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52257907: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คําสําคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน / การแกปญหารวมกัน / ซินเนคติกส / การแกปญหาเชิงสรางสรรค
ไพฑูรย กานตธัญลักษณ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู.
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา, ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น และ รศ.ดร.อรจรียณ ตะกั่วทุง
246 หนา
การวิจัยครั้งนี้มุงประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูและมี
วัตถุประสงคงานวิจัย 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู 2. เพื่อทดลองใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งหมด 50 คน ดวย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไมเปนอิสระตอกัน สถิติทดสอบความสัมพันธโดยค าสัม
ประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาวิจัยพบวา
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ประกอบดวย 8 องคประกอบคือ 1.กลุม
2. ประเด็น ปญหา งาน 3. โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน 4. เนื้อหาหรือแหลงขอมูล 5. เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส
6. เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน 7. ระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลน และ8. การประเมินผล สําหรับ
ขั้นตอนการเรียนรู มี 5 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอมผูเรียน 2. ขั้นคนหาปญหา (Problem
Finding) 3. ขั้นตอนการคนหาแนวคิดในการแกปญหา (Idea Finding) 4. ขั้นตอนการคนหาแนวทางการแกปญหา
(Solution Finding) 5. ขั้นตอนการหาการยอมรับ(Acceptance Finding)
2. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสง เสริความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ผูเรียนที่เรียนดวย
รูปแบบฯ มีความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการ
แกปญหารวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
4. ผลการประเมินรับรองรูปแบบของผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาองคประกอบและขั้นตอนอยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด
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This research was to develop the blended learning instructional model using collaborative
problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student
teachers. The research objectives were 1) to develop blended learning instructional model using
collaborative problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving
ability of student teachers, 2) to try out the blended learning instructional model using collaborative
problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student
teachers. The 50 samples were undergraduate students from Faculty of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, who were studying a course of Educational Technology, first
semester, academic year 2012 derived from simple random sampling. The experiment lasted long 10
weeks. Data were statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation, dependent t-test, and
Pearson’s coefficient correlation. The research findings were as follows:
1. The blended learning instructional model using collaborative problem-solving learning
and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student teachers. composed of
8 components; 1. group 2. problem issue 3. project, product, or work piece, 4. content or resources,
5. synectics technique, 6. communication and cooperation instrument, 7. online learning management
system, 8. evaluation. The 5 learning steps were 1. learners preparation, 2. problem finding, 3. idea finding,
4. solution finding and 5. acceptance finding.
2. The result of trying out the blended learning instructional model using collaborative
problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student teachers,
the capability of creative problem-solving was significantly higher at the level of .05.
3. The satisfaction of students who studied via blended learning instructional model using
collaborative problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving
ability of student teachers was at the level of “much”.
4. The experts evaluated blended learning instructional model using collaborative
problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student
teachers and approved the components of the model at the level of “most”.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดอยางดีดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ
สติมั่น ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา
เมตตา และความเอาใจใส ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง และรองศาสตราจารย ดร.อารี พันธมณี
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองให
วิทยานิพนธสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความอนุเคราะหตรวจ
สอบเครื่องมือในการทําวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิทุกทานในการรับรองรูปแบบ
สงผลให
วิทยานิพนธสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น ที่ใหคําปรึกษาและแนะนําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนใหมีความสมบูรณ รวมทัง้ อาจารย ดร.ประภัสสร วงษดี ที่คอยแนะนําดานคุณภาพของ
เครื่องมือวัดและวิธีการหาคาทางสถิติ และขอขอบพระคุณ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุรพล บุญลือ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรัญญา เชื้อทอง ที่คอยชี้แนวทางในการศึกษาและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
ในการวิจัยในครั้งนี้ จึงทําใหการวิจัยในครั้งลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุณนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางทุกคนที่ใหความรวมมือในการทําวิจัยในครั้งนี้
เปนอยางดี และขอขอบคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ใหการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในทุกดาน รวมทั้งใหโอกาสในการเรียนระดับปริญญา
เอกครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบพระคุณเตี่ย แม และครอบครัว ที่ใหการสนับสนุนในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะ
นางสาวรชตภร ตันสกุล ภรรยาที่คอยเปนกําลังใจ ใหความรัก ความหวงใย ฟนฝาอุปสรรคนานับ
ประการมาโดยตลอด ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลใหผูวิจัยเกิดกําลังใจในการเรียนและการทํา
วิทยานิพนธใหประสบความสําเร็จ

ฉ

สารบัญ
บทคัดยอภาษาไทย.....................................................................................................................
บทคัดยอภาษาอังกฤษ........................................................................................................... .....
กิตติกรรมประกาศ......................................................................................................................
สารบัญตาราง.............................................................................................................................
สารบัญภาพ.................................................................................................................... .............
สารบัญแผนภูมิ............................................................................................................................
บทที่
1 บทนํา.............................................................................................................................
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา...............................................................
วัตถุประสงคของการวิจัย ....................................................................................
สมมติฐานการวิจัย ...............................................................................................
ขอบเขตของการวิจัย.............................................................................................
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย...........................................................................................
กรอบแนวคิดการวิจัย............................................................................................
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย................................................................................
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ......................................................................................
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended Learning)............................
ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน……………...........…………….
องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน……………........……….…....
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน……………….……….....
ระดับของการผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน………………….……….......
การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน..............................................
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน .........................................
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ……………….................……………………….……….……………
การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)….................................................
ความหมายของการเรียนรูรวมกัน………………………….………….........…..……....
การเรียนรูรวมกันและการเรียนแบบรวมมือ……………………...........................
ลักษณะสําคัญของการเรียนรูรวมกัน…………………………................................
ขั้นตอนของการเรียนรูรวมกัน……………………………………….……………….……..
รูปแบบของการเรียนรูรวมกัน........................................................................
พื้นฐานทางทฤษฎีของการเรียนรูรวมกัน........................................................
เทคนิคการจัดการเรียนรูรวมกัน…………........................................……..………

ช

หนา
ง
จ
ฉ
ฎ
ฐ
ฑ
1
1
7
7
7
8
8
10
11
11
11
14
20
21
22
23
24
31
31
32
34
36
39
41
42

บทที่

3

คุณคาของการเรียนรูรวมกัน…………………………….……...................................
บทบาทผูสอนและผูเรียนในการเรียนรูรวมกัน……………….…...………..……......
สภาพแวดลอมของการเรียนรูรวมกัน…………………………….......…………………
การประเมินผลการเรียนรูรวมกัน…………....…………......…………………………...
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูรวมกัน……………....…………….....………........
การคิดสรางสรรคดวยเทคนิกสซินเนคติกส....……………………………………..………..
ความหมายและความเปนมาของทฤษฎีซินเนคติกส…………….…....................
จุดมุงหมายทฤษฎีซินเนคติกส………......................................….…………………
ซินเนคติกสกับความคิดสรางสรรค……………………………………….…...………..…
ซินเนคติกสกับกระบวนการแกไขปญหา........................................................
การผสมผสานกิจกรรมซินเนคติกสในกิจกรรมการเรียนการสอน………..........
การจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมซินเนคติกส.…………….............................
รูปแบบของซินเนคติก....................................................................................
ขอดีและขอจํากัดของซินเนคติกส……………………...........................................
บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอน.....................……………..……
สรุปองคประกอบสําคัญในการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส………..............
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส…….....……….………
การแกปญหาเชิงสรางสรรค(Creative Problem Solving) ...............................
ความหมายของการแกปญหาอยางสรางสรรค………………………….........………
แนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค……………………….....………….……….……
องคประกอบของการแกปญหาอยางสรางสรรค………....................................
กระบวนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค………………………………………………
ความแตกตางระหวางการแกปญหากับการแกปญหาอยางสรางสรรค…….….
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค(Creative Problem Solving)…
วิธีดําเนินการวิจัย……………………………………………………………………………………………….
ขั้นศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบฯ….……...…….......................
วัตถุประสงคการวิจัย………….….......……….......………………..……......................
ประชากรและกลุมตัวอยาง………………………………..…………...........................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.................................................................................
วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย.....................................................................
วิธีดําเนินการวิจัย...........................................................................................
การวิเคราะหขอมูล.........................................................................................

ซ

หนา
48
49
50
50
52
57
58
60
61
63
68
68
69
71
72
73
74
79
80
80
81
84
86
87
90
92
92
92
92
92
95
96

บทที่

4

ขั้นสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ……………...................…………
วัตถุประสงคการวิจัย………….….......……….......………………..……......................
ประชากรและกลุมตัวอยาง………………………………..…………...........................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.................................................................................
วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย....................................................................
วิธีดําเนินการวิจัย...........................................................................................
การวิเคราะหขอมูล.........................................................................................
ขั้นการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ….............................
วัตถุประสงคการวิจัย………….….......……….......………………..……......................
ประชากรและกลุมตัวอยาง………………………………..…………...........................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.................................................................................
วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย.....................................................................
วิธีดําเนินการวิจัย...........................................................................................
การวิเคราะหขอมูล.........................................................................................
ขั้นการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ…..............................
วัตถุประสงคการวิจัย………….….......……….......………………..……......................
ประชากรและกลุมตัวอยาง………………………………..…………...........................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.................................................................................
วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย.....................................................................
วิธีดําเนินการวิจัย...........................................................................................
การวิเคราะหขอมูล.........................................................................................
ผลการวิเคราะหขอมูล ………………………………………………………………………………………
ผลการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบฯ............
ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดาน องคประกอบ ขั้นตอน........................
ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสานการเรียน
แกปญหารวมกัน ซินเนคติกส และ การแกปญหาเชิงสรางสรรค.............
ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ.........................................
ผลการประเมินองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ...
ผลการประเมินขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ..........
ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ................
ผลการหาประสิทธิภาพของหองเรียนแบบผสมผสานฯ..................................
ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ....................................
ผลการประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค...........................
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานฯ....
ผลการนําเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานฯ.................................................
ฌ

หนา
97
97
97
97
98
114
115
118
118
118
118
118
121
122
123
123
123
123
123
125
125
127
128
128
131
133
133
134
137
141
142
142
144
147

บทที่
5 การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู........................................................................................................
บทนํา....................................................................................................................
แนวคิด หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ..................
วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ........................
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ..........................................................
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ.......................
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ................................
ขั้นตอนยอย แผนการเรียนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ...
วิธีการและเงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ..................
วิธีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ ไปใช...........................
เงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ..............................
การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ ........................
6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ .............................................................
วัตถุประสงคทั่วไป.................................................................................................
วัตถุประสงคเฉพาะ...............................................................................................
สรุปผลการวิจัย ...................................................................................................
ผลการวิจัย............................................................................................................
อภิปรายผลการวิจัย ............................................................................................
ขอเสนอแนะงานวิจัย............................................................................................
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป.........................................................................
รายการอางอิง............................................................................................................................
ภาคผนวก...................................................................................................................................
ภาคผนวก ก รายนามผูทรงคุณวุฒิ...........................................................................
ภาคผนวก ข แบบประเมินความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ..................
ภาคผนวก ค ตารางสังเคราะห.................................................................................
ภาคผนวก ง ผลการจัดสนทนากลุม และผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียน
ตามสภาพจริงฯ.....................................................................................
ภาคผนวก จ ภาพตัวอยางสื่อของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ...........
ประวัติผูวิจัย............................................................................................................................

ญ

หนา
150
151
151
152
152
154
156
160
168
168
169
171
172
172
172
173
176
181
190
191
192
198
199
202
224
230
241
246

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

หนา
องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน……….......................…….. 14
สัดสวนในการนําเสนอเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตของการเรียนรูฯ………....................... 20
เปรียบเทียบระหวางการเรียนรูรวมกันและการเรียนรูแบบรวมมือ........................... 33
เปรียบเทียบการสอนแบบเดิม (Tradition Teaching) กับการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมกันฯ ..….....….............................. 33
การเรียนรูรวมกันดวยเทคนิคสําหรับการอภิปราย…………................................…….. 42
การเรียนรูรวมกันเทคนิคการสลับกันสอน................................................................. 44
การเรียนรูรวมกันเทคนิคสําหรับการแกปญหา………………............…................……… 45
การเรียนรูรวมกันเทคนิคการใชกราฟกและการจัดระเบียบสารสนเทศ….................. 46
การเรียนรูรวมกันเทคนิคที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการเขียน ………….....................….. 47
ขั้นตอนการเรียนซินเนคติกสบอกความแตกตางระหวางคูเปรียบเทียบ.................... 69
ขั้นการเรียนดวยวิธีคิดแบบซินเนคติกส…………...…………...................................……. 70
แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ.......... 103
การออกแบบงานวิจัยเชิงทดลอง(True Experimental Design).............................. 121
ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การแกปญหา
รวมกันการคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกส และการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่
มีตอองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ……. 131
ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การแกปญหา
รวมกันการคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกส และการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่
มีตอขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ................... 132
ผลการประเมินดานองคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู.................................................... 134
ผลการประเมินดานขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู…………………………………..…………………. 135
ผลการประเมินคุณภาพดานหองเรียนแบบผสมผสาน ................................................... 137
ผลการประเมินคุณภาพดานกิจกรรมการเรียนแกปญหารวมกันฯ............................. 138
ผลการประเมินคุณภาพดานกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค............................. 140
ผลการประเมินตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
สําหรับผูเชี่ยวชาญทานที่ 1.............................................................................. 142
ผลการประเมินตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
สําหรับผูเชี่ยวชาญทานที่ 2.............................................................................. 143
ฎ

ตารางที่
23 ผลการประเมินตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
สําหรับผูเชี่ยวชาญทานที่ 3..............................................................................
24 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชฯ..................................................................
25 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู..........................................................
26 ตารางสังเคราะหองคประกอบของการจัดการเรียนแบบผสมผสาน...........................
27 ตารางสังเคราะหองคประกอบการเรียนรูรวมกัน(Collaborative Learning)...........
28 ตารางสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูรวมกัน(Collaborative Learning)........
29 ตารางสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดสรางสรรคแบบ
ซินเนคติกส.......................................................................................................
30 ตารางสังเคราะหขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค.............................................
31 ขอมูลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1....................
32 ขอมูลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2....................
33 ขอมูลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 3....................

ฏ

หนา
143
144
147
225
226
227
228
229
233
235
238

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

องคประกอบการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของ Spancer...........................
รูปแบบผลของการสอนและผลทางสงเสริมแบบซินเนคติกส.....................................
ตัวอยางสื่อที่สรางขึ้นเว็บไซต 202.44.14.12/cps1 หนาโฮมเพจ.............................
หนาลอกอินเขาสูหองเรียนออนไลน..........................................................................
ประเด็นปญหาในแตละสัปดาหบนหองเรียนออนไลน...............................................
กระดานขาวในการแสดงผลงานแตละกลุมและรวมกันแสดงความคิดเห็นรวมกัน
ในแตละสัปดาหบนหองเรียนออนไลน..............................................................
แผนผังความคิดที่ผูเรียนทํางานรวมกันในการคาหาปญหา สาเหตุ และแนวทางการ
แกปญหาในแตละสัปดาหบนหองเรียนออนไลน..............................................
ตัวอยางผลงานที่ผูเรียนทํางานรวมกันจากกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ในแตละสัปดาหบนหองเรียนออนไลน..............................................................
เครื่องมือใชในการสื่อสารหองเรียนออนไลน ระหวางเพื่อนและผูสอน
ผานกระดานสนทนา (Chat Room Discussion)............................................

ฐ

หนา
35
73
242
242
243
243
244
244
245

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1
กรอบแนวคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ……...........................…………….……
2
การดําเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู.................................................................
3
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ................................................................
4
ขั้นตอนยอยที่1 ผูสอนดําเนินการเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน..............................
5
ขั้นตอนยอยที่ 2 กําหนดงาน โครงงานหรือชิ้นงานฯ.................................................
6
ขั้นตอนยอยที่ 3 ผูเรียนการคนหาแนวคิดในการแกปญหา(Idea Finding)...............
7
ขั้นตอนยอยที่4 ขั้นคนหาแนวทางการแกปญหา(Solution Finding).......................
8
ขั้นตอนยอยที่ 5 คนหาการยอมรับ(Acceptance Finding).....................................
9
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ...............................................................

ฑ

หนา
9
91
153
159
161
163
165
167
178

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุของ
ประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษยพรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลก ในยุคศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วผานกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาคนและสังคมที่ผานมาตองเผชิญกับความทาทายจาก
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ภายในและภายนอกประเทศ ที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางสถาบันทางสังคม และ ปจเจกบุคคล ปญหา ดานคุณธรรม
จริยธรรม เปนความเสี่ยงที่จะสงผลใหประชาชนอยูรวมกันยากลําบากมีความถี่ในการใชความรุนแรง
ในการแกไขปญหามากขึ้นทั้งปญหาในระดับครอบครัวปญหาสังคมและวัฒนธรรมการใชชีวิตที่เปลี่ยน
แปลงไป ทําใหขาดความไวเนื้อเชื่อใจกันกระแสวัฒนธรรมเสมือนจริงที่แพรเขามาผานโลกไซเบอรทํา
ใหมีการสรางเครือขายทางสังคมมากขึ้น มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกรับปรับใช
วัฒนธรรม สงผลใหคานิยมไทยมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมที่รับมา เด็กและเยาวชนที่ยังไมมี
ภูมิคุมกันที่ดีพอหรือขาดการใชวิจารณญาณในการกลั่นกรอง ทําใหใชประโยชนจากวัฒนธรรมเสมือน
ในเชิงของการสรางปญหามากกวาสรางสรรคทําใหความสัมพันธกับสังคมรอบขางลดนอยลงเชนความ
สัมพันธภายในครอบครัว เพื่อนฝูง และสังคมภายนอกมีการสรางพื้นที่สวนตัวในวัฒนธรรมเสมือนมาก
ขึ้นนําไปสูการขาดการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง เมื่อประสบปญหาหรืออุปสรรค ก็ไมสามารถแก
ปญหาไดดวยตนเอง และหาทางแกปญหาดวยวิธีการแบบเดิมๆ ขาดทักษะการแกปญหารวมกับผูอื่น
ขาดทักษะการคิดและแนวทางการแกปญหาที่ถูกตองและสรางสรรค
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงและปจจัยเสี่ยงในอนาคตที่คาดวาจะเปนอุปสรรค
สําคัญในการพัฒนาคน การเตรียมคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จึงมุงเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสงั คมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งการเรียนรูในหองเรียนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน การเรียนรูเปนกลุมและสรางนิสัย
ใฝรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห แกปญหาเฉพาะหนาและรับฟงความเห็นของผูอื่นสนับสนุนการตอ
ยอดความคิดสรางสรรคโดยเนนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวย
ปญญา สนับสนุนกระบวนการเรียนรูสูวัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสรางทักษะใหคนมีการเรียนรูตอ
เนื่องตลอดชีวิต การตอยอดสูนวัตกรรมความรู การฝกฝนจนเกิดความคิดสรางสรรค การเปดใจกวาง
พรอมรับทุกความคิดเห็น และ สงเสริมใหมีการพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีโอกาส
การเรียนรูอยางตอเนื่องกับคนทุกกลุมทุกวัยสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูที่หลากหลาย
ทั้งที่เปนวัฒนธรรม ภูมิปญญา และองคความรูใหมและยอมรับความแตกตางของความหลากหลาย
1

2
ทางวัฒนธรรม(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับที่2 (2545) มีแนวการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ใหสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในยุคแหงขอ
มูลขาวสาร โดยมีการกําหนดจุดมุงหมายและหลักการในกระบวนการเรียนรูตองปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ
ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องในการ
จัดการศึกษาใหยึดหลักวาเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องการจัดการศึกษา ทั้งการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู
คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ซึ่งสิ่งที่
ตองคํานึงถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหกบั สถานศึกษา ไดแก การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล, การฝก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน
และแกไขปญหา การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด
เปนทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู
อยางสมดุลกัน
ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามทุกดานสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู
รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ, การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได
ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
กระบวนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน สิ่งเราในการฝกใหผูเรียนสามารถใช
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรเขามาสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหาหนึ่งปญหาใดให
บรรลุเปาหมาย โดยผูเรียนอาจใชประสบการณเดิมในอดีต มาเปนแนวทางในการแกปญหา ซึง่
กระบวนการแกปญหาดังกลาวอาจไมใชวิธีการที่ดี และแกปญหาไดในเชิงบวก เพราะสถานการณใด
สถานการณหนึ่งไมสามารถแกปญหาดวยวิธีการเดียวได ดังนั้นกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ไดนํากระบวนการคิดเชิงสรางสรรคมาใชเปนแนวทางในการหาวิธีการแกปญหาดวยวิธีการที่ไมเคยมี
มากอนจากแนวคิดของกอรดอนเปนการอุปมาอุปมัยสิ่งของตางๆ กับตัวผูเรียน เปรียบเทียบของสอง
สิ่งเมื่อนํามารวมกัน และการใหนิยามความหมายของสิ่งของนั้นๆ ของแตละบุคคล เปนวิธีการคิด
แบบอเนกนัย (Divergent) จะไดแนวทางที่หลากหลายที่ไมซ้ํากับแนวทางการแกปญหาแบบเดิมที่ใช
ในการแกปญหา เทคนิคการคิดแบบซินเนคติกสเปนวิธีการอุปมาอุปมัย (Analogy) ที่นําแนวคิดของ
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กอรดอนมาใชในการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค เปนการฝกคิดแบบอุปมาอุปมัยซึ่งแบงได 4 ระดับ
ดังนี้ การอุปมาอุปมัยแบบอิงตนเอง (Personal Analogy) การอุปมาอุปมัยแบบอิงทางตรง (Direct
Analogy) การอุปมาอุปมัยแบบอิงสัญลักษณ (Symbolic Analogy) และ การอุปมาอุปมัยแบบเพอ
ฝน(Fantasy Analogy) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคซินเนคติกสชวยสงเสริมใหผูเรียนมี
กระบวนการคิดที่แตกตางจากวิธีแกปญหาแบบเดิม ไดแนวทางการแกปญหาที่แปลกใหมสรางสรรค
Torrance (1965)กลาววากระบวนการคิดสรางสรรค (Creative Process) เปนกระบวนการของ
ความรูสึกไวตอปญหา หรือสิ่งที่บกพรองขาดหายไป แลวจึงรวบรวมความคิดตั้งเปนสมมติฐานขึ้น
ตอจากนั้นทําการรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ขั้นตอไปจึงเปนขั้นรายงานผลที่
ไดรับจากสมมติฐานเพื่อเปนแนวคิดและแนวทางใหมตอไป ความคิดสรางสรรคจึงเปนกระบวนการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรและเรียกกระบวนการลักษณะนี้วา กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
การจัดกิจกรรมการเรียนรูการแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยใชเทคนิคการคิดแบบซินเนค
ติกส เปนกระบวนจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุมเขามาชวยใหการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนที่ผูเรียนมีระดับความสามารถที่ตางกันชวยสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูแบบพึ่งพากัน เปนการจัด
สภาพแวดลอมการเรียนรูใหใกลเคียงกับสภาพสังคมไทยอันดีงามที่คนในสังคมจะคอยชวยเหลือ
เกื้อกูลเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะพัฒนาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเปนกลยุทธการสอนที่ผูสอนควรนํามาพิจารณาในการดําเนินการสอน เพื่อใหผูเรียน
สามารถเรียนรูรวมกันกับผูอื่น ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นการปฏิบัติงานรวมกันโดยเนนการจัดระบบการเรียนรู มีการแบงปน
ความรู มีการยอมรับซึ่งกันและกันมีการลงความเห็นรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือเปนการสอน
โดยใชกลุมเดียวแลวตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบโดยการแบงบันใหสมาชิกในกลุมหาคําตอบลักษณะการ
เรียนแบบรวมมือ จอหนสัน Johnson (1986)กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ ไว
5 ประการ ดังนี้ ประการแรกไดแก การสรางความรูสึกพึ่งพากันทางบวกใหเกิดขึ้นในกลุมนักเรียน
(Positive interdependence)วิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกพึ่งพากันจะตองจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมีการพึ่งพากันในดานการไดรับประโยชนจากความสําเร็จของกลุมรวมกัน เชน รางวัล
หรือคะแนน และพึ่งพากันในดานกระบวนการทํางานเพื่อใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย
โดยมีการกําหนดบทบาทของแตละคนที่เทาเทียมกันและสัมพันธตอกันจึงจะทําใหงานสําเร็จ และการ
แบงงานใหนักเรียนแตละคนในกลุมใหมีลักษณะที่ตอเนื่องกัน ถาขาดสมาชิกคนใดจะทําใหงานดําเนิน
ตอไปไมได ประการที่สองการมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางนักเรียน (Face-to-Face Promotive
Interaction) คือ นักเรียนในแตละกลุมจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน เพื่อใหสมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรียนรู และการเรียนรูเหตุผลซึ่งกันและกัน ใหขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับการทํางานของตนสมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือสนับสนุนกระตุนสงเสริมและให
กําลังใจกันและกันในการทํางานและการเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุม
ประการที่สามความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability) คือ ความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละคนโดยตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
ตองรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคนในกลุมจะรูวาใครตองการ
ความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนในเรื่องใด มีการกระตุนกันและกันใหทํางานที่ไดรับมอบหมายให
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สมบูรณ มีการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวานักเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือไมโดยสมาชิกทุก
คนในกลุมตองมีความมั่นใจ และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลเพื่อเปนการประกันวา
สมาชิกทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันกับกลุม ประการที่สี่ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุมยอย (Interpersonal and Small Group Skills) การทํางานกลุมยอยจะไดรับการฝกฝน
ทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุม เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ดังนั้นนักเรียนควรจะตองทําความรูจักกัน เรียนรูลักษณะนิสัยและสรางความไววางใจตอกันและกัน
รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล รูจักติดตอสื่อสาร และสามารถตัดสินใจ
แกปญหา ขอขัดแยงในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ประการสุดทายกระบวนการกลุม
(Group Process) เปนกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะชวยใหการดําเนินงานของกลุม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได โดยสมาชิกกลุมตองทําความเขาใจในเปาหมาย
การทํางาน วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนรวมกัน และที่สําคัญจะตองมีการประเมินผล
งานของกลุม ประเมินกระบวนการทํางานกลุม ประเมินบทบาทของสมาชิกวาสมาชิกแตละคนในกลุม
สามารถปรับปรุงการทํางานของตนใหดีขึ้นไดอยางไร สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจวาควรมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไร และอยางไรดังนั้นกระบวนการกลุมจะเปน
เครื่องมือที่สําคัญที่นํา ไปสูความสําเร็จของกลุม
การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเผชิญสถานการณและการแกไขปญหาอยางสรางสรรคเปน
คุณสมบัติอยางหนึ่งของผูเรียนที่จะสามารถจัดการกับสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
และสามารถแกปญหาใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ควรจัดสถานการณปญหาและฝกให
ผูเรียนสามารถแกปญหารวมกันไดอยางสรางสรรค ทั้งนีผ้ ูสอนควรมีทักษะในการจัดสถานการณการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคและมีคุณวุฒิที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายวิธี
ในการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา
เชิงสรางสรรคได ดังนั้นกรอบคุณวุฒิของครูผูสอนที่พึงประสงคเปนแนวทางการพัฒนาบุคคลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันหรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ
ศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) บัณฑิตที่จบในสาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตรควรมี
คุณธรรมมีความกลาหาญทางจริยธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการ
วิชาชีพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมมีความอดทนใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู
รวมทั้งการทํางานรวมกันกับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุม มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกต
ความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางความรูใหม มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการแกไขปญหาและขอโตแยงโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือก
ใหมที่เหมาะสมและปฏิบัติได มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหาทางวิชาการวิชาชีพและสังคมอยางมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลโดยการบูรณาการศาสตรแบบ
สหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสามารถในการติดตามพัฒนา
การของศาสตรทั้งหลายและมีความมุงมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอและมีมาตรฐานการ
วัดผลการเรียนรู ประกอบดวย 6 ดานไดแกดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานทักษะการจัดการเรียนรูสามารถคิดแกปญหาเสนอทาง
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ออกและหาทางแกปญหาเชิงสรางสรรค คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาไดอยางสรางสรรค
การสงเสริมความคิดสรางสรรคหรือการแกปญหาเชิงสรางสรรคดวยเทคนิคซินเนคติกส
เปนการนํากิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาความคิดและการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ดวยวิธีการอุปมาอุปมัย (Analogy) ตามแนวคิดของ Gordon (1972) นํามาใชในการสรางกิจกรรม
เพื่อฝกฝนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในบทเรียนในการแกปญหาหรือการคิดคนสิ่งใหม ๆ ขึ้นมา
โดยการใชการอุปมาอุปมัยมาเปนเครื่องมือในการสรางสรรค โดยใชกลไกความคิด 2 ประการคือทําสิ่ง
ที่คุนเคยใหเปนสิ่งที่แปลกใหมและทําสิ่งที่แปลกใหมใหเปนสิ่งธรรมดาอาศัยการเปรียบเทียบหรือ
อุปมาอุปมัย (Metaphoric Activity) เปาหมายหลักของการสอนคือ การฝกฝนใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคในบทเรียนในการแกปญหาหรือการคิดคนสิ่งใหมๆ สงเสริมใหผูเรียนสามารถเสนอแนว
ทางการแกปญหาในมิติที่แตกตางกัน ออกไปจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช (2545) การพัฒนาสังคมซึ่ง
กาวเขาสูยุคสมัยที่เรียกวา ”สังคมฐานความรู” ทําใหเห็นกระแสหลักของการพัฒนาที่กาวเขาสูยุค
สังคมขาวสารขอมูล เห็นไดชัดถึงบทบาทที่สําคัญยิ่งขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การแพรกระจายขาวสารความรูและเรื่องทั่วไปอยางกวางขวาง รวดเร็วยิ่งกวาที่เคยเปนมา ดังนั้น
การใหความสําคัญกับการใชสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษายัง
มีอยูนอยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและกระจายความรูสู
สถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทยยังทําไดไมมากเทาที่ควร อันเนื่องดวย ปญหาดานงบประมาณ
ขอจํากัดทางดานความรูความสามารถของครูและบุคลากรที่เกี่ยวของและที่สําคัญอยางยิ่งคือปญหา
ดานโครงสรางพื้นฐาน ปจจุบันการมีการศึกษาวิจัยในดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใชในการจัดเรียนรูในชั้นเรียนกันมากขึ้น มีการพัฒนาการเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรซึ่ง
มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู(Learning Management System)ในการติดตาม ตรวจสอบ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคล การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง และผานชองทางที่หลากหลาย
ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดตลอดเวลาและไมจํากัดสถานที่ ผูเรียนมีอิสระในการเรียน
ตามความสามารถ ดังนั้นการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง (e-Learning) จึงถูกนํามาใชในการจัดการ
เรียนรูทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมใน
การนํามาใชและความรับผิดชอบตอตนเองของผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
อีกทั้งการพัฒนา
บทเรียนอีเลิรนนิงไมสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิด ทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงคการเรียนรูในแต
ละบทเรียนได ผูเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการ
ดํารงชีวิตตอไปอนาคตไดอยางมีความสุขขาดความเปนธรรมชาติของหองเรียนที่มีเพื่อนคอยชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในชั้นเรียน อีกทั้งการจัดการเรียนรูดังกลาวอาจสงผลตอทัศนะคติที่ไมดีตอบทเรียนใน
ดานการเรียนรู
ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบออนไลนจึงควรคํานึงถึงบริบทของผูเรียน ในดานอื่นๆไดแก
ตัวผูเรียนกิจกรรมการเรียนรูสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู และ การประเมินและติดตามผลการ
เรียนรูสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดและการนําเสนอ กลาที่จะแสดงความคิดเห็น ยอมรับ
ความคิดเห็นของคนอื่น ซึ่งสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดแกปญหาไดหลากหลายการจัดการ
เรียนรูแบบผสมผสาน(Blended Learning)เปนการบูรณาการระหวางการจัดการเรียนรูแบบดั้งเดิม
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(Tradition Learning) หรือหองเรียนแบบปกติรวมกับการจัดการเรียนรูผานบทเรียนออนไลน เขามา
ชวยในเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)
การเรียนที่เนนจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียน เรียนรู ทํากิจกรรม สรางความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และถายทอดการเรียนรูรวมกัน ใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห อีกทั้งสนับสนุนใหผูเรียนสามารถสราง
ความรูใหมขึ้นไดดวยตนเอง Matthews (1996) เปนรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมนํามาประยุกตใช
ทั้งในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม และการเรียนการสอนแบบออนไลน ใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมเล็ก ๆ โดยที่สมาชิกแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแบงปนทรัพยากรทางการเรียนรูรวมถึงการใหกําลังใจแกกันและ
กัน สมาชิกแตละคนตองรับผิดชอบการเรียนรูและภาระงานของตนเอง พรอมไปกับการมีปฏิสัมพันธ
กับสมาชิกในกลุม ใหความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมกัน(Collaborative Learning)ที่
ชวยสงเสริมกระบวนการทํางานเปนทีมรวมกับการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบทเรียนออนไลน
หรือบทเรียนอีเลิรนนิง (e-Learning)และ หองเรียนแบบปกติซึ่งผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูรายบุคคล
ลดขอจํากัดความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล จะชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ของแตละบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมถึงศึกษาความพึงพอใจในการใชบทเรียนออนไลนได
เปนอยางดีสอดคลองกับ ณมน จีรังสุวรรณ (2553) การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูรวมกันเปนทีมสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพบวา 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ ประกอบดวย 3. ขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ ขั้นการเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา ขั้นทดสอบความรู
และประเมินผล 2. ผลคะแนนการประเมินการเรียนรูรวมกันเปนทีมหลังการเรียนตามรูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีความพึงพอใจตอการ
เรียนตามรูปแบบฯ อยูในระดับมากและสอดคลองกับ สรัญญา เชื้อทอง (2553) การพัฒนารูปแบบ
หองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรูรวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักศึกษาครูผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันระหวางการเรียนรูแบบหองเรียน
เสมือนและหองเรียนแบบปกติผูเรียนทั้งสองกลุม
มีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลองไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูทรงคุณวุฒิทําการประเมินรับรองรูปแบบ
หองเรียนฯที่พัฒนาขึ้นโดยเห็นดวยมากที่สุด
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกทําการศึกษากับกลุมเปาหมายที่เปน
นักศึกษาครูในระดับปริญญาตรีเนื่องจากกําลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อไปเปนผูสอน
ในอนาคต การพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค การแกปญหารวมกัน และกลาแสดงออก
อยางสรางสรรค ชวยสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาครู สงผลตอการพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา ให
สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคอัน
สงผลตอการแกปญหาพัฒนาประเทศไดอยางสรางสรรคและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
2.1 วัตถุประสงคทั่วไป
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
2.2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.2.2 เพื่ อทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
3. สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
มีความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
4.1.1 กลยุทธการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
4.1.2 เนื้อหาที่ใชในการทดลองการศึกษาครั้งนี้ใชเนื้อหาของวิชา นวัตกรรมใน
เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
4.2 ประชากรของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 3,353 คน
4.3 กลุมตัวอยางของการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนนวัตกรรมในเทคโนโลยี
และสื่อสารมวลชน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งหมด 50 คน
ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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5. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
5.1 ตัวแปรตน (Independent Variable)ไดแกรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค
5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)ไดแกความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรค
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ประกอบดวยแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยดังนี้
6.1 แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
6.2 แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูรวมกัน
6.3 แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบเทคนิคซินเนคติกส
6.4 แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแกปญหาเชิงสรางสรรค
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แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน
Carman (2002), Singh and Reed(2001), จินตวีย (2552),
Clark 2006),สายชล (2550)
1. องคประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
1.1 หองเรียนปกติ(Face to Face)ไดแก 1. ผูสอนผูชี้แนะหรือที่
ปรึกษาในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม(Face-to-face tutoring, coaching
or mentoring), 2 การเรียนรูในชั้นเรียน (Classroom
Learning),3 สื่ออิเล็กทรอนิกส(Distributable electronics
media), 4 สื่อสิ่งพิมพ(Distributable print media)
1.2 หองเรียนออนไลนไดแก 1 เปนเหตุการณสด (Live Events) 2
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนประสบผลสําเร็จดวยตนเอง (Selfpaced learning) 3 เปนสภาพแวดลอมที่ผูเรียนมีการรวมมือกับ
ผูอื่น (Collaboration)4ระบบบริหารจัดการเรียนรู (CMS, LMS)5
การอภิปรายแบบประสานเวลาและแบบไมประสานเวลา
(Synchronous and Asynchronous Discussion) 6 การจัดการ
เรียนรูแบบออนไลน (Online Knowledge Management)
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ไดแก 1. เตรียม
ความพรอม (ในชั้นเรียน) 2. นําเสนอปญหา (บนเว็บ) 3. ระบุและ
วิเคราะหปญหา (บนเว็บ) 4. สรางประเด็นการเรียนรูและคนควา
ขอมูล (ในชั้นเรียนและบนเว็บ) 5.สังเคราะหและทดสอบขอมูล (บน
เว็บ) 6.สรุปหลักการและแนวคิดจากการแกปญหา (ในชั้นเรียน)
7.ประเมินผล

แนวคิดการจัดการเรียนรู
รวมกัน
พิชัย(2547),สุพิน (2543), นาวนิตย
(2550),Stacey, Davis, Gokhale
1. องคประกอบการเรียนรูรวมกัน
1. กลุม
2. ประเด็น/ปญหา/งาน
3. การลงมือปฏิบัติ
4. โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน
5. การประเมินผล
2. ขั้นตอนการเรียนรูรวมกัน
1. ผูสอนเสนอหัวขอตางๆ
2. กําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
3. จัดผูเรียนเขากลุม แตละคน
เลือกหัวเรื่องที่สนใจ
4. ผูเรียนและผูสอนสราง
ขอตกลงรวมกัน
5. นักเรียนรวมมือระดมสมอง
6. ดําเนินการสรางโครงงานหรือ
ชิ้นงาน
7. นําเสนอผลงาน
8. ประเมินผลชิ้นงานที่นําเสนอ
โดยตนเองเพื่อนในชั้นเรียนและ
ผูสอน

แนวคิดการคิดสรางสรรคดวย
เทคนิคสซินเนคติกส
กอรดอน (Gordon, 1972), ฟสิกส
ฌอณ (2554), ทิศนา (2551)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูสงเสริมการ
คิดสรางสรรค
1.ขั้นนํา
2.การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
(Personal Analogy)
3. การอุปมาอุปมัยโดยตรง (Direct
Analogy)
4. การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
(Symbolic Analogy)
5. การอุปมาอุปมัยเพอฝน
(Fantasy Analogy)
6.ใหนักเรียนกลับมาสูจุดเริ่มตน
เพื่อพิจารณาปญหาเริ่มแรกอีกครั้ง

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครูเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู

Lewin; & Reed 1998,
Treffinger;Isaksen& Dorval. (2005),
Parnes(1976) Osborn (1963),สิทธิชยั
(2553)
1.กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
1.การคนหาปญหา (Problem Finding)
2. การคนหาแนวคิดในการแกปญ
 หา
(Idea Finding)
3. การคาหาทางเลือกในการแกปญหา
(Solution Finding)
4. การคนหาการยอมรับ(Acceptance
Finding)

ความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรค (Creative Problem
Solving) ประกอบดวย
ความสามารถการคนหาการเขาถึง
ปญหา, ความสามารถการคนหา
ขอมูลของปญหา, ความสามารถ
การหาทางเลือกในการแกปญหา,
ความสามารถการคนหาคําตอบที่
เปนที่ยอมรับ
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดความสามารถในการแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคเพื่อสงเสริมกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู

