออนไลน์โดย
ดาวน์โหลดใบกิจกรรม แลว้ส่งในห้องท างาน
กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ 

1. ชมวิดีทศัน์เก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนการสอน 
 
2.  อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
 
3.    สืบคน้ทฤษฎีการเรียนการสอน แลว้ส่งงาน
วิธีสอนบนกระดานส่งงาน 
4.  ดาวน์โหลดใบกิจกรรมแลว้ท ากิจกรรมกลุ่ม
ออนไลน์เสร็จแล้วจึงส่งงานในห้องท างาน
กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ 

3. ขั้นสรุป  (การเรียนในชั้นเรียน) 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1.  ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 – 5 คนระดม
สมองเพื่อร่วมกันระบุสภาพปัญหาเก่ียวกับ
การศึกษาไทยในปัจจุบนั  
2.  ตรวจงานภายในชั้ นเรียนเก่ียวกับสภาพ
ปัญหาเก่ียวกบัการศึกษาไทยในปัจจุบนั  

1.  แบ่งกลุ่ม 3 – 5 คนระดมสมองร่วมกนัภายใน
กลุ่มเพื่อระบุสภาพปัญหาเก่ียวกบัการศึกษาไทย
ในปัจจุบนั  
2.  ส่งงานภายในชั้นเรียน 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



204 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. โปรแกรมน าเสนอเน้ือหาประกอบการบรรยาย (Power point) เร่ือง “ทฤษฎีการสร้าง
องคค์วามรู้ (Construction Theory) 

2. วิดีทศัน์เร่ือง Love of Learning 
3. ใบกิจกรรม 
4. ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS)  
5. กระดานสนทนา 
6. แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1. เพื่อให้นกัศึกษาสามารถอธิบาย
ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยเน้น
การสร้างองคค์วามรู้  

- การซกัถาม 
  
 

- ประเดน็ค าถาม 
  
 

2.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ
วิเคราะห์พร้อมทั้งสรุปแนวคิดท่ีได้
จากทฤษฎีการเรียนการสอนโดย
เนน้การสร้างองคค์วามรู้  

-  นกัศึกษาท าใบกิจกรรม 
 

-  การตรวจใบกิจกรรมบน
กระดานส่งงาน  
 

3. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้นการ

นิยามและการระบุขอ้สันนิษฐาน 

(Definition and assumption 

identification) 

-  นกัศึกษาท าใบกิจกรรม 
 

-  การตรวจใบกิจกรรมบน
กระดานส่งงาน  
 

 

เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารตรวจการตอบกระทูส้นทนา  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ

ส่งงานลงบนกระดานสนทนา ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5            รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   
เร่ือง การออกแบบการเรียนการสอน 
เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง       ภาคเรียนที ่1      ปีการศึกษา 2553 

 

สาระส าคญั 

การน าแนวคิด หลักการ ขั้นตอนกระบวนการ วิธีการระบบมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อใหก้ารสอนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด โดยอาศยัระบบท่ีมีขั้นตอนใน
การพฒันาใหมี้คุณภาพดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บอกหลกัการและวิธีการออกแบบการเรียนการสอนได ้

2. อภิปรายเก่ียวกบัหลกัการออกแบบการเรียนการสอนได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1. เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายหลกัการในการออกแบบการเรียนการสอนได ้

2. เพื่อใหน้กัศึกษาวิเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนได ้ 

สาระการเรียนรู้ 

1. ระบบการเรียนการสอน 
1.1   ความหมายของระบบ 
1.2 องคป์ระกอบของระบบ 

2. การออกแบบการเรียนการสอน 
2.1 ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน 
2.2 แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นน า (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท า             
ใบกิจกรรมหนา้ชั้นเรียน 
2. ผูส้อนและผูเ้รียนท าการอภิปรายร่วมกนัใน
ชั้นเรียน 

1.  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท าใบกิจกรรมหนา้
ชั้นเรียน 
2.  อภิปรายร่วมกนั 

2. ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน (การเรียนในชั้นเรียน/การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  ตรวจการน า เสนอหัวข้อบนกระดาน
สนทนา 
 
 
 

1.  สืบคน้  ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
2.   น าเสนอหัวขอ้เร่ือง/แนวคิดทฤษฎีหลกัการ
เลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนก่อนแลว้
จึงน าเสนอแนวคิดทฤษฎีหลกัการเลือกและการ
ใชส่ื้อการเรียนการสอนในรูปแบบ Power point 
3. ส่งไฟล ์Power point บนกระดานสนทนา  

3. ขั้นสรุป (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. ผูส้อนบรรยายในหัวขอ้เร่ืองการออกแบบ
การเรียนการสอน 
2.  มอบหมายให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
แนวคิดทฤษฎีหลกัการเลือกและการใชส่ื้อการ
เ รียนการสอน  แล้วให้แต่ละกลุ่มเตรียม
น าเสนอในรูปแบบ Power point  แต่ให้
น าเสนอแนวคิดทฤษฎีหลกัการเลือกและการ
ใชส่ื้อการเรียนการสอนบนกระดานสนทนา 

1. รับฟังบรรยาย  จดบนัทึก 
 
2.  รับทราบภาระงานกลุ่ม 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. โปรแกรมน าเสนอเน้ือหาประกอบการบรรยาย (Power point) เร่ือง “การออกแบบการ
เรียนการสอน”   

2. ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS)  
3. แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1.  อธิบายหลกัการในการออกแบบ
การเรียนการสอนได ้

-  นกัศึกษาน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 

-  การตรวจการน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 

2.  วิเคราะห์และยกตวัอยา่ง
ประกอบการออกแบบการเรียนการ
สอนได ้ 

-  นกัศึกษาท าแผนผงั
ความคิด 
 

-  การตรวจแผนผงัความคิด 
 

3. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้นการ
ใหค้วามหมาย (Semantics) 

-  นกัศึกษาน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 

-  การตรวจการน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 

4. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้นการ
สรุปแบบอุปนยั (Infer and judge 
inductive conclusions) 

-  นกัศึกษาท าแผนผงั
ความคิด 
 

-  การตรวจแผนผงัความคิด 
 

เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารตรวจการตอบกระทูส้นทนา  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ

ส่งงานลงบนกระดานสนทนา ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 

-  เกณฑก์ารตรวจแผนผงัความคิด (Mind mapping) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6            รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   
เร่ือง การเลอืก การใช้ส่ือการสอนและการจัดหาส่ือการเรียนการสอน 

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง       ภาคเรียนที ่1      ปีการศึกษา 2553 

สาระส าคญั 

หลกัการในการเลือกส่ือการเรียนการสอน  องคป์ระกอบของการเลือกส่ือการเรียนการสอน

และระบบการเลือกการใช้ส่ือการเรียนการสอน  ความสัมพนัธ์ของการเลือกประเภทของส่ือ  

คุณสมบติัเฉพาะของส่ือและจุดประสงคข์องการเรียนการสอน  วิธีการจดัหา  เลือกใชส่ื้อการเรียน

การสอนไดอ้ยา่งมีจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บอกหลกัการเลือกการใชแ้ละการจดัหาส่ือการเรียน การสอนได ้

 2. บอกหลกัการในการน าเสนอส่ือการเรียนการสอนได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายหลกัการเลือก  การใชแ้ละการจดัหาส่ือการเรียนการ

สอนได ้ 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์หลกัในการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนได ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสรุปหลกัการเลือก  การใช ้และการจดัหาส่ือการเรียนการสอน

ได ้ 

สาระการเรียนรู้ 

1. หลกัการใชส่ื้อการเรียนรู้ 
2. หลกัการพิจารณาการเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ 
3. แบบจ าลองการเลือกและการใชส่ื้อ (ASSURE MODEL) 
4. จริยธรรมในการเลือก  การใช ้และการจดัหาส่ือการเรียนการสอน   
5. วิธีการจดัหาส่ือการเรียนรู้ 
6. หลกัการออกแบบส่ือการเรียนรู้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นน า (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
-  ผูส้อนพูดคุย ซกัถาม ทบทวนความรู้จาก
เน้ือหาเร่ืองการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เขา้สู่เร่ืองหลกัการเลือก  การใชแ้ละการจดัหา
ส่ือการเรียนการสอน 

-  รับฟัง  ตอบค าถาม 
 
 
  

 
2. ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน (การเรียนในชั้นเรียน/การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  บรรยายโดยใชส่ื้อ Power point เร่ือง
หลกัการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
2. ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-5 คน เพื่อปฏิบติั
กิจกรรมกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง
ร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่มจากการเรียนรู้
ในเร่ืองการออกแบบการเรียนการสอน  และ
เร่ืองหลกัการเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน โดย
ให้ผูเ้รียนสร้างบริบทเพื่อใช้เป็นสถานการณ์
ปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน    

1. รับฟังและจดบนัทึก 
2.  แบ่งกลุ่มๆ ละ 3-5 คนระดมสมองร่วมกนั
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มสร้างบริบทเพื่อใช้เป็น
สถานการณ์ปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน    

 
2.1  ขั้นระบุปัญหา    

 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
-  ตรวจความคืบหน้าของการท างานในชั้ น
เรียน พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในการท างาน 

-  ระบุปัญหาท่ีไดจ้ากสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้าง
ข้ึนร่วมกบัสมาชิกในกลุ่ม 

 

2.2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 
 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

-  ตรวจความคืบหน้าของการท างานในชั้ น
เรียน พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในการท างาน 

-  ระดมสมองร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อท าการ 
วิเคราะห์หาสาเหตุจากสถานการณ์ปัญหา 
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2.3  ขั้นสร้างทางเลือก 
 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

-  ตรวจงานบนกระดานส่งงาน 1.  ระดมสมองร่วมกนัภายในกลุ่มเพื่อท าการ หา
วิธีการแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหา 
2.  สืบคน้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
3.  ส รุ ปท า ง เ ลื อกส า ห รับแก้ ปัญห า จ า ก
สถานการณ์ปัญหาการเรียนการสอนท่ีก าหนด
โดยใชห้ลกัการเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน 
4. ส่งงานบนกระดานส่งงาน 

 

3. ขั้นสรุป (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัแนวคิด  หลกัการ
เลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน   
2.  ตรวจความคืบหน้าของการท างานในชั้น
เรียน 

1.  ร่วมกนัอภิปรายและสรุปแนวคิด  หลกัการ
เลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน   
2.  ส่งความคืบหนา้ของการท างานในชั้นเรียน   

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. โปรแกรมน าเสนอเน้ือหาประกอบการบรรยาย (Power point) เร่ือง “หลกัการเลือกและ
การใชส่ื้อการเรียนการสอน”   

2. ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS)  
3. กระดานสนทนา 
4. แหล่งการเรียนรู้ 
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การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1. อธิบายหลกัการเลือก  การใช้
และการจดัหาส่ือการเรียนการ
สอนได ้

- การน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา 

- การตรวจการน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา   

2. วิเคราะห์หลกัในการเลือก
และการใชส่ื้อการเรียนการสอน
ได ้

- การน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา 

- การตรวจการน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา    

3. สรุปหลกัการเลือก  การใช ้
และการจดัหาส่ือการเรียนการ
สอนได ้

- การน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา 

- การตรวจการน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา    

4. ทกัษะการคิดวิจารณญาณ
ดา้นการสรุปแบบนิรนยั                 
(Infer and judge deductive 
conclusions) 

- การน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา 

- การตรวจการน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา    

5. ทกัษะการคิดวิจารณญาณ
ดา้นการพจิารณาความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งขอ้มูลและการสงัเกต 
(Determine credibility of 
sources and observation) 

- การน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา 

- การตรวจการน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา    

6. ทกัษะการคิดวิจารณญาณ
ดา้นการสรุปแบบอุปนยั             
(Infer and judge inductive 
conclusions) 

- การน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา 

- การตรวจการน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา    

7. ทกัษะการคิดวิจารณญาณ
ดา้นการนิยามและการระบุขอ้
สันนิษฐาน (Definition and 
assumption identification) 

- การน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา 

- การตรวจการน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา    
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เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการส่งงานลงบนกระดานสนทนา 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 

- เกณฑก์ารตรวจผลงาน   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7            รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   
เร่ือง เกณฑ์การเลอืกและการประเมินส่ือการเรียนการสอน 

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง       ภาคเรียนที ่1      ปีการศึกษา 2553 

สาระส าคญั 

แนวทางการประเมินผลส่ือการเรียนการสอนจากการวิเคราะห์ผลดว้ยการวดัผลโดยใช้

เคร่ืองมือวดัเพื่อน ามาใชพ้ิจารณาโดยอาศยัเกณฑใ์นการตดัสินวา่ส่ือนั้นมีคุณค่ามากนอ้ยเพียงใด 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. วิเคราะห์และสรุปหลกัเกณฑก์ารเลือกส่ือการเรียนการสอนได ้

2. บอกเกณฑก์ารเลือก การใช ้และการประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนได ้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายหลกัเกณฑใ์นการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน

ได ้

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์เกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน

ได ้

สาระการเรียนรู้ 

1. ระบบการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
2. การเตรียมและการน าเสนอส่ือการเรียนการสอน 

2.1 กลยทุธ์ในการน าเสนอส่ือ 
2.2 ความสามารถในการน าเสนอส่ือของผูส้อน 
2.3 การใชส่ื้อการสอนในระยะต่างๆ 
2.4 เกณฑท์ัว่ไปในการเลือกและใชส่ื้อการเรียนการสอน 

3. การประเมินผลส่ือการเรียนการสอน 
3.1 การประเมินคุณลกัษณะของส่ือ 
3.2 การประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้จากส่ือ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นน า (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  ตรวจการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  ให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาท า
การปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
2. อภิปรายผลการน าเสนอสถานการณ์ปัญหา
ร่วมกนั 
 

1.  แต่ละกลุ่มน าเสนอสถานการณ์ปัญหา
เก่ียวกบัการเรียนการสอนหนา้ชั้นเรียน 
2.  อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

 
2. ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน (การเรียนในชั้นเรียน/การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  บรรยายการประเมินผลส่ือการเรียน                
การสอน 
2.  ยกตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมินส่ือการเรียน
การสอน 
3.  มอบหมายใหน้กัศึกษาระดมสมองร่วมกนั
ภายในกลุ่มสร้างเกณฑ์การประเมินส่ือจาก
สถานการณ์ปัญหาท่ีตนเองสร้างข้ึน 
 

1.  รับฟังและจดบนัทึก 
2.  จดบนัทึกหลกัการแนวคิดเกณฑก์ารประเมิน
ส่ือ 
3.  ระดมสมองร่วมกนัภายในกลุ่มเพื่อสร้าง
เกณฑ์การประเมินส่ือจากสถานการณ์ปัญหาท่ี
ตนเองสร้างข้ึน 