แนวคิดการแกปญหาเชิงสรางสรรค
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7. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การเรียนรูแบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง การจัดการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอนเขาดวยกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธจากการเรียนออนไลนผานระบบเครือขายและการมี
สวนรวมในการเรียนแบบดั้งเดิม เพื่อพัฒนาใหเกิดการเรียนรูที่ทาทายและตอบสนองตอความ
ตองการสวนบุคคลของผูเรียน ทําใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเองไดดีขึ้น
การเรียนการสอนเทคนิคซินเนคติกส(Synectics Thinking Technique) หมายถึง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาความคิดและการแกปญหาเชิงสรางสรรค โดยใชกลไก
ความคิด 2 ประการคือทําสิ่งที่คุนเคยใหเปนสิ่งที่แปลกใหมและทําสิ่งที่แปลกใหมใหเปนสิ่งธรรมดา
อาศัยการเปรียบเทียบหรืออุปมา(Metaphoric Activity) นักเรียนไดพิจารณาและเปรียบเทียบอยาง
ละเอียดและเปนระบบ เมื่อการเปรียบเทียบมาถึงจุดหนึ่ง ผูเรียนจะสามารถเสนอบทเรียนหรืองานใน
มิติที่แตกตางกันออกไปจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ โดยการเปรียบเทียบหรือการอุปมาอุปมัยแบงออกได
4 ระดับดังนี้ 1. การอุปมาอุปมัยอิงทางตรง(Directed Analogy) 2. การอุปมาอุปมัยอิงตนเอง
(Personal Analogy) 3. การอุปมาอุปมัยอิงนามบัญญัติ (Symbolic Analogy) และ 4. การอุปมา
อุปมัยอิงเพอฝน (Fantasy Analogy)
การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) หมายถึง เปนศาสตรการสอนแบบหนึ่งที่
เปดโอกาสใหผูเรียนและคณะทํางานรวมกันในสภาพแวดลอมทางการเรียนรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดย
การชวยเหลือพึ่งพา เกิดการอภิปราย มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเนนการระดมความ
คิดและกระบวนการทํางานที่ดี รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกันคนที่เกงกวาจะชวยเหลือคนที่
เรียนออนกวา โดยสมาชิกของกลุมจะชวยกันเรียนรู เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว สมาชิกทุกคน
รวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุมความสําเร็จของแตละบุคคลคือความ
สําเร็จของกลุม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค(Creative Problem-solving ability)
หมายถึง ความสามารภในการลงมือปฏิบัติตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครูโดยแบงความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคออกเปน4แบบไดแก 1. ความสามารถ
ในการคนหาปญหาที่แทจริง (Problem Finding) 2. ความสามารถในการคนหาแนวคิดในการแกปญหา
(Idea Finding) 3. ความสามารถในการหาแนวทางแกปญหา (Solution Finding) และ 4.ความสามารถ
ในการยอมรับแนวทางการแกปญหา (Acceptance Finding)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาผลการใช รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครูในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
2. การจัดการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)
3. เรียนรูแบบซินเนคติกส (Synectics Thinking Technique)
4. การแกปญหาเชิงสรางสรรค(Creative Problem-Solving)
1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
1.1 ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
Driscoll (2002) ไดนิยามความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือ
Blended learning ออกเปน 3 ลักษณะไดแก
1. เปนการรวมหรือผสมโหมดของเทคโนโลยีดานเว็บเบส หองเรียนเสมือนสถานที่
อํานวยตอการเรียน การเรียนรูรวมกันวีดิโอเรียลไทม เสียงและขอความไปสูเปาหมายของการศึกษา
2. รวมทฤษฎีการจัดการศึกษาที่หลากหลายไดแก กลุมพฤติกรรมนิยม กลุม
ปญญานิยม และ กลุมพุทธิปญญานิยมนําไปสูจุดมุงหมายทางการศึกษา
3. การรวมเอาเทคโนโลยีการสอนรวมกับ งาน ภาระหนาที่ ปจจุบันใหเกิดความ
สอดประสานกันของการเรียนรูและการทํางาน
Bonk and Graham; Allen and Seaman (2006) การจัดการเรียนแบบผสมผสาน
หรือที่เรียกวาการเรียนรูสองระบบนํามาผสมผสานกัน มีความยืดหยุนหรือเผยแพรการเรียนรูสูผูเรียน
เปนที่ยอมรับของผูเรียนและนํามาปรับใชกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา
Smith (2001) ใหนิยามของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวาเปนการจัดการเรียน
การสอนทางไกลใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน โทรทัศน อินเทอรเน็ต ขอความเสียง และการประชุม
ทางโทรศัพทเปนตน ผสมผสานกับจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม (Traditional Education) ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Coil and Moonen (2001) ที่กลาววาการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เปนการผสม
ผสานระหวางการเรียนแบบเผชิญหนากับการเรียนแบบออนไลนเขาดวยกัน ซึ่งมีทั้งสวนประกอบ
ที่เปนการเรียนในหองเรียนและการเรียนแบบออนไลน โดยใชจุดเดนของการเรียนแบบออนไลนเติม
เต็มชองวางของการเรียนในหองเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ Driscoll (2002) ใหนิยามของ
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน วาเปนการผสมผสานเทคโนโลยีเทคโนโลยีการสอนในทุกรูปแบบ
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เชน วีดิทัศน ซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ ภาพยนตร เขากับการเรียนแบบเผชิญหนา (Faceto-Face) ระหวางผูเรียนกับผูสอน
Garnham and Kaleta (2002) กลาววาการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการ
เรียนที่ดีที่สุดเนื่องจากเปนผสมผสานการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกใชคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการ
สอนในหองเรียนและคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนออนไลนเขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียน
รูไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการเรียนที่กระฉับกระเฉง (Active Learning) สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน
ผูที่มีความกระฉับกระเฉงในการเรียนและสามารถลดเวลาในการเขาชั้นเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Rovai and Jordan (2004) ที่พบวาการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานทําใหผูเรียนมี
จิตสํานึกตอการมีสวนรวมในชุมชนการเรียน (Sense of Community) มากกวาการเรียนในสภาพ
แวดลอมของหองเรียนปกติ และ การเรียนแบบออนไลนเพียงอยางเดียว
Voos (2008) ใหนิยามของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวา เปนการผสมผสาน
การเรียนแบบเผชิญหนากับการเรียนโดยใชสื่อออนไลนเขาดวยกัน ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่
ชวยใหประหยัดเวลาและลดการใชทรัพยากรได
Harriman (2008) ใหนิยามของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการผสมผสาน
วา เปนการผสมผสานระหวางการเรียนการสอนออนไลนและการเรียนแบบเผชิญหนาโดยมีเปาหมาย
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพและบรรลุเปาหมายของการเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Rochester Institute (2004) กลาววาการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการผสม
ผสานการเรียนและการสอนในหองเรียนเขากับการเรียนและการสอนออนไลนซึ่งถือวาเปนรูปแบบ
วิธีการเรียนและการสอนที่ ดีที่สุ ด ในป จ จุ บั น ซึ่งสอดคล องกับ แนวคิด ของ New South Wales
Department of Education and Training (2005) ที่ใหนิยามของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
วาเปนการผสมผสานกระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลนกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เผชิญหนาเขาดวยกัน ซึ่งสอดคลองกับ e-Learning Center (2005) ที่กลาววาการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานเปนการผสมผสานระหวางการเรียนแบบเผชิญหนา การเรียนบนเว็บแบบสด (live eLearning) และการเรียนดวยตนเองบนเว็บ (Self-Paced Learning) เขาดวยกัน
Allen and Seaman (2010) ไดอธิบ ายไววาการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
เปนการเรียนที่ผสมกันระหวางการเรียนแบบเผชิญหนาและการเรียนออนไลนโดยนําเสนอเนื้อหาสวน
ใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ตเชนการสนทนาออนไลนและยังคงมีสวนที่ใหผูเรียนและผูสอนพบปะ
กันโดยมีสัดสวนในการนําเสนอเนื้อหาผานระบบออนไลนอยูระหวางรอยละ 30-79 ของเนื้อหาการ
เรียนทั้งหมด
Australian National Training Authority’s (2003) กลาววาการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานถือวาเปนการเรียนที่ยืดหยุนสําหรับผูเรียนทุกคน เนื่องจากเปนการผสมผสานการเรียนผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) เขากับการเรียนในชั้นเรียนแบบดังเดิม โดยใชหลักการจัดการ
เรียนการสอนแบบยืดหยุนสําหรับการเรียนในรูปแบบที่แตกตางกัน
กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์ (2548) ไดนิยามวาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผสมผสานระหวางการเรียนการสอนบนเว็บและการเรียน
การสอนในชั้นเรียนปกติซึ่งเปนการผสานความกาวหนาทางเทคโนโลยีกับการเรียนแบบดั้งเดิมเพื่อ
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ชวยขจัดขอจํากัดของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บโดยการใชการเรียนการสอนบนเว็บกับการเรียน
แบบดั้งเดิมในชั้นเรียนปกติ
มนตชัย เทียนทอง (2549) กลาววาการเรียนการสอนแบบผสมผสานหมายถึง
การบูรณาการระหวางการเรียนรูแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนโดยมีผูสอนเปนผูนํากับการเรียนรูแบบ
ออนไลนซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด
ประพรรธน พละชีวะ (2550) ใหนิยามของการเรียนแบบผสมผสานวาเปนการ
บูรณาการการเรียนออนไลนผานระบบเครือขาย (Online Learning) และ การเรียนในหองเรียนแบบ
ดั้งเดิม(Traditional Classroom) ที่มีการเรียนแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Meeting) เขาดวยกัน
โดยใชสิ่งอํานวยความสะดวกในอินเทอรเน็ตเปนสื่อและเครื่องมือในสภาพแวดลอมการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเนนการมีปฏิสมั พันธจากการเรียนการสอน
บนเว็บและการมีสวนรวมในการเรียนปกติโดยใชเวลาในการเรียนบนเว็บ 50 เปอรเซ็นตและในชั้น
เรียนปกติ 50 เปอรเซ็นต
สายชล จินโจ (2550) ใหนิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานวาเปนการ
บู ร ณาการระหวา งการเรียนรูแบบเผชิญหน าในชั้ นเรี ยนโดยมี ผู ส อนเป น ผู นํ ากั บการเรี ยนรู แบบ
ออนไลนโดยมีผูเรียนเปนผูนําโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรในลักษณะตางๆเพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ภายใต ส ภาพแวดล อ มของชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู โ ดยใช เ ทคโนโลยี เ ครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรเปนชองทางในการสงผานความรูและการติดตอสื่อสาร
ปณิตา วรรณพิรุณ (2551) ใหนิยามวาการเรียนการสอนแบบผสมผสานหมายถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหวางการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชการเรียนดวย
ตนเองบนเว็บสําหรับการเรียนเนื้อหาภาคทฤษฎีและการเรียนบนเว็บแบบสดสําหรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักรวมกับการเรียนในชั้นเรียนแบบ
ดั้งเดิมสําหรับการศึกษาเนื้อหาภาคปฏิบัติแบงสัดสวนการเรียนออกเปนการเรียนบนเว็บรอยละ 50
และการเรียนในชั้นเรียนรอยละ 50 โดยประมาณ
จินตวีร คลายสังข (2553) ใหนิยามวาการเรียนการสอนแบบผสมผสานหมายถึง
การเรียนการสอนที่นําเสนอเนื้อหาวิชาโดยผสมผสานวิธีออนไลนและวิธีพบปะในชั้นเรียนโดยการ
เรียนแบบผสมผสานจะเปนการดึงคุณสมบัติเดนของการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการเรียนการ
สอนออนไลนโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนทางการศึกษาสูงสุดที่ผูเรียนจะไดเปนสําคัญ
เนาวนิตย สงคราม (2553) ใหนิยามวาการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการ
เรียนการสอนที่สอนโดยการใชแบบการเผชิญหนา (Face-to-Face) และ การเรียนรูผานออนไลน
(Online Learning)
จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปความหมายของการจัดการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานตามแนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอนเขาดวยกัน โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธจากการเรียนออนไลนผานระบบเครือ
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ขายและการมีสวนรวมในการเรียนแบบดั้งเดิม เพื่อพัฒนาใหเกิดการเรียนรูที่ทาทายและตอบสนอง
ความตองการสวนบุคคลของผูเรียน ทําใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเองไดดีขึ้น
1.2 องคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
Clark and Mayer (2003) นําเสนอองคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสม
ผสานออกเปน 12 กลุมโดยไดจัดแบงออกเปน 2 สวน คือ องคประกอบดานออฟไลน (Offline)
6 กลุม องคประกอบดานออนไลน (Online) 6 กลุมดังนี้
ตารางที่ 1 องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานClark and Mayer (2003)
องคประกอบดานออฟไลน
1. การเรียนรูในสถานที่ . ผูจัดการเปนนักพัฒนา
ทํางาน (Workplace
. การเรียนรูเกี่ยวกับงาน
. โครงการ
learning)
. การฝกงาน
. การติดตามผล
. การมอบหมายงาน
. การตรวจงานทีไ่ ดรับ
มอบหมาย

2. ผูสอนผูชี้แนะหรือที่
ปรึกษาในชั้นเรียนแบบ
ดั้งเดิม
(Face-to-face
tutoring,
coaching or
mentoring)
3. ชั้นเรียนแบบดั้งเดิม
(Classroom)

การฝกสอน
. การชี้แนะ
. การใหคําปรึกษา
. การการสะทอนผลแบบ
360 องศา
x

. การบรรยาย/นําเสนอ
. การสอน
. การฝกปฏิบตั ิ
. การสัมมนา
. บทบาทสมมุติ
. สถานการณจําลอง
. การประชุม

องคประกอบดานออนไลน
1. เนื้อหาการเรียนบน
. แหลงทรัพยากรการ
ระบบ
เรียนรู
เครือขาย (Online
พื้นฐาน
learning
. การปฏิสมั พันธดาน
content)
เนื้อหา
ทั่วไป
. การปฏิสมั พันธดาน
เนื้อหา
ที่เฉพาะ
. การสนับสนุนการ
ปฏิบัติ
. สถานการณจําลอง
2. ผูสอนผูชี้แนะหรือ
. การฝกสอนออนไลน
ที่ปรึกษาออนไลน
. การชี้แนะออนไลน
(E-tutoring, e-coaching . การใหคําปรึกษา
or e-mentoring)
ออนไลน
. การสะทอนผลแบบ
360
องศา
3. การเรียนรูแบบรวมมือ . แบบประสานเวลา
กัน
ไดแก
ออนไลน (Online
อีเมลกระดานขาว
collaborative learning) . แบบไมประสานเวลา
ไดแกการสนทนาแบบ
พิมพการใชขอมูลรวมกัน
การประชุมโดยใชเสียง
การประชุมผานวีดิทัศน
หองเรียนเสมือนจริง
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ตารางที่ 1 องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Clark and Mayer (2003) (ตอ)
องคประกอบดานออฟไลน
4. สื่อสิ่งพิมพ
. หนังสือ
(Distributable print
. นิตยสาร
media)
. หนังสือพิมพ
. สมุดฝกหัด
. วารสาร
. Review/Learning log
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส
(Distributable
electronics
media)
6. สื่อสําหรับเผยแพร
(Broadcast media)

. เทปคลาสเซ็ต
. ซีดี
. วิดีโอ
. ซีดีรอม
. ดีวีดี
. โทรทัศน
. วิทยุ
. โทรทัศนแบบปฏิสัมพันธ

องคประกอบดานออนไลน
4. การจัดการความรู
. การคนหาฐานขอมูล
ออนไลน
. แหลงขอมูล
(Online knowledge
. เอกสารและการเรียก
management)
คืน
ขอมูล
. การสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญ
5. เว็บไชต(The web)
. เครื่องมือในการสืบคน
. เว็บไซต
. กลุมผูใชงาน
. เว็บไชตดานธุรกิจ
6. การเรียนรูแบบ
เคลื่อนที่
(Mobile learning)

. คอมพิวเตอรแลปทอป
. คอมพิวเตอรแบบ
พกพา
. โทรศัพทเคลื่อนที่

Carman (2005) อธิบายองคประกอบที่สําคัญของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 5 สวน
ไดแก
1. เปนเหตุการณสด (Live Events) การประสานเวลา กิจกรรมการเรียนรูท่ีนํา
โดยผู ส อนให ผู เรี ยนมีส ว นร ว มในเวลาเดีย วกั น เชน การเรี ยนในห องเรี ย นเสมื อนองคป ระกอบ
John Keller’s (ARCS Model) ซึ่งประกอบดวย การสรางแรงจูงใจ (Attention) ความตรงประเด็น
(Relevance) ความมั่นใจ (Confidence) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดถูกนํามาในการเรียน
การสอนแบบผสมผสานเพื่อสนับสนุนความสด (Live Event) ในการจัดการเรียนรู
2. กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนประสบผลสําเร็จดวยตนเอง(Self-Paced Learning)
เปนการเรียนรูตามความสามารถของตนเอง ดวยอัตราเร็วในการเรียนและระยะเวลาที่เรียนตามความ
พึงพอใจของผูเรียน เชน เรียนจากอินเทอรเน็ต หรือจากซีดีรอมเพื่อการฝกอบรม
3. เปนสภาพแวดลอมที่ผูเรียนมีการรวมมือกับผูอื่น (Collaboration) ไดแก การใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชบอรดแสดงความคิดเห็น หรือการสนทนาบนอินเทอรเน็ตการรวมมือ
กันนี้ประกอบดวยการรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวางผูสอนกับผูเรียน
4. การประเมิน (Assessment) โดยมีการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียนและหลัง
เรียนเพื่อวัดผลการเรียนรูของผูเรียน แนวคิดที่นํามาใชในการประเมินไดเปนอยางดี ก็คือ การวัดผลการ
เรียนรู 6 ขั้นของ Bloom (1956) ไดแก ขั้น ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช
การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา
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5. สิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนการเรียน (Performance Support Materials)
ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใชในการอางอิงทั้งแบบเสมือนและของจริง คําถามที่ถูกถามบอย และบทสรุป โดยสิ่ง
เหลานี้ชวยใหเกิดการคงทนของการเรียนรู
Rovai and Jordan (2004) กลาววาองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้
1. การผสมผสานสื่อผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบอินเทอรเน็ต (Blended
Multimedia and Virtual Internet Resources) ประกอบดวย วีดิทัศนหรือดีวีดี การทัศนศึกษา
เสมือนเว็บไซตแบบปฏิสัมพันธซอฟตแวร และ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2. การผสมผสานโดยใชเว็บไซตสนั บสนุ นการเรียนการสอนในหองเรียนในการ
สรางสิ่งแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสําหรับประกาศงานที่มอบหมายรับ -สง
การบานการทดสอบการประกาศผลการเรียนและนโยบายของชั้นเรียนเปนตนโดยผูสอนอาจจะสราง
เว็บไซตเพื่อการเรียนการสอนดวยตนเองหรืออาจจะทําการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของก็ได
3. การผสมผสานโดยใชระบบบริหารจัดการเรียนรู (Course Management
System : CMS / Learning Management System : LMS) ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสม
ผสานนั้นผูสอนใชระบบบริหารจัดการเรียนรูเพื่อชวยในการติดตอสื่อสารและการบริหารการจัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เชน การแจกเอกสารประกอบการสอน กําหนดวันสุดทายของ
การสงงานที่มอบหมาย
การรวบรวมงานที่มอบหมายระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สําหรับการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ไดแก WebCT, Blackboard, MOODLE และ
Joomla เปนตน
4. การผสมผสานโดยการใชการอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบ
ไมประสานเวลา (Synchronous and Asynchronous Discussion) รูปแบบของการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานที่เปนการผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนแบบดั้งเดิม
กับการเรียนการสอนออนไลนเขาดวยกัน การใชเทคโนโลยีของการเรียนออนไลนเขามาเพื่อเติมใน
สวนของสิ่งแวดลอมในการเรียนแบบเผชิญหนาทําโดยการประยุกตใชการอภิปรายแบบประสานเวลา
และการอภิปรายแบบไมประสานเวลาโดยผูสอนเปนคนกําหนดหัวขอในการสนทนาและคอยอํานวย
ความสะดวกในระหวางการสนทนาโดยพยายามจัดบรรยากาศในการเรียนใหเหมือนกับการสนทนา
ระหวางผูเรียนในหองเรียน
สายชล จินโจ (2550)การเรียนรูแบบผสมผสานประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2
ประการหลักๆ ไดแก
1. ประเภทออฟไลน ( Off Line Group) หมายถึง เทคโนโลยีนวัตกรรม และ
วิธีการใชในการเรี ยนรูแบบผสมผสาน ที่เนนการใชงานเพียงลําพังเฉพาะผูเรี ยนเพี ย งคนเดียว
ไมไดต อเชื่อมกับผูส อนหรือผูเรียนคนอื่นใดในขณะเวลาดังกลาว แบงออกเปน 6 อยาง ไดแก
1.1 สถานที่เหมาะสมในการเรียนรู(Work place Learning) หรือการ
เรียนรูในที่พักอาศัย ไดแก การศึกษาบทเรียน การเรียนรูจากงานการทําโครงการ การติดตามผล
การศึกษารายกรณี และการเยี่ยมชมเปนตน
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1.2 การสอนเสริมแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Tutoring) ไดแก
การสอนเสริม (Tutoring) การใหคําแนะนํา (Coaching) หรือ การใหคําปรึกษา (Mentoring) ที่
กระทําในลักษณะเผชิญหนากัน
1.3 การเรียนรูในชั้นเรียน (Classroom Learning) ไดแกการเรียนรูในชั้น
เรียนปกติ การสัมมนา การศึกษาในสถานการณจําลอง การปฏิบัติ การจําลอง บทบาทสมมติ
และการประเมินผล เปนตน
1.4 สื่อสิ่งพิมพ (Print Media) ไดแกเอกสาร หนังสือ วารสาร รายงานและ
บทความเปนตน
1.5 สื่อกระจายเสียง (Broadcasting Media) ไดแกวิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน
ซีดีรอมเปนตน
2. ประเภทออนไลน (Online Group) หมายถึง เทคโนโลยีนวัตกรรม และวิธีการ
ที่ใชในการเรียนรูแบบผสมผสานที่มีการใชงานรวมกันหลายคน ทั้งผูสอน ผูเรียน ผูสอนเสริม หรือที่
เกี่ยวของโดยการตอเชื่อมเขาดวยกันผานเครือขายอินเทอรเน็ต แบงออกเปน 6 อยางไดแก
2.1 การเรียนรูแบบออนไลน(Online Learning) ไดแก e-Learning
2.2 การสอนเสริมแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Tutoring) ไดแก e-Coaching,
e-Motoring เปนตน
2.3 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) ไดแก e-Learning
Video Conferencing
2.4 การจัดการเรียนรูแบบออนไลน (Online Knowledge Management)
ไดแก ระบบบริหารการจัดบทเรียน ระบบบริหารจัดการเนื้อหา ระบบบริหารจัดการแบบทดสอบ และ
ระบบบริหารจัดการนําสงบทเรียน รวมทั้งระบบตางๆที่ใชในการจัดการ เชน เหมืองขอมูล (Data Mining)
ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) เปนตน
2.5 เว็บ (WEB) ไดแก เว็บชวยสอน (WBI/WBT) และเครื่องมือที่มีบริการ
อยู บนเว็บ ไดแก การสนทนาผานเครื อขาย (Internet Relay Chat) การประชุมทางไกลผาน
เครือขาย (Web-Based Conferencing) การสมนาผานเว็บ (Webinars) เปนตน
2.6 การเรียนรูผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Mobile Learning)
ไดแก บทเรียน M-Learning บน PDA หรือโทรศัพทมือถือ เปนตน
Nick (2003), Carman (2005), Thorne (2003) and Valiathan (2002) สรุปวาการ
เรียนรูแบบผสมผสานประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 6 ประการ ไดแก
1. การเรียนการสอนแบบเผชิญหนากัน (Face to Face) เปนการเรียนการสอนที่
ผูสอนและผูเรียนอยูในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน ไดแก การบรรยายของครูผูสอนหรือการ
เรียนรูแบบปกติในชั้นเรียนซึ่งผูเรียนสามารถเขารวมในเวลาพรอมกันหลายๆคน
2. เหตุการณสด (Live Event) เปนการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดย
ที่ผูเรียนและผูสอนรวมกันในเวลาเดียวกันแตตางสถานที่ ในที่นี้อาจจะจัดเปนหองเรียนเสมือนจริง
(Virtual Classroom) การเรียนการสอนลักษณะนี้เปนการเรียนการสอนแบบประสานเวลา โดยเนน
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ใหผูเรียนเกิดความตั้งใจ (Attention) ความสัมพันธกัน (Relevance) ความมั่นใจ (Confidence)
และเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)
3. การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Paced Learning) ไดแก การศึกษาบทเรียนดวย
ตนเองจากซีดีรอม หรือการศึกษาบทเรียนจากเครือขายอินเตอรเน็ตตามความเร็วและความพรอมของ
ผูเรียนเอง จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นภายในตัวบุคคล การเรียนการสอนแบบนี้เปนการเรียน
การสอนแบบไมประสานเวลา หรือการเรียนแบบความรวมมือโดยผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนแตไมไดเชื่อมตอกับผูเรียนคนอื่นหรือผูสอนในเวลาเดียวกัน
4. การรวมมือ (Collaboration) ไดแก การสื่อสารกับคนอื่นๆทั้งผูเรียนดวยกันเอง
และผูสอนรวมทั้งผูเกี่ยวของกับหลักสูตรตลอดจนผูเชี่ยวชาญ โดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเว็บบอรด
หรือสนทนาแบบเวลาจริง (Real-time Chat) ซึ่งมีลักษณะของการรวมมือใน 2 ประการ คือการ
รวมมือระหวางผูเรียนดวยกัน (Peer-to-peer) และการรวมมือกับผูใหคําปรึกษา (Peer-to-Mentor)
5. การประเมินผล (Assessment) ไดแก การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู
ทั้งกอนการเรียน ระหวางการเรียน และ หลังการเรียน เพื่อประเมินผลการถายโยงความรูของผูเรียน
ที่เกิดขึ้นในขั้นตางๆ
6. วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน (Performance Support Materials) ไดแก
เอกสารอิเล็กทรอนิกส สื่อชวยสอน และเอกสารดาวนโหลด เพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น
จินตวีร คลายสังข และ ประกอบ กรณีกิจ (2552) การเรียนแบบผสมผสานมี องค
ประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ 1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Courseware) 2 ระบบจัดการการเรียนรู
(Learning Management System 3 การติดตอสื่อสาร (Communication) และ 4 การประเมินผล
การเรียน (Evaluation) ซึ่งเมื่อนําองคประกอบทั้ง 4 มาประกอบเขาดวยกันแลวระบบจะทํางาน
ประสานกันไดอยางลงตัวทั้งนี้ผูออกแบบการสอนตองคํานึงถึง ความสามารถและบริการอินเทอรเน็ต
ตลอดจนศาสตรดานการศึกษา แลวนําคุณสมบัติและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอมาบูรณาการเพื่อการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสม
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Courseware) เปนเนื้อหาสาระที่นําเสนอใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนสื่อประสม เนนการออกแบบที่ใชวิธีการ กลยุทธและ
การใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนทันทีในการนําเสนอ กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว ซึ่งผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดตามความตองการ ตลอดจนอาจมีแบบฝกหัดหรือ
แบบทดสอบเพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจได
2. ระบบจัดการการเรียนรู (Learning Management System) ระบบ
จัดการการเรียนรู คือ โปรแกรมบริหารจัดการการเรียนรูที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดการและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ซึ่งใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาจัดการใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
และผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับแหลงขอมูล ทั้งนี้จะชวยใหผูเรียนและผูสอนสามารถ
เขาถึงเนื้อหาและใชงานไดงาย โดยมีเครื่องมือทางดานการจัดการ การปรับปรุง การควบคุม การ
สํารองขอมูล การสนับสนุนขอมูล การบันทึกสถิติผูเรียน และการประเมินผล ตลอดจนการตรวจให
คะแนนผูเรียน ซึ่งผูใชสามารถเรียกใชเครื่องมือเหลานี้ผานโปรแกรมเว็บ บราวเซอร
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3. การติดตอสื่อสาร (Communication) เครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
ชวยใหผูเรียนไดติดตอสอบถาม ปรึกษาหารือและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอน
และระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียน โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารแยกไดเปน 2 ประเภท
คือ แบบประสานเวลา (Synchronous) และ แบบไมประสานเวลา(Asynchronous) ใจทิพย ณ
สงขลา (2550) ไดเสนอเครื่องมือที่ชวยในการติดตอสื่อสารและจัดการเรียนรูบนเครือขายออนไลน
ไดแก กระดานสนทนา ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กลุมขาว กระดานอภิปรายและกระดานประกาศ
บล็อก และวิกิ เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กระดานสนทนา (Chat) เปนการสื่อสารแบบประสานเวลา ซึ่งเหมาะกับ
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศในกลุมเดียวกัน และสามารถทบทวนไฟลการสนทนาของกลุมได 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนการสื่อสารแบบไมประสานเวลา
ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูสอนหรือเพื่อนรวมชั้นนักเรียนไดโดยสงขอ
ความในรูปจดหมาย พรอมทั้งแนบไฟลไปยังพนที่สวนตัวของผูรับ จึงสามารถนํา ไปประยุกตใชไดกับ
การปรึกษารายบุคคล การสงงานและการใหขอมูล ปอนกลับแกผูเรียน
กลุมขาว (Listserv) เปนการสื่อสารแบบไมประสานเวลา โดยใชไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสในการสรางกลุมความสนใจที่ตรงกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยซอฟตแวร
Listserv จะชวยทําสําเนาจดหมายไว ทําใหสามารถสืบคนยอนหลังได
กระดานอภิปรายและกระดานประกาศ (Discussion Board and
Bulletin Board) เปนการสื่อสารแบบไมประสานเวลา ซึ่งสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนประกาศ
ขอความ ไฟล และสารสนเทศ ในพื้นที่ที่ผูสอนเตรียมไวใหและผูสอนและผูเรียนสามารถโตตอบหรือ
ดาวนโหลดไฟลเหลานั้นได ซึ่งผูเรียนสามารถติดตามการสนทนาโตตอบในประเด็นที่ตองการได
บล็อก (Blog) เปนการสื่อสารแบบไมประสานเวลา สนับสนุนใหผูเรียน
เขียนบันทึกการเรียนรูประจําวันและเปดโอกาสใหผสู อนและเพื่อนรวมชั้นเรียนสามารถใหขอมูลปอนกลับ
เสนอขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา แนบไปกับบันทึกนั้นได
วิกิ (Wiki) เปนการสื่อสารแบบไมประสานเวลา โดยสนับสนุนใหผูเรียนและ
กลุมสามารถสรางและแกไขเอกสารรวมกัน สนับสนุนการเรียนแบบรวมมือ ทั้งนี้กลุมผูเรียนสามารถ
บันทึกและรวมกันทํางานในพื้นที่สวนกลางรวมกันโดยผูสอนอาจใชเครื่องมือการติดตอสื่อสารอื่นรวม
ดวย เพื่อใหสมาชิกในกลุมไดรวมอภิปรายและตกผลึกความคิดได
4. การประเมินผลการเรียน (Assessment and Evaluation) ในการ
เรียนแบบผสมผสานบางรายวิชา เปนตองวัดระดับความรูกอนเรียน (Pre-test) เพื่อใหผูเรียนไดเลือก
เรียนในบทเรียนหรือหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งจะทา ใหการเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ
เขาสูบทเรียนในแตละหลักสูตรก็จะมีการสอบยอยทายบท(Quiz)
และการสอบใหญกอนที่จะจบ
หลักสูตร (Final Examination) ระบบจัดการการเรียนรูจะเรียกขอสอบที่จะใชมาจากระบบบริหาร
คลังขอสอบซึ่งเปนสวนยอยที่รวมอยูในระบบจักการการเรียนรู ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และ
จินตวีร มั่นสกุล (2550) ศรีศักดิ์ จามรมาน อุทุมพร จามรมาน และ จินตวีร มั่นสกุล (2549) โดยมี
ขอสอบหลายรูปแบบใหผูสอนเลือกใช ทั้งนี้โดยสวนใหญแลวระบบจัดการการเรียนรูจะสามารถสราง
ขอสอบไดอยางนอย 4 รูปแบบ ไดแก แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบเติมคําตอบ และแบบจับคู
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1.3 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การผสมผสานในการเรียน
การสอน มีระดับการใชสื่อออนไลนเปนตัวจัดระดับการเรียนการสอนแบบผสมผสานซึ่ง The Sloan
Consortium แหงสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนองคกรที่สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือแลกเปลี่ยนความรู
และการปรับปรุงการศึกษาผานระบบออนไลนไดจัดกลุมอัตราการใชระบบออนไลนในการเรียนการ
สอนเปน 4 ระดับตามรูปแบบการเรียนการสอน Allen and Seaman (2010)
ตารางที่ 2 สัดสวนในการนําเสนอเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตของการเรียนรูปแบบการเรียนแบบตางๆดังนี้
สัดสวนของ
รายละเอียด
เนื้อหาที่ รูปแบบของการเรียน
การสอน
นําเสนอทาง
อินเทอรเน็ต
การเรียนแบบดั้งเดิม ไมมีการใชออนไลนเลยเปนการสอนแบบบรรยาย
0%
(Traditional)
ใชเว็บเปนสวน
เปนการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาที่ใชเทคโนโลยีเว็บเพื่อ
ชวยอํานวยความสะดวกในการสอนวิชาที่เคยสอนแบบปกติ
1-29% สนับสนุน
(Web Facilitated)
แบบผสมผสาน
เปนการเรียนที่ผสมกันระหวางการเรียนแบบเผชิญหนาและ
(Blended/Hybrid) การเรียนออนไลนสวนมากของเนื้อหาและกิจกรรมนําเสนอ
ผานอินเทอรเน็ตและบางสวนนําเสนอแบบผูสอนมี
30-79%
ปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกันใน
ชั้นเรียน
การเรียนแบบ
เปนการเรียนที่นําเสนอเนื้อหาทั้งหมด
ออนไลน
หรือเกือบทั้งหมดผานอินเทอรเน็ตโดยทั่วไปแลวไมมีการ
เรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธโดยตรงในหองเรียนเลย
80-100% หรือแบบอีเลิรนนิง
(Online/E-Learning)
Pitrik and Mallich (2004) ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางกับการใชเทคโนโลยีสงผลตอความสามารถของผูเรียน จากการศึกษาพบวา
1. การเรียนการสอนควรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยมีเงื่อนไข
ทางมโนทัศน 3 ประการคือความเปนจริง (Realness) การยอมรับ (Acceptance) และความเขาใจ
และความเห็นอกเห็นใจผูอื่น (Empathic Understanding)
2. ลักษณะของการจัดการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ดังนี้
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2.1 ความมีสวนรวมในการเรียนรู
2.2 ความตองการในการเรียนรูที่มากขึ้น
2.3 การชวยผูเรียนใหประสบผลสําเร็จ เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
2.4 การกระตุนการเรียนรูโดยการคนพบของผูเรียน
2.5 ชวยใหเกิดการพัฒนาการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และ
ผูเรียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียน
2.6 เพิ่มความสามารถในการเรียนดวยตนเองของผูเรียน
1.4 ระดับของการผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน
Graham (2006) จัดระดับของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถแบงได
4 ระดับ ดังตอไปนี้
1. การผสมผสานในระดับกิจกรรม (Activity-Level Blending) จะเกิดขึ้นเมื่อมี
กิจกรรมการเรียนรูทั้งแบบเผชิญหนากันและการเรียนรูโดยใชสื่ออุปกรณคอมพิวเตอร การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไดระบุถึงกลยุทธในการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีที่จะทําใหเกิดกิจกรรมการเรียนรู
ในสภาพจริง ไดแก การใชเทคโนโลยีที่จะนําผูเชี่ยวชาญที่อยูหางไกลมายังหองเรียน หรือการสราง
ประสบการณแบบเผชิญหนากันและการเรียนรูโดยใชสื่ออุปกรณคอมพิวเตอรไปพรอมๆกัน
2. การผสมผสานในระดับหลักสูตร (Course-Level Blending) เปนแนวทางหนึ่งใน
การผสมซึ่งจะสงผลตอการผสมผสานการเรียนรูแบบเผชิญหนากันและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ
อุปกรณคอมพิวเตอรซึ่งแตกตางกันอยางชัดเจนโดยจะถูกนําไปใชเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร การเรียน
รูแบบเผชิญหนาและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่ออุปกรณคอมพิวเตอรจะมีคาบเกี่ยวกันในเรื่องของ
ระยะเวลา ดังนั้นผูเรียนจะถูกจัดใหเรียนรูตามลําดับเวลาโดยไมมีสว นที่ซอนทับกัน
3. การผสมผสานกันในระดับโปรแกรม (Program-Level Blending) การผสมผสานใน
ระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นบอยๆในโปรแกรมระดับปริญญา ซึ่งจะสงผลตอในการเลือกรูปแบบ
การมีสวนรวมการผสมผสานระหวางการเรียนรูแบบเผชิญหนากันและหลักสูตรแบบออนไลน หรือ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งจะถูกกําหนดโดยโปรแกรม
4. การผสมผสานกันในระดับสถาบัน (Institutional-Level Blending) บางสถาบัน
ไดจัดทําขอตกลงกับองคกรเพื่อจัดการเรียนรูแบบผสมผสานในรูปแบบการเรียนรูแบบเผชิญหนากัน
และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่ออุปกรณคอมพิวเตอร ซึ่งจะตอง ใชความพยายามอยางมากเพื่อทําให
ผูเรียนไดรับผลประโยชนจากเปาหมายของการจัดการเรียนรูทั้งสองแบบระดับความแตกตางในการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้นจะเปนการตัดสินใจโดยผูเรียน นักออกแบบหรือผูสอน โดย
การผสมผสานในระดับสถาบันและโปรแกรมจะเปนการตัดสินใจโดยผูเรียนในขณะที่นักออกแบบและ
ผูสอนสวนใหญจะมีบทบาทในการกําหนดการผสมผสานในระดับหลักสูตรและกิจกรรม
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1.5 การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานใหประสบความสําเร็จในการจัดการ
เรียนรูนั้นนักออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Designer) ตองคํานึงถึงจุดประสงคของการ
เรียนที่กําหนดไวระยะเวลาในการเรียนรวมถึงความแตกตางของรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนเพื่อใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนการออกแบบบทเรียนและการประเมิน
ผลการเรียนมีผูเสนอแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดังนี้
Huang and Zhou (2003) ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
1. ขั้นวิเคราะห (Pre Analysis)
1.1 วิเคราะหลักษณะผูเรียน
1.2 วิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรู
1.3 วิเคราะหสภาพแวดลอมการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน
2. ขั้นออกแบบกิจกรรมและแหลงเรียนรู(Design of activities and Resources)
2.1 กิจกรรมการเรียนรู
2.2 กลยุทธกาสอนแบบผสมผสาน
2.3 สวนสนับสนุนการเรียนรูแบบผสมผสาน
2.4 รายงานผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
2.5 ออกแบบกิจกรรม
2.5.1 ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.5.2 กําหนดวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
2.5.3 กําหนดกิจกรรมการสอน
2.5.4 ประเมินกิจกรรมแตละหนวยการเรียน
2.6 ออกแบบและพัฒนาแหลงการเรียนรู
2.6.1 เลือกเนื้อหาที่นํามาจัดการเรียนการสอน
2.6.2 พัฒนากรณีศึกษา
2.6.3 นําเสนอสิ่งที่ออกแบบและพัฒนา
2.7 รายงานผลการออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Instructional
Assessment)
3. ขั้นประเมินการสอน
3.1 ประเมินกระบวนการเรียนรู
3.2 การทดสอบตามหลักสูตร
3.3 ประเมินกิจกรรมทั้งหมด
Alvarez (2005) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานประกอบดวย 7 ขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดจุดมุงหมายในแตละขั้นตอนการเรียนและพิจารณาลําดับขั้นตอนในการเรียน
2. การจัดกิจกรรมระหวางการจัดการเรียนการสอน
3. กําหนดทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปนตองรูกอนการเรียน
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4. กําหนดจุดมุงหมายของการเรียน
5. การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน
6. การประยุกตใชกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน
7. กําหนดกลยุทธในการประเมินผล
Hajsadr (2007) กลาววาการใชวิธีการสอนแบบผสมผสานควรตองคํานึงถึงสิ่งตางๆดังนี้
1. การเตรียมผูเรียนโดยคํานึงถึงระดับความสามารถในการเรียนรูและการจดจําของผูเรียน
2. วิธีการสอนโดยคํานึงถึงทักษะในการจดจําของผูเรียน
3. การใหความชวยเหลือและรวมมือกับนักเรียนในการเรียนรูและจดจําความรูที่ไดรับ
Singh and Reed (2001) การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานสิ่งที่ควรคํานึง
1. ผูเรียน (Audience) โดยพิจารณาวาผูเรียนไดเรียนรูอะไร และระดับความรู
ตางกันเพียงใด ผูเรียนมาเรียนดวยความตั้งใจหรือตองมาเรียน
2. เนื้อหา (Content) เนื้อหาบางอยางเหมาะกับการเรียนแบบออนไลน บางอยางมี
ความซับซอน จึงควรตองเลือกวาจะนํามาสอนแบบไหน
3. งบประมาณ (Finance) การวิเคราะหงบประมาณของการพัฒนาเนื้อหาและการ
นําสงบทเรียนเรียนเปนบทบาทที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกวิธีการนําสงบทเรียนการสรางสื่อการ
เรียนรูดวยตนเองจะมีตนทุนสูงและใชเวลานานในการพัฒนาในขณะที่เนื้อหาในชั้นเรียนปกติพัฒนาได
เร็วกวาและตนทุนที่ต่ํากวา ดังนั้นงบประมาณที่มีอยูจึงเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
นําสงบทเรียนไปยังผูเรียน
4. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) หากมีขอจํากัดในดานสถานที่ ก็จาํ เปนที่
ตองจัดการเรียนแบบออนไลน และการเรียนนั้นไมมีความจําเปนตองมีการเกี่ยวโยงกับภายนอก ก็ไมมี
ความจําเปนที่จะตองจัดการเรียนแบบออนไลน
หลักการสําคัญของการผสมผสานก็คือ วิธีการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลนและในชั้น
เรียนนั้น เปน เพียงแควิธีการ ผูเรียนเรียนรู จากยุทธศาสตรที่ผูส อนนํามาใชในการสื่อสารอย างมี
ประสิทธิภาพผานเทคโนโลยี สิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาในการผสมผสานก็คือ การจัดสภาพแวดลอม
ในการเรียนรูแบบผสมผสาน จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานที่กลาวมาขางตนในการวิจัยครั้งนี้จึงใชแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย
เนนองคประกอบกระบวนการขั้นตอนที่มีความเปนระบบ (System Approach) ตาม ADDIE Model
ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมจากนักออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
ปจจัยดานผูเรียนเนื้อหางบประมาณและโครงขายพื้นฐานของ Singh and Reed (2001)
1.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
นักการศึกษาหลายทานเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดังนี้
Rossett (2003) ไดสรุปขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
1. จัดเตรียมผูเรียนรวมทั้งสื่อตางๆที่ตองใชในการเรียนการสอนและแจงถึง
รายละเอียดที่ผูเรียนตองปฏิบัติ
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2. ขั้นปฏิบัติโดยผูสอนจะเปนผูเลือกวิธีที่เหมาะสมและจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดมีบทบาทมากขึ้น
3. ขั้นสรุปบทเรียนโดยการสรุปสิ่งที่ไดเรียนและมีการประเมินผูเรียนจาก
แบบประเมิน
เนาวนิตย สงคราม (2553) ไดศึกษารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนรูเปนทีมและกระบวนการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรมของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตไวดังนี้
1. ขั้นการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน
2. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณความคิดเห็น
3. ขั้นการทดลองใชนวัตกรรม
4. ขั้นการนําเสนอผลงานนวัตกรรม
จินตวีร คลายสังข และ ประกอบ กรณีกิจ (2552) นําเสนอขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักแบบผสมผสานไว 7 ขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมความพรอม (ในชั้นเรียน) ผูสอนอธิบายขั้ นตอนการเรียน การ
ประเมินผล และเครื่องมือการสื่อสารบนออนไลนตางๆ ที่ใชในการเรียน
2. นําเสนอปญหา (บนเว็บ) ผูเรียนศึกษาสถานการณปญหา และคําถามนํา
บนเว็บ เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหปญหาในสถานการณที่ผูสอน นําเสนอไว
3. ระบุและวิเคราะหปญหา (บนเว็บ) ผูเรียนประชุมกลุมในหองสนทนา
(Chat room) เพื่อระบุปญหา สาเหตุของปญหา วิเคราะหปญหา และกําหนดสมมติฐาน แลวสงให
ผูสอนทางอีเมล
4. สรางประเด็น การเรียนรูและคนควาขอมูล(ในชั้นเรียนและบนเว็บ)
ผูเรียนรวมกันกําหนดประเด็นในการเรียน โดยวิเคราะหวาตองศึกษาความรูใดเพิ่มเติมใหนักเรียน ซึ่ง
สามารถศึกษาไดทั้งแหลงขอมูลที่เปนเอกสาร และแหลงขอมูลบนเว็บไซตที่ผูสอนจัดเตรียมไวให
5. สังเคราะหและทดสอบขอมูล (บนเว็บ) ผูเรียนรวมกันวิเคราะหขอมูลที่ได
คนความาเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ได ตั้งไว โดยใชหองสนทนา หรือกระดานอภิปราย โดยศึกษาจาก
คําถามที่ผูสอนกําหนดไวในกระดานอภิปราย
6. สรุปหลักการและแนวคิดจากการแกปญหา (ในชั้นเรียน) ผูเรียนรวมกัน
สรุปหลักการ ความรู และแนวคิดจากการแกปญหาในชั้นเรียน
7. ประเมินผลในชั้นเรียน ผูสอนประเมินผลงานของผูเรียนโดยตัดสินผลบน
พื้นฐานของการมีสวนรวมของผูเรียนและผลงาน ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนในชั้นเรียน
1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.7.1 งานวิจัยภายในประเทศ
สายชล จินโจ (2550) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชา
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1สาขาคอมพิวเตอรธรกิจรูปแบบ
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ประกอบดวยการสอนแบบบรรยายปฏิสัมพันธการสอนแบบชี้นําการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนผานระบบเครือขายและการสอนแบบมีสวนรวมผานเครือขายคอมพิวเตอร 2) ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดานความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่สรางขึ้นอยูในระดับมากที่สุดดานความสอดคลองของรูปแบบกับกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่สรางอยูในระดับมากที่สุดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายตามรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 อยูในระดับพอใช 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุมทดลองโดยอาศัยการแจกแจงของ t-test พบวากลุมผูเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05. 4) กลุมทดลองมีความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนแบบผสมผสานประกอบดวยการสอนแบบบรรยายปฏิสัมพันธการสอนแบบชี้แนะการสอน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรการสอนแบบมีสวนรวมผาน
เครือขายคอมพิวเตอรอยูในระดับมากและ 5) ความคงทนทางการเรียนของกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดสรุปไดวาสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่
พัฒนาขึ้นไปใชงานไดอยางเหมาะสม
จินตวีร คลายสังข และ ประกอบ กรณีกิจ (2553) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรในรูปแบบที่ตางกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจตอบทเรียนในผูเรียนระดับปริญญาบัณฑิตที่มีระดับความสามารถทางการ
เรียนตางกันในรายวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนําโดยมีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอบทเรียนของนิสิตที่เรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรส
แวรและระดับความสามารถทางการเรียนที่ตางกัน และ 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอบทเรียน
ของนิสิตที่เรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรและระดับความสามารถทางการเรียนที่ตางกัน วิธีการ
ดําเนินงานวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองกับกลุมตัวอยางโดยการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา
ผลของตัวแปรอิสระคือบทเรียนแบบผสมผสาน และระดับความสามารถทางการเรียน ที่สงผลตอตัว
แปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนําและความ
พึงพอใจตอคอรสแวรในรายวิชาฯ สรุปผลการวิจัยจากวัตถุประสงคขอที่ 1 โดยมีสมมติฐานวานิสิตที่
เรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรและระดับความสามารถทางการเรียนที่ตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจตอบทเรียนตางกัน ถึงแมวาผลจากการทดสอบจะไมพบนัยสําคัญทาง
สถิติที่แสดงถึงวาไมวาจะเปนบทเรียนในรูปแบบใดก็ไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่มี
ระดับความสามารถทางการเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบความแตกตางบางประการ กลาวคือ 1. ผูเรียนกลุมเกงและ
ผูเรียนกลุมออนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากเนื้อหาบทเรียนแบบบรรยายของ
บทเรีย นแบบผสมผสานที่ใ ชคอรส แวร ที่ ใชภ าพนิ่ งและภาพเคลื่ อ นไหวสู งกวา คะแนนเฉลี่ ย ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากเนื้อหาบทเรียนแบบปฏิบัติของบทเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรที่
ใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว2. ผูเรียนกลุมเกงมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจาก
เนื้ อหาบทเรียนแบบบรรยายและแบบปฏิบัติของบทเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอร สแวรที่ใชภ าพ
เคลื่อนไหวสูงที่สุด
และมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากเนื้อหาบทเรียนแบบ
บรรยายและแบบปฏิบัติของบทเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรที่ใชภาพนิ่งนอยที่สุด 3.ผูเรียนกลุม