 
2.1  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 

 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
-  ตรวจความคืบหน้าของการท างานในชั้ น
เรียน พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในการท างาน 

-  วิเคราะห์จากสถานการณ์ปัญหาเพื่อท าการ
ออกแบบเกณฑ์การประเมินส่ือการเรียนการ
สอน 
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2.2  ขั้นสร้างทางเลือก 
 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

-  ตรวจความคืบหน้าของการท างานในชั้ น
เรียน พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในการท างาน 
 

1.  ศึกษาจากตวัอย่างเกณฑ์การประเมินส่ือการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย  
2.  เ ลือกและท าการประยุกต์ใช้เกณฑ์การ
ประเมินส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มตนเอง 

 
2.3  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก 

 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
-  ตรวจงานบนกระดานส่งงาน 
 

1.  สร้างเกณฑก์ารประเมินส่ือการเรียนการสอน
ส าหรับสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มตนเอง 
2.  ส่งงานบนกระดานส่งงาน 

 
3. ขั้นสรุป (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
 1.  สรุปแนวคิดหลกัการในการสร้างเกณฑ์
การประเมินส่ือการเรียนการสอน 
2.  ตรวจความคืบหน้าของการท างานในชั้น
เรียน 

1.  รับฟังแนวคิด  หลกัการในการสร้างเกณฑ์
การประเมินส่ือการเรียนการสอน 
2.  ส่งความคืบหนา้ของการท างานในชั้นเรียน   

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. โปรแกรมน าเสนอเน้ือหาประกอบการบรรยาย (Power point) เร่ือง การประเมินผล           
ส่ือการเรียนการสอน 

2. ตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมินส่ือการเรียนการสอน 
3. ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS)  
4. กระดานสนทนา 
5. แหล่งการเรียนรู้ 
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การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1. อธิบายหลกัเกณฑ์ในการเลือก
และการใชส่ื้อการเรียนการสอนได ้

- การสร้างเกณฑก์าร
ประเมินส่ือการเรียนการ
สอน 

- การตรวจเกณฑก์าร
ประเมินส่ือการเรียนการ
สอน  

2. วิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน
ได ้

- การสร้างเกณฑก์าร
ประเมินส่ือการเรียนการ
สอน 

- การตรวจเกณฑก์าร
ประเมินส่ือการเรียนการ
สอน  

3.  ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การใหค้วามหมาย (Semantics) 

- การสร้างเกณฑก์าร
ประเมินส่ือการเรียนการ
สอน 

- การตรวจเกณฑก์าร
ประเมินส่ือการเรียนการ
สอน  

4. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การสรุปแบบอุปนยั  (Infer and 
judge inductive conclusions) 

- การสร้างเกณฑก์าร
ประเมินส่ือการเรียนการ
สอน 

- การตรวจเกณฑก์าร
ประเมินส่ือการเรียนการ
สอน  

เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการส่งงานลงบนกระดานสนทนา 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 

- เกณฑก์ารตรวจผลงาน   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8            รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   
เร่ือง วจิัยด้านส่ือการเรียนการสอน   

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง       ภาคเรียนที ่1      ปีการศึกษา 2553 

สาระส าคญั 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของการวิจยั  การวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน  ประเภทของการ

วิจยั  รูปแบบการวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน  ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

และแนวโนม้การวิจยัส่ือการเรียนการสอน   

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บอกความหมายของการวจิยัได ้

2. บอกประเภทของการวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอนได ้

3. บอกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบการวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอนได ้

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวิจยัได ้

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของการวิจยั   

2. ประเภทของการวิจยั   

3. รูปแบบการวิจยั 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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กจิกรรมการเรียนรู้  

1. ขั้นน า (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  ตรวจการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   
2.  อภิปรายผลการน าเสนอเกณฑก์ารประเมิน
ส่ือการเรียนการสอน 

1.  ตวัแทนจากทุกกลุ่มน าเสนอเกณฑ์การ
ประเมินส่ือการเรียนการสอนหนา้ชั้นเรียน 
2.  อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

 
2. ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  บรรยายเร่ือง วิจยัส่ือการเรียนการสอน  
2. น าเสนอตวัอยา่งวิจยัส่ือการเรียนการสอน 
3.  ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกนัระดมสมอง
คิดโครงการวิจยัเก่ียวกบัการเลือกและการใช้
ส่ือการเรียนการสอน 
4.  ใหข้อ้เสนอแนะแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการท า
วิจยัส่ือการเรียนการสอน 

1.  รับฟังและจดบนัทึก 
2.  แบ่งกลุ่มระดมสมองคิดโครงการวิจยั
เก่ียวกบัการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการ
สอน 
3. ปรึกษาอาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัการท าวิจยัส่ือ
การเรียนการสอน 

 
2.1  ขั้นระบุปัญหา 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. ให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในการเสนอหัวขอ้
เร่ืองวิจยัส่ือการเรียนการสอน 
2.  ตรวจความคืบหนา้ของการท างานในชั้น
เรียน   

1.  ระดมสมองร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่ม  คิด
ทบทวนเ ก่ียวกับ ปัญหาการใช้นวัตกรรม
การศึกษา  ปัญหาสภาพการเรียนการสอน 
โครงการวิจัยเก่ียวกับการเลือกและการใช้ส่ือ
การเรียนการสอน 
2. ท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีไดจ้ากการระดม
สมองร่วมกบัสมาชิกในกลุ่ม   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



219 

2.2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 
 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1. ให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในการเสนอหัวขอ้
เร่ืองวิจยัส่ือการเรียนการสอน 
2.  ตรวจความคืบหนา้ของการท างานในชั้น
เรียน   

-  ท าการวิเคราะห์ปัญหา ท่ีระบุได้ร่วมกันกับ
สมาชิกในกลุ่ม 

 
2.3  ขั้นสร้างทางเลือก 

 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. ให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในการเสนอหัวขอ้
เร่ืองวิจยัส่ือการเรียนการสอน 
2.  ตรวจความคืบหน้าของการท างานในชั้น
เรียน   
3.  ตรวจการน าเสนอช่ือโครงการบนกระดาน
น าเสนอหวัขอ้งานวิจยั 

1.  แบ่งหน้าท่ีร่วมกนักบัสมาชิกในกลุ่มท าการ
สืบคน้และศึกษาจากงานวิจยัดา้นส่ือการเรียน
การสอน  
2.  ระดมสมองร่วมกันคิดเพื่อหาวิธีการหรือ
แนวทางท่ีหลากหลายเพื่อแกปั้ญหาท่ีสมาชิกใน
กลุ่มระบุได ้ร่วมกนั 
3. น าไปเสนอเพื่อขอค าปรึกษาต่ออาจารยผ์ูส้อน 
4.  น าขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าท าการปรับปรุง เพื่อ
เตรียมเขียนเคา้โครงเสนอโครงการวิจยัดา้นการ
เลือกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน  แล้ว
น าเสนอช่ือโครงการบนกระดานน าเสนอหัวขอ้
งานวิจยั 
 

 
3. ขั้นสรุป (การเรียนในชั้นเรียน/การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  มอบหมายให้นกัศึกษาแต่ละคนท าการ
สืบคน้งานวิจยัส่ือการเรียนการสอนแลว้ส่งบน
กระดานส่งงานรายบุคคล 
2. ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอช่ือโครงการวิจยัการ 

1.  สืบคน้และท าการศึกษางานวิจยัส่ือการเรียน
การสอน  ส่งผลการสืบคน้งานวิจยับนกระดาน
ส่งงานรายบุคคล 
2.  เสนอช่ือโครงการวิจยัการเลือกและการใชส่ื้อ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



220 

 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
เลือกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน  บน
กระดานน าเสนอหวัขอ้งานวิจยั 

การเรียนการสอน  บนกระดานน าเสนอหัวขอ้
งานวิจยั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. โปรแกรมน าเสนอเน้ือหาประกอบการบรรยาย (Power point) เร่ือง การวิจยัส่ือการเรียน
การสอน 

2. ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS)  
3. กระดานสนทนา 
4. แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1. อธิบายรูปแบบการวิจยัดา้นส่ือ

การเรียนการสอนได ้

-  นกัศึกษาท าการสรุปผล
การสืบคน้งานวิจยั 

-  การตรวจสรุปผลการ
สืบคน้งานวิจยั 

2.  อธิบายเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูวิจยัได ้

-  นกัศึกษาท าการสรุปผล
การสืบคน้งานวิจยั 

-  การตรวจสรุปผลการ
สืบคน้งานวิจยั 

3. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การสรุปแบบอุปนยั  (Infer and 
judge inductive conclusions) 

-  นกัศึกษาท าการสรุปผล
การสืบคน้งานวิจยั 

-  การตรวจสรุปผลการ
สืบคน้งานวิจยั 

เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการส่งงานลงบนกระดานสนทนา 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 

- เกณฑก์ารประเมินขอ้ความตามกรอบแนวคิดของ Norris and Ennis (1989) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9            รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   
เร่ือง  การวิจัยด้านเทคโนโลยกีารศึกษา 

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง       ภาคเรียนที ่1      ปีการศึกษา 2553 

สาระส าคญั 

ทิศทางและแนวโนม้การวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน  เสนอเคา้โครงการวิจยัดา้นส่ือการ

เรียนการสอนและการด าเนินโครงการดา้นการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวโนม้ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอนได ้

2. ด าเนินโครงการดา้นการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการด าเนินการวจิยัส่ือการเรียนการสอนได ้

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลได ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยัได ้

4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลจากการวิจยัได ้

สาระการเรียนรู้ 

ทิศทางและแนวโนม้การวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นน า (การเรียนในชั้นเรียน) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  ใหน้กัศึกษาน าเสนอผลการสืบคน้งานวิจยั
เป็นรายบุคคล 
2.  อภิปรายผลการสืบคน้งานวิจยั 

1.  น าเสนอผลการสืบคน้งานวิจยัเป็นรายบุคคล 
2.  อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



222 

 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

3.  ช้ีแจงเก่ียวกบัก าหนดการน าเสนอโครงการ, 
การสอบปลายภาคเรียน(ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน) และการทดสอบการ
คิดวิจารณญาณหลงัเรียน 
 
4.  แจง้ให้นกัศึกษาทราบเก่ียวกบัผลการตรวจ
หัวข้อโครงการท่ีได้น าเสนอว่าผ่านหรือไม่
ผา่น   
 
5.  ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
แกไ้ขโครงการ 

3.  รับทราบก าหนดการน าเสนอโครงการ, การ
สอบปลายภาคเรียน(ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน) และทดสอบการคิด
วิจารณญาณหลงัเรียน 
 
4.  รับทราบผลการตรวจหัวขอ้โครงการท่ีได้
น าเสนอวา่ผา่นหรือไม่ผา่น   
 
5.  ขอค าปรึกษา ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ขโครงการ 
 

 
2. ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน (การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1.  ใหน้กัศึกษาท าการศึกษาตวัอยา่งงานวิจยัส่ือ
การเรียนการสอน  เพื่อเป็นแนวทางในการท า
โครงการวิจยั 
 2.  ใหน้กัศึกษาท่ีปรับปรุงแกไ้ขหวัขอ้
โครงการวิจยัเรียบร้อยแลว้ท าการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการน าเสนอโครงการวิจยัจากหนา้
เวบ็เพจระบบ LMS เพื่อเขียนใบเสนอ
โครงการวิจยั  
3.  ตรวจใบเสนอโครงการวิจยั 
 

1.  ศึกษาตวัอยา่งงานวิจยัส่ือการเรียนการสอน  
เพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการวิจยั 
2.  ปรับปรุงแกไ้ขหวัขอ้โครงการวิจยั 
3.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการน าเสนอ
โครงการวิจยัจากหนา้เวบ็เพจระบบ LMS  
4.  เขียนใบเสนอโครงการวิจยั 
5.  ส่งใบเสนอโครงการวิจยัตามวนัและเวลาท่ี
ก าหนด 
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2.1  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

- ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยั 1.  สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสารและ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  ระดมสมองสร้างเคร่ืองมือวิจยั เพื่อใชเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลในหวัขอ้วิจยัของกลุ่มตนเอง 
3. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างไดไ้ปเสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
4. ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
5.  น าเคร่ืองมือท่ีแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยไปหา
คุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
6.  น าเคร่ืองมือท่ีผา่นการหาคุณภาพของเคร่ือง
เรียบร้อยแลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งและหรือ
กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

2.2  ขั้นสรุปผล 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

- ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยั 1.  สมาชิกในกลุ่มเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้าก
กลุ่มตวัอยา่งและหรือกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2.  สรุปผลขอ้มูลท่ีไดใ้นรูปแบบของตาราง, 
แผนภูมิ เป็นตน้ 

 

2.3  ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1. ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยั 
2.  ตรวจรูปเล่มวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

1.  สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัท าการสรุป และ
อภิปรายผล ใน รูป เ ล่มวิ จัย   พ ร้อมทั้ ง ให้
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 
2.  ส่งรูปเล่มวิจยัฉบบัสมบูรณ์ใหแ้ก่อาจารยท่ี์
ปรึกษา 
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3. ขั้นสรุปผล  (การเรียนในชั้นเรียน) 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1. ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิจยั 
2.  ซกัถามและอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

1.  น าเสนอและรายงานผลการวิจยั 
2. ร่วมกนัอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. ตวัอยา่งงานวจิยัและแนวโนม้การวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน 

2. ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS)  
3. กระดานสนทนา 
4. แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1.  อธิบายขั้นตอนการด าเนินการ

วิจยัส่ือการเรียนการสอนได ้

-  นกัศึกษาตอบค าถามได้
ถูกตอ้ง 
-  นกัศึกษาท าโครงการวิจยั 

-  ประเดน็ค าถาม 
-  การตรวจโครงการวิจยั 

2.  อธิบายขั้นตอนการสร้าง

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลได ้

-  นกัศึกษาตอบค าถามได้
ถูกตอ้ง 
-  นกัศึกษาท าโครงการวิจยั 

-  ประเดน็ค าถาม 
-  การตรวจโครงการวิจยั 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยัได ้  -  นกัศึกษาท าวิจยัส่ือการ
เรียนการสอน 

-  การตรวจวิจยัส่ือการเรียน
การสอน 

4. สรุปและอภิปรายผลจากการวิจยั

ได ้

 -  นกัศึกษาท าวิจยัส่ือการ
เรียนการสอน 

-  การตรวจวิจยัส่ือการเรียน
การสอน 

5. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การสรุปแบบนิรนยั  (Infer and 
judge deductive conclusions) 
 

 -  นกัศึกษาท าวิจยัส่ือการ
เรียนการสอน 

-  การตรวจวิจยัส่ือการเรียน
การสอน 
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การวัดและประเมินผล (ต่อ) 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
6. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูลและการสงัเกต   
(Determine credibility of sources 
and observation) 