26
ออนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากเนื้อหาบทเรียนแบบบรรยายของบทเรียน
แบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรที่ใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเทากันในขณะที่ผูเรียนกลุมออนมีคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากเนื้อหาบทเรียนแบบปฏิบัติของบทเรียนแบบผสมผสานที่
ใชคอรสแวรที่ใชภาพนิ่งสูงกวาที่ใชภาพเคลื่อนไหว จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจตอบทเรียนของนิสิตที่เรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรและระดับความสามารถทางการเรียนที่
ตางกัน จากวัตถุประสงคงานวิจัยดังกลาวสามารถสรุปผลไดวา ความพึงพอใจตอบทเรียนที่มีเนื้อหา
แบบบรรยายและแบบปฏิบัติของบทเรียนผสมผสานที่ใชคอรสแวรที่ใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนั้น
ดานที่ 1 การประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลัก 7 ประการเพื่อการ
สอนระดับปริญญาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ Chickering and Gamson. (1986) ไดรับความพึงพอใจ
เปนอันดับที่หนึ่งเชนเดียวกันทั้งหมดเพียงดานเดียว รวมทั้งผูเรียนกลุมเกงก็ใหความพึงพอใจในดานที่
1 นี้เชนเดียวกันดวย สําหรับผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม สรุปไดวาสวนใหญอยูใน
ระดับพอใจขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชมีดังนี้ (1) ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา เนื้อหาบทเรียน
แบบบรรยายของบทเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรที่ใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมีคะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเนื้อหาบทเรียนแบบปฏิบัติที่ใชคอรสแวรที่ใชภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหวและสรุปไดวาความพึงพอใจตอบทเรียนที่มีเนื้อหาแบบบรรยายและแบบปฏิบัติของบทเรียน
ผสมผสานที่ใชคอรสแวรที่ใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนั้น ดานที่1 การประเมินความพึงพอใจการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลัก7ประการเพื่อการสอนระดับปริญญาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ
Chickering and Gamson. (1986) ไดรับความพึงพอใจเปนอันดับที่หนึ่งเชนเดียวกันทั้งหมดเพียง
ดานเดียว จึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการออกแบบและประยุกตใหเขากับการเรียนการสอนบน
เว็บแบบผสมผสานวิชาอื่นๆ เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา และจุดประสงคในการเรียนรู เพื่อชวยใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพและมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น (2) แมวาการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแบบรวมมือนี้จะเหมาะกับการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร
ศึกษา แตก็สามารถนําไปประยุกตใชไดกับกลุมสาระอื่นๆ และปรับใชไดกับผูเรียนทุกระดับชั้น และ
(3) การนําคุณสมบัติและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของศาสตรดานการศึกษามาบูรณาการเพื่อการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม เชน หลัก 7 ประการเพื่อการสอนระดับปริญญาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ และการ
เรียนการสอน 9 ขั้นตามแนวทางของ Gagne (Gagne’s nine events of instruction)
ปณิตา วรรณพิรุณ (2551) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานโดยใชปญหาเปน หลักเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนิสิตปริ ญญาบั ณฑิต
ผลการวิจัยพบวา 1.องคประกอบของรูปแบบประกอบดวยหลักการของรูปแบบวัตถุประสงคของ
รูปแบบวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัด และการประเมินผล 2. กระบวนการเรียน
การสอนแบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือขั้นการเตรียมกอนการเรียนการสอนและขั้นการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 3. นิสิตที่เรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิสิตมีความคิดเห็นวาการเรียนตามรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 4. ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานทําการประเมินรูปแบบแลวมีความ
คิดเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก
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เนาวนิตย สงคราม (2553) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนรูเปนทีมและกระบวนการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรมของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวย
7 องคประกอบคือ 1.1 ความรูความสามารถ 1.2 ประสบการณการเรียนรู 1.3 ความคิดสรางสรรค
1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.5 ทีม 1.6 แรงจูงใจ และ 1.7 ภาวะผูนํา 2. ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมประกอบดวย 4 ขั้นตอนไดแก 2.1 ขั้นเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน 2.2 ขั้นการ
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณความคิดเห็น 2.3 ขั้นการทดลองใชนวัตกรรมและ 2.4 ขั้นการ
นําเสนอผลงานนวัตกรรม 3. กลุมตัวอยางมีคะแนนการเรียนรูเปนทีมหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. กลุมตัวอยางมีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. นวัตกรรมของกลุมตัวอยางอยู
ในระดับดีมาก 1 กลุมระดับดี 3 กลุม และ 6. ผลการสัมภาษณผูเรียนที่มีตอรูปแบบพบวากลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอรูปแบบฯ
7. กลุมที่มีคะแนนนวัตกรรมมากที่สุดมีคะแนนความคิด
สรางสรรคสูงกวากลุมผูเรียนที่มีคะแนนนวัตกรรมนอยที่สุด 8. กลุมที่มีคะแนนนวัตกรรมมากที่สุดมี
คาเฉลี่ยความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุนและความคิดคลองแคลวสูงกวาผูเรียนที่มีคะแนนนวัตกรรม
นอยที่สุด
ไพฑูรย กานตธัญลักษณ (2553) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2. เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 3. เพื่อศึกษาความตองการใน
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจอาศัยแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยสุมตัวอยางจากนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 383 คนจากการสุม
แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี พบวาผูเรียนมีประสบการณในการเรียนรูแบบผสมผสานคิดเปนรอยละ 70 ปญหาดานผูสอนมี
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง ปญหาดานผูเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลางปญหาดานบทเรียนมี
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง ปญหาดานการประเมินผลมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลางและผูเรียน
สนใจที่จะศึกษาดวยวิธีแบบผสมผสานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56 ผลการวิจัยประกอบดวยดาน
ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา เพศชาย จํานวน 203 คน (53%)และเพศหญิงจํานวน 180 คน คิดเปน
รอยละ 47 อายุระหวาง 18-20 ป คิดเปนรอยละ 77.80 อายุต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 3.70 อายุ
21-23 ป คิดเปนรอยละ17 อายุมากกวา 23 ป คิดเปนรอยละ 1.60 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากคือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 45.40 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯคิด
เปนรอยละ 29.80 คณะวิทยาศาสตรคิดเปนรอยละ 13.80 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเปนรอยละ
5.50 และ คณะสถาปตยกรรมศาสตรคิดเปนรอยละ 5.50 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากอยูระหวาง 3,000-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.80 ต่ํากวา 3,000 บาทคิด
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เปนรอยละ11.50 และมากกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.70 การใชบริการอินเทอรเน็ตจาก
สถานที่ ซึ่งตอบไดมากกวา 1 ขอจากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 383 คน พบวาการใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากสถานศึกษามากที่สุดจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 61.90 ใชอินเทอรเน็ตจากที่
บานจํานวน212 คนคิดเปนรอยละ 55.40 ใชบริการจากหอพักจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ
50.70 ใชบริการจากรานบริการอินเทอรเน็ตจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.40 และบริการอื่นๆใน
การใชอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทมือถือ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.10 ดานขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาในการใชบทเรียนแบบผสมผสาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรีวัตถุประสงคการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจากสถานที่ซึ่งตอบไดมากกวา 1 ขอ
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 383 คน พบวาใชเพื่อความบันเทิงมากที่สุด จํานวน 325 คนคิดเปน
รอยละ 84.50 รองลงมาใชเพื่อสื่อสารและคนหาขอมูลจํานวน 313 คนคิดเปนรอยละ 81.70 เพื่อการ
เรียนรูจํานวน 308 คนคิดเปนรอยละ 80.40 ใชเพื่อเลนเกมจํานวน 236 คนคิดเปนรอยละ 61.60
และใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 2.10 การใชอินเทอรเน็ตมากกวา 10 ครั้ง/
สัปดาห สูงสุดจํานวน 187 คนคิดเปนรอยละ 48.80 การใชอินเทอรเน็ต 5-10 ครั้ง/สัปดาห จํานวน
102 คนคิดเปนรอยละ 26.60 การใชอินเทอรเน็ต 2-5 ครั้ง/สัปดาห มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ
21.40 ต่ํากวา 2 ครั้ง/สัปดาห มีจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 3.10 ชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรูมากที่สุดคือชวงเวลาระหวาง 18.01-24.00 จํานวน 341 คน คิดเปนรอยละ 89 ชวงเวลา
ระหวาง12.01-18.00จํานวน 118 คนคิดเปนรอยละ 30.80 ชวงเวลา 24.01-06.00 จํานวน 60 คน
คิดเปนรอยละ 15 ชวงเวลา 06.00-12.00 จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.30 ความเร็วในการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตสูงกวา 2 Mbps จํานวน243 คน คิดเปนรอยละ 63.40 ความเร็ว 1 Mbps
จํานวน 68 คนคิดเปนรอยละ 17.80 ความเร็ว 2 Mbps จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.80 ต่ํา
กวา512 Kbps 19 คน คิดเปนรอยละ 5 นักศึกษาใชอุปกรณและคอมพิวเตอรสวนตัวมากที่สุดคือ
คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 273 คิดเปนรอยละ 71.30 คอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 154 คน คิดเปน
รอยละ 40.20 โทรศัพทมือถือ จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 38.10 iPad จํานวน 9 คิดเปนรอยละ
2.3 ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัว จํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 7 และอุปกรณอื่นๆจํานวน 4 คนคิดเปนรอย
ละ 1 คอมพิวเตอรมีความสามารถในการเปดไฟลงานภาพถายจํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ 90.9 วีดิ
ทัศนจํานวน352คิดเปนรอยละ 91.9 ภาพเคลื่อนไหวจํานวน 348 คิดเปนรอยละ 90.90 ตัวอักษรจํานวน
352 คิดเปนรอยละ 91.9 เปดทุกไฟลจํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 13.1 ประสบการณการเรียนผาน
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานไมมีประสบการณจํานวน 114 คนคิดเปนรอยละ 29.8 ต่ํากวา 1 ป
จํานวน 97 คนคิดเปนรอยละ25.3และมากกวา 2 ป จํานวน 78 คนคิดเปนรอยละ 20.4
ไพฑูรย กานตธัญลักษณ และคณะ (2554) การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมกันเรื่อง “ทฤษฏีและจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรูของ
มนุษย ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย”มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ 1) เพื่อ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมกัน 2) เพื่อหาคุณภาพของ
เนื้อหาและสื่อโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมกัน 3) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมกัน
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบ
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ผสมผสาน โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมกัน โดยผูเชี่ยวชาญทางอยูในเกณฑดีการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมกันที่สรางขึ้น ไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางผลปรากฏวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และจาก
การประเมินความพึงพอใจ อยูในเกณฑมาก
1.7.2 งานวิจัยในตางประเทศ
Rovai and Jordan (2004) ไดศึกษาความเปนชุมชนแหงการเรียนรูระหวางการ
เรียนแบบในชั้นเรียนปกติการเรียนแบบผสมผสานและการเรียนออนไลนเพียงอยางเดียวผลการวิจัย
พบวาการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานนั้นสามารถสรางความรูสึกการเรียนรูแบบเปนชุมชนการเรียนรูได
มากกวาแบบอื่นๆโดยทําใหบรรยากาศการเรียนเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูมากขึ้นโดยจะเนน
ที่การเรียนแบบกระตือรือรนโดยใชกระบวนการเรียนแบบรวมมือและสรางสังคมแหงความรูความเขาใจ
ใหเกิดขึ้น
Johnson, McHugo and Hall (2006) ศึกษาวิธีการนําการเรียนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสานมาใชในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากการวิจัยสรุปแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนไวดังนี้ รูปแบบการเรียนการสอนใชทรัพยากรออนไลน เชน เนื้อหาวิชา งานที่มอบ
หมายเครื่องมือการเรียนแบบรวมมือ การประเมินการเรียนการสอนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ
บรรยายในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่เนนการเรียนแบบเผชิญหนา
เนื้อหาของบทเรียนแบบออนไลน
(Online Content) ควรครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิมแทนการเรียนแบบเผชิญหนา
โดยการออกแบบระบบตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในการเรียนใหใกลเคียงกับหองเรียนแบบดั้งเดิม โดย
การถามปญหา การมอบหมายงาน การใหคําปรึกษา และการทําโครงงาน ดังนั้นการเรียนการสอน
บนเว็บแบบผสมผสานสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งในองคความรูที่เรียนไดมากกวา
การเรียนออนไลนและการเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิมเพียงอยางเดียวเนื่องจากการเรียนการสอนบน
เว็บแบบผสมผสานเปนการรวมเอาขอที่ดีที่ สุดของวิธีการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมและระบบการ
เรียนอิเล็กทรอนิกสเขาดวยกัน โดยผูเรียนสามารถฝกปฏิบัติการภายในหองปฏิบัติการ และฝก
ทบทวนความรูในเนื้อหานําไปใชในการแกปญหาในการเรียนไดตามความตองการของผูเรียนอยาง
อิสระดวยการเรียนแบบออนไลน โดยมีติวเตอรเปนผูคอยชี้แนะเมื่อเกิดปญหา ซึ่งการเรียนแบบนี้
สามารถพัฒนาทักษะการแกปญหาของผูเรียนไดดวยตนเอง
McClure (2006) ไดศึกษาเรื่องการเรียนการสอนแบบผสมผสานในระดับอุดมศึกษา
ลักษณะของผูเรียนแรงจูงใจความคาดหวังและประสบการณผลการวิจัยพบวาการปฏิสัมพันธและการ
เขาใจตนเองรวมทั้งรูปแบบการเรียนของผูเรียนเปนปจจัยที่มีผลตอการจดจําความรูของผูเรียนและ
ระดับการปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนและผูเรียนกับคณะมีผลตอการเรียนรูเชนเดียวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่นาํ มาใชโดยมีขอเสนอแนะใหมีการประเมินรูปแบบการเรียนของผูเรียนและการ
ฝกอบรมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและผูเรียนเพื่อใหแนใจในคุณภาพ
Figueroa and Jorge (2007) ทําศึกษาเรื่องผลของการใชการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานและการเรียนการสอนดั้งเดิมตอการสิ้นเปลืองของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยตาม
วัฒนธรรมของชาวเปอโตริกันผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่เลือกเรียนแบบดั้งเดิมเนื่องจากมีความสิ้น
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เปลืองนอยกวาการเรียนแบบออนไลนและการเรียนแบบผสมผสานการสอนแบบผสมผสานควรจะมี
โปรแกรมที่ชวยสนับสนุนความคงทนของความรูสําหรับผูเรียนผูเรียนที่เลือกเรียนโดยใชเทคโนโลยี
(ทั้งแบบออนไลนและแบบผสมผสาน) ใหความเห็นวาเปนแนวโนมการของสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาในอนาคต
O' Laughlin and Nancy (2007) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการเรียนระดับ
มืออาชีพสําหรับการปรับเปลี่ยนการเรียนในชั้นเรียนเปนการเรียนแบบผสมผสานผลการวิจัยพบวา
เทคโนโลยีปจจุบันชวยในการเรียนการสอนไดเปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธระหวางคณะกับนักศึกษาซึ่ง
เป นเหตุ ผลที่ ทํ า ให การส ง มอบเนื้ อ หาวิช าได ร วดเร็ ว ขึ้ น การออกแบบวิ ธี ก ารสอนที่ เ หมาะสมกั บ
เทคโนโลยีเปนการยกระดับการเรียนแบบดั้งเดิมใหดีขึ้นและเทคโนโลยีในปจจุบันนี้เปดโอกาสใหการ
สอนเปลี่ยนจากการนําเสนอสารสนเทศเปนการอํานวยความสะดวกในการสรางประสบการณการ
เรียนรูการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามความตองการของผูเรียน Rothmund (2008)
ไดศึกษาเกี่ย วกับความสั มพัน ธของการปฏิสั มพันธของบทเรียนและความพอใจในการเรี ยนแบบ
ผสมผสานผลการวิจัยพบวาการที่ผูสอนมีสวนรวมในการเรียนแบบผสมผสานจะทําใหอัตราความพอใจ
ของผูเรียนสูงกวาไมมีผูสอนการปฏิสัมพันธและความพึงพอใจเปนสวนประกอบที่สําคัญในการนําเสนอ
บทเรียนจากที่ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานสรุปไดวาการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานสามารถพั ฒ นาให ผู เรี ยนเกิ ดการเรียนรู ที่ท าทายตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนของผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถพัฒนา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดการเรียนแบบผสมผสาน
ผูวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการรวมเอาเทคโนโลยีการศึกษาที่หลากหลาย
รวมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามแนวคิดของ Driscoll, Bonk& Graham, Smith, Garnham
and Kaleta, Rovai and Jordan, Voos, Thorne, Harriman, Allen and Seaman, Australian
National Training Authority’s, การเรียนการสอนแบบผสมผสานมีความยืดหยุนหรือเผยแพรการ
เรียนรูสูผูเรียน เปนที่ยอมรับของผูเรียนและนํา มาปรับใชกับการเรียนการสอนเปนการจัดการเรียน
การสอนทางไกลโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม (traditional
education)หรือเปนการผสมผสานระหวางการเรียนแบบเผชิญหนากับการเรียนแบบออนไลนเขา
ดวยกัน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธทั้งจากการเรียนแบบออนไลนและการมีสวนรวมในการเรียนแบบ
ดั้งเดิมการจัดการเรียนแบบผสมผสานเลือกใชคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนในหองเรียนและการ
สอนออนไลนเขาดวยกัน ชวยใหประหยัดเวลาและลดการใชทรัพยากรมีสัดสวนในการนําเสนอเนื้อหา
ผานระบบออนไลนอยูระหวางรอยละ 30-79 ของเนื้อหาการเรียนทั้งหมด การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ทาทายตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล
และศักยภาพทางการเรียนของผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งใน
องคความรูที่เรียนไดมากกวาการเรียนออนไลนและการเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิมเพียงอยางเดียว
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2. การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)
Johnson (1990) เปนผูพัฒนาคําวาการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)
มุงปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จรวมกันในกลุมยอยซึ่งเปนประเภทหนึ่งของการเรียนรูรวมกัน
(Collaborative Learning) การเรียนรูแบบรวมมือมีพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธทางสังคม
ระหวางบุคคลของ Lewin (1935) การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) เปนการปฏิบัติงาน
รวมกันแตเนนที่กระบวนการและจัดการเรียนรูไดทั้งกลุมยอยและกลุมใหญสวนการเรียนรูแบบรวมมือ
(Cooperative learning) เปนการปฏิบัติงานรวมกันเชนกันแตมีจุดเนนที่ผลผลิตของงาน การเรียนรู
แบบรวมมือ (Cooperative learning) สามารถนิยามโดยชุดของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีครูชวย
อํานวยความสะดวกมุงใหผูเรียนใชความถนัดของแตละบุคคลที่ชวยกันใหบรรลุภารกิจเปาหมายของ
กลุมซึ่งสวนใหญภารกิจตางๆจะกําหนดเนื้อหาสาระไวเฉพาะเจาะจงโดยครูยังคงมีบทบาทสําคัญ
(Teacher Centered) แตการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) มุงใหผูเรียนไดใชกลไกของ
การวิเคราะหกลุมและการไตรตรองความรูสึ กของตนเปนการเรียนรู ที่เนนผู เรียนเปนศูนยกลาง
(Student Centered) งานวิจัยหลายชิ้นที่สะทอนใหเห็นวาเราไมสามารถถายโอน (Transfer)ความรู
จากตัวครูไปยังตัวผูเรียนได นักเรียนจะตองสรางความรูขึ้นมาดวยความเขาใจผานกระบวนการเรียนรู
อยางมีความหมาย มีการทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวเอง ดังนั้นจึงมีรูปแบบการเรียนรูมากมาย ที่พัฒนา
ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน การเรียนรูรวมกัน(Collaborative learning) จึงเปนวิธีการ
เรียนรู ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน ที่อยูบนฐานของการไดมาซึ่งความรูตามแนวคิดของSocial
Constructivist ที่ผูเรียนตองสรางความรูขึ้นมาเอง ผานการทํางานเปนกลุมหรือทีม (Teamwork)
วิธีการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการนํากิจกรรมการเรียนรูรวมกันชวยให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนเพิ่มขึ้น ศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจโดยใชความรู และ
ประสบการณของผูเรียนรวมถึงแหลงขอมูลภายนอกเพื่อรวมกันสรางชิ้นงานและนําเสนอผลงานเพื่อ
ศึกษารวมกันมีการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายการวิจารณเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมผูเรียน
ในการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.1 ความหมายของการเรียนรูรวมกัน
Matthews (1996) เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในขณะที่ผูเรียน และคณะ ไดทํางาน
รวมกันเพื่อสรางความรู เปนศาสตรการสอน (Pedagogy) ที่มีศูนยกลางอยูที่การสรางความหมาย
รวมกัน และเปนกระบวนการที่ทําใหอุดมไปดวยความรูและขยายมากขึ้น
Buffee (1993) กลาววา ความรู ความจริง มีอยูในทุกหนทุกแหง รอเพียงการถูก
คนพบโดยความพยายามของมนุษย ดวยวิธีการทางสังคมโดยการชวยเหลือพึ่งพาในการเรียนรูรวมกัน
ความรู ก็คือ สิ่งที่คนสรางขึ้นมาดวยการพูดคุย และการมีความเห็นพองกัน เขายังมีความเห็นวา การ
เรียนรูรวมกันตองการความเปนอิสระ ไมขึ้นกับ เนื้อหาวิชา หรือ กระบวนการกลุมไมมีการวากลาวให
มีการทํางานเปนกลุมจากครูแตครูจะเปนเพียงผูรับผิดชอบเปนสมาชิก เชนเดียวกับนักเรียน ในชุมชน
ที่มีการคนหาความรู
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Johnson and Johnson (1986) การเรียนรูรวมกัน (Collaborative learning)
เปนการเรียนรูที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุมเล็ก ไมใชการเพิ่มความนาสนใจของผูมีสวน
รวม แตจะสนับสนุนการคิดวิเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนเปนโอกาสที่จะปลูกฝงให
เกิดการอภิปรายกัน มีความรับผิดชอบกับการเรียนรูของตนเอง
ราชบัณฑิตสถาน (2551) เรียกวา การรวมกันเรียนรู หรือการเรียนรูรวมกัน
หมายถึง การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากที่บุคคลรวมตัวกันทํางานอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอกัน โดยเนน
การรวมพลังและกระบวนการทํางานที่ดี
สุพิน ดิษฐสกุล (2539) เปนวิธีการเรียนแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดอยูใน
สถานการณที่ตนเองเปนผูมีสวนรวมในการสรางสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสนใจ วิธีการนี้นักการศึกษาใน
ตางประเทศไดศึกษาวิจัยและนํามาใชในหองเรียนเมื่อประมาณ 10ปที่ผานมาเปนวิธีการเรียนที่
สอดคลองกับปรัชญา พุทธิปญญานิยม (Constructivism) ที่เนนใหผูเรียนสรางองคความรูจากชิ้นงาน
หรือทําโครงงาน (Project-Based Education)
อรพรรณ พรสีมา (2540) ไดอธิบายวา เปนวิธีการเรียนที่เนนการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู
ความสามารถแตกตางกัน แตละคนตองมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและความสําเร็จของกลุม
ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบงปนทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและ
กันคนที่เกงกวาจะชวยเหลือคนที่เรียนออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเทานั้นแตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุมความสําเร็จของแตละ
บุคคลคือความสําเร็จของกลุม
สรุปไดวาการเรียนรูแบบรวมกัน (Collaborative Learning) หมายถึงเปนศาสตร
การสอน(Pedagogy) แบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูเรียนและคณะทํางานรวมกัน ในสภาพแวดลอม
ทางการเรียนรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยการชวยเหลือพึ่งพาในเชิงบวกในการเรียนรูรวมกัน จากการ
พูดคุย
ปลูกฝงใหเกิดการอภิปรายกันมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเนนรวมพลังและ
กระบวนการทํางานที่ดี รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกันคนที่เกงกวาจะชวยเหลือคนที่เรียนออน
กวาโดยสมาชิกของกลุมจะชวยกันเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
สมาชิกทุกคนรวมกัน
รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุมความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จ
ของกลุม
2.2 การเรียนรูรวมกันและการเรียนแบบรวมมือ
เนื่องจากการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) เปนวิธีการเรียนที่
มีลักษณะที่ใกลเคียงกับการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ดังนั้น จึงตองมีการให
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของการเรียนแตละแบบเพื่อความเขาใจที่ถูกตองและปองกันการใชงาน
อยางสับสน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของการเรียนไดแก Rockwood
(1995), Cooper and Robinson (1997), Smith and McGregor (1992), Bruffee (1995),
Johnson and Johnson (1998), Brody and Davidson (1998), Panitz (2001) สรุปได ดังนี้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระหวางการเรียนรูรวมกันและการเรียนรูแบบรวมมือ
Collaborative Learning
1. การเรียนแบบกลุมเล็ก
2. การปฏิบัติงานกลุม
3. การคนพบความรู
4. การแลกเปลี่ยนความรู
5. การสรางความรูจากสังคม
6. ผูเรียนเปนศูนยกลาง
7. เปนการเรียนแบบเปดกวาง
8. เนนกระบวนการมีปฏิสัมพันธ
9. กระบวนการเรียนเปนธรรมชาติ
10. ผูเรียนตองมีประสบการณ
11. พัฒนาความรูความสามารถ
ตัวผูเรียนอยางเต็มที่

Cooperative Learning
1. การเรียนแบบกลุมเล็ก
2. การปฏิบัติงานกลุม
3. การคนพบความรู
4. การแลกเปลี่ยนความรู
5. ความรูในระดับพื้นฐาน
6. คอนขางเปนผูสอนเปนศูนยกลาง
7. เปนการเรียนคอนขางมีขอบเขต
8. เนนผลงานที่เปนชิ้นงาน
9. กระบวนการเรียนมีโครงสรางเปนระบบ
10. ผูเรียนไมจําเปนตองมีประสบการณ
11. พัฒนาความรูความสามารถตัว
ผูเรียนในระดับหนึ่ง

จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการเรียนทั้ง 2 แบบเห็นไดวามีทั้งสิ่งที่เหมือนกันและ
ตางกันการจัดการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) เปดกวางใหผูเรียนที่มีความสามารถตาง
กันรวมกันทํางานอยางอิสระตามความสามารถของตนเองและเนนผูเรียนเปนศูนยกลางครูมีหนาที่
อํานวยความสะดวกใหกับการเรียนรู บทเรียนมีความยืดหยุน ซึ่งแตกตางกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน(Cooperative Learning) เปนการจัดการเรียนที่มีขอบเขต เนนครูมีบทบาทสําคัญในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการเรียนที่มีโครงสรางเปนบทเรียนที่ขาดความยืดหยุน
สามารถพัฒนาความรูความสามารถไดในระดับหนึ่งเทานั้น
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการสอนแบบเดิม (Tradition Teaching) กับการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมกัน (Collaborative Learning)
การสอนแบบเดิม
การเรียนรูแบบรวมกัน
(Tradition Teaching)
(Collaborative Learning)
1. จัดสิ่งแวดลอมใหครูเปนศูนยกลาง
1. จัดสิ่งแวดลอมใหผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. ครูเปนผูควบคุม
2. ผูเรียนเปนควบคุมการเรียนของตนเอง
3. อํานาจและความรับผิดชอบอยูที่ครู
3. อํานาจและความรับผิดชอบอยูที่ผูเรียน
4. ครูเปนผูสอนและตัดสินใจ
4. ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและแนะนํา
ผูเรียนเปนผูตัดสินใจ
5. ประสบการณในการเรียนมีพื้นฐานอยูบน 5. การเรียนอาศัยการเรียนแบบรวมมือการเรียน
การแขงขัน
แบบรวมกันหรือเปนอิสระผูเรียนทํางานดวยกัน
และชวยเหลือผูอื่นแลกเปลี่ยนทักษะแลความคิด
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการสอนแบบเดิม (Tradition Teaching) กับการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางในรูปแบบการเรียนรูแบบรวมกัน (Collaborative Learning)(ตอ)
การสอนแบบเดิม
การเรียนรูแบบรวมกัน
(Tradition Teaching)
(Collaborative Learning)
6. ครูเปนผูอธิบายการจัดการงานในแตละ 6. จัดการตามสภาพจริงในการทําโครงการ
วิชา
7. เนื้อหาเปนสิ่งที่สําคัญ
7. ชองทางการใชขอมูลเปนสิ่งสําคัญ
8. ความรูที่ไดมาจากการฝกและปฏิบัติ
8. ความรูมาจากการประเมินและการตัดสินใจซึ่ง
เปนความรับผิดชอบของผูเรียนโดยการสราง
องคความรูขึ้นมา
จากตารางที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม (Tradition Teaching) พบวาการ
จัดการเรียนการสอนครูเปนศูนยกลางการเรียนรู ประสบการณการเรียนอยูบนพื้นฐานการแขงขัน
เนื้อหาบทเรียนมาจากครูผูสอน เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรูรวมกันผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
เรียนการสอน และสามารถควบคุมตนเองได มีอิสระในการทํางานสามารถทํางานรวมกันเปนทีม
ความรูที่ไดมาจากการชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมผูเรียน
2.3 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูรวมกัน
Johnson and Johnson (1994) ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูรวมกันไวดังนี้
1. ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก (Positive Interdependent) คือ
การพึ่งพาอาศัยกันของสมาชิกในกลุมที่มีเปาหมายรวมกันมีการทํางานรวมกันโดยที่สมาชิกในกลุมทุก
คนตองมีสวนรวมในการทํางานนั้นๆ เพื่อเปาหมายเดียวกันของกลุมและผลงานของแตละคนก็เปน
ผลงานของกลุมกลุมจะสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับทุกคนถากลุมประสบผลสําเร็จทุกคนยอมประสบ
ผลสําเร็จดวยถากลุมลมเหลวทุกคนก็ถือวาลมเหลวดวยทุกคนในกลุมจะตองเรียนรูบทเรียนที่ไดรับ
และตองแนใจวาสมาชิกทุกคนสามารถเรียนรูบทเรียนนั้นการที่จะแนใจวาเพื่อนสมาชิกจะเรียนรู
บทเรียนทุกคนตองชวยเหลือกันมีความสัมพันธที่ดีตอกันมีลักษณะความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน
สมาชิกแตละคนตองยอมรับวาผลงานของคนอื่นมีความสําคัญตอตนเองและตอกลุม
2. การปรึกษาหารือกันระหวางสมาชิกในกลุม (Face-to-face Promotive
Interaction) มาจากหลักการที่วาผลงานที่ดีมาจากการใชความสามารถการสรางสรรคของบุคคล
หลายคนเพราะลําพังบุคคลเพียงคนเดียวไมสามารถทํางานทุกอยางสําเร็จตองอาศัยการชวยเหลือจาก
บุคคลอื่นมีการติดตอปฏิสัมพันธโดยตรงในการเรียนแบบรวมมือตองเปดโอกาสใหผูเรียนชวยเหลือกันมี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูความคิดการอภิปรายใหเพื่อนไดเกิดการเรียนรูการรับฟงเหตุผลของ
สมาชิกภายในกลุม
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability)
ชวยใหกลุมมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการทํางานสัมฤทธิ์ผลของกลุมขึ้นอยูกับสัมฤทธิ์ผลของสมาชิกแตละ
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คนแตอาจประเมินไดจากผลการทดสอบของสมาชิกโดยการสุมเลือกสมาชิกในกลุมเปนตัวแทน
รายงานผลงานของกลุม
4. การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานเปนกลุมยอย
(Interpersonal and Small Group Skill) เปนทักษะที่สําคัญที่จะทําใหการทํางานของกลุมประสบ
ความสําเร็จผูเรียนควรไดรับการฝกและสงเสริมใหใชทักษะนี้กอนซึ่งมาจากหลักการที่วาการทํางาน
รวมกันจะเสริมสร างความสามารถไดดีกวาการทํางานคนเดียวคนเราไมไดเกิดมาเพื่อเรียนรูโดย
ทันทีทันใดทักษะทางมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนกลุมไมไดเกิดขึ้นงายๆตามที่ตองการบุคคลตอง
เรียนรูตองไดรับการสอนทักษะทางสังคมเพื่อใหเกิดคุณภาพสูงในการทํางานรวมกัน
5. กระบวนการกลุม (Group Process) เปนกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอน
ที่ชวยใหการดําเนินงานกลุมมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเปาหมายของกลุมที่วางไวโดยเนนที่กระบวนการ
หนาที่บทบาทที่ชัดเจนของสมาชิกที่จะทําใหการทํางานนั้นไดผลดีตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
Slavin (1995) กลาวถึงลักษณะสําคัญของเรียนรูรวมกันไวดังนี้
1. สมาชิกในกลุมรับผิดชอบการทํางานรวมกันสนใจการทํางานของตนเอง
เทากับการทํางานของกลุมผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานจะออกมาในลักษณะงานกลุม
2. ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับการเรียนรูของทุกคนเนนใหสมาชิกทุกคน
ตองรับผิดชอบการเรียนรูรวมกันชวยเหลือกันทํางานตางๆในกลุม
3. สมาชิกทุกคนในกลุมมีโอกาสประสบความสําเร็จเทาเทียมกันผูเรียนใน
กลุมสามารถชวยกลุมของตนเองไดโดยพัฒนาการเรียนของตนเองใหดีขึ้นกวาเดิมไมวาผูเรียนจะเรียน
เกงปานกลางหรือออนทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน
ประวิทย (2552) กลาวถึงแนวคิดของ Spancer เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวยองคประกอบดังภาพที่ 1
Team
Principles
Structures

Will

Social
Managemen

ภาพที่ 1 องคประกอบการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของ Spancer
1. ทีม (Teams) หมายถึงการจัดกลุมผูเรียนที่จะทํางานรวมกันกลุมที่จะเรียนรู
ดวยกันอยางมีประสิทธิผลควรมีลักษณะดังนี้
1.1 สมาชิในกลุมๆละ 4 คนประกอบดวยผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงปานกลางและคอนขางต่ําคละกัน
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1.2 จัดใหผูเรียนอยูกลุมเดียวกันประมาณ 6 สัปดาหแลวจัดเปลี่ยนกลุม
2. จะตองมุงมั่น (Will) หมายถึงความมุงมั่นและอุดมการณของผูเรียนที่จะทํางาน
รวมกันผูเรียนจะตองมีความมุงมั่นที่จะเรียนรูและมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน
สิ่งเหลานี้ตองสรางใหเกิดขึ้นและใหคงไวโดยทํากิจกรรมหลากหลายโดยวิธีการตอไปนี้
2.1 Team Building การสรางความมุงมั่นของทีมที่จะทํางานรวมกัน
2.2 Class Building การสรางความมุงมั่นในชั้นเรียนที่จะชวยกันทําภารกิจ
ใหบรรลุวัตถุประสงค
3. การจัดการ (Management) หมายถึงการจั ดการเพื่อให กลุมทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดการของผูสอนและการจัดการของผูเรียนในกลุมผูสอนจะตองมีการจัดการ
ที่ดีเพื่อใหการทํางานกลุมประสบผลสําเร็จเชนการควบคุมเวลาการกําหนดสัญญาณใหผูเรียนหยุด
กิจกรรม
4. ทักษะทางสังคม (Social Skills) เปนทักษะในการทํางานรวมกันมีความสัมพันธที่
ดีตอกันใหความชวยเหลือกันใหกําลังใจซึ่งกันและกันรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน
5. แนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ (Four Basic Principles: PIES) เปนหลักการพื้นฐานซึ่ง
จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมไดไดแก
P = Positive Interdependence ผูเรียนตองชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยมี
แนวคิดที่วาเมื่อเราไดรับประโยชนจากเพื่อนเพื่อนก็ไดรับประโยชนจากเราความสําเร็จของกลุมคือ
ความสําเร็จของแตละคน
I = Individual Accountability ยอมรับวาแตละคนในกลุมตางๆมี
ความสามารถและมีความสําคัญตอกลุมแตละคนมีสวนใหการทํางานในกลุมสําเร็จ
E = Equal Participation ทุกคนในกลุมตองใหความรวมมือและมีสวน
รวมในงานของกลุมอยางเทาเทียมกัน
S = Simultaneous Interaction ทุกคนในกลุมตองมีปฏิสัมพันธกัน
ตลอดเวลาที่ทํางานในกลุม
6. โครงสรางกิจกรรม (Structure) หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมในการทํางานกลุม
ซึ่งมีหลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาหรือสถานการณที่จะศึกษา
2.4 ขั้นตอนการเรียนรูรวมกัน
นักการศึกษาหลายทานไดแบงขั้นตอนการเรียนรูรวมกันไดดังนี้
พิชัย ทองดีเลิศ (2547) การดําเนินการเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันนั้น มีลําดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. ผูสอนเสนอหัวขอตางๆ ที่ตองการใหผูเรียนศึกษา
2. จัดผูเรียนเขากลุม โดยใหแตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจจะศึกษา(Face
to Face Interaction) เพียง 1 เรื่อง จํานวนสมาชิกภายในกลุม 3-5 คน
3. ผูเรียนและผูสอนสรางขอตกลงรวมกัน กําหนดเวลาในการศึกษาคนควา
สรางชิ้นงานหรือโครงงานเพื่อนนําเสนอเรื่องที่จะศึกษา
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4. นักเรียนรวมมือระดมสมองเพื่อ
4.1 กําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู
4.2 กําหนดขอบขายของเนื้อหา
4.3 วางแผนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษา
4.4 แบงงาน มอบหมายใหแตละคนไปทํา
4.5 นําเสนอขอมูลความรู ความคิด โดยมีการปรึกษาหารือ
อภิปราย ซักถาม โตแยงเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อลําดับเนื้อหาที่ศึกษา ในระหวางการ
ทํางานจะมีการรายงาน ความกาวหนาของวานตอผูดูแลทุกคาบเรียน
5. ดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน
6. นําเสนอผลงาน
7. ประเมินผลชิ้นงานที่นําเสนอโดยตนเอง เพื่อนในชั้นเรียนและผูสอน
สุพิน ดิษฐสกุล (2543) ไดนําเสนอขั้นตอนการเรียนรูรวมกันดังนี้
1. ผูสอนเสนอหัวขอเรื่องตางๆ ที่ตองการใหผูเรียนศึกษา
2. จัดกลุมผูเรียนเขากลุมโดนแตละคนเลือกหัวขอเรื่องที่สนใจจะศึกษา
(Face to Face Interaction) เพียง 1 เรื่อง จํานวนสมาชิก 3-5 คน
3. ผูเรียนและผูสอนสรางขอตกลงรวมกัน กําหนดเวลาในการศึกษาคนควา
สรางชิ้นงานหรือโครงงานเพื่อนําเสนอเรื่องที่ศึกษา
4. ผูเรียนรวมมือกันระดมสมองเพื่อ
4.1 กําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู
4.2 กําหนดขอบขายเนื้อหา
4.3 วางแผนในการนําเสนอเรื่องที่ศึกษา
4.4 แบงงาน มอบหมายวานใหแตละคนไปทํา
4.5 เสนอขอมูลความรู ความคิดโดยมีการปรึกษาหารือ อภิปราย
ซักถาม โตแยง เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อลําดับเนื้อหาเรื่องที่ศึกษาในระหวาง การทํางานจะ
มีการรายงานความกาวหนาของงานตอชั้นเรียน
5. ดําเนินการสรางชิ้นงานหรือโครงงาน(งานที่สรางตองทํารวมกันเปนกลุม)
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันมากที่สุด
6. นําเสนอผลงาน
7. ประเมินผลชิ้นงานโดยตนเอง เพื่อนในชั้นเรียน และผูสอน โดยสิ่งที่ตอง
พิจารณาในการประเมินไดแก
7.1 กระบวนการทํางานรวมกัน(Collaboration) ของผูเรียนที่
แสดงใหเห็นในขณะที่มีการเรียนรูรวมกัน
7.2 ผลงาน (Task)
7.3 การแสดงออก(Performance)
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เนาวนิตย สงคราม (2550) สรุปขั้นตอนการเรียนรูรวมกันได 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดงาน/ประเด็นปญหา กําหนดหัวเรื่องตางๆ ที่ตองการใหบุคลากร
ศึกษาโดยจัดกลุมคละความรู ประสบการณ เพศ อายุ และกําหนดขอตกลงรวมกัน กําหนดเวลาใน
การศึกษาคนควาเพื่อสรางโครงงาน/ชิ้นงานรวมกัน
2. การวางแผนการสรางโครงงาน/ชิ้นงาน การระดมสมองเพื่อการวาง
แผนการสรางโครงการโดยมีการกําหนดขอบขายเนื้อหา การวางแผนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษา การ
มอบหมายงานใหสมาชิกในกลุมการนําเสนอขอมูลความรูที่ไดไปศึกษามาภายในกลุม
3. การดําเนินการสรางโครงงาน/ชิ้นงาน งานที่สรางมีการดําเนินงาน
รวมกันเพื่อใหสมาชิกในกลุมไดมีปฏิสัมพันธกันใหมากที่สุด
4. การนําเสนอผลงานนําเสนอใหกลุมอื่นๆ ไดทราบและชวยกันวิพากษ
วิจารณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ
5. การประเมินผล ประเมินผลชิ้นงานกลุมโดยตนเอง กลุมเพื่อน และ
ผูทรงคุณวุฒิ
Reid and Cook (1989) ไดออกแบบในการเรียนรูรวมกันโดยใชชื่อวา Reid and
Cook Model of Collaborative Learning แบงออกได 5 ขั้นตอนดังนี้
1. The engagement phase ผูเรียนคนหาขอมูลเบื้องตนในการทํา
โครงงานหรือชิ้นงานโดยการพูดคุยแบงปนประสบการณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูสอนมีหนาที่
อํานวยความสะดวกในการจัดหาขอมูลความรูเบื้องตน วัสดุ อุปกรณในการศึกษา และแนะนําทิศทาง
ของโครงงานหรือชิ้นงาน
2. The exploration phase ผูเรียนคนพบแนวคิดในการทําโครงงานหรือ
ชิ้นงาน โดยมีการตั้งวัตถุประสงคของโครงงานหรือชิ้นงานรวมกัน คิดและหาขอมูลเพิ่มเติม ผูสอนมี
หนาที่ในการจัดหาแหลงการเรียนรู เชน หนังสือ ตํารา วารสาร เว็บความรูตาง ๆ และอื่นๆ ผูสอนมี
บทบาทในการอํานวยการ ตอบสนอง และสะทอนความคิด
3. The transformation phase ผูเรียนปรับแตงเสริมแนวคิด และเสริม
ขอ มูล ให ส มบู ร ณ โดยอาจเพิ่มลดข อมูล หรือ แนวคิ ดให ตรงตามวัตถุ ประสงคมี การวางแผนและ
ดําเนินงานรวมกันตามที่ไดคิดไว ผูสอนมีหนาที่ตรวจสอบ อํานวยความสะดวก และใหขอมูลที่จําเปน
4. The presentation phase ผูเรียนนําเสนอแนวคิด นําการวางแผนหรือ
ขั้นตอนการดําเนินงานของกลุมมาเสนอใหกลุมใหญฟงโดยมีการวิพากษงานของแตละกลุม ดูผล
สะทอนจากการนําเสนอ(Feedback) ผูสอนอํานวยความสะดวกในการนําเสนอและตรวจใหตรงตาม
เปาหมาย
5. The reflection phase ผูเรียนสะทอนความคิดในสิ่งที่ไดเรียนรูและ
กระบวนการพรอมนําเสนอผูสอรวมสรุปความรูที่ไดเรียน กระบวนการ การตอบสนองของผูเรียนและ
การวางแผนการเรียนในอนาคต
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Stacey (1999) ไดศึกษาและแบงขั้นตอนการเรียนรูรวมกันไวทั้งหมด 4 ขั้นตอน
1. แบงกลุมยอย โดยผูสอนมีสถานการณหรือกําหนดงานใหผูเรียน
2. ในแตละกลุมมีการแลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณ ความรู แนวคิดซึง่
กันและกัน
3. กลุมคนหาคําตอบหรือแกไขสถานการณนั้นๆ
4. นําเสนอการแกปญหา หรือหาแนวคิด คําตอบใหทุกกลุมรวมเสนอความ
คิดเห็น โดยมีผูสอนใหความอํานวยความสะดวก
Davis (1993) ไดศึกษาถึงการเรียนรูรวมกันในการทํางานกลุมและการเรียนรวมกัน
เปนทีมพบวาสามารถแบงขั้นตอนการเรียนรูรวมกันไดดังนี้
1. กําหนดงานซึ่งอาจเปนโครงการหรือชิ้นงานที่มอบหมายใหแตละกลุม
จะตองเปนงานที่พึ่งพาอาศัยกัน
2. ใหผูเรียนไดสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยใชความรูที่ตนเองมี
ในการวางแผนการทํางานรวมกัน
3. งานที่กําหนดจะตองเหมาะกับทักษะและความสามารถของผูเรียน
4. ใหแตละกลุมมีการแขงขันระหวางกันในผลงานของแตละกลุม
5. มีการประเมินผลโดยประเมินกลุม ประเมินสมาชิกกลุม
จากการศึกษาขั้นตอนการเรียนรูรวมกัน จากนักการศึกษาหลายทานผูวิจัยสรุปไดวา
ขั้นตอนในการเรียนรูรวมกันประกอบไปดวย 8 ขั้นตอน ขั้นแรกผูสอนเสนอหัวขอที่ตองการใหผูเรียน
ไดฝกหรือศึกษาในเนื้อหา ขั้นที่สองการกําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงานโดยกําหนดระยะเวลา และ
ชิ้นงานที่นําเสนอ ขั้นที่สาม จัดผูเรียนเขากลุมโดยผูสอนเปนผูกําหนดเพื่อใหเกิดความหลากหลายใน
กระบวนการทํางานรวมกันและการชวยเหลือกันภายนกลุมยอย ขั้นที่สี่ผูเรียนและผูสอนสรางขอตกลง
รวมกันในการประเมินผลงานโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ขั้นที่หานักเรียนรวมมือระดมความคิด
เห็นตอหัวขอที่ผูสอนนําเสนอและแสวงหาแนวทางการแกปญหา ขั้นที่หกการดําเนินการสรางโครง
งานหรือชิ้นงานโดยแบงออกเปนงานรายบุคคลและงานกลุมโดยผูเรียนจะตองมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือสรางชิ้นงาน ขั้นที่เจ็ดการนําเสนอผลงานผูเรียนจะตองนําเสนอผลงานของตนเอง
และผลงานของกลุมผานหองเรียนแบบปกติและหองเรียนออนไลน ขั้นสุดทายขั้นประเมินผลชิ้นงาน
โดยผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองตอกลุมเพื่อนผานกระดานขาว การดานสนทนา
2.5 รูปแบบของการเรียนรูรวมกัน
นักการศึกษาหลายทานไดจัดรูปแบบการเรียนรูรวมกันไวดังนี้
สมพงษ สิงหะพล (2542) ไดอธิบายวาการเรียนรูรวมกันมีเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่
สามารถนํามาใชไดผลอยูหลายวิธี คือ
1. วิธีใหเรียนรูเปนกลุม (Student Team) ไดแก
1.1 แบบทีมสัมฤทธิ์ (Student Team-achievement Divisions) เปน
เทคนิ คขั้นตนที่นําไปใชไดสะดวกใหผู เรี ย นๆ เปน ทีม ๆ ละ 4 คน
ชวยกัน เรียนแตเวลาสอบไมให ชวยกันทําเรียนไปประมาณ 5-6 สัปดาหก็เปลี่ยนกลุมครั้งหนึ่งไป
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เรื่อย ๆ จนสิ้นเทอมเวลาทดสอบนําคะแนนของแตละคนและของทุกคนในกลุมมาทําเปนคะแนน
ความกาวหนาของตนเองและของกลุม
1.2 แบบทีมแขงขัน (Team Games Tournament) วิธีนี้ใหเรียนรูเปน
กลุมศึกษางานทํางานทําแบบฝกหัดแบบทดสอบตาง ๆ ตามบทเรียนจากนั้นใหทุกคนในทีมแยกไปเขา
กลุมแขงขันตอบปญหาซึ่งแตละกลุมจะแยกระดับความยากงายตางกันมีการลดระดับและเลื่อนระดับ
ตามผลการทดสอบของตนแลวนําคะแนนมาคิดเปนคะแนนความกาวหนาของกลุม
1.3 แบบทีมรายบุคคล (Team Assisted Individualization) เนนการ
เรียนรูเปนทีมเล็กๆและใหเรียนเปนรายบุคคลดวยเพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองและนํา
คะแนนของแตละคนมาคิดเปนคะแนนความกาวหนาของกลุม
1.4 แบบทีมภาษา (Cooperative Integrated Reading and Composition)
เรียนรูเปนทีมแตจุดเนนอยูที่ใชเรียนภาษาไดแกทักษะการอานการเขียนและการใชภาษาในระดับ
ประถมศึกษาเปนสวนใหญใหผูเรียนจับคูกันในทีมของตนแลวทํางานอานเขียนชวยเหลือคูของตนเอง
จากนั้นใหไปจับคูเรียนกับคนอื่นในทีมอื่นอีก 2-3 ทีมนําคะแนนของแตละคนที่ทําขอสอบไดมาคิดเปน
คะแนนความกาวหนาของกลุม
2. วิธีใหเรียนรูรวมกันแตแบงงานกันศึกษาเฉพาะเรื่อง (Task Specialization Method)
2.1 แบบกลุมสืบสวนคนควา (Group Investigation) เรียนรูรวมกันเปนกลุม
มอบหมายงานและแบงกันไปคนควากําหนดงานในชั้นแลวใหผูเรียนเลือกศึกษาหัวขอประเด็นยอยที่
ตนเองสนใจคนที่สนใจรวมกันก็ใหไปสืบสวนหาความรูดวยกันจากนั้นนํามาเสนอตอชั้น
2.2 แบบรวมมือรวมกลุม (Cooperation) เรียนรูรวมกันรวมมือปรึกษากัน
มอบหมายและแบงงานกันทําจัดกลุมผูเรียนแบบตัวตอตัว ใหแตละกลุมรับงานไปทําจากนั้นในกลุม
กําหนดงานยอยใหทุกคนไปทํานําเสนอตอกลุมแลวบูรณาการนําเสนอตอชั้นตอไป
2.3 แบบทีมสะสมความรูจากผูเชี่ยวชาญ (Jigsaw II) การเรียนรูเปนทีมเนนสาระ
เนนสาระที่สะสมความรูจากสมาชิกในกลุมและคะแนนความกาวหนาของกลุมแบงเปนทีมแลวใหแต
ละคนเลือกไปศึกษาเรื่องที่สนใจรวมกับคนอื่น (จากทีมที่สนใจเรื่องเดียวกัน) แลวนํากลับมาเสนอใน
กลุมของตนเหมือนกับตนเปนผูเชี่ยวชาญที่กลับมาถายทอดความรูใหทีมฟงเวลาทดสอบก็นําคะแนน
แตละคนมาคิดเปนคะแนนความกาวหนาของกลุม
3. วิธีเรียนรูรวมกันแบบอื่น ๆ (Other Cooperative Learning Methods)
3.1 แบบเรียนดวยกัน (Learning Together) เรียนดวยกัน ชวยเหลือปรึกษา
หารือกันทํางานไปดวยกันแบบตัวตอตัว ไมเนนคะแนนความกาวหนาของกลุมแตเนนคะแนนกลุม
3.2 แบบกลุม 4 คน (Group of Four) เรียนรูในกลุม 4 คนเนนการเรียนแกโจทย
คณิตศาสตร
3.3 แบบอภิปรายกลุม (Group Discussion) แลกเปลี่ยนความรูประสบการณโดย
เนนบทบาทการมีสวนรวมของทุกคนดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเชน ใหทุกคนในกลุมเขียนความคิดเห็น
ของตนแลวจึงอภิปราย
3.4 แบบโครงการกลุม (Group Projects) ทํางานรวมกันใหสําเร็จโดยมอบ
บทบาทหนาที่แตละคนในกลุมใหชัดเจน
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3.5 แบบไมเปนทางการ (Informal Methods)
3.5.1 แบบอภิปรายในกลุมธรรมชาติ (Spontaneous Group Discussion)
ผูเรียนที่นั่งรวมกันชิดกันติดกันอภิปรายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3.5.2 แบบระบุจากกลุมสุมหัว (Numbered Heads Together) ผูเรียนนั่ง
เปนกลุมทุกคนมีหมายเลขประจําตัวผูสอนตั้งคําถามผูเรียนปรึกษาหารือกันในทีมของตนเพื่อใหแนใจ
วาคําตอบถูกตองแนนอน ผูสอนเรียกหมายเลขใหตอบ
3.5.3 แบบผลงานทีม (Team Product) ผูเรียนทํางานอยางใดอยางหนึ่ง
เปนทีมภายในชั่วโมงเรียน เชน วาดภาพเขียนบทความสรุปเอกสารจัดบอรดตองมอบบทบาทของแต
ละคนในทีมอยางชัดเจน
3.5.4 แบบทบทวนรวมกัน (Cooperative Review) กอนสอบ 1 วันผูเรียน
นั่งเปนกลุมเวียนกันถามตอบคําถามเพื่อทบทวนเชน กลุม 1 ถาม จะได 1 คะแนนกลุม 2 ตอบถูกได
1 คะแนนกลุม 3 ถาตอบเพิ่มเติมขอมูลของกลุม 2 ไดจะได 1 คะแนน
3.5.5 แบบอภิปรายกับคูคิด (Think – pair – share) ผูเรียนนั่งเปนคูใน
กลุมของตนผูสอนเสนอขอมูลใหอภิปรายแตละคนคิดหาคําตอบแลวแลกเปลี่ยนกับคูของตนจนหา
ขอสรุปไดแลวนําเสนอตอชั้นเรียนตอไป
2.6 พื้นฐานทางทฤษฎีของการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)
การเรียนรูรวมกันมีความเกี่ยวของกับทฤษฎีทางพุทธิปญญา และ คอน
สตรัคติวิสต ดังที่ Barkley , Cross and Major (2004) ไดแสดงไว ดังนี้
1. การเชื่อมตอกับพุทธิปญญา (Cognitive Connection) การเชื่อมกันกับ
ทาสติปญญาจะคูขนานไปกับการทํางานของเสนประสาทในสมอง นักพุทธิปญญาสมัยใหมไดกลาวถึง
โครงสรางทางจิตใจ (mind) ที่เรียกวา สกีมา (schema หรือ schemata)ที่เปนโครงสรางที่
ประกอบดวยขอเท็จจริง ความคิด ความสัมพันธระหวางระบบตาง ๆ ดังนั้น สกีมาจึงเปนการรวบรวม
จัดระเบียบสารสนเทศเขาดวยกันเพื่อสรางเปน ความคิดรวบยอด (concept) การคนหาสารสนเทศ
ในสมองก็เปนเรื่องที่ยาก มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความลึกซึ้ง (deep) และลักษณะที่ผิวเผิน
(surface) ที่ทําใหเกิดความแตกตางของการเรียนรูที่พบคําตอบในรูปแบบที่เปนลําดับเกี่ยวกับความ
เขาใจ ไดดังนี้
1.1 การเรียนรูเปนการไดมาซึ่งสารสนเทศ หรือ การรูใหมาก
1.2 การเรียนรู คือ ความทรงจํา หรือ การจัดเก็บ สารสนเทศ
1.3 การเรียนรูเปนการไดมาซึ่งขอเท็จจริง และทักษะที่ใช
1.4 การเรียนรูจะทําใหสรางสัมผัสการรับรู หรือ สรางความหมาย
แตกตางกันไปตามสารสนเทศ
1.5 การเรียนรู เปนการทําใหเขาใจ (Comprehension) เปน
ความสามารถในการทําความเขาใจ (Understanding) ดวยการตีความหมายหลายครั้ง (Reinterpret)
2. การเชื่อมตอทางสังคม (Social Connections) จากฐานแนวคิดของ
Vygotsky ที่กลาวถึง ZPD หรือ Zone of Proximal Development ที่เปนระยะทางระหวางระดับ
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พัฒนาการที่เปนความตั้งใจในการแกปญหาที่สามารถแกปญหาดวยตนเองได กับ การตองไดรับการ
แนะนําจากผูใหญ หรือการพึ่งพาชวยเหลือ (Collaborative) จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการ
เรียนรูรวมกัน สรุปไดวาเปนการสอนและเปนนวัตกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทาง
พุทธิปญญา(Cognitive) และ พุทธิปญญานิยม(Constructivist) ที่ผูเรียนจะตองสรางความรูขึ้นมา
ดวยตนเอง โดยการทํางานรวมกันเปนกลุม ผานการรวมมือ ชวยเหลือ พึ่งพากันสอดคลองกับการ
ทํางานรวมกันของคนในสังคม
2.7 เทคนิคการจัดการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)
Barkley, Cross และ Major (2004) ไดแบงเทคนิควิธีการ collaborative ออกเปน
5 ลักษณะ ดังนี้
1. เทคนิคสําหรับการอภิปราย (Techniques for Discussion) เปนเทคนิคที่
มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ความคิด และความเห็น และเปนที่นิยมใชกันเนื่องจาก การ
อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะชวยผูเรียนได ในการหาวิธีการในการใชความคิด และ
เรียนรูดวยการสื่อสาร กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด เกี่ยวกับ หลักการ ลักษณะนิสัย และ ภาษา ทําใหผูเรียน
ไดมุมมองหลากหลาย มีความทาทาย ชวนคิด ซับซอน ซึ่งเทคนิคนี้จะชวยใหผูเรียนลึกซึ้งและอยูใน
ความจําไดนาน เทคนิคนี้ คอนขางยากที่จะทําใหผูมีสวนรวมทั้งหลายแสดงความคิดเห็นกันถานักเรียน
ยังแสดงบทบาทเปนเพียงผูที่นั่งรับฟงเฉย ๆ เทคนิคนี้ตองการการพูดคุย แสดงความคิด ความรูสึก
ความเชื่อ ซึ่งนักเรียนจะไมคอยกลาที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะกลัววามุมมองตนเองอาจจะไมถูกตอง
หรือ ถูกมองวาไมฉลาด อยางไรก็ตามครูก็จะตองสรางบรรยากาศใหเกิดความทาทายในชั้นเรียน เพื่อให
เกิดการอภิปราย ยุทธศาสตรที่จะนํามาใชเพื่อสนับสนุนใหเกิดการอภิปราย มีดังนี้
ตารางที่ 5 การเรียนรูรวมกันเทคนิคสําหรับการอภิปราย (Techniques for Discussion)
การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative learning
เทคนิคใชกับผูเรียนเมื่อ
ประโยชน
Techniques : CoLTs)
เปนการใชความคิดของแตละคน
เปนการเตรียมผูเรียนเพื่อที่จะ
1. Think-Pair-Share
โดยใชเวลาไมมาก และก็นํามา
มีสวนรวมไดอยางมี
เปรียบเทียบกับคูของตัวเอง กอนที่ ประสิทธิภาพอยางเต็มที่ใน
การอภิปรายทั้งชั้นเรียน
จะแลกเปลี่ยนกับกลุมในชั้นเรียน
สรางความคิดและ พูดเพื่อที่จะยาย รวมกันระดมสมอง ระหวาง
2. Round Robin
ผูเรียนจากผูเรียนคนหนึ่งไปยัง
ผูเรียนที่มีสวนรวมกัน
ผูเรียนคนตอไป
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ตารางที่ 5 การเรียนรูรวมกันเทคนิคสําหรับการอภิปราย (Techniques for Discussion)(ตอ)
การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative learning
เทคนิคใชกับผูเรียนเมื่อ
ประโยชน
Techniques : CoLTs)
อภิปรายกันถึงคําถามที่ไดรับ เปน สรางขอมูล และ ความคิด
3. Buzz Groups
กลุมที่มีการจับคูเล็ก ๆ
ในชวงเวลาสั้น ๆ เพื่อเตรียม
ตัวอภิปรายในชั้นเรียนใหญ
ผูมีสวนรวมในกลุมอภิปรายและตอง ผูมีสวนรวมทุกคนจะไดรับ
4. Talking Chips
ยอมจํานนตอการพูดที่มีหลักฐาน
ความยุติธรรม

5. Three-Step
Interview
6. Critical Debates

สัมภาษณแตละคนและรายงานสิ่งที่ ชวยผูเรียนใหมีการเรียนรูเปน
พวกเขาไดเรียนรูใหคนอื่นฟง
เครือขาย เพื่อเพิ่มทักษะการ
สื่อสาร
สมมติใหมีการขัดแยงกันในเรื่อง
พัฒนาการคิดอยางมี
มุมมองที่ตรงขามกัน
วิจารณญาณ กระตุนผูเรียนให
มีความทาทาย และ
ตั้งสมมติฐาน

2. เทคนิคสําหรับการสลับกันสอน (Reciprocal Teaching) สิ่งที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดในการสอนแตละครั้งก็คือ ครู และ ผูเรียนตองมีเปาหมาย และอีกวิธีการที่นาสนใจ
ก็คือใหผูเรียนสอนผูเรียนดวยกันเอง วิธีการแลกเปลี่ยน หรือ สลับกัน (Reciprocal) นักเรียนจะเปน
ทั้ง ครู และ ผูเรียน และมีการรวมมือเพื่อชวยเหลือในการเรียนรูซึ่งกันและผานคูของตนเอง การสอน
แบบแลกเปลี่ยนนี้ ในการปฏิบัติจริงพบวามีประสิทธิภาพตอการเรียนรูมาก เปนการลงมือปฏิบัติ
มากกวาจะเปนผูรับ ผูเรียนจะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหไดรับความรู หรือ ความเขาใจ จะทํา
ใหนักเรียนมีความรูสูงขึ้น ที่จะทําความเขาใจและเพียงพอที่จะเปนโคชเพื่อชวยเหลือคนอื่น การ
สลับกันสอนนี้ จะกระตุนใหผูเรียนมีความรูและเกิดทักษะ ความเขาใจกับคูของตนเอง สําหรับเทคนิค
ของการสลับกันสอนดังนี้
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ตารางที่ 6 การเรียนรูรวมกันเทคนิคการสลับกันสอน (Reciprocal Teaching)
การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative learning
เทคนิคใชกับผูเรียนเมื่อ
ประโยชน
Techniques : CoLTs)
1. Note-Taking Pairs
รวมสารสนเทศของแตละคนเขา ชวยนักเรียนในการสูญเสีย
ดวยกัน เพื่อสรางความเขาใจ
สารสนเทศ และ ขอผิดพลาด
เปนรูปแบบของการมีสวนรวม ดวยการบันทึก และเรียนรูใหดี
ในลักษณะบันทึก
ขึน้ จากการเปนนักบันทึก
2. Learning cell

3. Fishbowl

4. Role Play
5. Jigsaw
6. Test-Taking Teams

ตั้งคําถามขึ้นมาดวยตนเอง
เกี่ยวกับการอาน หรือ การ
เรียนรูในการทํากิจกรรม

นักเรียนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมดวยการคิดเกี่ยวกับ
เนื้อหา และกระตุนใหพวกเขา
ไดทาทายเพื่อใชระดับความคิด
ขั้นสูง
ใชกลุมขนาดเล็ก มีการอภิปราย เตรียมโอกาสสําหรับผูเรียนเพื่อ
ภายในกลุม และกลุมใหญ
เปนตนแบบ หรือ เพื่กระบวน
ภายนอกเปนผูสังเกตและรับฟง การสังเกตสภาพการทํางานเปน
กลุม
เปนลักษณะการแสดงออกที่
ปลูกฝงใหผูเรียนสรางกิจกรรม
ตางกันไป เหมือนกับฉากละคร ขึ้นเองเพื่อชวยเหลือใหพวกเขา
เรียนรูจากการกัน
พัฒนาเกี่ยวกับหัวขอ และ ใช จูงใจใหผูเรียนเรียนรู
สอนกับคนอื่น
กระบวนการอยางลึกซึ้งและ
เพียงพอที่จะสอนในกลุมของเขา
เตรียมการทดสอบการทํางานใน ชวยใหเขาถึงผูเรียน และพัฒนา
กลุม , ทดสอบเปนบุคคล และ ความเขาใจเนื้อหา ดวยการ
กลุม
ทดสอบยุทธศาสตร