 -  นกัศึกษาท าวิจยัส่ือการ
เรียนการสอน 

-  การตรวจวิจยัส่ือการเรียน
การสอน 

7. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การสรุปแบบอุปนยั  (Infer and 
judge inductive conclusions) 

 -  นกัศึกษาท าวิจยัส่ือการ
เรียนการสอน 

-  การตรวจวิจยัส่ือการเรียน
การสอน 

8. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐาน
และการท านาย (Induction planning 
experiments and predict probable 
consequences)  

 -  นกัศึกษาท าวิจยัส่ือการ
เรียนการสอน 

-  การตรวจวิจยัส่ือการเรียน
การสอน 

9. ทกัษะการคิดวิจารณญาณดา้น
การนิยามและการระบุขอ้
สันนิษฐาน (Definition and 
assumption identification) 

 -  นกัศึกษาท าวิจยัส่ือการ
เรียนการสอน 

-  การตรวจวิจยัส่ือการเรียน
การสอน 

เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารประเมินขอ้ความตามกรอบแนวคิดของ Norris and Ennis (1989) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 10            รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน   
เร่ือง  ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทดสอบการคดิวจิารณญาณ (หลงัเรียน) 

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง       ภาคเรียนที ่1      ปีการศึกษา 2553 

สาระส าคญั 

ประเมินผลการเรียนรู้ประจ ารายวิชาการเลือกและการใช้ส่ือการเรียนการสอนโดยการ

ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทดสอบการคิดวิจารณญาณ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บอกแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาได ้

2. บอกหลกัการออกแบบการเรียนการสอนได ้

3. บอกหลกัการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนได ้

4. บอกการด าเนินการวิจยัได ้

5. ทกัษะการคิดวิจารณญาณ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.  เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา พร้อม

ยกตวัอยา่งประกอบได ้

2.  เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายหลกัการและทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชผ้า่น

ส่ือไดอ้ยา่งมีระบบ 

3.  เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายหลกัการเลือกและการใชส่ื้อส่ือการเรียนจากหลกัการและ

แนวคิดต่างๆ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบได ้

4.  เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายขั้นตอนการด าเนินการวิจยัส่ือการเรียนการสอนได ้

5.  เพื่อประเมินทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

สาระการเรียนรู้ 

1. ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนหลงัเรียน 
2. ประเมินผลการคิดวิจารณญาณหลงัเรียน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ทดสอบความรู้หลงัเรียนดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 468 301 การเลือก

และการใชส่ื้อการเรียนการสอน  (การเรียนในชั้นเรียน) 

 บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. ช้ีแจงผูเ้รียนเก่ียวกบัการท าแบบทดสอบ
วัด ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย นหลั ง เ รี ย น                    
เป็นขอ้สอบชนิดอตันยั จ านวน 4 ขอ้ 
เวลาท่ีใชส้อบ 3 ชัว่โมง  
2.  ท าการจดัเก็บรวบรวมแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน น าไปตรวจให้
คะแนนแลว้จดัเกบ็ 

1. รับฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
2.  ท าแบบทดสอบให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด
แลว้ท าการส่งใหก้บัผูส้อน 

 
2. ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (การเรียนแบบอีเลิร์นนิง) 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
1. ใหน้กัศึกษาท าแบบวดัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ เขา้ถึงไดท่ี้ 
http://www.panitaw.com/elearning/ 
2.  ช้ีแจงผูเ้รียนเก่ียวกบัแบบวดัการคิดอยา่งมี 
วิจารณญาณหลงัเรียน เป็นขอ้สอบชนิดปรนยั 
3 ตวัเลือก  จ านวน 52 ขอ้  เวลาท่ีใช ้60  นาที 
เป็นแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มาตรฐานแบบทัว่ไป  Cornell Critical 
Thinking test, Level Z (Ennis and Millman, 
1985) 
3.  ตรวจสอบ และจดัเกบ็ขอ้มูลผลการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณหลงัเรียนของนกัศึกษาในระบบ   

1. รับฟังและท าการเขา้สู่ระบบท่ี 
http://www.panitaw.com/elearning/ 
2.  ท าแบบทดสอบให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด
แลว้ท าการส่งค าตอบผา่นระบบใหก้บัผูส้อน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS)  
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การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั 
1.  อธิบายแนวโนม้การใช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

พร้อมยกตวัอยา่งประกอบได ้

-  นกัศึกษาท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน   

-  แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาการเลือกและการใช้
ส่ือการเรียนการสอน 

2. อธิบายหลกัการและทฤษฎีการ

ออกแบบการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช้

ผา่นส่ือไดอ้ยา่งมีระบบ 

-  นกัศึกษาท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน   

-  แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาการเลือกและการใช้
ส่ือการเรียนการสอน 

3.  อธิบายหลกัการเลือกและการใช้

ส่ือส่ือการเรียนจากหลกัการและ

แนวคิดต่างๆ พร้อมยกตวัอยา่ง

ประกอบได ้

-  นกัศึกษาท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน   

-  แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาการเลือกและการใช้
ส่ือการเรียนการสอน 

4. อธิบายขั้นตอนการด าเนินการวิจยั

ส่ือการเรียนการสอนได ้

-  นกัศึกษาท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน   

-  แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาการเลือกและการใช้
ส่ือการเรียนการสอน 

5. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ -  นกัศึกษาท าแบบวดัการ
คิดวิจารณญาณหลงัเรียน   

-  แบบวดัการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑก์ารท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 70 

- เกณฑก์ารท าแบบวดัการคิดวจิารณญาณหลงัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 70 
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คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ข้อสอบวิชา 468 301  การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน  จ านวน  1  หน้า 

สอบวนัพุธที ่22 กนัยายน  2553  เวลา 13.30 – 16.30 น.   3  ช่ัวโมง 

ช่ือ – สกลุ ……………..………………………………รหัสประจ าตัว…………………………… 

ค าช้ีแจง ใหน้กัศึกษาตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดค้  าตอบท่ีครบถว้นสมบูรณ์   

1.  หากท่านไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัสมัมนาในศตวรรษท่ี 21ท่านจะมีหลกัการในการส่ือความหมาย

เพื่อการประชาสมัพนัธ์การสมัมนาในคร้ังน้ีอยา่งไร และอธิบายขั้นตอนการเลือกและการใชส่ื้อ

ประกอบการสัมมนาโดยละเอียด 

2. ในฐานะท่ีท่านเป็นนกัเทคโนโลยกีารศึกษาท่านคิดวา่แนวโนม้ในการน าเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมส่ือการเรียนการสอนมาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้จะมีวิธีการอยา่งไรบา้งเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 

3. ท่านมีหลกัการหรือแนวคิดอยา่งไรในการเลือกและการใชส่ื้อมาใชใ้นการออกแบบการเรียนการ

สอนใหแ้ก่ผูเ้รียน  อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

4. ใหท่้านอธิบายเก่ียวกบัโครงการดา้นการเลือกและใชส่ื้อการเรียนการสอนตามท่ีกลุ่มของท่านได้
ท าการเสนอ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้ขา้ใจพอสงัเขป 
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แบบสอบถามความคดิเห็นที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  

วชิา การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหา วิชา การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ตามความคิดเห็นของท่าน 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน 

ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ก่อนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

1. 1  การปฐมนิเทศ  ช้ีแจงเก่ียวกบั

รูปแบบการเรียนการสอน 

     

1.2  การสมคัรลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ

บริหารจดัการเรียนรู้ (LMS) 

     

1.3  การเขา้สู่ระบบ LMS ในรายวิชาการ

เลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 

     

1.4  การวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ      

2.  การจัดกจิกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 

2.1  รูปแบบการน าเสนอเน้ือหา  

หลกัการ  และทฤษฎี 

     

2.2  กิจกรรมการระดมสมองในชั้นเรียน

และในระบบ LMS 

     

2.3  ช่องทางท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

ร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียน 

     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



231 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน 

ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

กบัผูเ้รียนในระบบ LMS      

2.4  นกัศึกษาสามารถศึกษาคน้ควา้

เน้ือหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีอาจารย์

น าเสนอไปแลว้ 

     

2.5  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติั

ไดม้ากข้ึน 

     

2.6  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดน้ าเสนอ

ผลงานไดม้ากข้ึน 

     

2.7  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความ

คิดเห็นร่วมกนัมากข้ึน 

     

2.8  นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนมากข้ึน 

     

2.9  นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหา

ภาคทฤษฎีมากข้ึน 

     

2.10  นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหา

ภาคปฏิบติัมากข้ึน 

     

2.11  นกัศึกษามีความกระตือรือร้นใน

การเรียนมากข้ึน 

     

2.12  นกัศึกษามีความสามารถในการ

แกปั้ญหามากข้ึน 

     

2.13  นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการคิด

วิจารณญาณมากข้ึน 
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน 

ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

3.  การจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

3.1  ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา  (เช่น กรณีศึกษา

ปัญหาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

การศึกษา, การสร้างบริบทในรูปแบบ

สถานการณ์ปัญหาเก่ียวกบัการเลือกและใช้

ส่ือ, การสืบคน้งานวิจยัดา้นส่ือการเรียนการ

สอน) 

     

3.2  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา  (เช่น

กรณีศึกษาปัญหาดา้นเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมการศึกษาแลว้น าเสนอเป็น  Mind 

Mapping, การสร้างเกณฑก์ารเลือกและใช้

ส่ือ) 

     

3.3  ขั้นท่ี 3 สร้างทางเลือก  (เช่น การ

สร้างบริบทในรูปแบบสถานการณ์ปัญหา

เก่ียวกบัการเลือกและใชส่ื้อ หลงัจากท าการ

ระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อก าหนด

ทางเลือกท่ีหลากหลาย) 

     

3.4  ขั้นท่ี 4 ด าเนินการตามทางเลือก  

(เช่น การสร้างบริบทในรูปแบบสถานการณ์

ปัญหาเก่ียวกบัการเลือกและใชส่ื้อ หลงัจาก

ท าการระบุปัญหา  วิเคราะห์ปัญหา สร้าง

ทางเลือกเพื่อเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดและ 
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสาน 

ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก 

(5) 

ดี 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

เหมาะสมท่ีสุดส าหรับแกปั้ญหา)      

3.5  ขั้นท่ี 5 สรุปผล  (การน าเสนอผล

การสืบคน้ต่างๆร่วมกนัในชั้นเรียนและใน

ระบบ LMS เช่น การน าเสนอปัญหาการใช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา  การ

น าเสนอทฤษฎีการสอนต่างๆ ท่ีเนน้การ

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  การน าเสนอผลการ

สืบคน้งานวิจยั เป็นตน้) 

     

3.6  ขั้นท่ี 6 การน าไปประยกุตใ์ช ้ (การ

น าเสนอการแกปั้ญหาดา้นการเลือกและการ

ใชส่ื้อการเรียนการสอนในรูปแบบของ

โครงการวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน) 
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

ขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสอบ 5 4 3 2 1 ค่าน ้าหนกั คิดเป็นคะแนน 
ขอ้ท่ี1. หากท่านไดรั้บ
มอบหมายใหจ้ดัสัมมนาใน
ศตวรรษท่ี 21ท่านจะมี
หลกัการในการส่ือ
ความหมายเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์การสัมมนา
ในคร้ังน้ีอยา่งไร และ
อธิบายขั้นตอนการเลือก
และการใชส่ื้อประกอบการ
สัมมนาโดยละเอียด 

อธิบายและบอก
หลกัการแนวคิดใน
การส่ือความหมาย
ขั้นตอนการเลือก
และใชส่ื้อแลว้ท า
การสรุปไดอ้ยา่งมี
เหตุมีผลถูกตอ้ง
ครบถว้นสมบูรณ์ 

อธิบายและบอก
หลกัการแนวคิดใน
การส่ือความหมาย
ขั้นตอนการเลือก
และใชส่ื้อไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งแลว้ท าการ
สรุปไดอ้ยา่งมีเหตุมี
ผล 
 

อธิบายและบอก
หลกัการแนวคิดใน
การส่ือความหมาย
ขั้นตอนการเลือก
และใชส่ื้อไดถ้กูตอ้ง
บางส่วนแลว้ท าการ
สรุปไดอ้ยา่งมีเหตุมี
ผล 
 

อธิบายและบอก
หลกัการแนวคิดใน
การส่ือความหมาย
ขั้นตอนการเลือก
และใชส่ื้อแลว้ท า
การสรุปไดถ้กูตอ้ง
อยา่งนอ้ย 1 ส่วน 

อธิบายและบอก
หลกัการแนวคิดใน
การส่ือความหมาย
ขั้นตอนการเลือก
และใชส่ื้อแลว้ท า
การสรุปไดไ้ม่
ถกูตอ้ง 

2 10 

ขอ้ท่ี2. ในฐานะท่ีท่านเป็น
นกัเทคโนโลยกีารศึกษา
ท่านคิดวา่แนวโนม้ในการ
น าเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมส่ือการเรียนการ
สอนมาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนรู้จะมี
วธีิการอยา่งไรบา้งเพื่อให ้

อธิบายและบอกถึง
แนวโนม้วิธีการ
พฒันาการเรียนรู้ได้
ถกูตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัพ.ร.บ. 
หมวด9พร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่งประกอบ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อธิบายและบอกถึง
แนวโนม้วิธีการ 
พฒันาการเรียนรู้ได้
และสอดคลอ้ง 
กบัพ.ร.บ. หมวด9 
พร้อมทั้ง 
ยกตวัอยา่งประกอบ
ไดถ้กูตอ้ง 

อธิบายและบอกถึง
แนวโนม้วิธีการ 
พฒันาการเรียนรู้ได้
และสอดคลอ้ง 
กบัพ.ร.บ. หมวด9 
พร้อมทั้ง 
ยกตวัอยา่งประกอบ
ไดถ้กูตอ้งบางส่วน 

อธิบายและบอกถึง
แนวโนม้วิธีการ 
พฒันาการเรียนรู้ได้
และสอดคลอ้ง 
กบัพ.ร.บ. หมวด9 
พร้อมทั้ง 
ยกตวัอยา่งประกอบ
ไดถ้กูตอ้ง 

อธิบายและบอกถึง
แนวโนม้วิธีการ 
พฒันาการเรียนรู้ได้
ไม่ถกูตอ้งรวม 
ทั้งไม่สอดคลอ้งกบั
พ.ร.บ. หมวด9 
 และยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

2 
 
 
 
 

10 
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ขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสอบ 5 4 3 2 1 ค่าน ้าหนกั คิดเป็นคะแนน 
สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 
9 