3. เทคนิคสําหรับการแกปญหา (Techniques for Problem solving) คร
สวนมากจะสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของผูเรียน เนื้อหาที่ยุงยากจะเปนแบบฝก
ความคิด ปญหาที่ใชนําเสนอผูเรียนที่เปนยุทธศาสตรการสอนที่มีประสิทธิภาพก็คือ การใชปญหาเปน
ฐานในการเรียนรู (Problem-based learning) เปนแรงจูงใจใหเกิดการคนหาความรูที่จําเปนตอการ
แกปญหาจนประสบผลสําเร็จ การนําเสนอปญหาตองทาทาย ผูเรียนจําเปนตองฝกการคิด เพื่อที่จะให
เกิดการเรียนรูในการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพทฤษฎีทางพุทธิปญญาสามารถนํามาสนับสนุนความคิด
ไดอยางมีประสิทธิภาพประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูในการแกปญหาก็คือ ผูเรียนประยุกตใชปญหา
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ไดทั่วไป ตารางตอไปนี้เปนการออกแบบที่จะชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู และการแกปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 7 การเรียนรูรวมกันเทคนิคสําหรับการแกปญหา (Techniques for Problem solving)
การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative learning
เทคนิคใชกับผูเรียนเมื่อ
ประโยชน
Techniques : CoLTs)
1. Think-Aloud Pair
แกปญหาดวยความพยายามที่ สิ่งสําคัญอยูที่ของกระบวนการ
Problem Solving
จะใหเหตุผลใหกับคู
แกปญหา และการชวยเหลือ
(TAPPS)
ผูเรียนที่จะนิยามเหตุผล หรือ
กระบวนการที่ผิดพลาด
2. Send-A-Problem
พยายามแกปญหาเปนกลุม
ชวยผูเรียนฝกปฏิบัติทักษะการคิด
และวิธีการแกไขไปยังกลุม
ดวยกัน เพื่อการแกปญหาที่มี
ใกลเคียงที่มีปญหาคลายกัน
ประสิทธิภาพและแยกแยะความ
สุดทายประเมิน
แตกตางของปญหาทั้งสอง
ผลการแกปญหาของกลุม
3. Case Study
ทบทวนศึกษาการเขียนจาก
นําเสนอหลักการที่เปนนามธรรม
เหตุการณสมมติที่เกี่ยวกับ
และทฤษฎีในหลายวิธี ซึ่งจะทําให
ความเปนจริงในชีวิตประจําวัน ผูเรียนคนพบความเกี่ยวของกัน
และพัฒนาการแกปญหา
นําเสนอในแตละกรณี
4. Structured Problem รูปแบบการแกปญหาตาม
แบงกระบวนการแกปญหา เปน
Solving
โครงสราง
ลําดับขั้นตอนสําหรับผูเรียนจะทํา
ใหผูเรียนสามารถนิยามวิเคราะห
และจัดการกับปญหาได
5. Analytic Teams
เปนบทบาทของภารกิจ
ชวยผูเรียนทําความเขาใจกิจกรรม
เฉพาะที่ดําเนินการเมื่อตอง
ที่แตกตางกันไป
อานอยางมีวิจารณญาณเพื่อ
กําหนดหนาที่ ฟงแลวจด
บันทึก หรือ วิดีโอ
6. Group Investigation วางแผน รวบรวม และรายงาน สอนผูเรียนรูจักกระบวนการวิจัย
สิ่งที่ไปศึกษามาอยางลึกซึ้ง
และชวยพวกเขาไดรับความรูที่
ลึกซึ้ง
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4. เทคนิคการใชกราฟก และการจัดระเบียบสารสนเทศ (Techniques Using
Graphic Information Organizer) บางครั้งภาพก็มีคุณคามากกวาคําเปนพันคํา การจัดระเบียบ
กราฟกเปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนสารสนเทศที่ซับซอน
เปนการแสดงภาพอยางมี
ความหมายเพราะวาสารสนเทศมีการจัดระเบียบแลว กราฟกที่จัดระเบียบจะชวยผูเรียนใหคนพบ
รูปแบบและการเชื่อมโยง ระหวางความคิด ที่บางครั้งก็อาจจะเปนไปไมไดเลยถาทําตามลําพัง
เพราะวามันจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของทั้งหมด และยังชวยผูเรียนมี
มุมมองทั้งที่เปนภาพรวม และรายละเอียดยอๆ นอกจากนั้นยังชวยในการตีความหมาย การทําความ
เขาใจ และทําใหหยั่งรูไดงายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะการจัดระเบียนกราฟก ใชคําเดี่ยว หรือ วลีสั้นๆ และ
ผสมผสานกับการแสดงภาพ หรือ ไดอะแกรม การจัดระเบียบกราฟกจะมีความยืดหยุนในการใชได
ตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันไปการใชกราฟกในการเรียนรูแบบพึ่งพาและชวยเหลือกันมีดังนี้
ตารางที่ 8 การเรียนรูรวมกันเทคนิคการใชกราฟกและการจัดระเบียบสารสนเทศ (Techniques
Using Graphic Information Organizer)
การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative learning
เทคนิคใชกับผูเรียนเมื่อ
ประโยชน
Techniques : CoLTs)
1. Affinity Grouping
กอใหเกิดความคิด การนิยามหัวขอ ชวยผูเรียนคลายปมหัวขอ
ตางๆ และจัดลําดับ จัดระเบียบ
ที่ยุงยาก และ ทําการพิสูจน
ความคิด
พรอมจัดประเภทประกอบ
2. Group Grid
เปนชิ้นสวนของความรู และถามถึง ชวยทําใหเกิดความชัดเจนใน
สิ่งที่อยูในเซลชองที่เปนวาง หรือที่ ความคิดรวบยอด และพัฒนา
เรียกวา รูบริกส
ทักษะตามลําดับ
3. Team Matrix
แยกแยกระหวางสิ่งที่เหมือน ดวย แยกแยกระหวาง ความคิดที่
การทําขอสังเกตและทําเครื่องหมาย เหมือนกันมาก
ไวบนชารท เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะที่สําคัญ
4. Sequence Chains
วิเคราะห และวาดใหเห็นเปน
กระบวนการทําความเขาใจ
ภาพกราฟก ที่เปน เหตุการณ การ เปนเหตุและผล ตามลําดับที่
กระทํา บทบาท หรือการตัดสินใจ เกิดขึ้น
5. World Webs
สรางรายชื่อที่แสดงถึงความ
นําเสนอความสัมพันธที่เปน
เชื่อมโยงระหวางความคิด และจัด แผนที่ สามารถแสดงใหเห็น
ระเบียบในกราฟก ระบุ
ถึงปลายทาง และที่ตั้ง ทําให
ความสัมพันธวาดภาพใหเห็น หรือ เห็นถึงเสนทาง
ใชลูกศรเพื่อแสดงการเชื่อมตอ
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5. เทคนิคที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการเขียน (Techniques Focusing on Writing)
ผูเรียนมักจะใชการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเขียนเปนเครื่องมือของการเรียนรูที่การเขียนจะ
เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูไดอยางลึกซึ้ง สรางความเขาใจในหลักการ และเนื้อหา สําคัญตอการ
ไดมาซึ่งทักษะการคิด การเรียนรูอยางรวมมือที่เนนเกี่ยวกับการเขียน มีดังนี้
ตารางที่ 9 การเรียนรูรวมกันเทคนิคที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการเขียน (Techniques Focusing on
Writing)
การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative
เทคนิคใชกับผูเรียนเมื่อ
ประโยชน
learning Techniques
: CoLTs)
1. Dialogue Journals บันทึกความคิดลงในบทความ มีการ เชื่อมโยงวิชากับชีวิตสวนตัว
แลกเปลี่ยนขอเสนอแนะจากคู และ และ การมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น
ตั้งคําถาม
ดวยการใชเนื้อหาเชื่อมโยง
และ วิธีการคิด
2. Round Table
หมุนเวียนกันไปรอบ ๆ เพื่อใหเขียน ฝกปฏิบัติการเขียนอยางไมเปน
หนึ่งคํา หรือ สองคํา วลี หรือ
ทางการ และบันทึกความ
ประโยค กอนที่สงกระดาษไปใหคน คิดเห็นลงไป
อื่น ทําอยางเดียวกัน
3. Dyadic Essay
เขียนเรื่องราว คําถาม และคําตอบ มีความสําคัญกับการทํา
สําหรับแตละคน แลกเปลี่ยนคําถาม กิจกรรมการเรียนรู วิธีการคิด
กัน แลวหลังจากนั้นก็ตอบ และ
และการตอบคําถามเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบคําตอบกับเฉลย
กิจกรรม
4. Peer Editing
ทบทวนวิพากษ และ ใหผลยอนกลับ พัฒนาการเขียนวิพากษ และ
รอยกรองที่คูเขียนสงมา รายงาน ให สรางการวิพากษเพื่อทําความ
ความเห็น คนควาเอกสาร
เขาใจในกระดาษกอน ที่จะให
ระดับคะแนน
5. Collaborative
เขียนลงไปในกระดาษในรูป
เรียนรู และดําเนินการตามขั้น
Writing
แบบอยางเปนทางการ
ของการเขียนที่มีประสิทธิภาพ
6. Team
รวบรวม รายวิชาเชื่อมโยงกับการ
ประสบการณกระบวนการวิจัย
Anthologies
อานของนักเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับ ที่ไมตองเขียนในรูปแบบอยาง
สื่อ
เปนทางการ
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ตารางที่ 9 การเรียนรูรวมกันเทคนิคที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการเขียน (Techniques Focusing on
Writing)(ตอ)
การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative
เทคนิคใชกับผูเรียนเมื่อ
ประโยชน
learning Techniques
: CoLTs)
7. Paper Seminar
เขียนและนําเสนอตนฉบับของ
มีสวนรวมในการอภิปรายอยาง
เอกสาร รับการสะทอนกลับอยาง
ลึกซึ้ง เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
เปนทางการจากคู และมีสวนรวมใน และใหผลสะทอนกลับกับ
การอภิปรายประเด็นตาง ๆ ในกลุม นักเรียนแตละคนที่ทํางาน
ดังนั้นจึงสรุปไดวาเทคนิคการเรียนรูรวมกันนั้นมีหลายวิธีผูออกแบบจะตองเลือกใช
เทคนิคหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและผูเรียนทั้งนี้การที่จะเลือกใชเทคนิคใดควรจะ
พิจารณาดูวาเทคนิคหรือรูปแบบนั้นเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม
2.8 คุณคาของการเรียนรูรวมกัน
การเรียนรูรวมกันกอใหเกิดประโยชนหลายดาน ดังนี้
2.8.1 ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางผูเรียนที่ทํางานรวมกัน
2.8.2 สรางกระบวนการภายในกลุมและจัดระบบภายในกลุมเองโดยรวมกันวางแผน
ในการพบกันการปรึกษากันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสรางขอตกลงรวมกันการแบงงานกันทํา
การรับผิดชอบงานในสวนของตนเปนการสงเสริมการสรางระเบียบวินัยภายในกลุม
2.8.3 เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดคนเดียวจากงานที่ตนเองรับผิดชอบคิดเปนกลุมจาก
การที่แตละคนเสนองานที่เปนผลจากการคิดของตนเองเพื่อขอความคิดเห็นจากกลุม
2.8.4 สงเสริมความเปนประชาธิปไตยจากการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกศึกษาใน
สิ่งที่ตนเองสนใจ
2.8.5 สรางสมรรถภาพของความรวมมือรวมใจกันเปนการพัฒนาทักษะการรวมมือ
ระหวางบุคคล
2.8.6 สงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเองโดยที่ผูเรียนตองเปนผู
ตัดสินใจในการแบงความรับผิดชอบหนาที่และวิธีการทุกอยางที่จะนําไปสูความสําเร็จของการสราง
ความรูและชิ้นงาน
2.8.7 สงเสริมใหผูเรียนไดใชพหุปญญาของตนเองจากการแบงงานกันทําตาม
ความถนัดและความสามารถของผูเรียนแตละคน
2.8.8 มีการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล
2.8.9 ทําใหเกิดทักษะตาง ๆ อันไดแกทักษะการคิดวิจารณญาณทักษะการ
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สื่อความหมายไดแกการฟง การพูด การอาน การเขียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสะทอนความคิด
ทักษะทางสังคมไดแก มีความเปนผูนํารูจักตัดสินใจสรางความไววางใจสามารถแกไขปญหาขอขัดแยง
ในการทํางานรวมกันการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันรูจักติดตอสื่อสาร ทักษะในการสรางวินัยในตนเอง
ทักษะในการปกครองกันเอง ทักษะในการบริหารเวลา และทักษะความรวมมือในการทํางาน
2.8.10 มีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
2.8.11 มีการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2.8.12 มีการพัฒนาความเปนผูนํา
2.8.13 สรางทางเลือกในการจัดการกับชั้นเรียนและนําเสนอสิ่งที่เรียนรูโดยมีทางเลือก
หลายทาง
2.8.14 สงเสริมบรรยากาศในทางบวกทําใหเกิดความสนุกทําใหเกิดความสนใจ
ในการเรียนของผูเรียนใหมีชวงเวลายาวนานขึ้น
2.8.15 ทําใหมีการเปลี่ยนบทบาทของผูเรียนจากเปนผูรับฟงมาเปนผูสอนผูเรียนคน
อื่นดวย
2.9 บทบาทผูสอนและผูเรียนในการเรียนรูรวมกัน
2.9.1 บทบาทผูสอนผูสอนที่สนใจจะใชวิธีการเรียนรูรวมกันจะตองเปนผูที่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในดานการทํางานที่ผูเรียนอาจประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
เปนผูที่ยืดหยุนปรับตัวไดกับภาวะกดดันตาง ๆ ที่ตองเผชิญโดยจะตองมีบทบาท ดังนี้
1. เปนผูอํานวยความสะดวกทําหนาที่บริการใหความสะดวกและ
จัดหารสิ่งตาง ๆ ที่ผูเรียนตองการ
2. เปนผูใหคําแนะนําโดยเปนผูใหขอมูลบางอยางแกผูเรียน
เพื่อดูแลไมใหความคิดของผูเรียนกระจัดกระจายจนหาประเด็นไมได
3. เปนผูจัดการโดยการวางแผนจัดกลุมการใชเวลาในการ
จัดการกับขอมูลการสรางชิ้นงานสรางขอตกลงรวมกันกับผูเรียน
4. เปนผูประเมินผลโดยจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบความ
เขาใจความรูและมโนมติของผูเรียนบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูรวมกัน
2.9.2 บทบาทผูเรียนการเรียนดวยวิธีการนี้ผูเรียนซึ่งเปนผูปฏิบัติจะตองมี
บทบาท ดังนี้
1. เปนผูสรางจุดมุงหมายในการเรียนรู
2. เปนผูวางแผนในการศึกษาคนควาและแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นดวยตนเอง
3. เปนผูดําเนินการในการจัดทําขอมูลความรูสรางชิ้นงานหรือ
โครงงาน
4. รับผิดชอบในการเสนองานของตนเองและตรวจสอบผูเรียนใน
กลุมอื่นขณะที่มีการนําเสนองานเพื่อใหแนใจวาผูเรียนอื่น ๆ สามารถทําความเขาใจและรับรูในขอมูล
ความรูที่ตนเองนําเสนอ
5. เปนผูประเมินผลทั้งประเมินตนเองผูเรียนอื่น ๆและชิ้นงาน
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2.10 สภาพแวดลอมของการเรียนรูรวมกัน
2.10.1 สภาพแวดลอมทางการเรียน (Learning Environment) หมายถึง
สภาวะใดๆที่มีผลตอการเรียนรูของมนุษยทั้งทางตรงและทางออมทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
สภาพแวดลอมที่เปนรูปธรรม (Concrete Environmental) หรือสภาพแวดลอมทางกายภาพ
(Physical Environment) ในที่นี้แบงโดยใชเกณฑของ Cramer (1994) ไดแบงสภาพแวดลอม
ทางการเรียน (Learning Environment) ของการเรียนรูรวมกันตามทฤษฎีภาวะผูนํา (Situational
Leadership Model) ของ Hersey and Banchard (1982) โดยไดแบงสภาพแวดลอมทางการเรียน
ของการเรียนรูรวมกันออกเปน 4 สภาพแวดลอมตามลักษณะ 2 ดานคือ งาน (Task) และลักษณะ
ของความสัมพันธ (Relation)
2.10.2 เนนการทํางานแตไมเนนความสัมพันธ (High Task, Low Relation)
ลักษณะของสภาพแวดลอมทางการเรียนแบบนี้ คือผูเรียนจะปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําจาก
ผูสอนในการทํากิจกรรมกลุมซึ่งในการทํางานจะมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากเพราะสวนใหญตองทํา
ตามคําสั่งผูสอนคอนขางมีความสัมพันธกับผูเรียนนอยมากและไมมีการสรางแรงจูงในการเรียนเพื่อให
เกิดการแกปญหา
2.10.3 เนนการทํางานและเนนความสัมพันธ (High Task, High Relation)
ลักษณะของสภาพแวดลอมทางการเรียนแบบนี้ คือผูสอนจะมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนปฏิบัติใน
กลุมและนอกจากนี้ ผูสอนจะใหคําแนะนําและใหการสนับสนุนในการเรียนแกผูเรียนดานทรัพยากร
รวมถึงการพัฒนาทักษะทางการเรียนสรางแรงจูงใจเพื่อใหเรียนรูรวมกันจนบรรลุวัตถุประสงค
2.10.4 ไมเนนการทํางานแตเนนความสัมพันธ (Low Task, High Relation)
ลักษณะของสภาพแวดลอมทางการเรียนแบบนี้คือผูเรียนจะมีความเปนอิสระคอนขางมากเลือกปฏิบัติ
งานตามความสนใจและเลือกเวลาในการทํางานของกลุมเองแตตองเปนไปตามวัตถุการเรียนที่ตั้งไว
สวนผูสอนจะจัดหาขอมูลใหเปนชวงๆในกรณีที่ผูเรียนตองการหรือเผชิญปญหาที่ยากตอการแกไข
นอกจากนี้ผูสอนยังชวยในการตรวจสอบและแนะนําเพื่อใหผูเรียนแกไขงานที่ปฏิบัติ
2.10.5 ไมเนนงานและไมเนนความสัมพันธ (Low Task, Low Relation)
ลักษณะของสภาพแวดลอมทางการเรียนแบบนี้ คือผูเรียนจะมีความเปนอิสระในการเรียนมากที่สุด
ตองควบคุมและรับผิดชอบตนเองในการออกแบบและดําเนินวิธีการเรียนดวยตนเองปฏิบัติดวย
ความคิดของกลุมเองไมจําเปนตองทําตามความคิดเห็นของผูสอนแตตองดําเนินไปตามวัตถุประสงค
ของการเรียนเนนการใหขอมูลยอนกลับจากผูสอน
2.11 การประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
ในการประเมินผลการเรียนรูนั้นจําเปนตองตองเลือกวิธีการใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของการเรียนที่จัดใหกับผูเรียนซึ่งก็จะมีวิธีการประเมินที่มีวิธีการแตกตางกันออกไป
ดังนั้น ผูสอนจึงสามารถปรับเปลี่ยนและใชวิธีการประเมินโดยใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
จัดการเรียนการเรียนซึ่งโดยสวนใหญแลวจะมีการประเมินใน 2 ดาน คือ
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2.11.1 การประเมินกระบวนการเรียน (Assessment Process) เปนวิธีการหนึ่งที่
สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม โดยสามารถใชไดในทุกสภาพแวดลอมทางการเรียน และ
ประเมินไดทุกสัปดาห Cramer (1994) กระบวนการดังกลาว ไดแก
1 การประเมินชั้นเรียน (Class Assessment)
2 การเลือกตามรายการ (Checklists)
3 การประเมินรายงานสวนบุคคล (Journal Monitoring)
4 การประเมินโดยสมาชิกในกลุม (Anonymous Group Member
Evaluations)
5 รายงานของผูเรียน (Student Papers)
6 ประเมินความรวมมือของกลุม (Evaluating Collaborative Group)
สวนการประเมินอีกลักษณะก็จะใชเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการเรียนรู
ของผูเรียน และใชเพื่อจัดลําดับของผลการเรียนใหกับผูเรียนในลักษณะนี้จะใช
2.11.2 การประเมินผลผลิต (Assessment of Products) ซึ่งก็มี 6 วิธีการ คือ
1. รายงานของผูเรียน (Student Papers)
2. โครงการวิจัย (Research Projects)
3. แบบทดสอบแบบสั้น (Shot-Answer Examination Question)
4. ผลยอนกลับของการรวมมือทํางาน (Formative Feedback on
Collaborative Group Products)
5. การทดสอบความรวมมือ (Collaborative Examination)
6. งานที่มอบหมายใหทํารวมกัน (Collaborative Assignments)
ในการประเมินผลการเรียนรูรวมกันควรใชการประเมินทั้งสองดานควบคูกันไปเรียน
เนื่องจากการเรียนในลักษณะนี้มีลักษณะที่ตางจากการเรียนในชั้นเรียนปกติมีทั้งเรื่องของกระบวนการ
กลุมและเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของอีกทั้งกิจกรรมการเรียนก็มีความแตกตางกันการที่จะไดขอมูลที่
ครบถวน ทั้งดานความรวมมือในการทํางานและทั้งสมฤทธิ์ทางการจึงตองใชการประเมินทั้งสองดาน
ในการประเมินผลการเรียนมีสิ่งที่จะตองพิจารณาในการประเมิน ไดแก
1. กระบวนการทํางานรวมกันของผูเรียน
2. ผลงาน (Task)
3. การแสดงออก (Performance)
2.11.3 การดําเนินการในการประเมินผลการเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ประเมินชิ้นงานที่นําเสนอในการประเมินจะพิจารณาความถูกตองของขอมูล
ความรูมโนมติที่นําเสนอขอมูลความรูในเชิงลึกการสื่อความหมายที่ทําใหผูรวมกิจกรรมเขาใจเนื้อหา
สาระและการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อตรวจสอบหาความเขาใจ
2. ผูสอนประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลโดยประเมินการปฏิบัติงานของผูเรียน
ขณะที่มีการทํางานโดยใชวิธีการสังเกตการสัมภาษณการเขียนอนุทิน (Journal)
3. ผูเรียนแตละคนประเมินตนเองและใหเพื่อนในกลุมประเมินตัวผูเรียนดวย
ตามหัวขอตอไปนี้
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3.1 ผลสําเร็จของงานที่ผูเรียนทํา
3.2 หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากกลุม
3.3 บทบาทในการดําเนินงาน
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูรวมกัน
2.12.1 งานวิจัยตางประเทศ
ปรารถนา เกษมนอย (2540) ทําวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนแบบรวมมือในวิชาสังคม
ศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนโดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 30 คนโดยใช
แผนการสอน 2 แบบ คือแผนการสอนแบบรวมมือและแผนการสอนแบบปกติอยางละ 11 แผนใช
เวลาในการทดลอง 4 สัปดาหสัปดาหละ 4 คาบคาบละ 50 นาทีเครื่องมือที่ใชในการประเมินคือ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะหและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคม
ศึกษาผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 2)นักเรียนที่เรียน
วิชาสังคมศึกษาดวยการเรียนแบบรวมมือมีคะแนนความสามารถดานการวิเคราะหสูงกวานักเรียน
กลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
นรีรัตน สรอยศรี(2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมกันดวยเว็บเควสท
เชิงสมรรถนะ (Competency–based Web quest) เพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย 2 สวนคือ
สวนที่ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมกันดวยเว็บเควสทเชิงสมรรถนะ (Competency –
based Web quest) เพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียน และสวนที่ 2. เพื่อศึกษาผล
การใชรูปแบบการเรียนรู โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยเปนแบบOne Group Pretest - Posttest Design
กลุมตัวอยางคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 27 คน ผลการวิจัยพบวา
วัตถุประสงคสวนที่1 รูปแบบการเรียนรูแบบรวมกันดวยเว็บเควสทเชิงสมรรถนะ มีลักษณะตอเนื่อง
เปนวงจร และมีการยอนไปมา (Iterative Manner) ระหวางขั้นตอนตาง ๆ กับแหลงทรัพยากรการ
เรียนรู ประกอบดวย 7 ขั้นตอนโดยมีแหลงทรัพยากรการเรียนรูอยูสวนกลาง ไดแก 1. ขั้นนํา 2. ขั้น
ภารกิจ 3. ขั้นกระบวนการ 4. ขั้นกระบวนการวางแผน 5. ขั้นกระบวนการปฏิบัติจริงตามแผน 6. ขั้น
ประเมินผล 7. ขั้นสรุป ในการเริ่มตนทุกหนวยเรียน ผูสอนมีบทบาทในการแนะนําและตรวจปรับใน
ชั้นเรียนกอนเขาเรียนเว็บเควสทเชิงสมรรถนะ วัตถุประสงค สวนที่ 2 ผลการใชรูปแบบการเรียนรูพบวา
คะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสภาพจริงซึ่งใชการประเมินแบบ Analytical Rubricsอยูในระดับสูง มีคาผล
ความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมาก
อัจฉรีย พิมพิมูล (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนรูรวมกันแบบออนไลนจิ๊กซอว
ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะกระบวนการกลุม เพื่อชวยพัฒนา
ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการติดตอสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
บุคคลและการกระตุนการเรียนรูดวยตนเองสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1. สังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันแบบออนไลนจิ๊ก
ซอวที่มีประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคเดลฟาย 2. พัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาการเขียนโปรแกรม
ประยุกตบนเว็บตามรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันแบบออนไลนจิ๊กซอวที่มีประสิทธิภาพที่
สังเคราะหขึ้น 3) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน วิชาการเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันแบบออนไลนจิ๊กซอวที่มีประสิทธิภาพ ที่พัฒนาขึ้น 4) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
บทเรียนออนไลน วิชาการเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันแบบ
ออนไลนจิ๊กซอวที่มีประสิทธิภาพ ที่พัฒนาขึ้น และ 5) หาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวย
บทเรียนออนไลน วิชาการเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันแบบ
ออนไลนจิ๊กซอวที่มีประสิทธิภาพ ที่พัฒนาขึ้น วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน3 ขั้นตอนประกอบดวย
1) การสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เก็บขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคเดลฟายและการสังเคราะหรูปแบบ 2) การออกแบบและพัฒนาบทเรียน
ออนไลนภายใตรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันแบบออนไลนจิ๊กซอวที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การ
วิเคราะหวัตถุประสงค การวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบ
และการพัฒนาบทเรียนออนไลน และ 3) การทดลองใชบทเรียนออนไลนตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรูรวมกันแบบออนไลนจิ๊กซอวที่มีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางที่ใชดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1
เปนผูเชี่ยวชาญในการสังเคราะหรูปแบบจํานวน 28 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 17 แหง
กลุมตัวอยางในขั้นตอนที่ 2 เปนผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาและการสอนจากกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 8 กลุมจํานวน 51 คนจากจํานวน 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คนจากมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 4 แหง และผูเชี่ยว
ชาญดานเนื้อหาบทเรียนออนไลนจํานวน 5 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 5 แหง กลุมตัวอยาง
ในขั้นตอนที่ 3 ใชเพื่อประเมินประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ไดแกนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 20 คน ผลลัพธของการ
วิจัยเปนดังนี้ 1. ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันแบบออนไลนจิ๊กซอวที่มีประสิทธิภาพโดยเรียกวา
CoLJigPRTModel 2. ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนออนไลน ตามรูปแบบ CoLJigPRT
Model อยูในระดับมาก 3. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนในสวนทฤษฎี วิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตบนเว็บ ตามรูปแบบ CoLJigPRT Model ตามมาตรฐานของเมกุยแกนส และผลการ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนในสวนกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาอยูในระดับดี 4. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน ตามรูปแบบ CoLJigPRT Model มีคาเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 และ 5. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน
ดวยบทเรียนออนไลน ตามรูปแบบCoLJigPRT Model อยูในระดับสูง
ขวัญเรือน พุทธรัตน (2546) ไดศึกษาผลของการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรม
ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ ที่มีตอการแกปญหาเชิง
วิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเรียนรู
รวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ ที่มี
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ตอการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร จํานวน
60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน โดยการแบงแบบจับคู (Matched pair)
ทําการทดลองโดยกลุมทดลองมีการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมควบคุมไมมีการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นทั้งสองกลุมทําแบบทดสอบการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร นํา
คะแนนจากแบบทดสอบทั้งสองกลุมมาวิเคราะห เพื่อเปรียบเทียบการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร โดย
การทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนที่มีการเรียนรูรวมกันใน
การจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมที่ไมมีการเรียนรูรวมกัน
ในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีการแกปญหาเชิง
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีการเรียนรูรวมกันใน
การจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร
สูงกวากลุมที่ไมมีการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียน
พิชัย ทองดีเลิศ (2547) ไดนําเสนอรูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขาย
คอมพิวเตอรสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู
รวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร 3) นําเสนอรูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร
4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขาย
คอมพิวเตอร ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย
เว็บไซต และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1)อาจารยผูสอน จํานวน 8 คนและผูบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
จํานวน 8 คน 2)นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 999033
ศิลปะการดําเนินชีวิต ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2547 จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา
1) จากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร งานวิจัย เว็บไซตและการสัมภาษณขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
ทําใหไดองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบ 2 สวน คือ (1)องคประกอบการจัดการเรียนบน
เครือขายคอมพิวเตอรไดแก เนื้อหา ระบบบริหารและจัดการ รูปแบบการสื่อสาร การประเมินผล
ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน ตัวผูเรียน โครงสรางพื้นฐาน (2) ดานกิจกรรมการเรียนไดแก
ยุทธวิธีการจัดการเรียนรูรวมกัน และกิจกรรมการเรียนที่สนับสนุนรูปแบบการเรียนของคอลบ 2)
รูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียน
ตางกัน ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 2 ขั้นตอน คือ (1)ขั้นการเตรียมความพรอมมี 2
ขั้นตอนยอยคือ การเตรียมความพรอมใหผูสอน การเตรียมความพรอมใหผูเรียน (2) ขั้นดําเนิน
กิจกรรมการเรียนมี 7 ขั้นตอนยอย คือ การปฐมนิเทศรายวิชา การจัดกลุมผูเรียน การทดสอบกอน
เรียน การรับทราบผลการทดสอบกอนเรียน การศึกษาเนื้อหาในบทเรียน การทดสอบหลังเรียน การ
รับทราบผลการทดสอบหลังเรียน ผลการวิเคราะหคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา
กลุมตัวอยางในทุกรูปแบบการเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผูเรียนทุกรูปแบบ
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การเรียนไมมีความความแตกตางกัน นอกจากนี้ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนรูรวมกันบน
เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับนิสิตปริญญาตรีที่มีแบบการเรียนตางกัน พบวาผูทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ทาน
ใหการรับรองวาสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษาได
2.12.2 งานวิจัยตางประเทศ
Benbunan-Fich and Hiltz (1999) ทําการวิจัยภาคสนามเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในสภาพการการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) ของกลุมผูเรียนที่ใช
คอมพิวเตอรสนับสนุนเปนหลัก (Computer – mediated Proximate Group) กลุมไมใช
คอมพิวเตอรเปนหลัก (Computer – mediated Non-Proximate Group) และกลุมเผชิญหนากัน
และไมใชคอมพิวเตอร (Face to Face Unsupported Group) โดยผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนทั้ง 3 กลุม ไมมีความแตกตางกันแตพบวาผูเรียนในกลุมไมใชคอมพิวเตอรเปน
หลัก (Computer – mediated Non-proximate Group) มีการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) มากกวาอีก 2 กลุม
Graham and Scaborough (1999) ศึกษาการใช CMC และการเรียนรูรวมกันใน
การศึกษาโดยใชวิธีการสอนโดย Bulletin Board รวมกับ Tutorial Group Platform ในวิชา
เศรษฐศาสตรโดยศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรูรวมกันและประสบการณการเรียนการสอนจากทั้ง
ผูเรียนและผูส อนอายุ และเพศไมมีความสั มพันธกับการแสดงออกของผูเรี ยนผู ที่เรียนบนCMC
รอยละ60 มีการพัฒนาการดานการสื่อสารดีขึ้นและเห็นวามีประโยชนในการพบผูสอนและผูเรียนทํา
ใหเขาใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นและไดรับขอมูลยอนกลับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งของผูเรียนมีทัศนคติทางบวกตอ
กิจกรรมการเรียนอีกครึ่งหนึ่งเห็นวาทําใหมีภาระงานเพิ่มขึ้นทัศนคติที่มีตอวิชาที่เรียนไมมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการถามและจากขอมูลยอนกลับ
ของผูสอนและผูเรียน พบวา
ดานการสื่อสาร : ผูเรียนสะดวกในการติดตอสื่อสารกับผูเรียนและผูสอน
ดานการเขาสูระบบการเรียน : การติดตอกับเครื่องแมขายทําไดยาก
ดานความยืดหยุน : มีเวลาจํากัดในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ดานคาใชจาย
: มีคาใชจายในการเรียนเพิ่มขึ้นคือคาโทรศัพท
ดานเนื้อหาวิชา : มีขอจํากัดในเรื่องตัวอักษรมากทําใหไมเห็นภาพประกอบชัดเจน
ดานภาระงาน : ผูสอนมีงานเพิ่มขึ้นในการเตรียมกิจกรรมแตสะดวกในการเขาถึง
ผูเรียนเวลามีความยืดหยุนมากขึ้นผูเรียนมีภาระงานเพิ่มขึ้น
Curtis and Lawson (1999) ศึกษาปฏิสัมพันธการเรียนรูรว มกันบนเครื อขาย
คอมพิวเตอรของนิสิตในระดับอุดมศึกษาวา ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
เรียนรูเปนอยางไรซึ่งศึกษาจากกิจกรรมการเรียนโดยดูจากการปฏิบัติงานที่มอบหมายการอภิปราย
การรวมมือในการเรียนเนนการศึกษาปฏิสัมพันธจากการเรียนในแบบ Asynchronous ผลการวิจัย
พบวาพฤติกรรมการวางแผนการมีสวนรวมและการคนหาขอมูลเกิดขึ้นเฉลี่ยอยูในระดับเดียวกันแต
การมีปฏิสัมพันธกับสังคมอยูในระดับต่ําผูเรียนสามารถใช e-mail และ Bulletin board ในการ
ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพแตปรากฏวาผูเรียนชอบใชการสนทนาแบบไมประสานเวลา
มากกวาแบบประสานเวลาถึงแมวาจะตองมีการตกลงนัดหมายกันในเรื่องเวลาสวนในดานความรูสึก
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ลึก ๆ ของผูเรียน พบวา เปนการลําบากใจที่จะตองสื่อสารกับคนที่ไมรูจักและไมเคยพบหนาและมี
ปญหาเรื่องความลาชาในการสื่อสารขอมูลแตทําใหเกิดความไววางใจกันและกันในการรวมกันทํางาน
กลุมอีกทั้งสามารถพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น
Benbunan and Hiltz (1999)ไดทําการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการใชการสื่อสาร
แบบไมประสานเวลาเพื่อใชชวยในการเรียนรูรวมกันเพื่อศึกษา 1. Self-report Learning 2. Actual
Learning Outcome ของการเรียนแบบ Asynchronous Learning กับ Manual Method ดวยการ
เรียนแบบกลุมและรายบุคคล (2x2 Factorials) ซึ่งผลการวิจัย พบวาดานSelf-Report Learning มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ในดานผูเรียนแบบกลุมบน ALN จะมีการรับรูSelf-Reportในระดับสูง
(p<.05)
สวนสมมติฐานในดานผูเรียนแบบกลุมจะมีการรับรูSelf-Reportสูงกวาแบบรายบุคคล
ผูเรียนบน ALN จะมีการรับรูระดับการเรียนรูสูงกวาแบบ Manual ไมมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญ สวนดาน Actual Learning Outcome ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในสมมติฐานที่ตั้ง
ไว คือผูเรียนในแบบกลุมจะมีการเรียนรูมากกวาแบบรายบุคคลผูเรียนที่ทํางานบน ALN จะมีการ
เรียนรูมากกวาผูเรียนที่ทํางานในแบบ Manual และผูเรียนแบบกลุมบน ALN จะมีการเรียนรูสูงกวา
ผูเรียนในทุกเงื่อนไข
McAlpine (2000) ศึกษาการนําการเรียนการสอนแบบออนไลนเขามาใชรวมกับ
วิธีการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) เพื่อนํามาใชกับนิสิตบัณฑิตศึกษาในสาขา
บริหารธุรกิจเพื่อเพิ่มทักษะในดานการวิเคราะหการติดตอสื่อสารการเจรจาตอรองการทํางานรวมกัน
การประสานงานกันและการทํางานเปนทีมผลการวิจัยพบวา
การเรียนรูรวมกันผูเรียนสวนใหญมี
ความรูสึกที่ดีตอการทํางานรวมกันโดยเฉพาะการไดเรียนรูขอมูลจากเพื่อนและเห็นวาเปนขอมูลที่มี
คุณคาทําให เกิดความเขาใจในการเรียนเพิ่มขึ้นและบางสวนเห็นวาการอภิปรายบนเครื อขาย
คอมพิวเตอรไมคอยมีความเปนธรรมชาติควรใชโทรศัพทในการสื่อสารมากกวาและในประเด็นการ
รับรูและความเขาใจของผูเรียนการพัฒนาทักษะในการแกปญหาการใชประสบการณและความรูใน
การทํางานที่ไดรับมอบหมายผูเรียนสวนใหญเห็นดวยวาตนเองมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นและไดรับประโยชน
แตไมคอยมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
จะสนทนากันเฉพาะในเรื่องงานที่ไดรับมอบหมายและยุติการ
สนทนาภายในระยะเวลาอันสั้นมีการอางอิงถึงแหลงขอมูลภายนอกบางเล็กนอย สวนในรายวิชาที่มี
การบังคับใหผูเรียนตองมีการอภิปรายทุกสัปดาหแตใหมีอาสาสมัครเปนผูตั้งกระทูเสริม ผูเรียนจะมี
การตอบสนองการอภิปรายในกระทูเสริมคอนขางนอยกวากระทูหลักของผูสอนการตอบสนองจาก
ผูเรียนในแตละกระทูเฉลี่ยประมาณ 16-65 ขอความซึ่งนับวาอยูในระดับสูงสวนความยาวของ
ขอความสวนใหญจะเปนการสรุปเนื้อหาสั้นจะมีเปนความประมาณหนึ่งยอหนาและเกือบเต็มหนาบาง
เปนสวนนอยการตอบกระทูสวนมากจะอางจากประสบการณของตนเองไมคอยอางจากขอมูลที่จัดให
แตจะมีการอางถึงกรณีศึกษาที่มอบหมายใหเปนงานรวมขอความที่เกิดขึ้นในการเรียนทั้งหมดจํานวน
450 ขอความ
Louise (2000) ศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความชอบ
ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสโดยการเปรียบเทียบวิธีการสอน 2 วิธีคือ แบบเรียนรูรวมกันและแบบมี
ผูสอนคอยควบคุมโดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการใชภาษาความชอบในการเรียนและการตอบสนองตอ
วิธีการสอนผลการวิจัยพบวาทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในการใชคําถามแบบ yes,
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no, why question โดยกลุมที่มีผูสอนคอยควบคุมมีความสามารถในการเขียนคําถามสูงกวาแตทั้ง
สองกลุมมีพัฒนาการทักษะทางภาษาสูงและในกลุมที่เรียนแบบเรียนรูรวมกันยังมีการพัฒนาทักษะ
การทํางานรวมกันสูงขึ้นและเห็นวาเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน
Kim, Sharon and others (2000) ไดทําการวิจัยดานการเรียนรูรวมกันโดยใช Web
Based โดยศึกษาวา การอภิปรายแบบออนไลนจะชวยเพิ่มความรวมมือในกลุมหรือไมอยางไรการจัด
กิจกรรมกลุมการสรางบรรทัดฐานของกลุมและยุทธวิธีในการอภิปรายจะมีผลตอการแสดงการรับรู
ของผูเรียนอยางไรเปรียบเทียบระหวางการเรียนแบบออนไลนและแบบเผชิญหนากันโดยในกลุม
ออนไลนจะแบงออกเปนสองกลุมยอย คือกลุมที่มีการกําหนดโครงสรางและกลุมปกติซึ่งผลการวิจัย
พบวา ในกลุมที่เรียนแบบเผชิญหนามีการรับรูความสามารถของกลุมการผลิตผลงานและการมีสวน
รวมในการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนแบบออนไลนแบบกําหนดโครงสรางอยางมีนัยสําคัญและผูเรียนมี
การรับรูวาการเรียนแบบเชิญหนามีประสิทธิภาพสูงกวาการเรียนแบบออนไลนเมื่อดูจากผลการเรียน
ผูเรียนในกลุมที่ไดคะแนนสูง ผูเรียนพยายามใชวิธีการใหเพื่อนๆ ทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย
และการสรางความสัมพันธระหวางกันในกลุมผูเรียนที่ไดคะแนนต่ําผูเรียนจะมีความสับสนในบทบาท
ของตนเองไมมียุทธวิธีในการอภิปรายอภิปรายโดยไรทิศทางขาดทักษะในการประสานงานกัน
3. การคิดสรางสรรคดวยเทคนิกสซินเนคติกส (Synectics Learning)
การจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) เปนกระบวนการเรียนรูที่มุง
พัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนและการคิดรวมกันเปนกลุม จัดกระบวนการเรียนรูตามลําดับขั้น
ที่กําหนดไว โดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบ จึงจะสามารถเพิ่มความคิดสรางสรรคของผูเรียนแต
ละคนและของกลุมได ซินเนคติกสเปนคําในภาษากรีก หมายถึง การรวมกันของสิ่งที่แตกตางและมี
ลักษณะที่ไมนาจะเขากันได ทฤษฎี ซินเนคติกสเปนทฤษฎีทางวิธีการมุงที่จะรวมบุคคลที่มีความ
แตกตางกัน ทั้งบุคลิกภาพและความคิดเพื่อรวมกันกําหนดปญหาและแกปญหาเชิงสรางสรรค เปน
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการที่นํากลไกทางจิตวิทยาที่ซอนเรนทางความคิด (Preconscious thought) มาใช
ในทางความคิดสรางสรรค
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาความสําเร็จในการแกปญหาตางๆอยางมี
ประสิทธิภาพขบวนการคิดเชิงสรางสรรค ของกลุมนักวิชาการที่เรียกวา กลุมซินเนคติกสโดยมี
ศาสตราจารยวิลเลียม กอดอน จากมหาวิทยาลัยฮาวารด เปนผูนํากลุมและไดเสนอรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยนี้ ไวในหนังสือชื่อ SYNECTICS: The Development of Creative Capacity (1961) ซึง่
การคนควาวิจัยของกลุมซินเนคติกสอาศัยการคาดการณ และจากความเชื่อเบื้องตนคือ
1. กระการความคิดสรางสรรคของมนุษย สามารถอธิบายเนื้อหาอยางชัดเจนได และผลจะ
สามารถ นําไปใชในการสอนดานวิธีการเพื่อพัฒนาการคิดสรางสรรคสําหรับบุคคลหรือกลุมบุคคลได
2. ในการประดิษฐ หรือคิดคนทางสรางสรรค ทั้งทางศิลปะและวิทยาศาสตร จะมีวิธีการ
หรือลักษณะของขบวนการคิดอยูบนพื้นฐานของขบวนการทางจิตใจเชนเดียวกัน
3. กระบวนการคิดสรางสรรค ของสวนบุคคลในการแกปญหาตางๆ จะไมเปนอุปสรรค หรือ
ลดนอยใดๆ เมื่อรวมกันแกปญหาดวยกันเปนกลุมบุคคล
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ซินเนคติกสเปนทฤษฎีที่เนนกระบวนการคิดสรางสรรคของมนุษยเปนเรื่องลึกลับ อธิบาย
ไมได และความพยายามที่จะวิเคราะหฝกฝนจินตนาการ หรือ เนนความสามารถ ที่ซอนเรนในจิตใจ
ของผูเรียนโดยตรงเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคนั้น จะมีผลเสียและบั่นทอนการคิดสรางสรรคของ
เขาเหลานั้นได ในทางตรงกันขาม Synectics กลับเนนการคนควาขบวนการนี้ใหแจง ซึ่งจะสงผลให
ไดขอเสนอหรือสมมติฐานตางๆในเชิงปฏิบัติ เพื่อสามารถนําไปใช ในการแกปญหาตางๆใหบังเกิด
ผลงานทางสรางสรรคของบุคคลและกลุมไดงานคนควาวิจัยของกลุมซินเนคติกสนี้มีจุดประสงคสําคัญ
ที่จะพยายามอธิบาย และชี้ชัดถึงกลไกของความรูแจงสวนหนึ่งที่เรนลับ (Intuitive Insight) ดวย
ขบวนการวิพากษเชิงเหตุผล โดยการ สังเกตการณ และการทดลองในสถานการณจําลองการทดลองมี
กระทําในหลายลักษณะ ทั้งกลุมจิตรกรในสาขาศิลปะและกลุมวิศวกรทางดานเทคโนโลยี โดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อคนหากลไกทางจิตวิทยาที่เปนรากฐานของการคิดและกระทําเชิงสรางสรรค การ
ทดลองที่เรียกวาโครงการ The Rock Pool Experiment นับวานาสนใจ เพราะลักษณะอาชีพของผู
ทดลองมีความคลายคลึงกับสถาปนิก คือกลุมจิตรกรที่นํามารวมการฝกอบรมโดยวิธีการซินเนคติกสก
ระทําตลอดชวงปดภาคเรียนฤดูรอนป ค.ศ.1948 การสังเกตการณกระทําตั้งแตการเริ่มตนการอยู
รวมกัน การปรับปรุงซอมแซมที่พักอาศัยดวยกัน สิ่งนี้เปนการสรางบรรยากาศความคุนเคยของกัน
และกันมีการรวบรวมขอมูลตางๆ ของพฤติกรรมแตละคน ทัศนะคติ และความคิดเห็นที่ไดจากการ
สนทนาระหวางกัน ตลอดจนการกระทํา ในรูปการทดลองปฏิบัติการณขอมูลที่ไดรับนําไปประมวล
เพื่อคนหา และทําขอสรุปความเขาใจของเงื่อนไขในแงตางๆ ทางจิตวิทยาและสถานะภาพทางจิต ซึ่ง
จะชี้นําไปสูความเขาใจ ของกระบวนการคิดสรางสรรคในแงการสรุปผลการคนควาสิ่งที่นาสนใจของ
วิธีการอบรมของ ซินเนคติกสคือผลสัมฤทธิ์ของผูที่ผานการอบรมในโครงการ The Rock Pool
Experiment นี้ มีผลงานเมื่อนําสงเขาประกวดไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียงตางๆ มากมาย เชน Tiffany
Prize สําหรับงานภาพเขียน เปนตน การอบรมโดยทฤษฎีซินเนคติกสไดกระทํากับกลุมนักแกปญหา
ตางๆ อีกมาก ซึ่งเขาเหลานี้เมื่อกลับไปทํางานในบริษัทของตนเองปรากฏวามีประสิทธิภาพการทํางาน
และประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นที่สําคัญคือผลการคนควาของ
ซินเนคติกสไดนําไปประยุกตใชทาง
การศึกษาอยางไดผลในหลายระดับ พรอมทั้งมีการปรับปรุงการศึกษาของชาวอเมริกันจนถึงปจจุบัน
3.1 ความหมายและความเปนมาของทฤษฎีซินเนคติกส
Gordon (1972) กลาววาซินเนคติกสเปนกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาความคิด
สรางสรรคใหกับผูเรียน โดยการนําเอาการเปรียบเทียบมาใหนักเรียนไดพิจารณาและเปรียบเทียบ
อยางละเอียดและเปนระบบ เมื่อการเปรียบเทียบมาถึงจุดหนึ่ง ผูเรียนจะสามารถเสนอบทเรียนหรือ
งานของเขาในมิติที่แตกตางกันออกไปจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ ไดอยางเกิดผล เปาหมายหลักของการ
สอนคือ การฝกฝนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในบทเรียนในการแกปญหาหรือการคิดคนสิ่งใหม
ๆ ขึ้นมาโดยการใชการเปรียบเทียบมาเปนเครื่องมือในการสรางสรรค
บารบารา แอน เฮวิลีน (1980) กลาววา ซินเนคติกสเปนกิจกรรมที่มีพื้นฐานมาจาก
การคิดประดิษฐสรางสรรค สามารถทําใหเกิดความคิดสรางสรรคได โดยอาศัยการเปรียบเทียบหรือ
อุปมา (Metaphoric Activity) ในสิ่งที่ขัดแยงหรือไมคุนเคยมากอน ทําใหผูเรียนเกิดความคิดแปลก
ใหม สามารถสรางผลงานในแนวใหมหรือเปนตัวเองซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
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วีเวอร และพรินซ (นงนุช ชาญวิทิตกุล. 2545 : 17 ; อางอิงมาจาก Weaver and
Prince. 1990 : 87) กลาวถึงการสอนดวยวิธีซินเนคติกส (Synectics) วาเปนกระบวนการแกปญหา
เชิงสรางสรรค ซึ่งนํามาใหผูมีสวนรวมสามารถดําเนินการจากการวิเคราะหปญหาไปจนถึงการสราง
และพัฒนาความคิดใหมๆ ซึ่งมาจากรากศัพทในภาษากรีก คือ Syn หมายถึงนํามารวมกัน และ
Ectics หมายถึงสวนประกอบที่หลากหลาย ซึง่ ซินเนคติกสอาศัยหลักการที่วาการใชความสามารถอัน
นาอัศจรรยของสมองในการเชื่อมโยงความคิดที่ดูเหมือนจะไมเกี่ยวของกันเขาดวยกัน
อารี รังสินันท (2527) ไดใหความหมายของวิธีการเรียนรูแบบซินเนคติกส
(Synectics) วาเปนวิธีการที่กอรดอน (William Gordon) คิดขึ้นโดยใชกลไกความคิด 2 ประการคือ
ทําสิ่งที่คุนเคยใหเปนสิ่งที่แปลกใหมและทําสิ่งที่แปลกใหมใหเปนสิ่งธรรมดาคือการคิดจากสิ่งที่บุคคล
คุนเคยเปนสิ่งแปลกใหมและคิดจากสิ่งแปลกใหมเปนสิ่งที่คุนเคยทําไดโดยการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมยจากรูปลักษณะหรือหนาที่ของสิ่งที่เห็น
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544) ไดใหความหมาย Synectics วาเทคนิคเชื่อมโยง
สัมพันธโดยการเปรียบเทียบหรือเทคนิคอุปมาอุปไมย
ประสาท อิศรปรีดา (2532) ใหความหมายของวิธีการเรียนรูแบบซินเนคติกส
(Synectics) หมายถึงกลวิธีการอุปมาดวยการสรางภาพความคิด
กรมวิชาการ (2543) ใหความหมายของวิธีการเรียนรูแบบซินเนคติกส
(Synectics) ไววาเปนการเชื่อมเขาดวยกันของสิ่งที่ไมเกี่ยวของกัน
สุวิทย มูลคํา (2545) กลาววาการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบซินเนคติกส
(Synectics) เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนและการคิดรวมกันเปน
กลุมจัดกระบวนการเรียนรูตามลําดับขั้นที่กําหนดไวโดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบ
ผูวิจัยสรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส หมายถึง กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุงเนนการพัฒนาความคิดและการแกปญหาเชิงสรางสรรค โดยใชกลไกความคิด 2 ประการคือ
ทําสิ่งที่คุนเคยใหเปนสิ่งที่แปลกใหมและทําสิ่งที่แปลกใหมใหเปนสิ่งธรรมดาอาศัยการเปรียบเทียบ
หรืออุปมา (Metaphoric Activity) นักเรียนไดพิจารณาและเปรียบเทียบอยางละเอียดและเปนระบบ
เมื่อการเปรียบเทียบมาถึงจุดหนึ่ง ผูเรียนจะสามารถเสนอบทเรียนหรืองานของเขาในมิติที่แตกตางกัน
ออกไปจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ เปาหมายหลักของการสอนคือ การฝกฝนใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคในบทเรียนในการแกปญหาหรือการคิดคนสิ่งใหมๆ ขึ้นมาโดยการใชการเปรียบเทียบมา
เปนเครื่องมือในการสรางสรรค สงเสริมใหผูเรียนจะสามารถแนวทางการแกปญหาเชิงสรางสรรคใน
มิติที่แตกตางกันออกไปจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ เปาหมายหลักของการสอนคือ การฝกฝนใหผูเรียน
เกิดความคิดสรางสรรคในบทเรียนในการแกปญหาหรือการคิดคนสิ่งใหมๆขึ้นมาโดยการใชการเปรียบ
เทียบมาเปนเครื่องมือในการสรางสรรค
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3.2 จุดมุงหมายทฤษฎีซินเนคติกส
จุดมุงหมายของการคนควาของกลุมซินเนคติกส (Synectics) เริ่มตนตั้งแตป ค.ศ.
1944 เพื่อคนหากลไก ทางจิตวิทยา ซึ่งเปนพื้นฐานของการคิดเชิงสรางสรรคเนื้อหาของการคนควา
เนนสิ่งที่จะกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคจากกลไกทางจิตวิทยาดวยการทดสอบความนาเชื่อถือ
ในการกําหนดปญหาและการแกปญหาในสถานการณจริง โดยเฉพาะการรวมกระทําเปนกลุมบุคคลซึ่ง
การคนควาแตเดิมมักเนนความคิดสรางสรรคเปนความสามารถเฉพาะตัวและสวนบุคคลกลุม
ซินเนคติกส (Synectics) กลับเชื่อวา ถานําผูมีความสามารถทางการคิดสรางสรรคอยูแลว มารวมกัน
แกปญหาก็ยอมที่จะกําหนดปญหาตางๆ ไดรอบคอบยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันก็สามารถเสนอ ผลการ
แกปญหาไดดีเชนเดียวกันดวย เพราะการรวมกันจะเปนการกระตุนใหแตละคน เสนอความคิดโดย
การพูดและแสดงความรูสึกทางอารมณอยางเปดเผยตอปญหาที่กําลังเผชิญอยูในขณะนั้นและยิ่งการ
รวมกลุมบุคคลมาจากหลายอาชีพ และหลากหลายในประสบการณจึงทําใหมีการกําหนดปญหาได
อยางจะแจง และมีการวิเคราะหไดอยางถี่ถวนซึ่งยอมจะใหผลการแกปญหา มีคุณภาพดีกวา การ
ปฏิบัติตามลําพังในแตละบุคคลในอีกประเด็นของการคิดกันเปนกลุม จะทําใหเกิดแนวทาง การ
พิจารณาปญหาในแนวแปลกและใหมตอปญหาเดิม เปนการเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยง การกําหนด
และแกปญหาตามความเคยชิน
และโดยการยึดถือตัวเองเปนสําคัญวัตถุประสงคของการรวมกลุม
บุคคล แตกตางทางบุคลิกภาพ ตางสาขาวิชาชีพและตางประสบการณ ยอมจะสอดคลองกับปรากฏ
การณของการแกปญหาที่วาผลลัพธที่ดีเดนในการแกปญหาที่ยุงยากใดๆคือคําตอบ หรือ ผลลัพธที่
งายๆ แตมีผลตอบสนองตอปริมาณและชนิดของตัวแปรที่ซับซอนทั้งหมดของปญหานั้นๆไดหรือเขียน
เปนสมการไดดังนี้คือ
ผลลัพธที่ดีเชิงสรางสรรค = ปริมาณและชนิดตัวแปรที่ซับซอนของปญหา
ความงายของผลลัพธที่ไดมา
กลาวคือความยุงยากของปญหาที่เกิดจากปริมาณและชนิดของตัวแปรซึ่งสิ่งนี้ยอม
สามารถทดแทนโดยตรงตอความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมบุคคลที่มีความ
หลากหลายและแตกตางกันสําหรับการไดมาของผลลัพธอยางงายๆ ในทางปฏิบัติ หรือแนวคิดในการ
แกปญหาที่จะนําไปสูการปฏิบัติตอไปนั้นคาดหวังวาจะเกิดขึ้นจากการที่นําแนวคิดของสมาชิกกลุมมา
ประมวลสรุปสุดทาย จากทฤษฎีซินเนคติกส (Synectics) ที่วาความคิดสรางสรรคที่สงผลใหเกิดผล
ลัพธที่ดีเดนนั้นขึ้นอยูกับความหลากหลายของความชํานาญความรูและประสบการณที่นาสนใจของแต
ละบุคคลผลทางปฏิบัติของความคิดสรางสรรคยอมบังเกิดขึ้นบนพื้นฐานและมรรควิธีเดียวกันในทุก
สาขาวิชาชีพเกณฑในการรวมกลุมบุคคลนั้นเนนลักษณะหนหลังทางอารมณเปนสิ่งสําคัญกวาทางดาน
สติปญญาเพราะกลไกทางอารมณนั้นจะเกิดปฏิกิริยาโดยตรงไดรวดเร็วและงายเมื่อเผชิญตอปญหา
ทันทีทันใดสมมติฐานที่ไดรับจากผลการคนควาของกลุมซินเนคติกส(Synectics) พอสรุปไดดังนี้คือ
1. ประสิทธิภาพทางความคิดสรางสรรคของมนุษยสามารถเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดถา
เขาเหลานั้นมีความเขาใจกระบวนการทางจิตวิทยาที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนั้น
2. ในกระบวนการคิดสรางสรรคองคประกอบความคิดทางอารมณมีความสําคัญ
มากกวาทางสติปญญาของความฉลาดเชิงเหตุผล
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3. องคประกอบความคิดทางอารมณที่ดูเหมือนไรเหตุผลนี้ซึ่งเมื่อมีการทําความ
เขาใจอยางมีระบบแลวยอมสามารถปรับเปลี่ยนไปสูขบวนการแกปญหาที่สรางผลสําเร็จใน
สถานการณปจจุบันนั้นๆได
3.3 ซินเนคติกสกับความคิดสรางสรรค
การสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) เปนการพัฒนาความคิดสรางสรรค
อีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง Bruce Joyce (1972) กลาววา ซินเนคติกส (Synectics) เปนวิธีสอนพัฒนา
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ที่นาสนใจวิธีหนึ่ง ซึ่งคิดคนโดย กอดอน(1961)และผูชวยของเขารูปแบบ
การสอนนี้มีความเชื่อพื้นฐาน 4 ประการคือ
1. ความคิดสรางสรรคเกิดขึ้นอยูเสมอและมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวัน
ของมนุษย
2. กระบวนการของความคิดสรางสรรคไมใชสิ่งลึกลับซับซอนแตสามารถอธิบายและ
ฝกฝนคนใหมีระดับความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นได
3. การคิดสรางสรรคที่เกิดในศาสตรวิชาการสาขาตางๆ มีลักษณะคลายคลึงกันไมวา
จะเปนดานศิลปะ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร ศาสตรเหลานี้จําเปนตองใช
กระบวนการทางสติปญญาเขามาเกี่ยวของในการคิดสรางสรรคทั้งสิ้น
4. การคิดสรางสรรคของคนคนเดียวหรือกลุมคน มีลักษณะใกลเคียงกันมากทั้ง
กระบวนการ
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544) กลาววา การสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) อยู
บนพื้นฐานของการนํากระบวนการคิดสรางสรรคคือการคิดเชื่อมโยงหาความสัมพันธที่ออกมาในรูป
ของการเปรียบเทียบมาใช
จากขอความขางตนสรุปไดวาการสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) เกิดจาก
การนํากระบวนการคิดสรางสรรคซึ่งสามารถพัฒนาไดและสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการ
สอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนไดการสอนดวยกิจกรรมซินเนคติกส (Synectics)
มีลักษณะสําคัญที่เปนจุดเดน คือ การนําเอาการเปรียบเทียบกันอยางละเอียดและเปนระบบที่ดี เมื่อ
การเปรียบเทียบมาถึงจุดหนึ่งผูเรียนก็จะสามารถเสนอบทเรียนหรือผลงานของบทเรียนในมิติที่แตก
ตางออกไปจากกรอบและแนวคิดเดิม ๆ ไดอยางเกิดผล เปาหมายหลักของรูปแบบการสอน ก็คือ
การฝกฝนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในบทเรียน ในการแกปญหา หรือการคิดคนสิ่งใหมขึ้นมา
โดยใชการเปรียบเทียบเปนเครื่องมือในการคิดสรางสรรคซึ่งจากขอตกลงดังกลาวมาแลวเราสามารถ
สรุปไดวาการสอนดวยวิธีการนี้มีความเชื่ออยู 4 ประการ คือ สมพงษ สิงหะพล (2533)
1. เชื่อวาความคิดสรางสรรคเกิดขึ้นอยูเสมอในการดํารงชีวิตของมนุษยและความคิด
สรางสรรคนี้มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคน
2. เชื่อวากระบวนการของการดําเนินคิดสรางสรรคไมใชสิ่งที่ลึกลับซับซอนแตอยาง
ใดเราสามารถอธิบายการเกิดความคิดสรางสรรคและฝกฝนใหคนมีระดับความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นได
3. เชื่อวาความคิดสรางสรรคที่เกิดจากศาสตรวิชาสาขาใด ๆ ศาสตรเหลานี้
จําเปนตองใชกระบวนการ ทางสติปญญาเขาเกี่ยวของในการคิดสรางสรรคทั้งสิ้น
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4. เชื่อวาการคิดสรางสรรคของคนเดียวหรือการคิดสรางสรรคเปนแบบกลุมลักษณะ
ใกลเคียงกันครูสามารถเอากิจกรรมเปรียบเทียบมาใชในหองเรียน เพื่อเรียนรูเนื้อหาวิชาไดดีเทา ๆ กับ
การแกปญหา การเปรียบเทียบไมไดจงใจที่จะเปลี่ยนเนื้อหา ความรู แตออกแบบมาเพื่อสงเสริมและ
ทําใหโลกของเนื้อหามีชีวิต โดยการแสดงใหเด็กเห็นวิธีสรางความสัมพันธของบุคคลกับโลกวิธีนําความ
จริงและทฤษฎี ซึ่งเปนสิ่งผิวเผินสําหรับเขาเขาสูตัวของเขา กิจกรรมการเปรียบเทียบสรางขึ้นมาเพื่อ
สนับสนุนนักเรียนใหสามารถทําตัวเปนอิสระ และพัฒนาการจินตนาการ การหยั่งรูไปสูกิจกรรม
ประจําวัน Joyce and Weil (1972)
กรกนก ธูปประสม (2537) การเรียนการสอนดวยกิจกรรมนี้ ครูจะตองเปดกวางตอ
แนวความคิดขอผูเรียน ยอมรับแนวคิดของผูเรียนที่แสดงออกมา แมวาความคิดนั้นจะไมมีผลหรือไม
เหมาะสมแตอยางไรก็ตามทาทีของครูตองยอมรับและไมปดกั้นความคิดของนักเรียน ทั้งนี้เพราะการ
สอนดวยกิจกรรมซินเนคติกส (Synectics) นั้นไมไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพียงแตทําเนื้อหาใหมีชีวิต
ชีวามากขึ้น นักเรียนยังคงไดรับความรูทางวิชาการเชนเดียวกัน ซินเนคติกส (Synectics) จึงเปน
กิจกรรมที่ฉุดความคิดที่มีอยูในตัวเองของนักเรียนใหโลดแลนออกมา เนื้อหาที่สามารถนําเอารูปแบบ
การสอนแบบซินเนคติกสไปใชไดคอนขางสะดวกเหมาะสมและประสบผลสําเร็จไดดีก็คือ เนื้อหา วิชา
หัวขอ หรือบทเรียนใด ๆ ก็ไดที่ตองการใหผูเรียนคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ออกมาใหแตกตางไปจาก
สภาพที่เปนอยู เชน ตัวอยางเนื้อหาเกี่ยวกับการแกปญหา การศึกษาปญหาสังคม การคิดออกแบบ
สิ่งของ การเปดทรรศนะตอแนวคิดบางอยาง เปนตน ความคิดสรางสรรคเปนสมรรถภาพที่สามารถ
สงเสริมใหพัฒนาไดดวยการสอน การฝกฝน การฝกปฏิบัติที่ถูกวิธี และยิ่งถาสงเสริมความคิด
สรางสรรคแกเด็กตั้งแตเยาววัยไดเทาไร ก็จะยิ่งไดผลดีมากขึ้นเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกอน
วัยเรียนหรือในชวง 5-6 ขวบปแรกของชีวิตเปนระยะที่เด็กมีจินตนาการสูงศักยภาพดานการสราง
สรรคกําลังพัฒนา Torrance (1965) ดังนั้นหากวาเด็กในวัยนี้ไดรับประสบการณหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมในการพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่องกันเปนลําดับก็จะเปนการเริ่มตนที่ดี สําหรับ
การพัฒนาความคิดสรางสรรคในวัยตอมา กิจกรรมซินเนคติกสเปนกิจกรรมที่ดีรูปแบบหนึ่งในการ
นําไปพัฒนาความคิดสรางสรรคเพราะการใชกิจกรรมเปรียบเทียบจะชวยกระตุนจินตนาการของ
นักเรียน ชวยใหพวกเขาสามารถถายทอดความรูสึก ความคิดแสวงหาสิ่งใหม มีความมั่นใจกับความคิด
ที่แปลกแหวกแนว ยอมรับความคิดของตนเองและผูอื่นกิจกรรมซินเนคติกส (Synectics) ที่นํามาใช
ในการสอนพัฒนามาจากปฐมบทเกี่ยวกับการสรางสรรคหลายประการ
ประการแรกเปนการนําเอากระบวนการของความคิดสรางสรรคมาเปดเผยใหเห็นชัด
โดยใชสื่อบางอยางดึงเอาความคิดสรางสรรคออกมา เมื่อใชสื่อเปนเครื่องมือเราสามารถเพิ่มระดับ
ความสามารถในการคิดสรางสรรคของปจเจกและกลุมได
ความคิดสรางสรรคเปนตัวที่นําไปสูการ
คิดคนพัฒนาสิ่งใหม ๆ ขึ้นมา อยางไรก็ตามความไมมีเหตุผลสามารถเปดชองวางแหงความคิดที่จะทํา
ใหคนเปดรับความคิดใหมบางอยางได การที่คนตัดสินใจกระทําสิ่งใด ๆ นั้นมาจากเหตุผลสวน
ความคิดออกไป กอรดอนเชื่อวาความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางปญญา การแกปญหาตาง ๆ
ตองใชเหตุผลและปญญาประกอบกันแตถานําเอาการไมมีเหตุผลเขาไปผสมผสานดวยอยางมีระบบจะ
ชวยใหคนคิดสิ่งใหมออกมาไดดียิ่งขึ้น
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ประการที่สองพัฒนามาจากสมมุติฐานที่วา ความเขาใจอยางถองแท แตองคประกอบ
ทางอารมณ และความไมมีเหตุผลสามารถเพิ่มระดับความเปนไปไดของความสําเร็จในการแกปญหาที่
เกิดขึ้น Gordon (1961) การนําเอาความไมมีเหตุผลใชในกระบวนการเรียนการสอนนับเปนเรื่องใหม
ความไมมีเหตุผลและกระบวนการทางอารมณไดอยางดี และดึงความคิดใหม ๆ ออกมาได ก็คือ ใช
การเปรียบเทียบและวิเคราะหการเปรียบเทียบอยางละเอียดถี่ถวน โดยเทคนิคซินเนคติกส นั้น
ประยุกตเขามาในการสอนโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อเพิ่มความเขาใจอยางลึกซึ้งของนักเรียน
2. เพื่อใชในการเปรียบเทียบเชื่อมโยงขอบเขตของเนื้อหาความรู
3. เพื่อสอนวิธีตั้งสมมุติฐานโดยวิธีการนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
บุคคลและกลุมอยางไรก็ตามวิธีการนี้ยังชวยปรับปรุงของการเรียนรูไดเทากันดวย
3.4 ซินเนคติกสกับกระบวนการแกไขปญหา
กระบวนการแกปญหาใดๆกอนที่จะบรรลุผลในการไดมาซึ่งคําตอบ จําเปนที่ผู
แกปญหานั้นๆจะตองกําหนดปญหาใหชัดเจน หรือทําความเขาใจปญหาใหถองแทเสียกอนการกําหนด
ปญหาและทําความเขาใจปญหานั้น ใชกระบวนการของความคิดที่เรียกกันโดยทั่วไปวาการวิเคราะห
ปญหา การวิเคราะหมีความชัดเจนเทาใดก็จะทําใหมีผลในการไดรับคําตอบไดเร็วขึ้นเทานั้น กลไกทาง
จิตวิทยาของความคิดเพื่อการกําหนดปญหาหรือทําความเขาใจปญหานี้ กลุม SYNECTICS ไดเสนอ
ขั้นตอนการวิเคราะหปญหาเชิงจิตวิทยาไว 2 ขั้นตอนคือ
3.4.1 การทําปญหาที่แปลกใหคุนเคย (Making Strange Familiar) การทําความ
เขาใจตอปญหาที่กําลังเผชิญอยูนั่นเอง นี่คือขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของการวิเคราะหปญหาปญหาที่มี
ความ "แปลก" คือปญหาที่ผูแกยังไมมีความเขาใจปญหาหรือทราบจุดมุงหมายของการแกปญหาและ
ไมสามารถคิดหาคําตอบได กลไกทางธรรมชาติของความคิดก็คือความพยายามของผูแกปญหาที่จะทํา
ปญหาที่แปลกใหคนุ เคย โดยการวิเคราะหหรือแยกแยะปญหา เพื่อที่จะเชื่อมโยงปญหาหรือสวนของ
ปญหานั้นใหมีความสัมพันธกับคําตอบหรือปญหาที่ผูแกมีประสบการณเดิมที่คลายคลึงมาในอดีต
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูแกปญหาพยายามที่จะกําหนด การเปรียบเทียบขึ้นในความคิด ระหวางปญหา
นั้นๆกับขอมูลเดิมที่เคยสะสมมาในอดีต โดยธรรมชาติของความคิดผูแกปญหาจะมี "อคติ" ในการแยก
แยะหรือตีความหมายของปญหาเพื่อเปนการสรางความเขาใจตอปญหาเสียใหม หรือทําใหเกิดความ
คุนเคยนั่นเองแตถาขบวนการความคิดในการวิเคราะหปญหา หยุดลงเพียงขั้นตอนนี้ผลของคําตอบที่
ไดรับ ก็เปนเพียงการเสนอคําตอบจากประสบการณเดิมสําหรับปญหาใหมซึ่งไมเปนการคิดสรางสรรค
แตอยางไร และอาจเปนการแกปญหาที่ไมเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบันดวยซ้ําไป
3.4.2 การทําปญหาที่คุนเคยใหแปลก (Creating Something New) เพื่อจะให
ไดมาซึ่งผลลัพธหรือคําตอบเชิงสรางสรรคกลุมซินเนคติกส (Synectics) คนพบวาการทําความคุนเคย
ตอปญหาอยางเดียวไมพอเพียงจําเปนตองมองปญหาในแนวใหมดวย นั่นก็คือขั้นตอนความคิดตอไปผู
แกปญหาตองทําปญหาที่คุนเคยใหแปลกโดยการบายเบี่ยงการมองปญหาไปจากความเคยชินหรือมอง
ปญหาโดยสามัญสํานึกอยางคนธรรมดาหรือตางอาชีพกัน เชน นักประติมากรมองตนไมเปนกลุมของ
ชองวางที่อากาศผานทะลุได สถาปนิกมองอาคารที่ตนออกแบบเหมือน กลุมดอกลิลลี่ (แฟรงค ลอยด
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ไรท) มองหลังคาโบสถเหมือนกระดองปู (เลอรคอบูซิเออร) หรือมองอาคารเหมือนเรือใบที่แลนใน
มหาสมุทร (จอน อุทซอน) เปนตนการกลับไปมองปญหาที่คุนเคยใหแปลกนี้ ถือวาเปนหลักการ
เบื้องตนที่ทําใหไดคําตอบหรือผลลัพธของความคิดเชิงสรางสรรคการกําหนดความคิดในการแกปญหา
เริ่มแรกใหเปนไปตามกลไกทางจิตวิทยาโดยธรรมชาติ (ทําปญหาแปลกใหคุนเคย)แลวเปลี่ยนกลับการ
กําหนดความคิดใหผิดธรรมชาติ (ทําปญหาคุนเคยใหแปลก) กลุมซินเนคติกส (Synectics)ไดใชเปน
หลักการในการทดลองการพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางไดผลมาแลวในการคนควาวิจัยโดยเฉพาะ
การกําหนดขั้นตอนที่สองนี้คือทําปญหาที่คุนเคยใหแปลกจะเปนการเพิ่มความกลา ความทาทายความ
เสี่ยง หรือแมแตความฉงนสนเทหเปนการมองหรือเผชิญปญหา และแกปญหาในแนวทางใหมแทน
ความเคยชินแตเดิมหรือกฎเกณฑที่เปนอยูเชนปจจุบันซึ่งเปนลักษณะสําคัญสวนหนึ่งของคนที่มี
ความคิดสรางสรรคกลไกทางความคิดที่สําคัญในการทําปญหาที่คุนเคยใหแปลกคือ การอุปมาอุปมัย
(Analogy) กลุมซินเนคติกส (Synectics) กําหนดการอุปมาอุปมัยไว4ลักษณะในการเปรียบเทียบ ซึ่ง
ถือวาเปนเนื้อหาการคนควาสําคัญของวิธีการคิดเชิงสรางสรรค คือ
1. การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
(Personal Analogy)
2. การอุปมาอุปมัยโดยอิงทางตรง
(Direct Analogy)
3. การอุปมาอุปมัยโดยอิงนามบัญญัติ (Symbolic Analogy)
4. การอุปมาอุปมัยโดยอิงการเพอฝน (Fantasy Analogy)
1. การอุปมาอุปมัยแบบอิงตัวเอง(Personal Analogy)
เปนการเปรียบเทียบโดยเอาตัวผูเรียนไปเป นบางสิ่ งบางอยางที่ครู ยกขึ้น การ
เปรียบเทียบเชนนี้ ชวยใหนกั เรียนมีสวนรวมในบทเรียนมองเห็นบทเรียนเปนสิ่งไมไกลตัว มองเปน
แนวในการคิดสรางสรรคจากรากฐานความคิดของตัวเองและฐานความคิดจากสิ่งที่ใหเปรียบเทียบ
ตัวอยางเชน สมมุติใหนักเรียนเปนรถไฟเปนหนอน กอนเมฆและถามความรูสึกสวนตัว นอกจากนี้
Gordon (1972) ยังไดกลาวถึงการเปรียบเทียบแบบบุคคลนี้วาเปนการเปรียบเทียบที่เปนการรวม
บุคคลกับสวนตาง ๆ ของปญหา การเปรียบเทียบแบบบุคคลนี้ เปนการวางเงื่อนไขโดยรวมคนเขามา
ปญหาและเขามีความสัมพันธระหวางคนกับพืช สัตว หรือสิ่งไมมีชีวิต สิ่งที่สําคัญคือการเนนการ
รวมทั้งสองสิ่งเขาดวยกันอยางกลมกลืน โดยไดยกตัวอยางสถานการณของปญหาโดยนักเคมีไดรวมตัว
ของเขาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับโมเลกุล โดยเขาจะทําการถามตัวเองวา “ฉันรูสึกอยางไร ถาฉัน
เปนโมเลกุล” Joyce and Weil (1972) และ Davis (1983) ไดใหตัวอยางของการเปรียบเทียบแบบ
บุคคลไวในหนังสือCreative is Forever ดังนี้จินตนาการวาคุณเปนหมากฝรั่งกอนหนึ่ง คุณอยูอยาง
สงบในกลองกับเพื่อนหมากฝรั่งกอนอื่น ๆ บนชั้นวางของมุมลูกกวาด มีเด็กคนหนึ่งเดิมเขามาวางเงิน
ไวบนโตะ แลวชี้มาที่คุณจะรูสึกอยางไรการเปรียบเทียบแบบนี้เปนการเอาความคิดของบุคคลรวมกัน
แกปญหา ทําใหรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งของปญหา การเปรียบเทียบแบบบุคคลสามารถประยุกตใช
อยางไมมีขอบเขตจํากัด
2. การอุปมาอุปมัยโดยอิงทางตรง (Direct Analogy)
การอุปมาอุปมัยโดยตรงเปนกลไกทางความคิดในการแกปญหาเชิงสรางสรรค โดย
เปรียบเทียบของสองสิ่งที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันที่สุด เปนการเปรียบเทียบของผูแกปญหาแตละคนที่
จะมองปญหาในเงื่อนไข หรือสถานการณใหม เมื่อปญหาเกี่ยวของกับสิ่งที่มีชีวิตก็มักจะเปรียบเทียบ
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โดยตรงกับสิ่งที่ไมมีชีวิต ในทางตรงกันขามเมื่อเผชิญกับปญหาที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไรชีวิตก็จะเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่มีชีวิตหรือมิฉะนั้นก็เปรียบเทียบสิ่งที่ไรชีวิตเชนเดียวกัน เชน Sir March Isumbard คิด
แกปญหาการออกแบบโครงสรางใตน้ําไดจากการเฝาดูหนอนทะเลที่อาศัยตามเรือไมหรือเขื่อนไมตาม
ฝงทะเล ขณะกําลังขุดเจาะไมทํารูเปนทางไปเรื่อยๆนั้นตัวหนอนจะตองสรางปลองสําหรับตัวเองไปทุก
ระยะที่มันเคลื่อนตัวไปขางหนาเสมอดวยการอุปมาอุปมัยโดยตรง จากการสังเกตนี้เองจึงทําใหระบบ
การกอสรางแบบ Caissons สําหรับโครงสรางใตน้ํา หรือใตดินเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในวงการกอสราง
จนถึงปจจุบัน และจากการอุปมาอุปมัยโดยตรงกับระบบการสั่นสะเทือนของกระดูกหูตางๆของมนุษย
ซึ่งมีการควบคุมโดยแผนเยื่อสายใยบางๆที่หอหุมนี้เอง ทําให Alexander Graham Bell สามารถ
แกปญหาที่คั่งคางและประดิษฐเครื่องโทรศัพทไดสําเร็จในที่สุดแหลงที่มาของความคิดอุปมาอุปมัย
หรือการเปรียบเทียบโดยตรง ที่สาํ คัญคือความรูทางชีววิ ทยามีการคิดคนสิ่งประดิษฐหลายๆอยาง
ที่อาศัยการอุปมาอุปมัยโดยตรงโดยการอิงปรากฏการณทางชีววิทยาแมแตระบบการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันก็มีสวนคลายคลึงกับระบบการทํางานของ สมองมนุษย ในทางศิลปะก็
เปนเชนเดียวกัน งานประพันธของ Goethe มีรากฐานความคิดมาจากดนตรี Schiller นักประพันธ
เพลงก็ใชความซาบซึ้งในงานกวีเปนแนวคิดของการสรางจังหวะและทวงทํานองของเพลง ซึ่งลวนมี
แรงบันดาลใจจากปรากฏการณของธรรมชาติ เปนตน
การอุปมาอุปมัยโดยตรงเปนการเปรียบเทียบแบบงาย ๆ ระหวางสิ่งของสองสิ่ง
ความคิดสองความคิด สิ่งที่เรานํามาเปรียบเทียบกันจะเปนอะไรก็ได ที่เราตองการเปรียบเทียบ เชน
คน พืช สัตว สิ่งของสถานที่ ความคิด การเปรียบเทียบชนิดนี่ชวยใหนักเรียนมองเห็นบทเรียนในแนว
ทาง และความคิดใหม สมพงษ สิงหะพล (2533) ลักษณะการเปรียบเทียบแบบตรงนั้น เปนการสราง
สิ่งเปรียบเทียบที่เหมือนกับสภาพที่แทจริง แตเปลี่ยนไปเปนสภาพอื่นที่เคียงคูไปกับปญหานั้น ๆ การ
เปรียบเทียบแบบตรงเปนการทําสิ่งที่แปลกใหคุนเคย โดยการนําเอาสถานการณใหมไปเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่รูแลว ชัยรัตน โสธรนพบุตร (2530) เชนการเปรียบเทียบการเขียนจดหมายกับหนอน การ
เปรียบเทียบลอรถยนตกับวัตถุที่หมุนไดขณะเคลื่อนไหว การเขียนจดหมายกับเมฆ เปนตน การดอน
ไดยกตัวอยางของการเปรียบเทียบแบบตรงดังตอไปนี้ Joyce and Weil (1972) เครื่องเปดกระปอง
ใบพัดเฮลิคอปเตอรวงโคจรของดาวอังคารการหมุนของเม็ดถั่วการขดเปนวงของงู
การบรรยายความรูสึกของตนเองตามที่ไดสมมุติโดยอาจแสดงรูสึกในลักษณะตาง ๆ
ดังนี้ สมพงษ สิงหะพล (2533)
1. บรรยายออกมาในรูปของขอเท็จจริง ในขั้นนี้บุคคลจะบรรยายเปรียบเทียบตาม
ความเปนจริงยังไมไดแสดงความคิดเห็นแปลกไมหรือแสดงความรูสึกมีสวนรวม เชนบรรยายเกี่ยวกับ
เครื่องยนตของรถยนต อาจบรรยายความรูสึกวา ฉันรูสึกรอน เปนตน
2. บรรยายถึงความรูสึกรวม ในขั้นนี้บุคคลอาจบรรยายความรูสึกธรรมดาทั่วไปไมมี
อะไรแปลกใหม เชน ฉันรูสึกมีพลัง (เมื่อสมมุติตัวเองเปนรถยนต)
3. บรรยายเนนความรูสึกรวมกับสิ่งมีชีวิต ในขั้นนี้บุคคลตองแสดงความรูสึกเปนสิ่ง
นั้นอยางจริงจังเชน “ฉันรูสึกวาถูกใชอยางไมเปนธรรมดาและไมสามารถตัดสินใจไดเองวาเมื่อไรฉัน
ควรจะติดเครื่องหรือดับเครื่องเอง แตมีบางคนมาทําใหเหมือนมีชีวิตจิตใจ”
4. บรรยายเนนความรูสึกรวมกับสิ่งไมมีชีวิต ในขั้นนี้บุคคลตองแสดงความรูสึกเปน
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สิ่งนั้นอยางแทจริงจัง “ฉันรูสึกวาถูกใชอยางไมเปนธรรมดาและไมสามารถตัดสินใจไดเองวาเมื่อไรฉัน
ควรจะติดเครื่องหรือดับเครื่องเอง แตมีบางคนมาทําใหเหมือนมีชีวิตจิตใจ แตมีบางคนทํากับฉัน
เหมือนวาฉันไมมีชีวิตจิตใจ”
Davis (1983) ไดแสดงวิธีการและตัวอยางการเปรียบเทียบแบบตรงไวดังนี้วิธีการ
เปรียบเทียบแบบตรง นักคิดจะถูกถามใหคิดหลาย ๆ วิธีที่คลายกับการแกปญหาในธรรมชาติของพวก
สัตว นก ดอกไม แมลง หนอน และอื่น ๆ เชน สเปรยกระปองกลิ่นสกั๊ง เขี้ยวเล็บที่มีพิษออน ๆ
กระปองอากาศที่สามารถสงเสียงรองไดเมื่อถูกกระตุน หนากากงูที่ทําใหผูรายตกใจในยามวิกาล ลาย
ของชุดที่ใชในการพรางตัว
3. การอุปมาอุปมัยโดยอิงนามบัญญัติ (Symbolic Analogy)
การอุปมาอุปมัยเชิงบัญญัติของกอนอิฐมีหลากหลายเชน สําหรับชางทําอิฐ คือกรรม
วิธีหรือสวนผสมตางๆ ของอิฐสําหรับสถาปนิก Louis I. Kahn คือ โครงสรางโคงของอาคาร สําหรับ
ชางกอสรางคือกําแพง และสําหรับอันธพาลคืออาวุธใชขวางหัวคนอื่น เปนตนนักปฏิบัติวิชาชีพแตละ
สาขามักมี "ภาษา" หรือ บัญญัติเฉพาะในการสื่อความคิดเพื่อแกปญหาตางๆ ซึ่งประกอบกันเปนมโน
ทัศน เก็บสะสมเปนประสบการณเฉพาะบุคคลตามสาขาอาชีพ ในการทําความคุนเคยกับปญหา นัก
เคมีจะใชมโนทัศน ในการเปรียบเทียบเปนสูตรหรือสมการทางเคมีปฏิบัตินักคณิตศาสตรจะใชบัญญัติ
ของตัวเลขและกฎเกณฑในรูปสมการทางคณิตศาสตรเปนตน ซึ่งมี "เคาโครง" ตอบสนองเฉพาะเรื่อง
สะสมไวในสมองของสถาปนิกแตละคนมากมายสิ่งเหลานี้เปนสวนที่บันทึกในจิตใจเปนการสะสม ของ
มโนทัศนตางๆซึ่งในแตละสาขาอาชีพ มีรูปแบบหรือเคาโครงแตกตาง ตามความรูและความเคยชินใน
การแกปญหา มโนทัศนทั้งหลายนี้ เปนบัญญัติทั้งสิ้นมีรูปสัญลักษณประกอบตางๆเพื่อการสื่อ หรือทํา
เขาใจกันไดก็เฉพาะสาขาอาชีพเดียวกันแตการทําปญหาที่คุนเคยใหแปลกนั้น จําเปนตองใชการเปรียบ
เทียบ โดยอิงบัญญัติหรือมโนทัศนอื่นในตางอาชีพ เชนนักเคมีอาจใชการอุปมาอุปมัยเชิงบัญญัติของนัก
กวี นักคณิตศาสตรอาจแทนมโนทัศนเชิงปริมาณเปนเชิงคุณภาพ เปนตน
4. การอุปมาอุปมัยโดยอิงการเพอฝน (Fantasy Analogy)
ผลงานจากการคิดสรางสรรคเกิดจากการทําความปรารถนาใหเปนจริงโดยผู
แกปญหากําหนดปญหาดวยแรงปรารถนาอยางไรก็ไดอันปลอดจากเหตุผล
หรือกฎเกณฑใดที่เคย
ประพฤติปฏิบัติมาประโยชนที่มีผลทางความคิดสรางสรรคที่สุด คือการใชการอุปมา อุปมัยนี้ตั้งแต
ขั้นตอนแรกๆ ของการทําปญหาที่คุนเคยใหแปลก กลุม Synectics ยืนยันวาเปนสิ่งสําคัญอยางมาก
ในการเชื่อมประสานขั้นตอน การกําหนดปญหาและการแกปญหาเขาดวยกัน และยังกอใหเกิด การใช
การอุปมาอุปมัยแบบอื่นๆตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนอีกดวย จากผลการทดลองในระยะแรก การ
อุปมาอุปมัยเชิงเพอฝนมักเกิดขึ้นแทรกขณะที่สมาชิกกลุมกําลังใชการอุปมาอุปมัยแบบอื่นแต
ประโยชนอาจเรงสงผลใหเกิดไดรวดเร็วในการแกปญหาไดเทาๆกับความสูญเปลาในแสวงหาคําตอบ
ของปญหานั้นดวย เปนการอยากที่จะปฏิเสธวาการพัฒนาการของความสําเร็จ ในสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร มีผล สืบเนื่องมาจากจินตนาการ หรือการอุปมาอุปมัยเชิงเพอฝนของศิลปน โดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวของกับโครงการอวกาศและวงการบินที่ปรากฏในปจจุบัน เพราะในแขนงวิชาทางศิลปะ
ศิลปนสามารถที่สรางความเพอฝน ไดงายดายกวานักวิทยาศาสตรมีความปารถนาที่จะใหโลกเปนเชน
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ไรก็ได เพราะผลของงานสรางสรรคเปนเรื่องของบัญญัติของจินตนาการ ไมใชของจริงที่ตองเกี่ยวของ
กับกฎเกณฑของธรรมชาติ และระบบทางสังคม-วัฒนธรรม เชนทางวิทยาศาสตร แตจินตนาการหรือ
ความเพอฝน
มักเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาความเจริญทางวิทยาศาสตรและในขณะเดียวกันก็
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและระบบตางๆ ของธรรมชาติและสังคม-วัฒนธรรม เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ใน
งานสถาปตยกรรมผลงานในอดีตที่ทรงคุณคาตอการศึกษา ในดานวิชาการจนถึงปจจุบันก็ลวนเกิดจาก
สถาปนิกที่มีความสามารถในการอุปมาอุปมัยเชิงเพอฝนทั้งสิ้น
อยางไรก็ตามความเจริญของคอมพิวเตอร ที่จะมีตอๆ ไปในอนาคต จะแบงเบา
ความคิดเชิงเหตุผลของนักแกปญหาในสาขาวิชาตางๆ
ซึ่งจะทําใหเขาเหลานั้นมีโอกาสที่จะฝกฝน
ความมีอิสรเสรี ในการจินตนาการ หรือสรางสิ่งเพอฝนไดเต็มที่โดยการเลิกพะวงถึงกฎเกณฑ และ
ขอกําหนดตางๆในทางปฏิบัติ ไวชั่วระยะเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธที่เกิดจากการอุปมาอุปมัยเชิงเพอฝน
ในการแกปญหาตางๆ ตามขอเสนอแนะของทฤษฎี Synectic กอนการดําเนินการทางปฏิบัติเพื่อการ
บรรลุผลทางความคิดสรางสรรคที่เปนไปไดตอไปดังความคาดหมายของงานสรางสรรค คือการทําฝน
ใหเปนจริงตามทรรศนะของ Sigmund Freud
สรุปขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่สําคัญ คือการกําหนดและทําความเขาใจ
ในปญหาเสียกอน การแกปญหาในขั้นตอนตอไปคือการเขาใจปญหา ในแงจิตวิทยาคือการทําปญหาที่
แปลกใหคุนเคยคือการสรางความสัมพันธระหวางปญหากับกลไกทางจิตวิทยาการเปรียบเทียบภายใน
เปนการสรางอคติ ตอปญหา หรือแยกแยะ ตีความใหเกิดความคลอยตามกับขอมูลสําเร็จรูปหรือเคา
โครง (Schemata) ที่สะสมเปน ประสบการณในอดีตและเพื่อใหไดผลลัพธของการแกปญหาที่ไม
ธรรมดา จําเปนที่จะตองพิจารณาปญหาเพื่อใหไดแนวทางการแกปญหาใหม ดวยเหตุนี้ขั้นตอนทาง
จิตวิทยาตอไปคือการทําปญหาที่คุนเคยใหแปลก โดยอาศัยกลไกทางจิตวิทยาของการเปรียบเทียบที่
จะสงผลใหเกิดการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําเร็จรูปที่มีสะสมและบันทึกไวในจิตใจของแตละ
บุคคลนั้นใหเกิดความสัมพันธกับปญหาที่คุนเคยใหม กลไกทางจิตวิทยาที่ใชเพื่อการเปรียบเทียบทั้งใน
สองขั้นตอนนี้คือการอุปมาอุปมัยประเภทตางๆ 4 ประเภท คือ การอิงตัวเอง การอิงโดยตรงการอิง
บัญญัติและการอุปมาอุปมัยโดยอิงการเพอฝน กลไกทาง จิตวิทยาสําหรับการแกปญหาเหลานี้เปน
เครื่องมือสําคัญที่ชวยใหขั้นตอนการแกปญหาเชิงสรางสรรคคือการกําหนดและการแกปญหา เปน
ขบวนการที่เขาใจในแงจิตวิทยาแจมแจงขึ้น โดยเทคนิคทางวิธีการ 2 ขั้นตอนคือทําปญหาที่แปลกให
คุนเคยและการทําปญหาที่คุนเคยใหแปลก กลไกทางจิตวิทยาทั้ง 4 นี้อาศัย ขอมูลสําเร็จรูปที่สะสม
เปนประสบการณของแตละบุคลทั้งสิ้น จึงไมไดเปนการจัดเสนอแนะวิธีการแกปญหาใหมแตอยางไร
นอกจากการเปดเผยกลไกที่มีอยูแลวใหมีความเขาใจแจมแจงขึ้น ซึ่งจะทําใหแตละบุคคลปรับใชกลไก
เหลานี้ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพในการแกปญหาเชิงสรางสรรคเพิ่มขึ้นจากเดิมเทานั้นที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่งคือการคิดสรางสรรคที่เนนกลไกเหลานี้ ไมมีความแตกตางเมื่อใชแกปญหาเปนสวนบุคคล
หรือเปนกลุม แตการกระทําเปนลักษณะของกลุมจะเพิ่มประสิทธิภาพมากกวาสวนบุคคล ซึ่งในกรณี
การรวมแกปญหาเปนกลุมบุคคลตองอาศัยกรรมวิธี ดําเนินการที่เหมาะสมในการเลือกสมาชิกลุมและ
การฝกอบรม การดําเนินงานเฉพาะของประธานกลุมเพื่อสงผลให สมาชิกกลุมทุกๆ คนมีโอกาสเสนอ
ความคิดและใชกลไกทางจิตวิทยาดังกลาวไดเต็มที่ ซึ่งกรรมวิธีดังกลาวเปนเรื่องของการปฏิบัติ เมื่อนํา
ทฤษฎีซินเนคติกสไปประยุกตใชในสถานการณตางๆกัน
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3.5 การผสมผสานกิจกรรมซินเนคติกสในกิจกรรมการเรียนการสอน
Joyce and Weil (1972) ไดอธิบายขั้นตอนไวดังนี้
ขั้นที่ 1 ใชแบบฝกหัดเสริม เปนความพยายามงาย ๆ ที่ทําใหนักเรียนผอนคลาย
คุนเคยและสบายใจ ในกิจกรรมการเรียนการเปรียบเทียบ เปนชุดแบบฝกสั้น การเปรียบเทียบ
คอนขางอิสระ อาจจะใชการเปรียบเทียบแบบตรง การเปรียบเทียบแบบบุคคลหรือคําคูแยงกันได
ขั้นที่ 2 การสํารวจสิ่งที่ไมคุนเคย วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความเขาใจของนักเรียนโดย
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ขั้นตอนการสํารวจสิ่งที่ไมคุนเคย ประกอบดวย
การบรรยายเนื้อหาใหนักเรียนฟง(สามารถใชการพูดหรือการเขียนก็ได)แลวเตรียมเขาดวยการ
อุปมาอุปไมยที่สัมพันธกัน (คุนเคย) เริ่มแรกจะถามอยางงายเพื่ออธิบายการเปรียบเทียบแลว กลาย
เปนสิ่งของ ตอจากนั้นก็จะถามโดยใหสรางความเกี่ยวโยงนั้น ประการที่สอง ถามใหอธิบายความ
แตกตางของสิ่งสองสิ่ง ทายที่สุดจะกลายเปนวัดความเขาใจของเขา ถามเพื่อบรรยายการเปรียบเทียบ
ของเขาในหัวขอใหม วัตถุประสงคของการสํารวจสิ่งที่ไมคุนเคย คือ ชวยใหนักเรียนเขาใจและเขาถึง
ภายในขอมูลใหม ดวยการเปรียบเทียบและหาขอแตกตางของการเปรียบเทียบสิ่งที่คุนเคยกับสิ่งที่ไม
คุนเคย
ขั้นที่ 3 การสรางสรรคสิ่งใหมเปนการพิจารณาสิ่งที่คุนเคยดวยวิธีการที่ไมคุนเคย
ขั้นตอนประกอบดวย
3.1 การอธิบายสถานการณปจจุบัน
3.2 การกําหนดปญหาหรืองาน
3.3 การอธิบายหมุนเวียนดวยการเปรียบเทียบตรง การเปรียบเทียบแบบ
บุคคล การเปรียบเทียบแบบคําคูขัดแยง จนกระทั่งนักเรียนมีความคิดรวบยอดไปไกลจากปญหา
เริ่มตนอยางเพียงพอ
3.4 นํานักเรียนกลับสูปญหาเริ่มตน
3.6 การจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมซินเนคติกส
กอรดอน (Gordon, 1972) ไดใชเทคนิคในการเปรียบเทียบเปนหลักการที่สําคัญใน
กิจกรรมซินเนคติกสครั้งแรก กอรดอนไดออกแบบเทคนิคซินเนคติกส เพื่อใชพัฒนาความคิดสราง
สรรคของบุคลกรที่มีหนาที่แกปญหา
หรือพัฒนาผลิตภัณฑในสมาคมอุตสาหกรรมซึ่งตอมาเขาได
ประยุกตใชชั้นเรียน โดยใชกิจกรรมเปรียบเทียบเขามาเปนหัวใจของวิธีการเรียนการสอนดวย โดยได
เตรียมการใชกระบวนการ ซินเนคติกส ในชั้นเรียน 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นแรก เปนแบบฝกหัดเสริม เปนความพยายามงาย ๆ ที่จะทําใหนักเรียนผอน
คลายคุน เคยและสบายใจในกิจกรรมการเปรียบเทียบเปนชุดแบบฝกสั้น ๆ การเปรียบเทียบคอนขางอิสระ
อาจใชการเปรียบเทียบแบบตรง แบบคําคูขัดแยง หรือแบบบุคคลก็ได Joyce and Weil (1972)
ขั้นที่สอง เปนการสํารวจที่ไมคุนเคย วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความเขาใจของนักเรียน
โดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ขั้นตอนการสํารวจสิ่งไมคุนเคย ประกอบดวยการ
บรรยายเนื้อหาใหนักเรียนฟง สามารถใชการพูดหรือการเขียนก็ได แลวเตรียมเขาดวยการอุปมา
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อุปไมยที่สัมพันธกัน เริ่มแรกจะถามอยางงาย ๆ เพื่ออธิบายการเปรียบเทียบแลว “กลายเปนสิ่งของ”
ตอไปจะถามใหสรางความเกี่ยวโยงนั้น ในประการที่สอง ถามใหอธิบายความแตกตางของสองสิ่ง
ทายที่สุดเปนการวัดความเขาใจการถามเพื่อบรรยายการเปรียบเทียบของเขาในหัวขอใหมวัตถุ
ประสงคของการสํารวจสิ่งที่ไมคุนเคย ชวยใหนักเรียนเขาใจและเขาถึงขอมูลใหมดวยการเปรียบเทียบ
และหาขอแตกตางของการเปรียบเทียบที่คุนเคยและไมคุนเคย
ขั้นที่สาม การสรางสรรคสิ่งใหมเปนการพิจารณาสิ่งที่คุนเคยดวยวิธีการที่ไมคุนเคย
ขั้นตอนประกอบดวย
1. การอธิบายสถานการปจจุบัน
2. การกําหนดปญหาหรืองาน
3. การอภิปรายหมุนเวียนดวยการเปรียบเทียบตรง การเปรียบเทียบคําคู
ขัดแยง และการเปรียบเทียบแบบบุคคล
4. การนํานักเรียนกลับไปสูปญหาเบื้องตน
3.7 รูปแบบของซินเนคติกส
รูปแบบการสอนที่ 1
การสํารวจสิ่งที่ไมคุนเคย วัตถุประสงคคือ ชวยใหนักเรียนเขาใจไดดีขึ้นแลว เขาถึง
ขอมูลใหมโดยการเทียบเคียงความเหมือนและความแตกตางดวยการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยสิ่ง
ที่คุนเคยและสิ่งที่ไมคุนเคย ในลําดับขั้นนี้
1. การปอนเนื้อหา
1.1 ครูและนักเรียนรวมกันใชการเปรียบเทียบแบบตรง
1.2 นําความรูสึกสวนตัวเขาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุนเคย
1.3 นักเรียนจะโยงความสัมพันธระหวางการเปรียบเทียบและ
เนื้อหา แลวอธิบายเชื่อมโยงซึ่งเขาพิสูจนวาเปนสิ่งเดียวกันและอธิบายในจุดที่เหมือนกัน
2. ใหนักเรียนบอกความแตกตางระหวางคูเปรียบเทียบนั้น เปนการวัด
ความเขาใจของเขาในเรื่องใหม นักเรียนสามารถใหคําแนะนําและวิเคราะหการเปรียบเทียบที่คุนเคย
ของเขาเองได
ตารางที่ 10 ขั้นตอนการเรียนซินเนคติกสบอกความแตกตางระหวางคูเปรียบเทียบ
ขั้นที่ 1 การใหขอมูล
ครูใหขอมูลเกี่ยวกับหัวขอใหม
ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบ
ครูแนะการเปรียบเทียบทางตรงแลวให
นักเรียนบรรยายถึงการเปรียบเทียบนั้น
ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบกับตัวเอง
ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบหัวขอใหมกับตนเอง
ขั้นที่ 4 การบรรยายถึงความสัมพันธในสวน นักเรียนอธิบายถึงการเปรียบเทียบในสวนที่
ที่เปนไปได
เหมือนกัน
ขั้นที่ 5