ถกูตอ้ง มีเหตุมีผล
ครบถว้นสมบูรณ์ 

มีเหตุมีผลครบถว้น
สมบูรณ์ 

 อยา่งนอ้ย 1 ส่วน ไดไ้ม่ถกูตอ้งหรือไม่
ครบถว้น 

  

ขอ้ท่ี3.ท่านมีหลกัการหรือ
แนวคิดอยา่งไรในการเลือก
และการใชส่ื้อมาใชใ้นการ
ออกแบบการเรียนการสอน
ใหแ้ก่ผูเ้รียน  อธิบายพร้อม
ยกตวัอยา่งประกอบ 

อธิบายและบอก
หลกัการ แนวคิด 
เก่ียวกบัการเลือก
และการใชส่ื้อ 
การเรียนการสอน
ส าหรับการออก  
แบบการเรียนการ
สอนไดถ้กูตอ้ง 
พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม
ถกูตอ้ง มีเหตุ 
มีผลครบถว้น
สมบูรณ์ 

อธิบายและบอก
หลกัการ แนวคิด 
เก่ียวกบัการเลือก
และการใชส่ื้อ 
การเรียนการสอน
ส าหรับการออก  
แบบการเรียนการ
สอนไดพ้ร้อมทั้ง 
ยกตวัอยา่งประกอบ
ไดถ้กูตอ้ง 
มีเหตุมีผลครบถว้น
สมบูรณ์ 

อธิบายและบอก
หลกัการ แนวคิด 
เก่ียวกบัการเลือก
และการใชส่ื้อ 
การเรียนการสอน
ส าหรับการออก  
แบบการเรียนการ
สอนไดพ้ร้อมทั้ง 
ยกตวัอยา่งประกอบ
ไดถ้กูตอ้งบางส่วน 

อธิบายและบอก
หลกัการ แนวคิด 
เก่ียวกบัการเลือก
และการใชส่ื้อ 
การเรียนการสอน
ส าหรับการออก  
แบบการเรียนการ
สอนไดพ้ร้อมทั้ง 
ยกตวัอยา่งประกอบ
ไดถ้กูตอ้ง  
อยา่งนอ้ย 1 ส่วน 

อธิบายและบอก
หลกัการ แนวคิด 
เก่ียวกบัการเลือก
และการใชส่ื้อ 
การเรียนการสอน
ส าหรับการออก  
แบบการเรียนการ
สอนไดไ้ม่ถกูตอ้ง 
รวมทั้งยกตวัอยา่ง
ประกอบได ้
ไม่ถกูตอ้งหรือไม่
ครบถว้น 

2 10 
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ขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสอบ 5 4 3 2 1 ค่าน ้าหนกั คิดเป็นคะแนน 
ขอ้ท่ี4.ใหท่้านอธิบาย
เก่ียวกบัโครงการดา้นการ
เลือกและใชส่ื้อ 
การเรียนการสอนตามท่ี
กลุ่มของท่านไดท้ าการ
เสนอ พร้อมทั้ง 
อธิบายขั้นตอนการ
ด าเนินงานใหเ้ขา้ใจพอ
สังเขป 

อธิบาย บอกขั้นตอน
และสรุป 
เก่ียวกบัรายละเอียด
ของโครงการ 
วิจยัไดถู้กตอ้ง ส่ือ
ความหมายได ้
เขา้ใจชดัเจน 
ครบถว้นสมบูรณ์ 

อธิบาย บอกขั้นตอน
และสรุป 
เก่ียวกบัรายละเอียด
ของโครงการ 
วิจยัไดถู้กตอ้ง
บางส่วน ส่ือความ 
หมายไดเ้ขา้ใจได้
อยา่งง่าย 

อธิบาย บอกขั้นตอน
และสรุป 
เก่ียวกบัรายละเอียด
ของโครงการ 
วิจยัไดถู้กตอ้งส่ือ
ความหมายเขา้ใจ 
ไดถ้กูตอ้งเพียง
บางส่วน 

อธิบาย บอกขั้นตอน
และสรุป 
เก่ียวกบัรายละเอียด
ของโครงการ 
วิจยัไดถู้กตอ้งส่ือ
ความหมายเขา้ใจ 
ไดถ้กูตอ้งอยา่งนอ้ย 
1 ส่วน 

อธิบาย บอกขั้นตอน
และสรุป 
เก่ียวกบัรายละเอียด
ของโครงการ 
วิจยัไดถู้กตอ้ง
บางส่วน ส่ือความ 
หมายไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

2 10 
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เกณฑ์การตรวจแผนผงัความคิด 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ดา้นเน้ือหา ขอ้มูลครอบคลุมทุกประเดน็ 

หลากหลายถูกตอ้งครบถว้น
สมบูรณ์ 

ขอ้มูลไม่ครอบคลุมทุกประเด็น 
หลากหลายขาดความถูกตอ้ง  

2. ดา้นรูปแบบ มีประเดน็หลกั ประเดน็รอง
และประเดน็ยอ่ยชดัเจนเขา้ใจ
ง่าย 

ขาดความชดัเจนของขอ้มูลไม่
มีประเดน็หลกั ประเดน็รอง
และประเดน็ยอ่ย  

3. ดา้นการสรุปขอ้มูล น าเสนอขอ้มูลมีความถูกตอ้ง
ชดัเจน เป็นระบบระเบียบและ
สอดคลอ้งกนัทุกรายการ 

น าเสนอขอ้มูลไดไ้ม่ถูกตอ้ง
ขาดความเป็นระบบระเบียบ
และไม่สอดคลอ้งกนั  
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการมีส่วนร่วมกจิกรรมการเรียนรู้แบบอเีลร์ินนิง 

รายวชิา 468 301 การเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน 

รายการประเมิน  เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบั

คะแนน 

1. การส่งงาน -  ส่งงานตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยแนบไฟลเ์ป็น ไฟล ์

power point, word หรือ แนบ link ครบทุกคร้ัง  

2 

-   ส่งงานตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายโดยแนบไฟล์เป็น 

ไฟล ์power point, word หรือ แนบ link เป็นบางคร้ัง  

(ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70) 

1 

-  ส่งงานตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยแนบไฟลเ์ป็น ไฟล ์

power point, word หรือ แนบ link นอ้ยคร้ัง  

(ต ่ากวา่ร้อยละ 70) 

0 

2. การอภิปราย - ร่วมอภิปราย และร่วมกิจกรรมกบัสมาชิกครบอย่างนอ้ย 2 คน

เกินร้อยละ 70 ของการจดัการเรียนอีเลิร์นนิง 

2 

- ร่วมอภิปราย และร่วมกิจกรรมกบัสมาชิกไม่ครบ 2 คน  1 

- ไม่ร่วมอภิปราย และร่วมกิจกรรมกบัเพื่อน  0 

3. กิจกรรมกลุ่ม

ออนไลน ์

- ร่วมกิจกรรม และ ท ากิจกรรมกลุ่มออนไลน์ตามภาระงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายทุกคร้ัง 

2 

-  ร่วมกิจกรรม และ ท ากิจกรรมกลุ่มออนไลน์ตามภาระงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายบางคร้ัง 

1 

-  ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม และ ท ากิจกรรมกลุ่มออนไลน์ตามภาระ

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

0 

4.  การเสนอ

หวัขอ้งานวิจยั 

- ร่วมกิจกรรมและน าเสนอหวัขอ้งานวิจยับนกระดานน าเสนอ

หวัขอ้งานวิจยั 

2 

- ร่วมกิจกรรมแต่ขาดการน าเสนอหวัขอ้งานวิจยับน 1 
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รายการประเมิน  เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบั

คะแนน 

 กระดานน าเสนอหวัขอ้งานวิจยั  

- ไม่ร่วมกิจกรรมและขาดการน าเสนอโครงการบน

กระดานสนทนา 

0 

5. การตั้งกระทูส้นทนา -  เขา้ร่วมกิจกรรมด้วยการตั้ งกระทูเ้พื่อสร้างประเด็น

ส าหรับการสนทนา และร่วมแสดงความคิดเห็นกบัเพื่อน

สมาชิก  

2 

-  เขา้ร่วมกิจกรรมด้วยการตั้ งกระทูเ้พื่อสร้างประเด็น

ส าหรับการสนทนา แต่ขาดการร่วมแสดงความคิดเห็นกบั

เพื่อนสมาชิก 

1 

-  ขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมตั้ งกระทู้เพื่อสร้างประเด็น

ส าหรับการสนทนาและขาดการร่วมแสดงความคิดเห็น

กบัเพื่อนสมาชิก 

0 
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เกณฑ์การประเมินข้อความตามกรอบแนวคิดของ Norris and Ennis (1989) 

ระดบั 
องคป์ระกอบ 

ดา้นการคิดวิจารณญาณ 
ตวัช้ีวดั คะแนน 

1 การใหค้วามหมาย  
(Semantics) 

-  การเขียนขอ้ความความท่ีมีใจความเหมือนกบั
หัวขอ้ท่ีแสดงความคิดเห็นไม่ได้เป็นการแสดง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัหวัขอ้ท่ีแสดงความคิดเห็น
สามารถบอกและหรือจดักลุ่มในส่ิงท่ีเหมือนหรือ
แตกต่างกนัได ้ 

1 

2 การนิยามและการระบุขอ้
สันนิษฐาน (Definition 
and assumption 
identification) 

- เขียนขอ้ความเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงเห็น
ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอย่างมีเหตุผลโดยใชท้ฤษฎี
หรือหลกัการและเหตุผลเพื่อก าหนดปัญหา ระบุ
ขอ้สนันิษฐานจากนิยามท่ีก าหนดไวไ้ด ้

1 

3 การสรุปแบบอุปนยั(Infer 
and judge inductive 
conclusions) 

- การเขียนข้อความโต้แย ้งหรือแสดงความ
คิดเห็นเชิงเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอยา่งมีเหตุผล
ด้วยการยกตวัอย่างประกอบการอธิบายและลง
ความเห็นจากขอ้สรุปนั้นๆ ได ้

1 

4 ดา้นการสรุปแบบนิรนยั  
(Infer and judge 
deductive conclusions) 

- การเขียนข้อความโต้แย ้งหรือแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผลโดยใชห้ลกัการหรือทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งวิเคราะห์เป็นหลกัการยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้แสดงความคิดเห็นท่ีมีความน่าเช่ือถือและมี
แหล่งอา้งอิงเชิงประจกัษ ์ 

1 

5 การพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล
และการสังเกต 
(Determine credibility of 
sources and observation) 

-  การเขียนขอ้ความโตแ้ยง้หรือแสดงความคิดเห็น
เชิงเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอย่างมีเหตุผลโดยใช้
หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเฉพาะเจาะจงหรือหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ท่ี เ ก่ียวข้องกับหัวข้อแสดงความ
คิดเห็นมาอา้งอิงจากหลายแหล่ง  

1 

6 การสรุปโดยการทดสอบ
สมมติฐานและการท านาย 
(Induction planning  

-  การเขียนขอ้ความเพื่อแสดงความคิดเห็นดว้ย
หรือไม่เห็นดว้ยอยา่งมีเหตุผลจากแหล่งขอ้มูลและ
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้แสดง 

1 
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ระดบั 
องคป์ระกอบ 

ดา้นการคิดวิจารณญาณ 
ตวัช้ีวดั คะแนน 

 experiments and predict 
probable consequences) 

ความคิดเห็นแสดงถึงความน่าเช่ือถือและได้รับ
การยอมรับมาอา้งอิงในการสรุปค าตอบ 

 

 

เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

1. ผูต้รวจให้คะแนนการเขียนของนักศึกษาโดยการอ่านวิเคราะห์เน้ือหาขอ้ความท่ี

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนาและการท าใบกิจกรรมแลว้เทียบกบัเกณฑ์การ

ประเมินแต่ละระดบั  หากขอ้ความมีเน้ือหาอยูใ่นองคป์ระกอบดา้นการคิดวิจารณญาณระดบัใด  ให้

ผูต้รวจให้คะแนนทีละขั้นรวมกนัจนถึงขั้นสูงสุดเพื่อคิดเป็นระดบัคะแนนการแสดงความคิดเห็น

ของนกัศึกษาในแต่ละขอ้ความนั้น  

2. การแสดงความคิดเห็น 1 หัวขอ้  นักศึกษาแต่ละคนจะมีระดับการคิดอย่างมี

วิจารณญาณระดบัสูงสุดเพียงระดบัเดียวเท่านั้น  
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ภาคผนวก  ค 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
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ตารางท่ี 21  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ดา้นเน้ือหา 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC = 
N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

ความสอดคลอ้งของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบ

สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

  

1. เพศ 

2. วฒิุการศึกษา 

3.  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

4.  ประสบการณ์/ความรู้ความสามารถ/ความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

5.  หน่วยงานท่ีสงักดั 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

0.67 

น าไปใชไ้ด ้

น าไปใชไ้ด ้

น าไปใชไ้ด ้

น าไปใชไ้ด ้

 

น าไปใชไ้ด ้

ความสอดคลอ้งของประเดน็สมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา      

1.  ท่านคิดวา่เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัมีความ

เหมาะสมหรือไม่ 

2.  ท่านคิดวา่เน้ือหาเร่ืองใดบา้งของวิชาการเลือก

และการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีควรจดัการเรียน

แบบอีเลิร์นนิง 

3.  ท่านคิดวา่เน้ือหาเร่ืองใดบา้งของวิชาการเลือก

และการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีควรจดัการเรียน

ในชั้นเรียน 

4.  ท่านคิดวา่เน้ือหาเร่ืองใดบา้งท่ีควรเนน้การคิด

อยา่งมีวิจารณญาณและควรออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนอยา่งไร 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

0 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

1.00 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

 

0.67 

 

 

น าไปใชไ้ด ้

 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC = 
N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

5.  ท่านคิดวา่กิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาควรเป็น

อยา่งไร  

6.  ท่านคิดวา่กิจกรรมการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาควรเป็น

อยา่งไร  

7.  ท่านคิดวา่การออกแบบสถานการณ์

ปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีรูปแบบ

อยา่งไร 

8.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในเน้ือหารูปแบบใด

ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการกลุ่ม 

9.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในเน้ือหารูปแบบใด

ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน

แบบแกปั้ญหา 

10.  ท่านคิดวา่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ของวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียน

การสอนควรมีรูปแบบอยา่งไร 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

1.00 

 

 

1.00 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

น าไปใชไ้ด ้

 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 22  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ดา้นการออกแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC = 
N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

ความสอดคลอ้งของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบ

สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

  

1. เพศ 

2. วฒิุการศึกษา 

3.  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

4.  ประสบการณ์/ความรู้ความสามารถ/ความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

5.  หน่วยงานท่ีสงักดั 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

0.67 

น าไปใชไ้ด ้

น าไปใชไ้ด ้

น าไปใชไ้ด ้

น าไปใชไ้ด ้

 