การสํารวจ

นักเรียนสํารวจหัวขอใหมที่ตองการศึกษาอีก
ครั้ง
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ตารางที่ 10 ขั้นตอนการเรียนซินเนคติกสบอกความแตกตางระหวางคูเปรียบเทียบ(ตอ)
ขั้นที่ 6 การเปรียบเทียบ
นักเรียนเปรียบเทียบระหวางหัวขอใหมกับสิ่งที่
คิดขึ้นมาดวยตนเองและบรรยายถึงสวนที่ของ
ทั้ง 2 สิ่งนั้นคลายกันและสวนที่เปรียบเทียบใช
ไมไดหรือเปนไปไมได
รูปแบบการสอนที่ 2 เรียกวาการสรางสรรคสิ่งใหมในทัศนคติที่สรางสรรคกวา
ผลิตภัณฑใหม การแกปญหาของสังคมไมเหมือนกับรูปแบบที่1 กลไกการเปรียบเทียบไมไดใชสําหรับ
การวิเคราะห แตสําหรับการสรางสรรคความคิดที่แปลกมีขั้นตอนดังนี้
1. ถามนักเรียนเพื่ออธิบายเงื่อนไขหรือปญหาตามที่เขาเห็นในขณะนั้น
2. ครูเปนผูกําหนดงาน
3. ใชการเปรียบเทียบอิงตรง
4. ใชการเปรียบเทียบแบบบุคคล
5. ใชการเปรียบเทียบแบบคําคูขัดแยง (4-5 มากครั้งเทาที่ตองการ)
6. ใหนักเรียนกลับมาสูจุดเริ่มตนเพื่อพิจารณาปญหาเริ่มแรกอีกครั้ง1
ตารางที่ 11 ขั้นการเรียนดวยวิธีคิดแบบซินเนคติกส
ขั้นที่ 1 การบรรยายสถานการณปจจุบัน
ขั้นนี้ครูใหนักเรียนบรรยายสถานการณหรือ
หัวขอตามที่นักเรียนมองเห็น
ขั้นที่ 2 ครูเปนผูกําหนดงาน
ขั้นนี้ครูเปนผูกําหนดงาน หรือชิ้นงาน และ
กําหนดเกณฑการประเมินงาน
ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบอิงทางตรง
ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบทางตรงแลวเลือกอัน
ที่ดีที่สุดมาอธิบายใหกวางขวางขึ้น
ขั้นที่ 4 การเปรียบเทียบกับตัวเอง
ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งที่เลือกในขั้นที่ 2
กับตนเอง
ขั้นที่ 5 การหาคําคุที่มีความหมายขัดแยง
จากการบรรยายในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3
นักเรียนคิดหาคําคูที่มีความหมายคานกันมา
หลายคูแลวเลือกคูที่ดีที่สุด
ขั้นที่ 6 การตรวจสอบปญหาเริ่มแรกอีกครั้ง ขั้นนี้ครูใหนักเรียนหันกลับมาสํารวจปญหา
เริ่มแรกแลวใชการเปรียบเทียบขั้นสุดทาย โดย
ใชประสบการณทั้งหมดที่ไดจากกระบวนการ
ซินเนคติกส
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ฟสิกส ฌอณ บัวกนก และ ไพศาล สุวรรณนอย. 2554 โครงสรางรูปแบบ
CAPUCHINO MODEL รูปแบบกิจกรรมซึ่งประกอบดวย 9 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 หลักการเนื้อหา (Content) เปนกิจกรรมรับเนื้อหาขอมูลความรูและ
แนวทางเปรียบเทียบ
ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบ (Analogy) เปนกิจกรรมการฝกเปรียบเทียบเพื่อทําความ
เขาใจเนื้อหาในมุมมองตางๆ
ขั้นที่ 3 ตรวจตรา (Prove) เปนกิจกรรมการวิเคราะหเปรียบเทียบและเชื่อมโยง
ความเปนไปไดและไมได
ขั้นที่ 4 ปญหา (Unfamiliar task) เปนกิจกรรมการกําหนดประเด็นขอปญหาหลัก
วัตถุประสงคของปญหาคําตอบที่ตองการจากการคิดสรางสรรค
ขั้นที่ 5 เห็นพองตองกัน (Coincident) เปนกิจกรรมการเปรียบเทียบตรง (Direct
Analogy) เทียบเคียงกับปญหาบันทึกทุกความคิดของสมาชิกกลุมและรวมกันเลือกการเปรียบเทียบที่
ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ขั้นที่ 6 ความรูสึก (His/Her feeling) เปนกิจกรรมการอุปมาอุปไมยดวยความรูสึก
สวนตัว(Personal Analogy) โดยใชความรูสึกสวนตัวกับขอเปรียบเทียบที่ไดจากการอุปมาอุปไมย
ตรงรวมกันเลือกการเปรียบเทียบที่ดีที่สุด
ขั้นที่ 7 เปรียบเทียบตรงขาม (Indirect) เปนกิจกรรมการเปรียบเทียบแบบคูคํา
ขัดแยง(Compress Conflict) หาคําที่ตรงขามกับคําตอบที่ไดจากขั้นที่ 6 แลวจับกันเปนคูเลือกมา 1
คูที่ดีที่สุด
ขั้นที่ 8 เปรียบเทียบแนวใหม (New analogy) เปนกิจกรรมการใชคูคําขัดแยงที่
เลือกไวมาเปรียบเทียบตรงอีกครั้งเลือกการเปรียบเทียบที่ดีที่สุด
ขั้นที่ 9 กลับสูตนเหตุ (Original reverse) เปนกิจกรรมการยอนกลับไปสูเงื่อนไข
ปญหาเริ่มตนที่ไดระบุตอนเริ่มเรียนนําคําตอบสุดทายจากขั้นที่ 8 มาเปนแนวทางการแกปญหาเพื่อ
นําไปปฏิบัติและสรางสรรคตอไป
3.8 ขอดีและขอจํากัดของซินเนคติกส
3.8.1 ขอดีของซินเนคติกส
1. เหมาะสําหรับการสอนรายวิชาหรือเนื้อหาที่ตองการใชความคิด
สรางสรรค เชน การเขียนเรียงความสรางสรรค การสํารวจปญหาสังคม การแกปญหาตาง ๆ ศิลปะ
และการสรางงานประดิษฐ
2. เนนการสอนเพื่อใหเกิดความรูสึกมากกวาสติปญญา ทําใหผูเรียนไมมี
ความคิดติดกับกรอบและทําใจเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ เปนอยางมาก
3. ผูเรียนรูจักแกปญหา โดยวิธีแปลกใหมยิ่งขึ้น
4. เปนวิธีที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนการนําทฤษฎี หลักการ นําไปใชใน
สถานการณใหม ๆ ไดขอดีของการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสเหมาะสําหรับการสอนรายวิชา
หรือเนื้อหาที่ตองการใชความคิดสรางสรรค เชน การเขียนความเรียงแบบสรางสรรค การสํารวจ
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ปญหาสังคม การแกปญหาตางๆ และการสรางงานประดิษฐ เนนการสอนเพื่อใหเกิดความรูสึก
มากกวาสติปญญา ทําใหผูเรียนไมมีความคิดติดกรอบและทําใหใจเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ เปนอยาง
มากผูเรียนรูจักแกปญหาโดยวิธีการแปลกใหมมากยิ่งขึ้น
3.8.2 ขอจํากัดของซินเนคติกส
1. เปนวิธีสอนที่ผูสอนตองเตรียมปญหาสถานการณที่หลากหลายมาใหฝก
2. เปนวิธีการสอนที่ขึ้นกับความเขาใจและความสามารถของผูสอนใน
การนําเสนอ ทฤษฎี หลักการ
3. เนื่องจากเปนกระบวนการจัดการเรียนรูเนนการใชอารมณ ความรูสึก เปน
หลัก อาจจะไมเหมาะสมกับวิชาที่ตองใชเหตุผล กฎเกณฑ เชน วิทยาศาสตร หลักภาษา และ
คณิตศาสตร
4. เปนวิธีการสอนที่ผูเรียนนั้นจะตองคิดหาคําตอบดวยตนเอง หากผูเรียน
ขาดทักษะพื้นฐานในการคิด และการทํางานรวมกันเปนกลุม อาจไมเกิดผลสมบูรณตามตองการ ใน
สวนของขอจํากัด กระบวนการจัดการเรียนรูเนนการใชอารมณ ความรูสึกเปนหลัก อาจจะไม
เหมาะสมกับวิชาที่ตองใชเหตุผล กฎเกณฑ หรือหลักการ เชน วิทยาศาสตร หลักภาษา และ
คณิตศาสตร เปนตน
3.9 บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการสอนนี้ครูจะมีบทบาทเปนเพียงผูริเริ่มและคอยดําเนินการเรียนการ
สอนตามบทเรียน และขั้นตอนที่จัดเตรียมไว มีบทบาทคอยกระตุนความคิดของผูเรียนอยูตลอดเวลา
ครูไมมีบทบาทจะไปคอยชักนําความคิดของผูเรียนใหเปนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแตจะตองกระตุน
ใหผูเรียนไดแสดงความคิดของตัวเองออกมาใหมากที่สุด ผูเรียนจึงเปนผูที่มีบทบาทอยางสําคัญใน
กระบวนการเรียนกานสอน คือมีอิสระในการคิด แสดงความคิดอภิปราย ถกเถียงกันตามบทเรียนยิ่ง
ผูเรียนแสดงความคิดมากเทาใด การมองเห็นสิ่งใหม ๆ ก็จะมีมากขึ้นเทานั้น ในการตอบสนองตอ
กระบวนการเรียนการสอนตามบทเรียนนั้นครูตองเปดกวางตอแนวคิดของผูเรียนยอมรับแนวคิดของ
ผูเรียนที่แสดงออกมาแมวาความคิดนั้นจะไมมีเหตุผลหรือไมเหมาะสมก็ตามที ครูตองไมตัดสินความ
คิดของนักเรียนวาถูกไมถูกหรือดีไมไดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมแตอยางใดทาทีของครูตองยอมรับ
ความคิดของผูเรียนอยางสรางสรรค ไมปดกั้นความคิดของผูเรียนการนําไปใชรูปแบบการสอนแบบ
ซินเนคติกสใชไดดีกับบทเรียนที่ตองการใหผูเรียนคิดพัฒนา สราง หรือมองบทเรียนในแนวทางใหม
เนื่องจากนําเอาการเปรียบเทียบที่แตกตางกันมาใหผูเรียนไดคิด
พิจารณาและวิเคราะหอยางเปน
ระบบลักษณะการเรียนก็เปนไปอยางสนุกสนานไมไมเบื่อหนาย บรรยากาศการเยนเต็มไปดวยความ
พึงพอใจของผูสอน และผูเรียน นอกจากจะชวยฝกฝนการคิดสรางสรรคของผูเรียนไดดีแลว สิ่งที่จะได
ติดตามมาอีกก็คือ ความสัมพันธในกลุมซึ่งเปนจุดที่การศึกษาไทยปจจุบันคอนขางใหความสําคัญมาก
เนื้อหาวิชาที่สามารถนําเอารูปแบบการสอนซินเนคติกสไปใชไดคอนขางสะดวกเหมาะสมและประสบ
การผลสําเร็จไดดีก็คือ เนื้อหา วิชา หัวขอ หรือบทเรียนใด ๆ ก็ไดที่ที่ตองการใหผูเรียนคิดสรางสรรค
สิ่งใหม ๆ ออกมาที่แตกตางไปจากสภาพที่เปนอยูตัวอยางเนื้อหาดังกลาวเชนการแกปญหา การศึกษา
ปญหาสังคม การคิกออกแบบสิ่งของ การเปนทรรศนะตอแนวคิดบางอยางเปนตน
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ความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ทวั ๆไป
รูปแบบการสอน
แบบซินเนคติกส์