น าไปใชไ้ด ้

ความสอดคลอ้งของประเดน็สัมภาษณ์ดา้นการ

ออกแบบ  

     

1.  ท่านคิดวา่รูปแบบการปฐมนิเทศควรมีลกัษณะ

เป็นอยา่งไร 

2.  ท่านคิดวา่การฝึกปฏิบติัผูเ้รียนควรมีรูปแบบ

อยา่งไร 

3.  ท่านคิดวา่การจดักลุ่มผูเ้รียนควรมีวิธีการ

อยา่งไร 

4.  ท่านคิดว่าระดบัการผสมผสานท่ีเหมาะสมของ

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหาควรเป็นอยา่งไร 

5. ท่านคิดว่ารูปแบบการน าเสนอเน้ือหาควรมี

ลกัษณะอยา่งไร 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

0 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

0.67 

 

0.67 

 

1.00 

 

1.00 

 

 

1.00 

น าไปใชไ้ด ้

 

น าไปใชไ้ด ้

 

น าไปใชไ้ด ้

 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC = 
N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

6. ท่านคิดว่าการจดัล าดบัเน้ือหาในการ

อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น แ บ บ

ผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา

ควรเป็นอยา่งไร  

7. ท่านคิดว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย

ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาควรเป็นอยา่งไร 

8. ท่านคิดวา่รูปแบบการเรียนแบบใด            

ในการจดัการเรียนแบบผสมผสานท่ี

เหมาะสมกบัการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 1  ขั้นระบุปัญหา  

ขั้นท่ี 2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา  

ขั้นท่ี 3  ขั้นสร้างทางเลือก 

ขั้นท่ี 4  ขั้นด าเนินการตามทางเลือก 

ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุปผล 

ขั้นท่ี 6  ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้

9. ท่านคิดว่าส่ือประกอบส าหรับการเรียน

แบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ

แกปั้ญหานั้นท่ีเหมาะสมนั้นควรมีลกัษณะ

เป็นอยา่งไร  

10. ท่านคิดว่าการวดัและประเมินผล

ส าหรับการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหาเพื่อศึกษาการคิด  

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

 

 

1.00 

 

1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

1.00 

 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

 

น าไปใชไ้ด ้

 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าไปใชไ้ด ้

 

 

 

น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC = 
N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

เหมาะสมนั้นควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
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ตารางท่ี 23  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชา 468 301 การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน  

จุดประสงค ์ ขอ้ท่ี 
ระดบั

พฤติกรรม 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
IOC = 

N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

1. ภาระงาน 

บทบาท 

ความส าคญัของ

เทคโนโลยแีละ

นวตักรรม

การศึกษา 

1.1 เพื่อใหผู้เ้รียน

สามารถอธิบาย

ความส าคญัของ

เทคโนโลยแีละ

นวตักรรม

การศึกษาร่วมสมยั

ได ้

1.2 เพื่อใหผู้เ้รียน

สามารถอธิบาย

ความส าคญัของส่ือ

การเรียนการสอน

ได ้

2. แนวโนม้การใช้

เทคโนโลยแีละ

นวตักรรม

การศึกษาในยคุ

ศตวรรษท่ี 21 

1.  ใหท่้านอธิบาย

ความหมายเก่ียวกบั

เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมการศึกษา

ร่วมสมยั   

-  ความรู้

ความจ า 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2. ในฐานะท่ีท่านเป็น

นกัเทคโนโลยกีารศึกษา

ท่านคิดวา่แนวโนม้ใน

การน าเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม ส่ือการเรียน

การสอนมาใชใ้นการ

พฒันาการเรียนรู้จะมี

วธีิการอยา่งไรบา้ง

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 หมวด 9 

เทคโนโลยเีพื่อ

การศึกษา อธิบายพร้อม

ยกตวัอยา่งประกอบ 

-  การ

วิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3. ในการน าเทคโนโลยี

และนวตักรรม

การศึกษาร่วมสมยัมา

ประยกุตใ์ชใ้นการ

เรียนรู้  ท่านคิดวา่จะเกิด 

-  การ

วิเคราะห์ 

+1 +1 0 .67 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 23 (ต่อ)  

จุดประสงค ์ ขอ้ท่ี 
ระดบั

พฤติกรรม 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
IOC = 

N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

2.1  เพื่อใหผู้เ้รียน

สามารถอธิบาย

และบอกแนวโนม้

การเปล่ียนแปลง

ของนวตักรรมและ

เทคโนโลยี

การศึกษาจาก

แนวคิดของตนเอง

ไดอ้ยา่งมีหลกัการ 

ประโยชน์ต่อการพฒันา

การศึกษาอยา่งไร 

       

3. การรับ  การ

เรียนรู้  และการส่ือ

ความหมาย 

3.1  เพื่อให้

ผูเ้รียนมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบั

กระบวนการส่ือ

ความหมาย 

4. ทฤษฎีการเรียน

การสอน 

4.1  เพื่อใหผู้เ้รียนมี

ความรู้ความเขา้ใจ

ในหลกัการของ

ทฤษฎีการเรียนการ

สอนแบบต่างๆ    

4.  หากท่านอยูใ่น

องคก์รหน่ึงโดยท่านมี           

หนา้ท่ีในการจดัการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  

ท่านจะมีหลกัการและ

กระบวนการในการส่ือ

ความหมายในการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ

ไดอ้ยา่งไรบา้ง อธิบาย

พร้อมยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- การ

น าไปใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 +1 0 .67 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 23 (ต่อ)  

จุดประสงค ์ ขอ้ท่ี 
ระดบั

พฤติกรรม 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
IOC = 

N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

5. การออกแบบ 

การเรียนการสอน

5.1  เพื่อใหผู้เ้รียน

สามารถน า

หลกัการและ

ทฤษฎีการ

ออกแบบการ

เรียนรู้ไป

ประยกุตใ์ชผ้า่นส่ือ

ไดอ้ยา่งมีระบบ 

5. ท่านมีวธีิการอยา่งไร

ในการออกแบบการ

สอนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ี

เรียนรู้ดว้ยตนเองผา่น

ทางไกล อธิบายพร้อม

ยกตวัอยา่งประกอบ 

- การ

น าไปใช ้

 

 

 

 

 

 

+1 +1 -1 .33  ใชไ้ม่ได ้

6. การเลือกและ

การใชส่ื้อการเรียน

การสอนตาม

แนวคิดต่างๆ 

6.1  เพื่อใหผู้เ้รียน

มีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการ

เลือกและการใช้

ส่ือการเรียนการ

สอนตามแนวคิด

ต่างๆ 

7.  การเลือก การใช้

ส่ือการสอนและ

จดัหาส่ือการเรียน

การสอน 

 

6. ในการเลือกและการ

ใชส่ื้อการเรียนการสอน

นั้นควรค านึงถึง

จริยธรรมขอ้ใดบา้งเป็น

ส าคญั 

- การ

วิเคราะห์ 

 

0 +1 0 .33 ใชไ้ม่ได ้

7. ท่านคิดวา่การ

ออกแบบการเรียนการ

สอนและการเลือกใช้

ส่ือนั้นมีความสัมพนัธ์

กนัอยา่งไรบา้ง 

- การ

วิเคราะห์ 

 

+1 +1 0 .67 น าไปใชไ้ด ้

จากสถานการณ์ต่อไปนี้ตอบค าถาม

ข้อ 8-10 

“จากสภาพการศึกษาของไทยและ

ปัญหาผลิตผลทางการศึกษาการเรียน

การสอนโดยยดึครูเป็นศนูยก์ลางการ 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ)  

จุดประสงค ์ ขอ้ท่ี 
ระดบั

พฤติกรรม 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
IOC = 

N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

7.1  เพื่อใหผู้เ้รียน

มีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการ

เลือกและการใช้

ส่ือการเรียนการ

สอนตามแนวคิด

ต่างๆ 

7.2  เพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถ

อธิบายหลกัการ

เลือกใชส่ื้อการ

เรียนการสอนได ้

7.3  เพื่อใหผู้เ้รียน

สามารถน า

หลกัการออกแบบ

ส่ือไปประยกุตใ์ช ้

ในการจดัหาส่ือได้

อยา่งมีระบบ 

เรียนรู้ส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางการ

เรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนขาด

โอกาสในการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

เพราะมีโอกาสไดป้ฏิบติักิจกรรมท่ี

ตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเองนอ้ยมาก จึง

ส่งผลถึงระดบัอุดมศึกษาท าใหผู้เ้รียน

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง

ไม่ได”้ 

      

8.  ในฐานะท่ีท่านเป็น

นกัเทคโนโลยกีารศึกษา

จะน าหลกัการออกแบบ

การเ รียนการสอนมา

ใช้ได้อย่างไร อธิบาย

โดยละเอียด 

- การ

วิเคราะห์ 

+1 +1 -1 .33 ใชไ้ม่ได ้

9.  ท่านมีหลกัการใน

การเลือก การใชแ้ละ

การจดัหาส่ือการเรียน

การสอนมาใชอ้ยา่งไร 

อธิบายโดยละเอียด 

- การ

วิเคราะห์ 

- การ

น าไปใช ้

+1 0 0 .33 ใชไ้ม่ได ้

10. จากสถานการณ์ท่ี

ก าหนดใหท่้านเขียนใน

รูปแบบของโครงการ

การเลือกและการใชส่ื้อ

การเรียนการสอนโดย 

- การ

วิเคราะห์ 

- การ

น าไปใช ้

 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 23 (ต่อ)  

จุดประสงค ์ ขอ้ท่ี 
ระดบั

พฤติกรรม 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
IOC = 

N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

 ใชก้ระบวนการ

แกปั้ญหา 

 

- การ

สังเคราะห์ 

- การ

สร้าง

ช้ินงาน 
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ตารางท่ี 24  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ

การเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC = 
N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

1.  ก่อนการจดัการเรียนการสอน 

1.1 การปฐมนิเทศ ช้ีแจงเก่ียวกบัรูปแบบการ

เรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

1.2  การสมคัรลงทะเบียนเขา้สู่ระบบบริหาร

จดัการเรียนรู้ (LMS) 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

1.3  การเขา้สู่ระบบ LMS ในรายวิชาการเลือก

และการใชส่ื้อการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

1.4  การวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.  การจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน 

2.1  รูปแบบการน าเสนอเน้ือหา  หลกัการ  และ

ทฤษฎี 

0 +1 +1 .67 น าไปใชไ้ด ้

2.2  กิจกรรมการระดมสมองในชั้นเรียนและใน

ระบบ LMS 

0 +1 +1 .67 น าไปใชไ้ด ้

2.3  ช่องทางท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารร่วมกนั

ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนใน

ระบบ LMS 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.4  นกัศึกษาสามารถศึกษาคน้ควา้เน้ือหา

เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีอาจารยน์ าเสนอไปแลว้ 

+1 0 +1 .67 น าไปใชไ้ด ้

2.5  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัไดม้ากข้ึน +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.6  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดน้ าเสนอผลงาน

ไดม้ากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC = 
N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

2.7  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็น

ร่วมกนัมากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.8  นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน

มากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.9  นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหาภาคทฤษฎี

มากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.10  นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหา

ภาคปฏิบติัมากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.11  นกัศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน

มากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.12  นกัศึกษามีความสามารถในการแกปั้ญหา

มากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.13  นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการคิดวิจารณญาณ

มากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3.  การจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

3.1  ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา  (เช่น กรณีศึกษาปัญหา

ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา, การสร้าง

บริบทในรูปแบบสถานการณ์ปัญหาเก่ียวกบัการ

เลือกและใชส่ื้อ, การสืบคน้งานวิจยัดา้นส่ือการ

เรียนการสอน) 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3.2  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา  (เช่นกรณีศึกษา

ปัญหาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาแลว้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 24  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC = 
N

R  หมายเหตุ 
1 2 3 

น าเสนอเป็น  Mind Mapping, การสร้างเกณฑก์าร

เลือกและใชส่ื้อ) 

     

3.3  ขั้นท่ี 3 สร้างทางเลือก  (เช่น การสร้าง

บริบทในรูปแบบสถานการณ์ปัญหาเก่ียวกบัการ

เลือกและใชส่ื้อ หลงัจากท าการระบุปัญหาและ

วิเคราะห์ปัญหา เพื่อก าหนดทางเลือกท่ี

หลากหลาย) 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3.4  ขั้นท่ี 4 ด าเนินการตามทางเลือก  (เช่น การ

สร้างบริบทในรูปแบบสถานการณ์ปัญหาเก่ียวกบั

การเลือกและใชส่ื้อ หลงัจากท าการระบุปัญหา  

วิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือกเพื่อเลือกวิธีการท่ีดี

ท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดส าหรับแกปั้ญหา) 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3.5  ขั้นท่ี 5 สรุปผล  (การน าเสนอผลการ

สืบคน้ต่างๆร่วมกนัในชั้นเรียนและในระบบ LMS 

เช่น การน าเสนอปัญหาการใชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมการศึกษา  การน าเสนอทฤษฎีการสอน

ต่างๆ ท่ีเนน้การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  การ

น าเสนอผลการสืบคน้งานวิจยั เป็นตน้) 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3.6  ขั้นท่ี 6 การน าไปประยกุตใ์ช ้ (การ

น าเสนอการแกปั้ญหาดา้นการเลือกและการใชส่ื้อ

การเรียนการสอนในรูปแบบของโครงการวิจยัดา้น

ส่ือการเรียนการสอน) 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 25  ผลการวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 

ขอ้ท่ี p r แปลผล หมายเหตุ 

1 .81 .07 ค่อนขา้งง่าย, จ  าแนกไดไ้ม่ดี ใชไ้ม่ได ้

2 .65 .23 ความยากปานกลาง, จ าแนกดี น าไปใชไ้ด ้

3 .74 .13 ความยากปานกลาง, จ าแนกไดไ้ม่ดี ใชไ้ม่ได ้

4 .60 .23 ความยากปานกลาง, จ าแนกดี น าไปใชไ้ด ้

5 .58 .24 ความยากปานกลาง, จ าแนกดี น าไปใชไ้ด ้

6 .58 .22 ความยากปานกลาง, จ าแนกดี น าไปใชไ้ด ้

 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบราค (Cronbach)  
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ตัวอย่างการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินข้อความตามกรอบแนวคดิของ  
Norris and Ennis (1989) 

การแสดงความคดิเห็นคร้ังที่1:กรณีศึกษาปัญหาการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาร่วมสมยั 

คนที่ ข้อความของนักศึกษาและเหตุผลการประเมนิ คะแนน 
1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ซ่ึงจะใช้งานเทคโนโลย ี 

        ปัจจุบนัเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆดา้นการศึกษามีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว มีความ
หลากหลายของเทคโนโลย ี ดว้ยความหลากหลายน้ีท าใหบุ้คลากรหรือผูใ้ชง้าน กบั
เทคโนโลยไีม่สอดคลอ้งกนั คือ เทคโนโลยพีฒันารูปแบบต่างๆไปไกลแต่ตวัผูใ้ชง้านไม่ได้
พฒันาไปตามเทคโนโลยจีนท าใหข้าดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตวัอยา่งเช่น ปัจจุบนัมีการพฒันาโปรแกรมต่างๆข้ึนมาเพื่อใชใ้นการศึกษาซ่ึงจะ
ช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีความหลากหลาย มีความสนุกสนานมากข้ึน ตวัโปรแกรมมี
ลกูเล่นต่างๆมากมาย แต่ผูใ้ชโ้ปรแกรม ขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่งละเอียดในลูกเล่นต่างๆ
ของโปรแกรม  ผูใ้ชรู้้จกัเพียงบางลกูเล่นของโปรแกรมเท่านั้น ท าใหไ้ม่สามารถสร้างสรรค์
งานท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีโปรแกรมนั้นจะท าได ้หรือผูใ้ชง้านไม่สามารถใชง้านโปรแกรมนั้นได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
แนวทางการแก้ปัญหา 
         หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษาควรจดัอบรมบุคลากรหรือผูใ้ชโ้ปรแกรม ให้
สามารถใชง้านโปรแกรมแต่ละโปรแกรมไดเ้ป็นอยา่งดี  มีความรู้  ความเขา้ใจ  ท าให้
สามารถใชโ้ปรแกรมไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีแต่ละโปรแกรมจะ
ท าได ้ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาในปัจจุบนัเกิดประโยชน์
มากยิง่ข้ึน 
อ้างองิ  http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/ 
itedu/chap1/index01_3.php 

เหตุผลการให้คะแนน 
อยูใ่นเกณฑร์ะดบั 4 คือ การเขียนขอ้ความโตแ้ยง้หรือแสดงความคิดเห็นอยา่งมี

เหตุผลโดยใชห้ลกัการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์เป็นหลกัการยอ่ยเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้แสดงความคิดเห็นท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีแหล่งอา้งอิงเชิงประจกัษ ์

วเิคราะห์ดงันี ้
1. เป็นการโตแ้ยง้เชิงเห็นดว้ย  “หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษาควรจดัอบรม

บุคลากรหรือผูใ้ชโ้ปรแกรม ” 
2. เขียนขอ้ความแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีแสดงความ 

4 
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 คิดเห็น  “ท าใหส้ามารถใชโ้ปรแกรมไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีแต่
ละโปรแกรมจะท าได ้ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาในปัจจุบนั
เกิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน” 

3.  มีแหล่งอา้งอิงเชิงประจกัษ ์“http://www.northeducation.ac.th 
/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_3.php” 

 

2 ปัญหาการปฎิเสธและการไม่ยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
เม่ือมีผูค้น้คิดหานวตักรรมมาใชไ้ม่วา่ในวงการใดกต็าม มกัจะไดรั้บการต่อตา้นหรือ

การปฏิเสธ อนั เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการดว้ยกนัดงัน้ี  1) ความเคยชินกบัวธีิการเดิมๆ
ท่ีตนเองเคยใชแ้ละ บุคคลผูน้ั้นกม็กัท่ีจะยนืยนัในการใชว้ธีิการนั้นต่อไป 2) ความไม่แน่ใจ
ในประสิทธิภาพของนวตักรรม แมบุ้คคลผูน้ั้นจะทราบข่าวสารของนวตักรรมนั้นๆ ในแง่
ของประสิทธิภาพวา่สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีกต็าม 3) 
ความรู้ของบุคคลต่อนวตักรรม เน่ืองจากนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีโดยมากแลว้บุคคลส่วนมากมี
ความรู้ไม่เพียงพอแก่การท่ีจะเขา้ใจในนวตักรรมนั้นๆ ท าใหมี้ความรู้สึกทอ้ถอยท่ีจะเขา้ใจ 
4) ขอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณ แมจ้ะมองเห็นวา่ช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนจริงกต็าม  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการน าไปใช้แก้ปัญหาจากกรณีศึกษากล่าวคือ… 
บุคคลจะปฏิเสธนวตักรรมเน่ืองดว้ยสาเหตุหลกั 4 ประการ ดงันั้นในการท่ีจะ

กระตุน้ใหบุ้คคลยอมรับนวตักรรมนั้น ๆ ตอ้งแกไ้ขปัญหาหลกัทั้ง 4 ประการ โดยจะกล่าวถึง
กระบวนการยอมรับนวตักรรมซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ  

1) ขั้นต่ืนตวั (Awareness) ในขั้นน้ีเป็นขั้นของการท่ีผูรั้บไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
นวตักรรมนั้น ๆ  

2) ขั้นสนใจ (Interest) เป็นขั้นท่ีผูรั้บนวตักรรมเกิดความสนใจวา่จะสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีก าลงัประสบอยูไ่ดห้รือไม่ กจ็ะเร่ิมหาขอ้มูล  

3) ขั้นไตร่ตรอง (Evaluation) ผูรั้บจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาวา่จะสามารถน ามาใช้
แกปั้ญหาของตนไดจ้ริงหรือไม่  

4) ขั้นทดลอง (Trial) เม่ือพิจารณาไตร่ตรองแลว้มองเห็นวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะ
ช่วยแกไ้ขปัญหาของตนได ้ผูรั้บกจ็ะน าเอานวตักรรมดงักล่าวมาทดลองใช ้ 

5) ขั้นยอมรับ (Adoption) เม่ือทดลองใชน้วตักรรมดงักล่าว แลว้หากไดผ้ลเป็นท่ี
พอใจ นวตักรรมดงักล่าวกจ็ะเป็นท่ียอมรับน ามาใชเ้ป็นการถาวรหรือจนกวา่จะเห็นวา่ ดอ้ย
ประสิทธิภาพ หากไม่เกิดประสิทธิภาพนวตักรรมดงักล่าวกจ็ะไม่ไดรั้บการยอมรับจาก
บุคคลนั้น  
 

5 
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อ้างองิ : http://ibeachh.multiply.com/journal/item/34  
http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10008.asp 
 
เหตุผลการให้คะแนน 

อยูใ่นเกณฑร์ะดบั 5 คือ  เขียนขอ้ความโตแ้ยง้หรือแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นดว้ย
หรือไม่เห็นดว้ยอยา่งมีเหตุผลโดยใชห้ลกัการหรือทฤษฎีท่ีเฉพาะเจาะจงหรือหลกัฐานเชิง
ประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้แสดงความคิดเห็นมาอา้งอิงจากหลายแหล่ง 

วเิคราะห์ดงันี ้

1.  ระบุหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากแหล่งอา้งอิงจากเวบ็ไซตม์ากกวา่ 1 แหล่ง แลว้จึง
เขียนขอ้ความเชิงเห็นดว้ยหรือสอดคลอ้งกนักบัเหตุผลคือ “บุคคลจะปฏิเสธนวตักรรมเน่ือง
ดว้ยสาเหตุหลกั 4 ประการ  ดงันั้นในการท่ีจะกระตุน้ใหบุ้คคลยอมรับนวตักรรมนั้น ๆ ตอ้ง
แกไ้ขปัญหาหลกัทั้ง 4 ประการ” 

2.  เขียนโดยใชห้ลกัการเฉพาะเจาะจง  “กระบวนการยอมรับนวตักรรมซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ...” 

 

3 ปัญหาเทคโนโลยกีบัความห่างไกลของชนบทก่อให้เกดิความเหลือ่มล า้ทางสังคม  

เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญัในการด ารงชีวติและถือวา่เป็น
ปัจจยัหลกัอีกหน่ึงปัจจยัท่ีช่วยอ านวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยงัเป็นแหล่งบนัเทิงและเป็น
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารของบุคคลในสังคม เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ไดอ้ยา่งไม่จ ากดั
เวลาและสถานท่ี ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีคือขอ้ดีของเทคโนโลย ีหากแต่วา่เทคโนโลยไีม่ได้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในประเทศ ท าใหเ้กิดช่องวา่งของบุคคลในสังคมเมืองและบุคคลใน
สังคมชนบทอยา่งชดัเจน ความเหล่ือมล ้าทางสังคมท่ีเกิดจากเทคโนโลยจึีงเป็นปัญหาหน่ึงท่ี
บุคคลในสังคมส่วนใหญ่มองขา้ม ซ่ึงอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ดงัน้ี  

1. การศึกษาท่ีไม่ไดมี้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั การจดัการการศึกษาท่ีไม่ไดม้าตรฐาน
เดียวกนัทั้งประเทศ  

2. ระบบสาธารณูปโภคและระบบส่ือสารท่ียงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีชนบท ส่งผลให้
พื้นท่ีในชนบทไดรั้บเทคโนโลยท่ีีลา้หลงัหรือไม่มีการเขา้ถึงของเทคโนโลย ี 

3. การประชาสัมพนัธ์ การเผยแพร่ และความร่วมมือจากทางรัฐบาลและเอกชน  
4. ช่องวา่งระหวา่งคนท่ีมีฐานะร ่ารวยและฐานะยากจน  
ดงันั้น แนวทางการแกไ้ขปัญหาเทคโนโลยกีบัความห่างไกลของชนบทท่ีก่อใหเ้กิด

ปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคม ควรแกไ้ขปัญหาดงัน้ี  
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 1. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ การเผยแพร่ และไดรั้บความร่วมมือจากทางรัฐบาลและ
เอกชนท่ีจะร่วมกนักระจายเทคโนโลยสู่ีชนบท  

2. วางระบบสาธารณูปโภคและระบบส่ือสารใหค้รอบคลุมพื้นท่ีในชนบทเพื่อให้
เทคโนโลยไีดเ้ขา้ถึงบุคคลในสังคมชนบทไดอ้ยา่งทัว่ถึง กระจายการศึกษา ความรู้สู่ชนบท 
มีการจดัการการศึกษาท่ีวางมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา
ร่วมกนัวางแผนการจดัการใหเ้หมาะสมกบับุคคลในชนบทแลว้ค่อยๆพฒันาอยา่งต่อเน่ืองให้
เท่าเทียมกบัสังคมเมือง 

เหตุผลการให้คะแนน 
อยูใ่นเกณฑร์ะดบั 2 คือ เขียนขอ้ความเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นดว้ยหรือไม่

เห็นดว้ยอย่างมีเหตุผลโดยใช้ทฤษฎีหรือหลกัการและเหตุผลเพื่อก าหนดปัญหา ระบุขอ้
สันนิษฐานจากนิยามท่ีก าหนดไวใ้หไ้ด ้

วเิคราะห์ดงันี ้
1.  เป็นการเขียนขอ้ความเชิงโตแ้ยง้ “หากแต่วา่เทคโนโลยไีม่ไดค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี

ในประเทศ ท าใหเ้กิดช่องวา่งของบุคคลในสังคมเมืองและบุคคลในสังคมชนบทอยา่งชดัเจน 

ความเหล่ือมล ้าทางสังคมท่ีเกิดจากเทคโนโลย”ี  
2.  เขียนขอ้ความท่ีใหเ้หตุผลสอดคลอ้งกนักบัความคิดเห็น “ดงันั้น แนวทางการ

แกไ้ขปัญหาเทคโนโลยกีบัความห่างไกลของชนบทท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความเหล่ือมล ้าทาง
สังคม ควรแกไ้ขปัญหาดงัน้ี … ” 

3. ระบุขอ้สันนิษฐานจากนิยามท่ีก าหนดไวใ้หไ้ด ้โดยสังเกตไดจ้ากการเขียน
ขอ้ความดงัน้ี “ความเหล่ือมล ้าทางสังคมท่ีเกิดจากเทคโนโลยจึีงเป็นปัญหาหน่ึงท่ีบุคคลใน
สังคมส่วนใหญ่มองขา้ม ซ่ึงอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุดงัน้ี” 
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ตัวอย่างข้อความแสดงความคดิเห็นของนักศึกษา 

การแสดงความคดิเห็นคร้ังที่ 2: จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้(ครูใหม่) 

นกัศึกษาคนท่ี 1  
จากปัญหาการเรียนการสอนท่ีไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได ้ หากขา้พเจ้าเป็นครูผูส้อนจะมีวิธีการ

ด าเนินการเรียนการสอนโดยการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีปัจจุบนัมีการพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
โทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้เช่น I-phone และ Blackberry ท่ีสามารถใชเ้ช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ก็สามารถเอามาใชแ้กปั้ญหาเฉพาะหน้ากบัการเรียนการสอนได ้ โดยการใชโ้ทรศพัท์
เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ แลว้เขา้ไปในบล็อกต่างๆ เพื่อสอนนกัเรียนให้นกัเรียนได้
เห็นไดเ้ขา้ใจระบบต่างๆ  

นกัศึกษาคนท่ี 2  
ถา้ขา้พเจา้เป็นครูใหม่จะมีวิธีด าเนินการเรียนการสอนดงัน้ี  การเรียนการสอนนั้นมีความจ าเป็นตอ้งใช้

อินเทอร์เน็ตในการฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมจึงจ าเป็นตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ศูนยค์อมพิวเตอร์
คือ ใหค้รูผูส้อนใชอุ้ปกรณ์โทรศพัทมื์อถือต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองตวัอยา่งในการท ากิจกรรมต่างๆ 
โดยสมมติให้นกัเรียนทุกคนก าลงัออนไลน์ร่วมดว้ยแลว้ฉายแสดงการเขา้ใชโ้ปรแกรมและวิธีการส่งงานข้ึนจอ
ฉายหน้าชั้นเรียน  เม่ือครูได้อธิบายและแสดงการท างานต่างๆ เสร็จแล้ว  เม่ือนักเรียนเกิดความเขา้ใจ  ครู
มอบหมายงานในการใชง้านโปรแกรม โดยใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มแลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผา่นเคร่ืองฉายหนา้
ชั้นเรียน  โดยเพื่อนร่วมชั้นสามารถมองเห็นไดทุ้กคน  เม่ือทุกกลุ่มน าเสนอผลงานเสร็จแลว้ให้นกัเรียนทั้งหมด
ร่วมกันอภิปรายในห้องและท าแบบแบบประเมินท่ีครูแจกให้  โดยครูผูส้อนต้องอธิบายการท างานท่ีผ่าน
อินเทอร์เน็ตให้นักเรียนเขา้ใจตลอดเวลาและก าชบัให้กลบัไปศึกษาดว้ยตนเองโดยให้นักเรียนทบทวนและท า
ความเขา้ใจมาก่อนล่วงหนา้ส าหรับการเรียนในคร้ังต่อไป 

นกัศึกษาคนท่ี 3 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้เป็นครูและตอ้งด าเนินการสอนในชัว่โมงต่อไปอยา่งไรเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจและ

ฝึกการท าบลอ็กในการน าเสนอผลงานการปฏิบติั และใช ้Google tools ดว้ย Google document ในการท าแบบ
ประเมินแต่ไม่สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตได ้

ขา้พเจา้จะน าเอกสารค าอธิบายท่ีไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้น าข้ึนบน Web board  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถดาวน์
โหลดได ้ ให้นกัเรียนเอาไฟลเ์อกสารจากครูไปถ่ายเอกสารแลว้น ามาแจกเพื่อน ในขณะนั้นครูก็ต่ออินเทอร์เน็ต
จากมือถือเขา้  Laptop แลว้ต่อเขา้เคร่ืองโปรเจคเตอร์ใหเ้พื่อนน าเอกสารท่ีไปถ่ายเอกสารมาแจกเพื่อน และครูกท็  า
การสอนแสดงตัวอย่างวิธีการจัดท าบล็อกเป็นขั้นตอนและอธิบายขั้นตอนการท าแบบประเมินใน Google 
document เม่ือสอนเสร็จครูก็มอบหมายการบา้นให้ส่งตามระยะเวลา (สัปดาห์หน้า)  ท่ีไดก้  าหนดไว ้และเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหาไดใ้น Web board (นอกเวลาเรียน) 
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การแสดงความคดิเห็นคร้ังที่ 3 : กรณีศึกษาการรับรู้จากส่ือโฆษณา 

นกัศึกษาคนท่ี 1 
จากคลิปวดีีโอทั้ง 2 มีเป้าหมายเดียวกนัคือรณรงคใ์หผู้ห้ญิงเลิกสูบบุหร่ี เพราะบุหร่ีมีภยัร้ายมากมาย การ

สูบบุหร่ีไม่สามารถท าใหอ้ะไรดีข้ึนไดมี้แต่โทษอยา่เช่นหวัขอ้ต่อไปน้ี  "ผูห้ญิงสูบบุหร่ี" มีโอกาสเป็นโสดสูงจาก
ขอ้มูลส านกังานสถิติแห่งชาติ (ส ารวจเม่ือปี 2544) ระบุวา่คนไทยทัว่ประเทศสูบบุหร่ีร้อยละ 22.5 หรือคิดเป็น
จ านวน 10.6 ลา้นคน อตัราการสูบบุหร่ีของผูห้ญิงคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของผูห้ญิงทั้งหมด ผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษา
องคก์ารอนามยัโลก วิเคราะห์ว่า การสูบบุหร่ีของผูห้ญิงไทยมีอตัราท่ีสูงมากข้ึน (อตัราผูห้ญิงสูบบุหร่ีเพิ่มสูง
มากกวา่ผูช้าย) เม่ือประเมินจากพฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีก าลงัเป็นอยูค่าดการณ์วา่ใน 20 ปีขา้งหนา้อตัราการสูบ
บุหร่ีของผูช้ายจากร้อยละ 42.6 (ในปี 2543) จะลดลงเหลือร้อยละ 25.0 ในปี 2568 ในขณะท่ีอตัราการสูบบุหร่ีของ
ผูห้ญิงจะเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2568 ท่ีน่าเป็นห่วงกคื็อกลุ่มวยัรุ่นหญิงก าลงันิยมสูบบุหร่ี
มากข้ึน   

มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีร่วมกบัส านกัวจิยัเอแบคโพลล ์มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ไดท้  าการส ารวจ
เร่ือง "ทศันคติต่อการสูบบุหร่ีของผูห้ญิงไทย : กรณีศึกษาประชาชนอาย ุ15-30 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร" โดยท า
การส ารวจในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2548 จากประชาชนทัว่ไปอาย ุ15-30 ปี จ านวน 661 ตวัอยา่ง และกลุ่ม
หญิงอาย ุ15-30 ปี ท่ีสูบบุหร่ีจ านวน 419 ตวัอยา่ง ผลส ารวจประเด็นส าคญัสรุปไดด้งัน้ี เหตุผลส าคญัท่ีท าให้
ผูห้ญิงตดัสินใจสูบบุหร่ีในคร้ังแรกคือร้อยละ 51.8 มีความเครียด/กลุม้ใจ/รู้สึก หงุดหงิด ร้อยละ 28.4 ทดลองแลว้
รู้สึกชอบรสชาติของบุหร่ี ร้อยละ 24.8 คิดวา่การสูบบุหร่ีไม่ใช่ส่ิงเลวร้ายเป็นเร่ืองธรรมดา ร้อยละ 21.7 เพื่อน
ชกัชวนใหสู้บบุหร่ี/สูบตามเพื่อน ร้อยละ 21.0 มีเวลาวา่ง ไม่รู้จะท าอะไรจึงสูบบุหร่ีเป็นการฆ่าเวลา ร้อยละ 19.1 
สูบแลว้รู้สึกวา่ท าให้บรรยากาศการสังสรรคมี์ความเพลิดเพลิน ร้อยละ 17.4 เห็นคนทัว่ไปเขาสูบกบัเลยสูบตาม 
ร้อยละ 12.9 ตอ้งการแสดงออกซ่ึงความเป็นตวัของตวัเอง ร้อยละ 11.0 ตอ้งการประชดชีวิต/ประชดสังคม เพื่อ
ความสะใจ และร้อยละ 10.0 ตอ้งการความสดช่ืน/กระปร้ีกระเปร่า/กระฉบักระเฉง … 

นกัศึกษาคนท่ี 2 
จากการศึกษากรณีศึกษาจากวีดิทศัน์ทั้งสองแลว้ พบวา่  ในกรณีศึกษาท่ี 1 ท่ีเป็นสปอตโฆษณาจากทาง 

สสส. ซ่ึงน าเสนอผา่นมุมมองความรัก ความห่วงใยของผูช้าย ดว้ยค าพดูต่างๆเชิงขอร้อง ออ้นวอน โดยพดูออกมา
จากความรู้สึกขา้งใน ท่ีไม่อยากให้ผูห้ญิงท่ีตนเองรักนั้นสูบบุหร่ี เม่ือดิฉันชมสปอตโฆษณาชุดน้ีแลว้ กรู้็สึกเกิด
ค าถามข้ึนในใจวา่โฆษณาน้ีจะช่วยใหผู้ห้ญิงท่ีถูกกล่าวถึงในคลิปนั้น เลิกบุหร่ีไดจ้ริงหรือไม่ แลว้สามารถท าให้
ผูห้ญิงท่ีไม่ไดรู้้จกักบัผูช้ายในคลิปนั้นเลยเลิกสูบบุหร่ีไดห้รือเปล่า และก็ตั้งประเด็นว่าท าไมจึงตอ้งเน้นการ
รณรงคห์า้มผูห้ญิงสูบบุหร่ีเป็นหลกั ทั้งๆท่ีสถิติของปีก่อนๆพบวา่จ านวนผูช้ายท่ีสูบบุหร่ีนั้นมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และ
มีจ านวนมากกวา่ผูห้ญิงหลายเท่า  

เม่ือไดม้าคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัวนังดสูบบุหร่ีโลกจึงช่วยคล่ีคลายขอ้สงสัยได ้ โดยเม่ือเขา้ไปท่ีเวบ็ของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) กพ็บกบัค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก ประจ าปี 2010 คือ Gender and tobacco with an 
emphasis on marketing to women (หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหร่ี) ในปีน้ีเองท่ีองคก์ารอนามยัโลกเลือก              
ทีมการรณรงคก์ารไม่สูบบุหร่ีของปีน้ีไปท่ี "เพศกบับุหร่ีโดยเฉพาะการโฆษณาบุหร่ีแก่สตรี" เหตุผลจริงๆ กคื็อวา่ 
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เน่ืองจากตลาดบุหร่ีของผูช้ายนั้นเตม็แลว้ บริษทับุหร่ีไม่สามารถขยายตลาดไปไดม้ากกวา่น้ี หรือขยายไปกไ็ม่เพิ่ม
คุม้ทุนกบัท่ีโปรโมทไป บริษทับุหร่ีจึงหาทางเปิดตลาดใหม่ นัน่คือตลาดของ "ผูห้ญิง" ตามสถิติขององคก์าร
อนามยัโลกระบุวา่ ถา้นบัประชากรทั้งหมดทั้งโลก ผูช้ายสูบบุหร่ี 40% ส่วนผูห้ญิง 9% ถา้นบัเฉพาะผูสู้บบุหร่ีเอง 
ผูห้ญิงมีสัดส่วน 20% ของผูสู้บบุหร่ีทั้งหมด จึงท าใหมี้ช่องวา่งอีกมากในการท าตลาดยาสูบส าหรับผูห้ญิง  

ดงันั้นฝ่ายการตลาดของบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีหรือยาสูบอ่ืนๆ จึงเร่ิมหนัมาท าตลาดบุหร่ีส าหรับผูห้ญิง เช่น 
การท าบุหร่ีรสผลไม ้ หรือบุหร่ีกล่ินหอมโดยโฆษณาไปวา่มนั "อนัตรายนอ้ยกวา่" หรือการโฆษณาวา่ผูห้ญิงสูบ
บุหร่ีแลว้เท่ มีเสน่ห์ เซ็กซ่ี หรือเท่าเทียมกบัผูช้าย ซ่ึงในความเป็นจริงไม่ว่าบุหร่ีรสชาติไหนหรือแบบใด ก็มี
อนัตรายเท่าเทียมกนัทั้งส้ิน (บุหร่ีแบบเบานั้นจริงๆ อนัตรายกวา่ดว้ยซ ้ า เพราะดว้ยผลทางจิตวิทยาท่ีวา่มนั "เบา" 
คนสูบเลยสูบมากมวนข้ึนกวา่เดิม เลยไดรั้บสารพิษเขา้ไปมากกวา่เดิม) หรือการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีท าให้ดู
เท่ ดูทนัสมยั แต่มีพิษร้ายเช่นเดียวกบับุหร่ี เช่น บารากู่ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัผูผ้ลิตบุหร่ียงัพยายามตีตลาดล่าง (ผูมี้รายไดน้อ้ย) โดยพยายามท าให้เห็นวา่ ผูห้ญิงท่ี
สูบบุหร่ีนั้นคือ "ชนชั้นสูง" ของสังคม เพราะวา่ในปัจจุบนัผูห้ญิงเร่ิมมีก าลงัซ้ือมากข้ึน มีอ  านาจในการตดัสินใจใน
การใชเ้งินมากข้ึน ซ่ึงท าใหเ้ป็นอนัตรายมาก เพราะเน่ืองจากรายไดข้องคนในตลาดล่างนั้นนอ้ยอยูแ่ลว้ หากตอ้งมา
เสียเงินกบับุหร่ีแลว้ กจ็ะไม่มีเงินไปสร้างประโยชน์อ่ืนใดไดอี้ก และน่ีคือสาเหตุท่ีท าใหอ้งคก์ารอนามยัโลกในปีน้ี
ออกโครงการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีส าหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะ  แต่เม่ือยอ้นมามองท่ีโฆษณาของเมืองไทย จากความ
คิดเห็นของเพื่อนๆท่ีร่วมกนัอภิปรายกนัในหอ้งเรียนเม่ือวนัศุกร์ กพ็บวา่โฆษณาน้ีอาจจะดูขดัๆกบัความรู้สึกของ
ใครหลายๆคนในตอนแรก แต่ถา้ไดท้ราบถึงจุดประสงคห์ลกัท่ีองคก์ารอนามยัโลกตอ้งการจะส่ือแลว้ จะช่วยใหมี้
ความเขา้ใจมากข้ึนวา่ท าไมถึงตอ้งรณรงคใ์หห้ญิงไทยไม่ตกเป็นเหยือ่ของบุหร่ี 

ในกรณีศึกษาท่ี 2 ท่ีเป็นโฆษณาเลิกบุหร่ีโดยด าเนินเร่ืองดว้ยตวัการ์ตูนเป็นหลกั  ซ่ึงจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายของผูช้มโฆษณาชุดน้ีกวา้งมากข้ึน เขา้ถึงทั้งเดก็และผูใ้หญ่ เพราะการน าการ์ตูนมาใชจ้ะช่วยใหดู้ง่าย 
เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น ส่งผลใหน่้าติดตามวา่จะเป็นอยา่งไรต่อไป และยิง่มีการเล่นค าวา่ "เจ๋ง" และ "เก๋" พร้อมทั้ง
ภาพจบของแต่ละตอนท่ีน าภาพผูป่้วยมาน าเสนอ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความน่ากลวัจากการสูบบุหร่ี และตอ้งการ
ลบลา้งค่านิยมผดิๆเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ "บุหร่ีไม่ท าใหใ้ครเจ๋งและไม่ท าใหใ้ครเก๋" 
แหล่งข้อมูล : http://www.who.int/tobacco/wntd/2010/en/index.html 

นกัศึกษาคนท่ี 3 
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ร่ิมหนัมารณรงคป้์องกนัผูห้ญิงไทยจากภยัร้าย บุหร่ี 

โดยช้ีใหเ้ห็นโทษของการสูบบุหร่ีในผูห้ญิง อา้งอิงผลการวิจยัท่ีช้ีชดัวา่ ผูห้ญิงสูบบุหร่ีอายสุั้นลงเฉล่ีย 11 ปี และ
ผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากกวา่ผูช้าย  จากงานวิจยัพบวา่ผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีจะเกิดมะเร็งปอดจาก
การสูบบุหร่ีไดง่้ายกวา่ผูช้าย ซ่ึงเป็นผลจากความแตกต่างของฮอร์โมนเพศหญิงกบัเพศชาย  

- หญิงท่ีสูบบุหร่ีและกินยาคุมก าเนิดดว้ย ยิง่เพิ่มความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจตีบ 
- ผูห้ญิงมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลกูจากการสูบบุหร่ี 
- ผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีเกิดโรคกระดูกพรุนง่าย และรุนแรงมากกวา่ผูช้าย 
- แม่ท่ีสูบบุหร่ี เพิ่มความเส่ียงท่ีลกูสาวจะกลายเป็นคนสูบบุหร่ีในอนาคต 
- ผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ี 20 มวนต่อวนั มีโอกาสเป็นโรคสะเกด็เงินมากกวา่ผูห้ญิงท่ีไม่สูบบุหร่ี 3.3 เท่า 
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- สูบบุหร่ี 1 ซองต่อวนั เพิ่มอตัราเส่ียงแผลหายชา้ 3 เท่า 
- สูบบุหร่ีเกิน 50 ซองต่อปี จะมีรอยเห่ียวยน่บนใบหนา้มากกวา่ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีไดถึ้ง 4.7 เท่า 
บุหร่ีมีภยัร้ายเช่นน้ีสังคมควรหาทางป้องกนัลูกสาวและลูกชายวยัรุ่น โดยเฉพาะคนในครอบครัวควร

ปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพ ช้ีใหเ้ห็นโทษของบุหร่ี และสร้างทศันคติใหเ้ดก็ๆ เห็นวา่ การสูบบุหร่ีไม่ใชเ้ร่ืองโกเ้ก๋
ส าหรับวยัรุ่นยคุใหม่อีกต่อไปแลว้ 

  

การแสดงความคดิเห็นคร้ังที่ 4:งานวิจยัดา้นส่ือการเรียนการสอน 

นกัศึกษาคนท่ี 1  
ความคิดเห็นต่องานวิจยั  : งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนแบบออนไลน์

โดยใชส้ถานการณ์มาเป็นตวัก าหนดทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนท่า
ศาลาประสิทธ์ิศึกษา จงัหวดั นครศรีธรรมราช เพราะปัจจุบนัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีและการส่ือสาร
สมยัใหม่นั้นไดก้า้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว และถูกน ามาใชก้บัการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนท่ีไม่สามารถมาเรียนแบบเห็นหนา้ครูผูส้อน(Face To Face) ได ้ จึงมีการสร้างเทคโนโลยีท่ี
ตอบสนองความตอ้งการในรูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อน ผูเ้รียน และผูเ้รียนดว้ยกนัเอง อีกทั้งยงัมี
สถานการณ์จ าลองในรูปแบบของมลัติมีเดีย เพื่อกระตุน้และเร้าความสนใจของผูเ้รียนโดยการใชเ้หตุการณ์มา
เลียนแบบใหมี้ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัความเป็นจริง เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาจากการโตต้อบกบัสถานการณ์ และ
ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารบนเวบ็มาอภิปราย วิเคราะห์  และสรุปเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ซ่ึงการเรียนแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนแบบออนไลน์น้ีสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดความกลา้ท่ีจะแสดงออก หรือซักถามในส่ิงท่ี
ตนเองยงัไม่รู้ โดยใชค้  าพดูมาเรียบเรียงเป็นตวัหนงัสือ การใชE้motion เป็นตวัแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก 

จากการศึกษางานวจิยัน้ีเป็นการแบ่งผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา จงัหวดั 
นครศรีธรรมราช ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 35 คน และใหท้ าแบบวดัทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลก่อนเรียน การ
ด าเนินงานก็จะแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองนั้นก็จะใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียน
ออนไลน์ในสถานการณ์จ าลอง ส่วนกลุ่มควบคุมนั้นก็จะจดักิจกรรมการเรียนท่ีจดท าโดยองคก์ารแพท (Path)             
มาใชใ้นการสอน ผลท่ีไดพ้บวา่กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยูท่ี่ระดบั 0.5  พบวา่  ผูเ้รียนท่ีเรียน
ดว้ยกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์จ าลองในช่วงเร่ิมตน้ไม่เคยมีความรู้ในเร่ืองการ
ปฏิเสธท่ีเหมาะสมถูก ตอ้งส่งผลให้ผูเ้รียนไม่มัน่ใจในการปฏิเสธและมกัไม่ปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่เห็นดว้ย และใน
ระหวา่งกิจกรรมการเรียนท่ีมีการจ าลองสถานการณ์ผูเ้รียน ไดฝึ้กทกัษะการปฏิเสธ ไดเ้ห็นตวัอยา่งการปฏิเสธท่ี
ถูกตอ้ง ช่วยให้ผูเ้รียนไดล้องผิดลองถูก มีอิสระในการเรียน ไดฝึ้กการส่ือสารและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้สึกร่วมไปกบั กิจกรรม แต่งานวิจยัน้ีไม่สามารถวดัความแตกต่างดา้นความรู้ความสามารถ, ดา้น
บุคลิกภาพได ้และระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยันั้นอาจเพิ่มระยะเวลาในแต่ละทกัษะได ้ เน่ืองจากการฝึกแต่ละทกัษะ
ในงานวจิยันั้นใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนไม่เท่ากนั 
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นกัศึกษาคนท่ี 2 
จากงานวิจยัเร่ือง  รูปแบบกราฟฟิกท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ืองภูมิภาคเอเชียใต ้ 

ข้อสรุป  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยสูงกวา่ การเรียนการสอนแบบ

ปกติ โดยเปรียบเทียบจากคะแนนหลงัการเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ในเชิงพื้นท่ีนั้นแตกต่างกนัเล็กน้อยอย่างไม่มี นัยส าคญัทางสถิติ ท าให้สามารถสรุปไปสู่
ขอ้เสนอแนะในการวิจยั คือ ในดา้นความสะดวกในการใชบ้ทเรียน ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนบทเรียนน้ีไดทุ้กเวลา 
ทุกสถานท่ี ตามความพร้อมและความตอ้งการของผูเ้รียนเอง ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาในการเรียน และในดา้นปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น ความชอบ หรือทศันคติ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเรียนรู้โดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อน ามาปรับปรุงและน ามาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากยิง่ ข้ึน  

สรุปแนวคดิทีไ่ด้จากงานวจิัยทีไ่ด้จากการสืบค้น  
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัท่ีพฒันากระบวนการรูปแบบใหม่ๆข้ึนมาเพราะเลง็เห็นถึงปัญหาในการใชส่ื้อ

การสอนแบบเดิมๆในรายวิชา ส 203 เร่ือง ภูมิภาคเอเชียใต ้โดยผูว้ิจยัไดน้ าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการ
น ารูปแบบกราฟฟิกมาออกแบบและใชง้านบนคอมพิวเตอร์ในระบบมลัติมิเดีย  มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัใน
คร้ังน้ี นอกจากน้ียงัไดมี้การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จากงานวิจยั
ท าให้ทราบว่าการท่ี น ากราฟฟิกมาออกแบบใน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นั้น ช่วยส่งผลให้บทเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยสูงกวา่การเรียนการสอนแบบปกติ และ ในการท าวิจยัเก่ียวกบับทเรียน
ต่างๆบนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์นั้น ก่อนท่ีจะผลิตและพฒันาบทเรียน ผูว้ิจยัตอ้งค านึงถึงอุปกรณ์ และความทนัสมยั
ของอุปกรณ์ท่ีสถานศึกษามี เพื่อท าให้สามารถเลือกส่ือ  เพื่อการออกแบบและผลิตบทเรียนนั้นๆ ให้มีความ
เหมาะสม และสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

นกัศึกษาคนท่ี 3 
งานวิจยัการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใชภู้มิปัญญาลา้นนา ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาน้ี 

เป็นงานวิจัยท่ีน าจุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถ่ินลา้นนามาประยุกต์ใช้เป็นส่ือในการส่งเสริมการอ่านได้อย่าง
เหมาะสมและดีมาก   ส่ือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการอ่านนั้นเป็นส่ือท่ีมีอยูแ่ลว้ คือ ภูมิปัญญา เป็นส่ือท่ีหาไดง่้ายทัว่ไป
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย  ขอ้ดีของวิจยัช้ินน้ี คือ สามารถท าให้เด็กไดฝึ้กการอ่านในส่ิงท่ีเด็กชอบและ
คุน้เคยมาก่อนและท าใหเ้ดก็ฝึกการอ่านไดดี้กวา่การใชแ้บบเรียนในโรงเรียน  ซ่ึงเดก็ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เหมาะ
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัน้ีมาก เน่ืองจากเดก็ในวยัน้ีไดเ้รียนรู้พฒันาการการอ่านมาพอสมควรแลว้ในช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4 เม่ือถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 นกัเรียนในวยัน้ีเหมาะส าหรับการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองมากข้ึน การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยภมิูปัญญาลา้นนา ดา้นการใชป้ริศนาค าทาย สุภาษิตลา้นนา 
เพลงพื้นบา้นลา้นนา นิทานพื้นบา้นลา้นนา และค าอูบ่้าว – อู่สาวลา้นนานั้นนอกจากจะสามารถส่งเสริมทกัษะการ
อ่านของนกัเรียนไดแ้ลว้ยงัสามารถส่งเสริมการอนุรักษภ์มิูปัญญาทอ้งถ่ินและส่งเสริมแนวคิด คติธรรม ขอ้เตือนใจ
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และคุณธรรมต่างๆท่ีสอดแทรกอยูใ่นภูมิปัญญาลา้นนาไดอี้กดว้ย   นอกจากน้ีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็น
การประหยดังบประมาณในการสร้างส่ือและท าวิจยัในคร้ังน้ีไดด้ว้ย เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีอยู่แลว้เพียงแค่น ามา
พฒันามาเป็นกิจกรรมกส็ามารถท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กการอ่านไดแ้ลว้     

จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้จากการจดักิจกรรมส่งเสริม            
การอ่านโดยภูมิปัญญาลา้นนา จ านวน 13 กิจกรรม มีความสามารถในการอ่านจบัใจความสูงข้ึนกว่าก่อนการ
ทดลอง แสดงวา่ส่ือท่ีใชส้ามารถท าใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านไดดี้ข้ึน ทั้งน้ีในอาจจะเป็นเพราะตวัส่ือ
ภูมิปัญญาลา้นนาซ่ึงเป็นส่ือท่ีนกัเรียนรู้จกัมาบา้งหรือคุน้เคยกนัแลว้  และอีกปัจจยัหน่ึงอาจจะมีสาเหตุจากความ
ช่ืนชอบในภูมิปัญญาลา้นนาของเด็กนกัเรียนเอง  เพราะเด็กสามารถท าอะไรไดดี้ในส่ิงท่ีตนชอบ  คิดวา่วิจยัช้ินน้ี
ทั้งช่ือเร่ืองท่ีมีความเหมาะสม สั้น กะทดัรัด ไดใ้จความ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะทั้งวยัและพฒันาการ  ตวัแปรท่ีหาได้
ง่ายและเหมาะสมในการจดักิจกรรม ตลอดจนวิธีการวิจยัโดยการจดักิจกรรมใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นในการส่งเสริม
การอ่านแก่นักเรียน  ส่ิงท่ีอยากเพิ่มเติมในวิจัยช้ินน้ีคืออยากให้มีการวิจัยในเร่ืองการประยุกต์ใช้กิจกรรมว่า
เหมาะสมกบัหลกัสูตรหรือไม่เเละอีกอยา่งหน่ึงคือการท าเเบบทดสอบท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีท า
ดว้ย อยา่งไรก็ตามวิจยัช้ินน้ีสามารถท าให้เราไดรู้้วา่การเรียนนั้นไม่จ าเป็นตอ้งศึกษาจากในห้องเรียนตลอดเวลา 
แต่เราสามารถศึกษาไดจ้ากส่ิงรอบๆตวัเราอยา่งเช่นภมิูปัญญาลา้นนาท่ีน ามาจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านนัน่เอง 
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ตารางท่ี 26  คะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงรายวิชา 468 301 การเลือกและ

การใชส่ื้อการเรียนการสอนจ าแนกตามรายการประเมิน  

 

คนท่ี 

รายการประเมิน รวม

คะแนน 

(10) 

การส่งงาน 

 

(2) 

การอภิปราย 

 

(2) 

กิจกรรมกลุ่ม

ออนไลน์ 

(2) 

การเสนอหวัขอ้

งานวิจยั 

(2) 

การตั้ง 

กระทูส้นทนา 

(2) 

1 2 2 1 2 2 9 

2 2 2 2 2 2 10 

3 2 2 2 2 2 10 

4 2 2 2 2 2 10 

5 2 2 1 2 2 9 

6 2 2 1 2 2 9 

7 2 2 1 2 2 9 

8 0 0 1 2 0 3 

9 2 2 1 2 2 9 

10 2 2 1 2 0 7 

11 2 2 2 2 2 10 

12 1 0 1 2 0 4 

13 2 2 1 2 2 9 

14 2 2 1 2 0 7 

15 2 2 2 2 2 10 

16 2 2 2 2 2 10 

17 2 2 2 2 2 10 

18 2 1 2 2 2 9 
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ตารางท่ี 26 (ต่อ) 

คนท่ี 

รายการประเมิน รวม

คะแนน 

(10) 

การส่งงาน 

  

(2) 

การอภิปราย 

 

(2) 

กิจกรรมกลุ่ม

ออนไลน์ 

(2) 

การเสนอหวัขอ้

งานวิจยั 

(2) 

การตั้งกระ 

ทูส้นทนา 

(2) 

19 2 1 1 2 2 8 

20 2 1 1 2 2 8 

21 1 1 1 2 2 7 

22 2 2 1 2 2 9 
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ตารางท่ี 27  คะแนนระดบัการคิดวิจารณญาณของนกัศึกษาจากการประเมินขอ้ความตามกรอบ

แนวคิดของ Norris and Ennis (1989) จ าแนกเป็นรายคร้ังการแสดงความคิดเห็น  

คนท่ี 

การแสดงความคิดเห็น คะแนนเตม็ 

24  

คะแนน 

คร้ังท่ี 1 

(6) 

คร้ังท่ี 2 

(6) 

คร้ังท่ี 3 

(6) 

คร้ังท่ี 4 

(6) 

1 4 2 5 2 13 
2 5 2 5 2 14 
3 2 1 4 2 9 
4 4 2 5 2 13 
5 2 1 1 1 5 
6 2 1 4 2 9 
7 4 2 1 2 9 
8 1 2 1 - 4 
9 5 2 4 2 13 
10 2 1 1 - 4 
11 5 2 4 2 13 
12 1 1 - - 2 
13 2 2 1 2 7 
14 2 2 1 - 5 
15 3 2 4 2 11 
16 4 2 5 2 13 
17 3 1 4 2 10 
18 4 2 5 2 13 
19 2 1 - - 3 
20 1 1 - - 2 
21 2 1 - - 3 
22 4 2 4 2 12 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ภาพประกอบจากการจัดกจิกรรมการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
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แผนภาพท่ี  9 หนา้จอสมคัรสมาชิกและหนา้จอเขา้สู่ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ (LMS) เขา้ถึงไดท่ี้  

http://elearning.educ.su.ac.th/ 
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แผนภาพท่ี  10  หนา้จอระบบบริหารจดัการเรียนรู้ (LMS) รายวิชา 468 301 

การเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน  
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แผนภาพท่ี  11  แสดงหนา้จอการตั้งกระทู ้

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



274 

 

แผนภาพท่ี  12  แสดงหนา้จอการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 

 

แผนภาพท่ี  13  แสดงหนา้จอการทดสอบการคิดวิจารณญาณ ก่อนเรียน – หลงัเรียน เขา้ถึงไดท่ี้ 

http://61.19.250.201/~panitawc/elearning/course/view.php?id=31 
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แผนภาพท่ี  14  ภาพการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
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