ความสามารถในกาคิดสร้ างสรรค์ในบทเรี ยน
ความรู้ในบทเรียน

ความสัมพันธ์ในกลุม่

ผลของการสอน
ผลทางส่งเสริ ม

ภาพที่ 2 รูปแบบผลของการสอนและผลทางสงเสริมแบบซินเนคติกส ของ Joyce, weil and
Shower. (1972:237)
สรุปรูปแบบการสอนซินเนคติกสเปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย กอรดอนและคณะ
รูปแบบการสอนนี้เปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนโดยนําเนื้อหาที่เรียนไปเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่คุนเคยหรือไมคุนเคยมากอนโครงสรางทางสังคมของรูปแบบการสอนอยูในระดับปานกลาง
โดยผูสอนเปนผูริเริ่มกระบวนการเรียนการสอนสวนนักเรียนมีบทบาทอยางกระตือรือรนและเปน
อิสระผูสอนจําเปนตองเปนผูที่เปดกวางตอความคิดสรางสรรคและยอมรับแนวคิดของผูเรียน
การผสมผสานกิจกรรมซินเนคติกส ในการเรียนการสอนครูสามารถนําเอากิจกรรมการ
เปรียบเทียบมาใหในหองเรียนรูเนื้อหาวิชาไดดีเทา ๆ กับการแกปญหาการเปรียบเทียบไมไดจงใจที่
จะเปลี่ยนเนื้อหาความรูแตออกแบบมาเพื่อสงเสริมและทําใหโลกของเนื้อหามีชีวิตโดยการแสดงใหเด็ก
เห็นวิธีสรางความสัมพันธของบุคคลคนกับโลก วิธีนําความจริงและทฤษฎี ซึ่งเปนสิ่งผิวเผินสําหรับเขา
เขาสูตัวของเขากิจกรรมการเปรียบเทียบสรางขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักเรียนใหสามารถทําตัวเปนอิสระ
และพัฒนาจินตนาการ การหยั่งรู ไปสูกิจกรรมประจําวัน
3.10. สรุปองคประกอบสําคัญในการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส
3.10.1 คําถามของผูสอน การใชคําถามนั้นถือเปนหลักสําคัญในการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกสการใชคําถามที่ดีนั้นจะมีสวนชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากที่จะเรียนรู ความ
ทาทายที่จะคิดจะพยายาม หาทางแกปญหา ซึ่งรูปแบบของคําถามนั้นควรจะเปนคําถามปลายเปด
เพื่อใหเด็กสรางมโนภาพขึ้นในใจไดเพียงใด การตอบคําถามจะสามารถตอบไดหลายๆ อยาง (Divert
Question) ซึ่งคําถามเปนลักษณะคําถามที่ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็ก เด็กจะกลาที่จะ
คิดแปลกแตกตางออกไปตามจินตนาการของตนเอง สังเกตไดจากการแสดงความคิดเห็นและการตอบ
คําถามในระหวางการทําแบบฝกหัดกิจกรรมทายบทเรียนชวงแรก ซึ่งเด็กนั้นจะไมกลาที่จะแสดงความ
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คิดเห็น แตตอมาเมื่อเด็กไดรับแรงกระตุนและการตอบสนองตอครูผูสอน เด็กจึงเริ่มกลาที่จะคิดและ
เริ่มหาคําตอบที่แปลกใหมไมซ้ําแบบใคร เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
3.10.2 การเปรียบเทียบ เปนการสรางสิ่งเปรียบเทียบที่เหมือนกับสภาพที่แทจริง
ตามจิตนาการเพอฝน โดยเปดรูปแบบอยางมีอิสระ แตเปลี่ยนไปเปนสภาพอื่นที่เคียงคูไปกับปญหานั้น
ๆ โดยการทําสิ่งที่แปลกใหคนุ เคย โดยการนําเอาสถานการณใหมไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่รูแลว
ชัยรัตน โสธรนพบุตร (2530) เชนการเปรียบเทียบการเขียนจดหมายกับหนอน การเปรียบเทียบลอ
รถยนตกับวัตถุทหี่ มุนไดขณะที่เคลื่อนไหว การเขียนจดหมายกับเมฆ เปนตน ซึ่งการเปรียบเทียบนั้น
จะเปนการเปดมุมมองของผูเรียนใหมากขึ้นกวางขึ้นไดอยางมีระบบ
3.10.3 การเชื่อมโยงความสัมพันธโดยการเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของคุณลักษณะเดนของสิ่งตางๆเขามาประสานกับความคิดที่อิสระเพื่อนํามาปรับใหกลมกลืนกันเพื่อ
เปนแนวทางใหมในการแกปญหาเชิงสรางสรรคซึ่งองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอน
แบบ Synectics ประกอบดวย คําถามของผูสอน , การเปรียบเทียบและการเชื่อมโยงความสัมพันธ
โดยการเปรียบเทียบเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา การนํา
กระบวนการของความคิดสรางสรรคมาใชอยางรูตัว ผนวกกับการใหเครื่องมือเพื่อใชในการคิด
สรางสรรคจะชวยใหบุคคลหรือกลุมคนเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นได , องคประกอบดานความรูสึก
สําคัญมากกวาดานสติปญญา และการไมมีเหตุผลสําคัญเทากับการใชเหตุผล กลาวคือ การไมมี
เหตุผลทําใหคนไมติดอยูกับกรอบ และทําใหใจเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ เปนอยางมาก ความคิด
สรางสรรคเปนเรื่องของการใชอารมณมากกวาการใชสติปญญา , เราตองรูจักใชอารมณและความไมมี
เหตุผลของตน เพื่อจะไดแกไขปญหาโดยวิธกี ารแปลกใหมยิ่งขึ้น
3.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส
3.11.1 งานวิจัยในประเทศ
ชัยรัตน โสธรนพบุตร (2530) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลการใชกิจกรรมซิ
นเนคติกส ที่มีตอความคิดสรางสรรค ทัศนคติตอวิชาวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ผลปรากฏวาไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรเพราะระยะเวลาของการวิจัยมีนอย และ
นักเรียนยังไมคุนเคยกับกิจกรรมซินเนคติกส
เมื่อนํามาใชในการเรียนการสอนโดยมิไดสราง
ความคุนเคยและไมไดเตรียมการสอนเปนอยางดี
จึงเปนเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ชางอุตสาหกรรม ระหวางกลุมปฏิบัติและกลุมทดลองนั้น ไมแตกตางกัน
ฟสิกส ฌอณ บัวกนก และคณะ(2553)ไดทําการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมซินเน็คติกสในการเรียนการสอนบนเว็บ วิชากลยุทธการสรางสรรคโฆษณา เพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตงานวิจัยนี้มุงพัฒนารูปแบบกิจกรรมซินเน็คติกส
ในการเรียนการสอนบนเว็บที่เนนทุกขั้นตอนของทฤษฎี
และงายตอการนําไปใชงานในขั้นปฏิบัติ
สําหรับพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมซินเน็คติกสในการเรียนการสอนบนเว็บ
วิชากลยุทธการสรางสรรคโฆษณาเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 2) เพื่อศึกษาความตรงของรูปแบบกิจกรรม
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ซินเน็คติกสดังกลาว 3) เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบกิจกรรมซินเน็คติกส โดยมีการดําเนินการวิจัย 3
ระยะตามรูปแบบ Model Research (Richey and Klein, 2007) คือ 1) ระยะพัฒนา 2) ระยะ
ตรวจสอบ 3) ระยะการใชเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยวัดความคิดสรางสรรคกอนและหลังการ
เรียน เปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติ t-test ผลการวิจัยพบวารูปแบบที่พัฒนาขึ้น สามารถ
พัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนไดผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงทั้งภายในและภายนอกพบวา
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดจริง สวนผลการใชรูปแบบกิจกรรมซินเน็ค
ติกสที่พัฒนาขึ้น พบวา ผูเรียนมีระดับความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05
สรัญญา เชื้อทอง. (2553)การพัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการ
เรียนรูรวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาครู
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรูรวมกันและการเรียนการ
สอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาครูโดยเปนการวิจัยและพัฒนา มี
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1) สรางรูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรูรวมกันและ
การเรียนการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาครู2) ศึกษาผลการใช
รูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรูรวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาครู 3) นําเสนอรูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรูรวมกันและ
การเรียนการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาครู กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 50 คน แบงเปนกลุม 25 คน และกลุมควบคุม 25คน ผลการวิจัยพบวา
1.หองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรูรวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักศึกษาครูประกอบดวย 6 องคประกอบคือ 1) ระบบการเรียนบนหองเรียนเสมือน 2)
เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน 3) เนื้อหา สื่อ และแหลงการเรียนรู 4) บทบาทผูเรียนและ
ผูสอน 5) กิจกรรรมการเรียนแบบกลุมใหญและกลุมยอย6) การประเมินผลสําหรับขั้นตอนการเรียน
รวมกันมี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นดําเนินการกอนเรียน 2) ขั้นดําเนินการระหวางเรียน ประกอบดวย
ขั้นตอนยอยคือ 2.1) ขั้นเตรียมผูเรียน 2.2) ขั้นเรียน ประกอบดวย กิจกรรมในกลุมใหญ การกระตุน
และดึงความคิดเพื่อสรางแรงจูงใจ บอกวัตถุประสงค ทบทวนความรูเดิม เรียนรูและนําเสนอบทเรียน
กําหนดหัวขอผลงานโดยการโหวต ชี้แนวทางการเรียนรู รวมจัดกิจกรรมในกลุมยอย (การทํากิจกรรม
ในกลุมยอย กําหนดหัวขอโดยการโหวต เตรียมและแสวงหาขอมูลระดมความคิด สรางสรรคผลงาน
นําเสนองานภายในกลุมยอย แสดงความคิดเห็น ติชม โหวตใหคะแนน ) จากนั้นกลุมยอยนําเสนองาน
ตอกลุมใหญ กลุมใหญแสดงความคิดเห็น ติชม โหวตใหคะแนนและ 3) ขั้นประเมินผล2.นักศึกษาครูที่
เรียนดวยรูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรูรวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสมี
ความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3.นักศึกษาครูที่
เรียนดวยรูปแบบหองเรียนปกติโดยใชการเรียนรูรวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสมี
ความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .054. นักศึกษาครูที่
เรียนดวยรูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรูรวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสกับ
นักศึกษาครูที่เรียนในหองเรียนปกติโดยใชการเรียนรูรวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส มี
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คะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05.
5. ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ทําการประเมินรับรองรูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรู
รวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาครู มีความ
คิดเห็นตอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยเห็นดวยมากที่สุด
ขจิตพรรณ ประดิษฐพงศ (2535) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชกิจกรรมซินเนคติกสการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชกิจกรรมซินเนคติกส จํานวน 60 คน พบวา
1) หลังจากเรียนดวยกิจกรรมซินเนคติกส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีทักษะการเขียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05. 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4ที่เรียนดวยกิจกรรม
ซินเนคติกสมีทักษะการเขียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กรกนก ธูปประสม (2536) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการใช กิจกรรมซิ
นเนคติกสที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใช
กิจกรรมซินเนคติกสดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิด
ละเอียดลออของเด็กระดับปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมซินเนคติกสสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรม
ตามแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิด
ยืดหยุน และความคิดละเอียดลออของเด็กระดับปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมซิ
นเนคติกสสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณชั้น
อนุบาลปที่ 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3)พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมซินเนค
ติกสหลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4) พัฒนาการทางความคิดสรางสรรค
ดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออของเด็กระดับ
ปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมซินเนคติกสหลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
วิไล ปฐมปทมะ (2539) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกส
ที่มีตอความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกสที่มีตอความสามารถในการเขียน
รอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการเปรียบเทียบกับการสอนตามคูมือครู
ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี) จังหวัดราชบุรี จํานวน 2 กลุม กลุมละ 30 คน กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลอง
สอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกส กลุมที่ 2 เปนกลุมควบคุมสอนตามคูมือครู เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบวัดความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค แผนการสอนการเขียนรอยแกว
เชิงสรางสรรค และเกณฑการประเมินการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค ผูวิจัยทดลองสอนทั้ง 2 กลุม
ใชเวลา 12 คาบ 6 สัปดาห หลังการทดลองสอนผูวิจัยทดสอบความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิง
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สรางสรรค วิเคราะหขอมูลโดยหามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบซินเนคติกสสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
นิรัช สุดสังข (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของกิจกรรมซินเนคติกสใน
บทเรียนมัลติมีเดียที่มีตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคและการสรางสรรคผลงานในวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความคิดสรางสรรคและคะแนนการสรางสรรคผลงานกอนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน
ดวยการจัดกิจกรรมซินเนคติกสในบทเรียนมัลติมีเดีย 4 วิธกี าร 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิด
สรางสรรคและคะแนนความการสรางสรรคผลงานของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียในการ
จัดกิจกรรมตางกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคกับการสรางสรรคผลงาน
การออกแบบของนักศึกษาที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมซินเนคติกสในบทเรยนมัลติมีเดียแตละวิธี
แผนการทดลองเปนแบบ Pretest-Posttest Randomized Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) กิจกรรมซินเนคติกสในบทเรียนมัลติมีเดีย 2) แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ Torrance
(Figural test Booklet B,1968) และ 3) แบบประเมินผลงานการออกแบบ กลุมตัวอยางคือนักศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 72 คน แบงกลุมทดลองเปน 4 กลุม กลุมละ 18 คน ซึ่งเรียนดวยกิจกรรมซินเนค
ติกสในบทเรียน มัลติมีเดียการอุปมาอุปไมย 4 วิธีการตาม ทฤษฎีของ Gordon (1961) คือ
อุปมาอุปไมยตรง อุปมาอุปไมยเชิงสัญลักษณ อุปมาอุปไมยตามความรูสึกของตน และอุปมาอุปไมย
เพอฝน สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ Two-way ANOVA และ Pearson’s correlation coefficient
ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนความคิดสรางสรรคและคะแนนการสรางสรรคผลงานการออกแบบของ
นักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมซินเนคติกสในบทเรียนมัลติมีเดียทั้ง 4 วิธีหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คะแนนความคิดสรางสรรคและคะแนนการสรางสรรคผลงาน
การออกแบบของนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมซินเนคติกสทั้ง 4 วิธีในบทเรียนมัลติมีเดียไมแตกตางกัน
3) คะแนนความคิดสรางสรรคกับการสรางสรรคผลงานการออกแบบจากการเรียนโดยการจัดกิจกรรม
ซินเนคติกสทั้ง 4 วิธี ในบทเรียนมัลติมีเดียมีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ภูมิรัตน โกกิลกนิษฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการฝกคิดทางศิลปะดวย
เทคนิคซินเนคติกสในหนังสือศิลปศึกษาที่มีตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการฝกคิดทางศิลปะดวยเทคนิคซินเนคติกส
ในหนังสือศิลปศึกษาที่มีตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท1ี่ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนประถมศึกษาปที่1ปการศึกษ
2546
โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม จํานวนทั้งหมด 60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมละ 30 คน นักเรียนในกลุมทดลองเรียนดวยหนังสือศิลปศึกษาแบบปกติรูปแบบของการวิจัยที่ใช
คือ Pretest-Posttest Control Group Design เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยไดแก1)แบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคของ ทอ-แรนซ แบบ A ชนิดที่เปนรูปภาพ 2) หนังสือเรียนศิลปศึกษาแบบซินเนค
ติกสการวิเคราะหความแตกตางของคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนดวยคาสถิติทดสอบที (t-
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test) ผลการวิจัยพบวา 1)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1เรียนดวยหนังสือศิลปศึกษาใชรูปแบบซินเนค
ติกสมีการพัฒนาความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 2)คะแนนความคิดสรางสรรค
หลังทดลองของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3.11.2 งานวิจัยตางประเทศ
Efros (1985) กลาววาการใชกิจกรรมซินเนคติกสในการฝกทักษะการแก
ปญหาและทันคติความคิดสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารใชไดผลดีในการเรียนการ
สอนทีเนนการแกปญหาและความคิดสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hartl (1992)
ที่ยืนยันวาการฝกการแกปญหาความคิดสรางสรรคและการเรียกคืนความจํา (retrieval) ดวยเทคนิค
ซินเนคติกสการอุปไมยโดยการใชภาพเชิงเพอฝน (visual fantasy) สามารถชวยพัฒนาความคิด
สรางสรรคและการแกปญหาของนักศึกษาไดเปนอยางดี
Kleiner (1991)ไดทําการวิจัยเรื่องผลของซินเนคติกสในการฝกความคิด
สรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานวิทยาศาสตรของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ผลกระทบของกิจกรรมซินเนคติกส ในดานความคิดสรางสรรคและทักษะความรูในเรื่องการเรียนของ
นักเรียน
วิธีดําเนินการวิจัยมีสองกลุมคือกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยที่กลุมทดลองสอนดวย
บทเรียนมาตรฐาน(district’s standard science) โดยใชกระบวนการซินเนคติกสในขณะที่กลุม
ควบคุมสอนดวยบทเรียนมาตรฐานเดียวกันแตไมใชกิจกรรมซินเนคติกส
สมมติฐานการวิจัยคือ
1)นักเรียนที่ใชกิจกรรมซินเนคติกสมีคะแนนความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรสูงกวาแบบทดสอบ
2) กลุมทดลองมีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงกวากลุมควบคุมดวยแบบวัดของทอแรนซ (Torrance
tests of creative thinking) 3) นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะในดานความรู ความเขาใจการ
ประยุกตใชการวิเคราะหและสังเคราะหสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ การทดลองใชเวลา 4 สัปดาหๆ ละ
10 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่ใชกิจกรรมซินเนคติกสโดยเทคนิคอุปมาอุปไมย สามารถ
อธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตรไดดีกวากลุมควบคุมทุกขอ
นอกจากนี้กิจกรรมซินเนคติกสยังเปน
ทางเลือกสําหรับแบบจําลองการสอนของครูไดอีกทางหนึ่ง
Meador (1995) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของกิจกรรมซินเนคติกสในการฝก
เด็กที่มีพรสวรรคและไมมีพรสวรรคดานความคิดสรางสรรคของเด็ก โดยมีวัตุประสงคการวิจัยเพื่อ
ศึกษาผลของการใชกิจกรรมซินเนคติกสในการฝกและเพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ความคิดสรางสรรค และทักษะดานภาษา โดยแบงการทดสอบเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุมไดรับการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคขอทอแรนซและแบบทดสอบself-concept ของ Martinek-Zaickowskyและบบทดสอบ
ทักษะภาษาดวยแบบทดสอบ Peabody Picture Vacobularyวิเคราะหดวยสถิติ One-Way
analysis of variance นักเรียนจะถูกสัมภาษณเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบและบันทึกเสียง
ผลการวิจัยพบวาความคิดสรางสรรคมพัฒนาการเพิ่มขึ้นทั้งเด็กที่มีพรสวรคและไมมีพรสวรรคหลังการ
ฝกอบรมไมมีความแตกตางในการเปลี่ยนแปลง self-concept และทักษะดานภาษา นอกจากนี้
งานวิจัยยังพบวานักเรียนมีความสามารถในดานอุปมาอุปไมยดวยกิจกรรม ซินเนคติกสโดยการใชเทป
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ชวยในการฝกหัด นอกจากนั้นการฝกความคิดสรางสรรคในชั้นเรียนยังชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค
ในชีวิตประจําวันหลังจากชั้นเรียนอีกดวย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส
พบวา ซินเนคติกสเปนกิจกรรมที่มีพื้นฐานมาผความคิดแปลกใหม สามารถสรางผลงานในแนวใหม
หรือเปนตัวเองซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและสังคมการทําปญหาที่คุนเคยใหแปลกกําหนดการอุปมา
อุปมัยไว 4 ลักษณะในการเปรียบเทียบ ซึ่งถือวาเปนเนื้อหาการคนควาสําคัญของวิธีการคิดเชิง
สรางสรรค คือ
1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
(Personal Analogy)
2.การอุปมาอุปมัยโดยตรง
(Direct Analogy)
3.การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
(Symbolic Analogy)
4.การอุปมาอุปมัยโดยอิงการเพอฝน
(Fantasy Analogy)
การเรียนการสอนแบบซินเนคติกสจะมุงพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนชวยใหผูเรียน
เกิดแนวคิดที่ใหมแตกตางไปจากเดิมและสามารถนําความคิดนั้นไปประยุกตใชใหเปนประโยชนได
4. การแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem-Solving)
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-based learning) ไดพัฒนามาจากความคิดของ
John Dewey นักการศึกษาของอเมริกัน John Dewey ใหคาแนะนําวานักศึกษาควรจะนาเสนอ
ปญหาในชีวิตจริงและชวยในการคนหาคาตอบโดยการคนพบขอมูลในการแกปญหาของนักศึกษาเอง
และเริ่มมีการใชใหมอีกครั้งในป ค.ศ.1960 ในรูปแบบของการสอนแบบใฝรูในวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับ
อิทธิพลมาจากผลงานของ Bruner และ Piaget วิธีการเรียนรูที่ใชปญหาเปนหลักเปนการเรียนที่ให
ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนใชเทคนิคกระบวนการแกปญหาแบบกลุมและการเรียนเปนรายบุคคล
และในป ค.ศ.1971 Haward Barrow เปนผูนําการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักมาใชกับนักศึกษา
แพทยเปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย Mc Master ประเทศแคนาดา เพื่อใหนักศึกษาแพทยไดรับความรู
แบบบูรณาการสามารถพัฒนาและประยุกตใชทักษะการแกปญหาเกี่ยวกับผูปวย
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน(Problem Based Learning)ไดนําทฤษฎีการเรียนรู
แบบพุทธิปญญานิยม (Constructivist Theory) มาเปนฐานในการจัดการเรียนรูที่เนนการสราง
ความรูดวยตนเองจากความรูที่มีอยูเดิม หรือจากความรูที่รับเขามาใหม มีรูปแบบการเรียนรู ที่เกิดจาก
แนวคิดนี้หลายรูปแบบ เชน การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรูแบบ
ชว ยเหลื อกั น (Collaborative learning) การเรี ย นรูโ ดยการคนคว าอิส ระ (Independent
investigation method) และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-based learning)
การเรียนแบบใชปญหาเปนหลักเปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูเกิดขึ้น
จากการเสาะแสวงหาความรูเพื่อมาใชแกปญหาที่ไดรับมอบหมายอยางมีกระบวนการและขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตรทําใหไดมาซึ่งความรูที่ทันตอเหตุการณและเปนความรูที่ผูเรียนนําไปใช ไดจริงพัฒนา
ทั ก ษะในการแก ป ญ หาร ว มกั น เพื่ อ แก ป ญ หาดั ง กล า วซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค แ ละวิ ธี ก ารจั ด การดั ง นี้
ยุวดี ฦาชา (2536)
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4.1 ความหมายของการแกปญหาอยางสรางสรรค
Treffinger, Isaksen, and Dorval (2003)การแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative
Problem Solving) หมายถึงกระบวนการที่ชวยในการแกปญหาและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอยาง
สรางสรรค
Lewin and Reed (1998) การแกปญหาอยางสรางสรรคหมายถึงกระบวนการ
คนหาปญหาและแกปญหาอยางเปนระบบโดยใชการระดมสมองเนนการคิดเชิงบวกและใชความคิด
วิจารณญาณนําไปสูการตัดสินใจที่ดี และ มีแนวทางการแกปญหาอยางเปนรูปแบบที่สามารถ นําไป
ปฏิบัติไดจริง
สิทธิชัย ชมพูพาทย (2553) การแกปญหาอยางสรางสรรคหมายถึงกระบวนการ
มุงหาคําตอบและแกปญหา รวมถึงการพัฒนาสภาวะที่เปนอยูใหดีขึ้น โดยการทํางานรวมกันระหวาง
การคิดสรางสรรค และการคิดวิจารณญาณการคิดสรางสรรคทําไดโดยใหคิดลึกและหลากหลายที่สุด
ปราศจากการตัดสินความคิดตางๆวาดีหรือไมจนถึงระยะหนึ่งจึงพิจารณาความคิดเหลานั้นดวยการคิด
วิจารณญาณในการเลือกและประเมินวิธีการแกปญหาจนไดวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหาวางแผนการ
แกปญหาและนําไปแกปญหาโดยเชื่อมั่นวาตนเองสามารถแกปญหาไดและควบคุมตนเองไดเพื่อที่จะ
ไดแกปญหาดวยความรอบคอบและสมบูรณ
กรมวิชาการ (2541 : 8) การแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง รูปแบบการ
แกปญหาดวยวิธีที่วางโครงสรางไวเปนอยางดีมีความมุงหมายใหบุคคลสามารถแกปญหาที่ยุงยากโดย
มีทางออกในรูปแบบใหม และมีประสิทธิภาพ
ยุดา รักษไทย และ ธนิกานต มาฆะศิรานนท (2542:8) การแกปญหาอยาง
สรางสรรค หมายถึง ศาสตรและศิลปเปนกระบวนการที่ตองใชทั้งความคิดริเริ่มสรางสรรค สัญชาติ
ญาณและการหยั่งรู จินตนาการ การคิดเชิงวิเคราะห การวินิจฉัย การตัดสินใจ และการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ
ผูวิจัยไดสรุปไดวาการแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึงกระบวนการที่ชวยใน
การแกปญหาอยางเปนระบบ โดยใชการระดมสมองเนนการคิดเชิงบวก เลือกและประเมินวิธีการ
แกปญหาจนไดวิธีที่ดีที่สุดสามารถแกปญหาที่ยุงยากโดยมีทางออกในรูปแบบใหม และมีประสิทธิภาพ
4.2 แนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค
การแกปญหาอยางสรางสรรคของเลวินและรีด พัฒนามาจากแนวคิดการระดมสมอง
ของ Osborn (1963) ซึ่งเชื่อวาการระดมสมองเปนการสรางวิธีแกปญหาที่หลากหลาย โดยการระดม
ความคิด ทําใหไดวิธีการแกปญหาที่เปนไปได และเหมาะสมกับสถานการณ การแกปญหาอยาง
สรางสรรค ตามแนวคิดของ Lewin and Reed (1998) เปนกระบวนการที่ผูปฏิบัติเปนผูรวมคิดคน
ปญหา ทางเลือก หรือวิธีแกไขปญหาโดยเปดโอกาสใหคิดอยางอิสระ เนนความคิดเชิงบวก และการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ ไมมีการวิจารณ หรือตัดสินวาแนวคิดนั้นถูกหรือผิด แตจะนําทุกแนวคิดมารวม
กันพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณแลวจึงเลือกวิธีที่ดีที่สุดมาใชในการแกปญหา
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4.3 องคประกอบของการแกปญหาอยางสรางสรรค
Lewin and Reed (1998) องคประกอบของการแกปญหาอยางสรางสรรคมี
3 องคประกอบ 6 ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบที่ 1การพรอมที่จะเขาใจปญหา (get ready to understand
the problem) การพรอมจะเขาใจปญหา เปนขั้นตอนที่สําคัญใหมีพัฒนาการความเขาใจปญหาอยาง
ถองแท การดําเนินการในระยะนี้มี 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การคนหาโอกาสในการเขาใจปญหา (opportunity
finding) เปนการคนหาปญหาโดยใหบุคคลที่อยูในสถานการณปญหานั้นๆไดแสดงความคิดและ
ความรูสึกเกี่ยวกับสถานการณ ทั้งนี้ผูวิจัยเปนผูถามนําและตั้งคําถามในเชิงบวก
ระยะสราง เปนการกระตุนใหคิดแบบอิสระ ขยายความคิดให
ไดมากที่สุดระยะปรับ เปนการวิเคราะหความคิด เนนการคิดที่คาดวานําไปสูการแกปญหาได
เหมาะสม โดยเลือกจากการถามความเห็นของกลุมและนําความคิดที่ไดมาจัดกลุมใหเปนหมวดหมูแต
ถาไมมีความคิดที่กลุมใหความสนใจและเห็นรวมดวยตองคนหาปญหาใหม
ขั้นตอนที่ 2 การคนหาขอมูลสนับสนุนปญหา (data finding) เปน
การแสวงหาขอมูลสนับสนุนปญหาจากบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณ
ระยะสราง เปนการคนหาขอมูลสนับสนุนใหมากที่สุด เพราะขอมูล
ที่ไดมาจากบุคคลที่แตกตางกันนําไปสูการแกไขปญหาที่เปนจริงได โดยผูวิจัยเปนผูถามนําเกี่ยวกับ
ใคร ทําอะไรที่ไหน เมื่อไหร อยางไร” เพื่อใหไดขอมูลสนับสนุนปญหาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ
และสิ่งแวดลอม
ระยะปรับเปนการนําขอมูลสนับสนุนปญหามาผูกเปนเรื่องราวเพื่อ
แสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุและผลของปญหา แลวนํามาวิเคราะหเพื่อเนนความคิดที่คาดวา
นําไปสูการแกไขปญหาไดเหมาะสม โดยเลือกจากการถามความคิดเห็นของกลุมและนํามาจัดกลุมให
เปนหมวดหมู
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปปญหาที่เกิดขึ้น (problem finding) เปนการ
กําหนดกรอบของปญหา (framing problem) มีความสําคัญเนื่องจากการสรุปปญหาผิด ทําให
เสียเวลาและโอกาสในการแกไขปญหา
ระยะสราง ผูวิจัยถามนําโดยใชคําถามเชิงบวกและกระตุนให
สมาชิกตอบคําถามสมาชิกของกลุมมีการรับรูที่แตกตางกัน ทําใหมองเห็นสภาพของปญหาในทางที่
เปนไปไดแตกตางกัน ไดกรอบปญหาจํานวนมาก ทําใหเกิดการขยายความคิดในกลุม
ระยะปรับ เปนการนํากรอบปญหาที่ได มาวิเคราะหเพื่อเนน
ความคิดที่เปนกรอบปญหาที่แทจริง โดยเลือกจากการถามความคิดเห็นของกลุมและนํามาจัดกลุมให
เปนหมวดหมู เพื่อยืนยันในการสรุปญหา
องคประกอบที่ 2 การกําหนดแนวทางแกไขปญหา (get set to find a
solution)การกําหนดแนวทางแกไขปญหา มีเพียงขั้นตอนเดียวคือ
ขั้นตอนที่ 4 การคนหาแนวคิด ทางเลือก วิธีการที่ใชในการแกไข
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ปญหา (Idea finding) เปนการคนหาแนวความคิด ทางเลือก วิธีการที่ใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
โดยการพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหา
ระยะสราง เปนการใชจินตนาการหาวิธีการแกไขปญหา โดยระดม
ความคิด (brain storming) ภายในกลุมบุคคลที่อยูในสถานการณ ยอมรับทุกความคิดที่เสนอมา ไม
มีการวิจารณความคิดและการตัดสินวา ความคิดนั้นดี ไมดี ระดมความคิดใหไดจํานวนมากที่สุด
เพราะจํานวนความคิดที่มากเกี่ยวของกับคุณภาพและประสิทธิภาพของวิธีการแกไขปญหา
ระยะปรับ เปนการนําความคิด ทางเลือก วิธีการแกไขปญหา มา
วิเคราะห ตัดสินเลือกโดยเนนแนวคิด ทางเลือก วิธีการแกไขปญหา มาวิเคราะห แกปญหาที่นําไปสู
การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ จากการถามความคิดเห็นของกลุมและนํามาจัดกลุมใหเปน
หมวดหมู เพื่อสรุปแนวคิด ทางเลือก วิธีการแกไขปญหา
องคประกอบที่ 3 การวางแผนการปฏิบัติ (go forward with an action plan)
การวางแผนการปฏิบัติ เปนการนําแนวคิด ทางเลือก วิธีการแกไขปญหามาพิจารณา
และทําใหเปนแนวคิด ทางเลือก วิธีการแกไขปญหาที่เปนไปไดและเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อ
นําไปใชในการวางแผนการปฏิบัติ การดําเนินการระยะนี้มี 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 5 คนหาทางเลือกวิธีที่ใชในการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ (Solution finding) เปนการคนหาความเปนไปไดในการปฏิบัติตามวิธีการแกไขปญหา
โดยการพิจารณาและการวิเคราะห
ระยะสราง สมาชิกของกลุมสรางเกณฑในการแกไขปญหา ซึ่งประกอบดวย
เวลาทรัพยากร การยอมรับ ตนทุน ลักษณะพื้นที่ เพื่อใชในการประเมินทางเลือก วิธีการแกปญหา
และปรับแนวคิด ทางเลือก วิธีการแกไขปญหา ใหเหมาะสมกับสถานการณและมีความเปนไปได
ระยะปรับ เปนการนําเอาเกณฑในการแกไขปญหามาเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกวิธีการแกไขปญหา สมาชิกของกลุมเปนผูวิเคราะห ประเมินผล และเปนผูใหคะแนนในแตละ
ทางเลือก วิธีการแกปญหา คะแนนที่ไดจะถูกนํามาจัดเรียงตามจํานวนมากไปหานอย วิธีการที่มี
คะแนนมากที่สุด จะเปนวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ
ขั้นตอนที่ 6 การคนหาการยอมรับแผนการปฏิบัติ (acceptance finding)
เปนการสรางแผนการปฏิบัติการแกไขปญหา โดยการคนหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เอื้ออํานวยและอุปสรรคใน
วิธีการแกไขปญหาจากบุคคลที่เปนผูลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง การพิจารณาและการวิเคราะหวิธีการ
แกไขปญหาจากหลายมุมมองที่แตกตางกัน ชวยใหแผนการปฏิบัติเปนที่ยอมรับและสูความเปนจริง
ระยะสราง เปนการคนหาขอมูลสิ่งที่เอื้ออํานวยและอุปสรรคใน
วิธีการแกไขปญหาจากมุมมองบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณปญหาใหไดมากที่สุด โดยขอมูลที่ได
จากสิ่งที่เอื้ออํานวยในวิธีการแกไขปญหา เปนขอมูลสงเสริมใหวิธีการแกไขปญหา นําไปใชในการ
แกไขปรับปรุงวิธีการใหไดวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสม ซึ่งทําใหมีโอกาสเกิดการประสบความสําเร็จ
ในการแกไขปญหาไดเพิ่มขึ้น
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ระยะปรับ เปนการนําขอมูลสิ่งที่เอื้ออํานวยและอุปสรรคในวิธีการ
แกไขปญหามาจัดทําแผนการปฏิบัติ สมาชิกของกลุมเปนผูวิเคราะหและพิจารณาในการจัดทําแผน
จัดทําแผนตามระยะเวลา ไดแก แผนระยะสั้น แผนระยะกลางและแผนระยะยาว การวางแผนตาม
ระยะเวลาเปนการจัดลําดับความสําคัญของวิธีการแกไขปญหาและบอกถึงระดับความตองการที่นํา
วิธีการแกไขปญหาไปใชในการแกไขปญหาใหมากที่สุด กอนที่จะนําแผนการปฏิบัติไปปฏิบัติจริงมี
ตรวจสอบแผนการปฏิบัติอีกครั้ง โดยผูวิจัยเปนผูถามคําถามเชิงบวก สมาชิกของกลุมเปนผูตอบ แตถา
คําตอบออกมาวา แผนการปฏิบัตินาจะไมประสบความสําเร็จ กลุมนําแผนไปปรับปรุงแกไขจนกระทั่ง
พบวาแผนการปฏิบัติจะประสบความสําเร็จ
จึงนําแผนการปฏิบัตินั้นลงปฏิบัติจริงการนําการ
แกปญหาอยางสรางสรรคมาใช
Guilford (1964) ไดกลาวถึงบุคลิกภาพของคนที่มีความคิดสรางสรรควา จะตองมี
ความฉับไวที่รูปญหาและมองเห็นปญหา มีความวองไวและสามารถจะเปลี่ยนความคิดใหมๆไดงาย ซึง่
แสดงใหเห็นวาการแกปญหาเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของชีวิตที่ตองทําใหสําเร็จลุลวงจึงจะทําใหชีวิต
สามารถดําเนินไปไดอยางมีความสุข
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองเรียนรูวิธีการแกปญหาอยาง
สรางสรรค โดยปกติคนเราทั่วไปมักเลือกวิธีการที่จะเลี่ยงปญหามากกวาการเผชิญปญหา ซึ่งถาคนเรา
รูจักที่จะเรียนรูการแกปญหาอยางสรางสรรคก็จะมีชีวิตที่สนุกสนานราเริงและความสุขมากยิ่งขึ้น
1. การคิดแกปญหาอยางสรางสรรคนั้นประกอบไปดวยกระบวนการคิด
4 ขั้นตอน ขัน้ ตอนนี้จะมีความสําคัญมาก เพราะถาเรารูวาอะไรคือปญหาที่แทจริง ก็สามารถหา
หนทางในการแกไดตรงมากขึ้น อีกทั้งทําใหเกิดความมั่นใจมองเห็นปญหาไดทะลุปรุโปรง อันจะทําให
ไดคําตอบที่ชัดเจนและเปนการแกปญหาอยางสรางสรรคดวย
2. การเปดใจกวางเพื่อนําไปสูวิธีการแกไขปญหา นักคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรคจะทําการคัดเลือกความคิดเห็นและขอมูลตางๆไวเปนจํานวนมากกอนที่จะพิสูจนแยกแยะ
ใหไดความคิดเห็นที่ดีที่สุด ดังนั้นคนเราจึงตองแสวงหาและเปดประตูสูความคิดไมวาจะเปนจากการ
อาน การสังเกตและการทํางานรวมกัน
3. การพิสูจนแยกแยะใหไดความคิดเห็นที่ดีที่สุด การคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรคนั้นมักตองใชวิธีแกปญหาหรือคําตอบที่ดีกวาหรือมากกวาวิธีการแกปญหาหรือคําตอบที่
ไดมาครั้งแรกเพียงอยางเดียว เพราะความคิดเห็นและขอมูลที่สําคัญนั้นมีอยูอยางมากมาย จึงจําเปน
จะตองพยายามใหไดมาซึ่งความคิดเห็นที่ดีที่สุด โดยการแยกแยะและคัดเลือกขอมูลที่ดีที่สุด
4. การเปลี่ยนความคิดเห็นใหเปนการกระทํา จุดมุงหมายสําคัญของการ
แกปญหาก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปสูการปฏิบัติจริง คนสวนใหญมีความคิดสรางสรรคแต
ไมเคยนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการคิดสรางสรรคนั้นไมไดจบลงแคคิดในใจ การเปลี่ยนความคิด
ไปสูการปฏิบัตินั้นตองเอาชนะอุปสรรคหลายอยาง เชนความไมมั่นใจในตัวเอง ความขลาดกลัว และ
ตองมีความมุงมั่นเด็ดเดี่ยวในความเพียรไมวาจะใชเวลานานสักเทาใด ก็จะไมแปรเปลี่ยนความคิด
สรางสรรคที่ไดเพาะตัวเปนรูปรางและติดตามจนกระทั่งเกิดความสมบูรณในทางปฏิบัติ
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4.4 กระบวนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
Osborn (1953) ไดนําเสนอกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคไว 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การปฐมนิเทศ เปนกระบวนการชี้ใหเห็นถึงปญหา
ขั้นที่ 2 เตรียมการแกปญหา การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหปญหา คนหาปญหาที่เกี่ยวของใหชัดเจนขึ้น
ขั้นที่ 4 การตั้งสมมุติฐานการปญหา หาทางแกปญหาจากแนวคิด
ขั้นที่ 5 การรวมรวมเลือกแนวทาง เพื่อใหไดแนวทางที่ชัดขึ้น
ขั้นที่ 6 เลือกแนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสม โดยรวมกันวางแผนการ
แกปญหา
ขั้นที่ 7 การพิสูจนความจริงเพื่อตัดสินใจในผลการใชแนวทางการ
แกปญหา
Torrance (1988) กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การคนพบความจริง (Fact - Finding) ในขั้นนี้เริ่มตั้งแตเกิดความรูสึกกังวล
ใจมีความสับสนวุนวาย(Mess)เกิดขึ้นในจิตใจแตไมสามารถบอกไดวา เปนอะไรจากจุดนี้ก็พยายามตั้ง
สติ และพิจารณาดูวาความยุงยาก วุนวายสับสน หรือสิ่งสิง่ ที่ทําใหเกิดความกังวลใจคืออะไร
ขั้นที่ 2 การคนพบปญหา (Problem - Finding) ขั้นนี้เกิดตอจากขั้นที่1 เปนการระบุ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากความยุงยาก วุนวาย สับสนหรือสิ่งที่ทําใหเกิดความกังวลใจ
ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea - Finding) ขั้นนี้เกิดตอจากขั้นที่ 2 เมื่อรูวามีปญหา
เกิดขึ้น ก็จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนําไปใชทดสอบสมมติฐาน
ในขั้นตอไป
ขั้นที่ 4 การคนพบคําตอบ (Solution - Finding) ในขั้นนี้จะพบคําตอบจากการ
ทดสอบสมมติฐานในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 5 ยอมรับการคนพบ (Acceptance - Finding) ขั้นนี้จะเปนการยอมรับคําตอบ
ที่ไดจากการพิสูจนเรียบรอยแลววาจะแกปญหาใหสําเร็จไดอยางไร และตอจากจุดนี้การแกปญหา
หรือการคนพบยังไมจบตรงนี้ แตผลที่ไดจากการคนพบจะไปสูหนทางที่จะทําใหเกิดแนวคิด หรือสิ่ง
ใหมที่เรียกวา New Challenges
Osborn (1963) ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคมีดังนี้
1. ขั้นคนหาขอมูลเพื่อกําหนดปญหา
2. ขั้นคนหาแนวคิดเพื่อการวางแผน
3. ขั้นหาคําตอบ
4. ขั้นพิจารณาไตรตรอง
5. ขั้นนําไปใช
Parnes (1976) กลาวถึงกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคแบงออกเปน 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การคนหาความจริง (Fact Finding) ในขั้นนี้เมื่อเกิดปญหาทําใหเกิด
ความวิตกกังวล ตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณที่แสดงถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อทําใหทราบ
วาปญหานั้นคืออะไร มีปญหามากนอยเพียงใด
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ขั้นตอนที่ 2 การคนหาปญหา (Problem Finding) เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณที่แสดงถึงปญหาแลว ในขั้นนี้จะแสดงประเด็นปญหาหลายๆ ดาน และผูกเปนคําถาม เพื่อ
ทําใหมองเห็นความเปนไปไดหลายๆ ทาง ใหไดมากที่สุด แลวเลือกคําถามที่สําคัญที่จะนํามาแกไข
ขั้นตอนที่ 3 การคนหาวิธีแกปญหา(Idea Finding) ในขั้นนี้เปนการระดมความคิด
เพื่อหาวิธีการแกปญหาจากคําถามที่เลือกไวออกมาใหไดมากที่สุด
โดยยังไมมีการประเมินความ
เหมาะสมของวิธีการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 4 การหาคําตอบ (Solution Finding) คือการพิจารณาคัดเลือกวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดจากวิธีแกปญหาที่คิดไดในขั้นการคนหาวิธีแกปญหา โดยจะตองหาหลักเกณฑในการเลือก
เมื่อไดเกณฑที่เหมาะสมแลว นําเกณฑนั้นไปประเมินเพื่อคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 การคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ(Acceptance Finding) เปนการ
นําเอาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากขั้นที่ 4 มาพิสูจนใหเห็นวาสามารถนําไปใชไดจริง รวมทั้งการ
เผยแพรความคิดนั้นใหผูอื่นลองปฏิบัติเพื่อใหเปนที่ยอมรับ
สิทธิชัย ชมพูพาทย (2553) ไดสังเคราะหแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
นักวิชาการทั้งในและตางประเทศและไดสรุปเปนขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคซึ่งมีทั้งหมด
5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเขาถึงปญหาคือการทําความเขาใจทาความรูจักกับสถานการณที่
เปนปญหาโดยศึกษารายละเอียดของสถานการณอยางรอบดานเพื่อระบุปญหาที่จะตองแกไขสํารวจ
ขอมูลจากแหลงขอมูลกําหนดกรอบของปญหาประกอบดวย 1) เห็นความสําคัญคือระบุและอธิบาย
ความสําคัญของปญหาทั้งในความคิดของตนเองและผูอื่นรวมถึงมีความคิดที่เหมาะสมตอปญหา
2) การสํารวจขอมูลคือการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาเพื่อทาความเขาใจกับสถานการณอยาง
รอบดาน 3) การระบุปญหาคือการตัดสินวาปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นปญหาใดคือปญหาที่แทจริงที่
ตองนามาแกไขและมีความคิดที่เหมาะสมตอการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 การคิดวิธีการแกปญหาคือการใชความคิดสรางสรรคในการหาวิธี
แกปญหาใหมากที่สุดโดยไมมีการตัดสินวาความคิดที่ผิดหรือถูกยึดปริมาณของความคิดวาเปนสิ่งที่
สําคัญสาหรับการแกปญหารวมถึงการสรางวิธีการแกปญหาใหมจากวิธีการเดิมที่มี
ขั้นตอนที่ 3 การเลือกและเตรียมการคือการประเมินวิธีการแกปญหาดวยเกณฑที่
สรางขึ้นจนไดวิธีที่ดีที่สุดจากนั้นจึงพิจารณาสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ
แกปญหาและการวางแผนใหมโดยมีขั้นตอนไดแก 1) การเลือกวิธีการแกปญหาโดยการสรางเกณฑ
คัดเลื อกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดทาการประเมินวิธีการแกปญหาและเลื อกวิธีการแก ปญหา
2) การคาดการณผลกระทบเปนการระบุสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ
แกปญหาระบุทรัพยากรที่ใชในการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการแกปญหาคือการวางแผนการแกปญหาเปนการประกัน
ความเปนไปไดของวิธีการแกปญหาตรวจสอบติดตามปรับปรุงกิจกรรมตางๆที่ใชในการแกปญหาการ
วางแผนการแกปญหาโดยใชความสามารถและขอจํากัดของบุคคล บริบท เงื่อนไข ทรัพยากร และ
อุปสรรค ซึ่งมีขั้นตอนคือ 1) การประเมินทรัพยากรคือการระบุแนวทางและทรัพยากรที่ตองในการ
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การแกปญหา 2) การออกแบบกระบวนการเปนการวางขั้นตอนและกิจกรรมการแบงหนาที่ของ
สมาชิกในกลุมพรอมกับระบุขั้นตอนการทางานใหเกิดประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติคือการนาแผนที่วางไวไปปฏิบัติจริงการกากับและ
ติดตามการแกปญหาเปรียบเทียบกับผลลัพธหรือเปาหมายที่วางไวมีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
การแกปญหาเมื่อเปนไปตามที่วางแผนไวก็ใหการเสริมแรงตนเองในขั้นตอนนี้ประกอบดวย 1)การลง
มือปฏิบัติเปนการลงมือปฏิบัติตามแผนสังเกตและสะทอนและปรับปรุงกระบวนการแกปญหา 2) การ
เผชิญปญหาคือการจัดการกับความรูสึกของตนเองระหวางการแกปญหาประกอบดวยการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมของตนเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวการควบคุมตนและเสริมแรงตนเอง
จากการศึกษาการแกปญหาเชิงสรางสรรคจากนักการศึกษาพบวา ขั้นตอนที่สําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค มีดวยกัน 4 ขั้นตอน
ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การคนหาและเขาใจความตองการแกปญหา (Problem Finding) การทําความ
เขาใจรูจักกับสถานการณที่เปนปญหาอยางรอบดาน การระบุ อธิบาย วิเคราะหความสําคัญของ
ปญหา ความคิดเห็นของตนเองและคนอื่นและการตัดสินวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นปญหาใดคือปญหาที่
แทจริงขั้นตอนที่ 2 การคนหาแนวคิดในการแกปญหาเปนการใชความคิดสรางสรรคในการหาวิธี
แกปญหาใหมากที่สุดโดยไมมีการตัดสินวาความคิดที่ผิดหรือถูก โดยยึดกระบวนการคิดสรางสรรค
ไดแก การคิดแบบริเริ่ม การคิดแบบคลองแคลว การคิดแบบยืดหยุน และการคิดแบบละเอียดลออ
เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการแกปญหารวมถึงการสรางวิธีการแกปญหาใหมจากวิธีการเดิมที่มี ขั้นตอนที่
3 การคนหาทางเลือกในการแกปญหาการพิจารณาคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากวิธีแกปญหา
โดยจะตองหาหลักเกณฑในการเลือก การยอมรับแนวทางการแกปญหา เมื่อไดเกณฑที่เหมาะสมแลว นํา
เกณฑนั้นไปประเมินเพื่อคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดขั้นตอนที่ 4 การคนหาการยอมรับเปนการ
นําเอาวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรคที่เหมาะสมมาพิสูจนใหเห็นวาสามารถนําไปใชไดจริง รวมทั้ง
การเผยแพรความคิดนั้นใหผูอื่นลองปฏิบัติเพื่อใหเปนที่ยอมรับในแนวทางการแกปญหาที่แปลงใหมแล
หลากหลายวิธี
4.5 ความแตกตางระหวางการแกปญหากับการแกปญหาอยางสรางสรรค
เมื่อเปรียบเทียบระหวางการแกปญหากับการแกปญหาอยางสรางสรรคนั้นจะพบวา
กระบวนการทั้งสองอยางมีสวนที่เหมือนและแตกตางกัน สวนที่เหมือนกันคือการทําปญหาใหชัดเจน
การหาสาเหตุของปญหา การตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหา การคิดหาวิธีแกปญหา การลงมือปฏิบัติ
ตามวิธีการแกปญหา การสรุปผลการแกปญหา แตกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคมีสิ่งที่
เพิ่มเติมจากการแกปญหาปกติกลาวคือ
4.5.1 การแกปญหาอยางสรางสรรคเนนการคิดระดับสูง 3 อยางที่ทํางานรวมกันคือ
การแกปญหา การคิดสรางสรรค และการคิดวิจารณญาณ สวนการแกปญหาปกติอาจจะมีการคิด
ระดับสูงเพื่อใหไดคําตอบของปญหาอยูบาง แตไมปรากฏอยางชัดเจน
4.5.2 การแกปญหาอยางสรางสรรคเนนวัตถุประสงคดานพุทธิพิสัย (Cognitive
Domain) ตั้งแตขั้นตนๆคือความรูความจํา ไปจนถึงขั้นสูงสุดคือการประเมินคาของ Bloom (1956)
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะเปนคนที่สรางเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหา และนํามา
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ประเมินวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด สวนการแกปญหาปกตินั้นยังไมมีความเดนชัดในเรื่องของการสราง
เกณฑประเมินวิธีการแกปญหา
4.5.3 การแกปญหาอยางสรางสรรคในการวิจัยนี้เนนการมีความคิดที่เหมาะสมตอ
ปญหากลาวคือ มีความคิดวาปญหาเปนเรื่องปกติ สามารถแกไขได และตองใชความพยายามและ
ระยะเวลาในการแกไข ซึ่งเปนกระบวนการลดความวิตกกังวลในการแกปญหา สรางความมั่นใจและ
ความพยายามในการแกปญหา ซึ่งถาไมมีความคิดที่เหมาะสมในการแกปญหา ก็จะไมสามารถ
แกปญหาไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเปน แตการแกปญหาปกติ ไมไดกลาวถึงกระบวนการเหลานี้
4.5.4 การแกปญหาอยางสรางสรรคจะกลาวถึงการทําความเขาใจกับองคประกอบ
ของการแกปญหา ซึ่งในการแกปญหาผูแกปญหาวางเปาหมายหรือทาความเขาใจใน 2 ลักษณะคือ
1)เนนการจัดการที่ตัวปญหา คือเนนการแกไขตัวปญหาใหประสบผลสําเร็จ และ 2) การจัดการกับ
อารมณที่มีตอปญหาและการแกปญหานั้น โดยกระบวนการแกไขจะเนนอารมณของผูแกปญหาที่มีตอ
สถานการณที่เปนปญหานั้น ทาใหสามารถแกปญหาไดอยางไมเครียด ทาใหเกิดประสิทธิภาพในการ
แกปญหา สวนการแกปญหาตามปกตินั้นขั้นตอนการทาความเขาใจกับองคประกอบของการแกปญหา
จะไมชัดเจน
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem Solving)
4.6.1 งานวิจัยในประเทศ
นฤมล จันทรสุขวงค (2551) การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่
ประยุกตใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทักษะการทํางานกลุม
และคุณภาพผลงาน งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. สรางและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่
ประยุกตใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค 2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ทักษะการทํางาน
และคุณภาพผลงาน ระหวางนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานที่ประยุกตใชกระบวนการแกปญหาเชิง
สรางสรรคและนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานแบบปกติ การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ใชการทดลอง
แบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental)กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา
2551 ภาคเรียนที่ 2 แบงเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ(Pretest – Posttest control
group design) เครื่องมือวิจัยคือ แบบวัดความคิดสรางสรรคทอแรนซ แบบประเมินทักษะการ
ทํางานกลุม แบบประเมินคุณภาพผลงาน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน การทดสอบคาที (t-test
dependent) การทดสอบไค-สแควร และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร(MANOVA)
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. แผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกตใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่
ออกแบบขึ้นประกอบดวย 16 แผนยอย มีลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 1. การทําความ
เขาใจปญหาแลวคัดเลือกปญหามาเปนฐานในการคิดแกปญหา 2. การกอกําเนิดความคิดนักเรียนจะ
ไดคิดสรางผลงานอยางหลากหลาย แลวคัดเลือกเปนผลงานของกลุมเพียง 1 อยาง 3. การเก็บรวบ
รวมขอมูล 4. การวางแผนปฏิบัติการโดยเขียนเปนเคาโครงของโครงงาน 5. การลงมือทําโครงงานโดย
ใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคมาหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทําผลงาน 6. ประเมิน
งานและชิ้นงาน 7. การเขียนรายงาน 8. การนําเสนอโครงงาน
ซึ่งจะเปดโอกาสใหนักเรียน
ออกแบบการนําเสนออยางหลากหลาย สรางสรรคและนาสนใจ 2. นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน
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ที่ประยุกตใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคทักษะการทํางานกลุมและคุณภาพผลงานสูงกวา
กลุมที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สิทธิชัย ชมพูพาทย (2554) การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
แกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียนในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. พัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียนโดยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ
เชิงวิพากษและ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรคของครู
ในโรงเรียสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ และวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ ไดแก 1. การปฏิบัติการเชิงวิพากษที่ประกอบไปดวยการ
สรางทฤษฏีเชิงวิพากษ การสรางความรูท่ชี ัดเจนรวมกัน และการจัดรวบรวมการปฏิบัติ 2. การ
ปฏิบัติและการสังเกต มีผูเขารวมวิจัยเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ครู 3 คน และ
นักเรียน 23 คน เครื่องมือที่ใช ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบวัดการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค แบบวัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค และแบบวัดเจต
คติตอการแกปญหาอยางสรางสรรค การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
และขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏในภาษาและวาทกรรม
กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธและสังคม ผลการวิจัยพบวาหลังจากเขารวมการวิจัยเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค ครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอย างสรางสรรคดานภาษาและวาทกรรมกิจกรรมและการปฏิบั ติ
ความสัมพันธและสังคมดีขึ้น ครูและนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคเพิ่มขึ้นในแตละวงรอบของการวิจัย หลังยุติการวิจัยแลวครูยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อแกปญหาอยางสรางสรรคและนักเรียนยังใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ไดรับการพัฒนามี 5
ขั้นตอนไดแก ขั้นรับรูปญหา ขั้นระดมความคิด ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุป และกรอง
ความคิดในแตละขั้นมีกลวิธีที่ใชในการจัดกิจกรรมไดแก การเราความสนใจ
การวางเปา
หมาย เนนความคิดระดับสูง เนนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู กํากับติดตาม ใชแหลงขอมูลที่
หลากหลาย สอนแบบตั้งคําถาม การใหขอมูลยอนกลับ และการบันทึก
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคพบวารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาเชิงสรางสรรคประกอบแผนการ
จัดการเรียนรูหลักและแผนการจัดการเรียนรูยอย เพื่อใหผูสอนและผูเรียนสามารถดําเนินการเรียนได
อยางเหมาะสมและผูเรียนที่เรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค สามารถทํางานกลุมและคุณภาพของผลงานสูงขึ้น
4.6.2 งานวิจัยตางประเทศ
Parnes(1976)ไดดําเนินการศึกษาวิธีการระดมสมองเพื่อแกปญหาอยาง
สรางสรรค โดยใชวธิ ีศึกษาทดลองเปรียบเทียบ ระหวางกลุมทดลองที่ 1 ใชวิธีการระดมสมองที่ให
ผูเรียนทุกคนพูดเทาที่คิดออกมาโดยไมจําเปนจะตองเปนวิธีแกปญหาที่ดีและสัมพันธกับเรื่อง ใหพูด
เทาที่มีความคิดแวบเขามาในสมอง กับกลุมทดลองที่ 2 ใชวิธีการระดมสมองที่ใหผูเรียนเสนอวิธีคิด
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แกปญหาเฉพาะความคิดที่ดีและมีความสัมพันธกับเรื่องผลของการศึกษาแสดงใหเห็นวา ในระยะเวลาที่
เทากันกลุมทดลองที่ 1 มีแนวทางในการคิดแกปญหามากและไดผลกวากลุมทดลองที่ 2 ที่ตองใชเฉพาะ
ความคิดที่ดีและสัมพันธกับเรื่องเทานั้น การทดลองแสดงใหเห็นวาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคมี
ความสัมพันธกับปริมาณของการคิด ซึ่งถาตองการคิดในการแกปญหาอยางสรางสรรค ก็ตองพยายาม
ใหเกิดปริมาณของการคิดหลายแนวทางแลวเอาแนวคิดเหลานั้นไปทดลองปฏิบัติ
De Bono (1992) ไดทดลองโดยใหนักธุรกิจ จํานวน 44 คน ใชความคิด
สรางสรรคในการประดิษฐอุปกรณเพื่อใชในการแกปญหาที่เปนรูปธรรมตามขอกําหนด โดยมีขั้นตอน
ที่ใชในการศึกษามี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ใหกลุมตัวอยางคิดหาแนวคิดที่จะใชแกปญหาดวยตนเอง
โดยไมไดใชเทคนิคการคิดแนวขางเปนเวลา 5 นาที แลวรวบรวมแนวคิดที่ไดไว สวนขั้นตอนที่ 2 ให
ใชเทคนิคการคิดแนวขางโดยวิธีการสุมคําเพื่อเราความคิด โดยใหสมาชิกคนหนึ่งสุมคําจากพจนานุกรม
แลวเขียนบนกระดาน แลวใหทุกคนคิดเพื่อสรางแนวคิด 5 นาที หลังจากนั้นผูทดลองนําแนวคิดที่ได
จากการคิดทั้ง 2 แบบ คือ คิดเอง กับ คิดแนวขาง มาเขียนคละกันบนกระดาน แลวใหสมาชิกเลือกโดย
การลงคะแนนเสียงวาแนวคิดใดเหมาะสมที่จะนํามาใชในการแกปญหาซึ่งผลของการ
ศึกษาพบวา แนวคิดที่ไดรับการเลือกใหนํามาใชแกปญหาคือ แนวคิดที่ไดจากเทคนิคการคิดแนวขาง
Rice (1998) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคแรงจูงใจและพฤติกรรมตอตานที่
มีผลตอการรับรูของเด็กวัยรุน โดยเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรค ของกลุมตัวอยางที่ 1 ซึง่
เปนนักเรียนที่มีแรงจูงใจทางวิชาการต่ําและมีพฤติกรรมตอตาน กับกลุมตัวอยางที่ 2 ซึ่งเปนนักเรียนที่
มีแรงจูงใจสูงมีสติปญญาในการแกปญหาและฉลาด การวิเคราะหขอมูลใชขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การวัดความคิดสรางสรรค และการทดลองภาคสนาม ซึ่ง
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ 1 ซึ่งเปนนักเรียนที่มีแรงจูงใจต่ําสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค
ไดเชนเดียวกับ กลุมตัวอยางที่ 2 ซึ่งเปนนักเรียนที่มีแรงจูงใจสูงมีสติปญญาในการแกปญหาและฉลาด
และพบวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจต่ํา และมีพฤติกรรมตอตานมีความสามารถดานความคิดสรางสรรคสูง
กวาคาเฉลี่ย และมีลักษณะเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค มีความเปนตัวของตัวเองสูง
Simpson (2000) ไดศึกษาความสั มพันธของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ความคิดสรางสรรค ความฉลาด แรงจูงใจ และเพศ ของเด็กปญญาเลิศ โดยกลุมตัวอยางที่ใชเปน
นักเรียนปญญาเลิศเกรด 5 การวิเคราะหขอมูลใชคาสหสัมพันธของเพียรสัน ผลจากการศึกษาพบวา
ความฉลาดและแรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศไมเปนปจจัยสําคัญที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพบวาความคิดสรางสรรคไมเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปญญาเลิศ
จากการศึกษาพบวาการแกปญหาเชิงสรางสรรคมีความสัมพันธกับปริมาณความคิด
และการคิ ด แบบแนวข า ง ในการแก ป ญ หาเชิ ง สร า งสรรค จ ะได รั บ การยอมรั บ และสามารถนํ า
กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคมาใชไดกับผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน
และผลการแกปญหาเชิงสรา งสรรคของนักเรียนที่มีแรงจูงใจต่ําจะมีคาเฉลี่ยในการแกปญหาเชิง
สรา งสรรคส ูง มีล ัก ษณะเปน ผู ที ่ม ี ค วามคิด สรา งสรรค ส ามารถนํ า กระบวนการแกป ญ หาเชิง
สรางสรรคมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดทั้งเพศหญิงและเพศชายโดยความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคไมมีความสัมพันธกับความเปนเลิศของผูเรียน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครู โดยเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยไดดําเนินการโดยแบง
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2. ขัน้ สรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3. ขัน้ ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
4. ขั้นการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
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ขั้นตอนการดําเนินการ

วิธีการดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหลักการ แนวคิด

1) ศึกษาองคประกอบ ขั้นตอน
ดานการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบ
แกปญหารวมกัน ดานการคิด
สรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนค
ติกสและดานการแกปญ
 หาเชิง
สรางสรรค

1) องคประกอบ ขั้นตอน รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ

ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนค
ติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู

1) การจัดสนทนากลุม
2) ประเมินรางรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานฯ
3) สรางหองเรียนออนไลนของการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
4) ศึกษาประสิทธิภาพหองเรียน
ออนไลนแบบผสมผสานฯ
5) พัฒนาแผนการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานฯ
6) ศึกษาคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ

1) ขอมูลเชิงคุณภาพ ความคิดเห็น
ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอรางรูปแบบฯ

ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู

1) ประเมินความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคและ
ความคิดสรางสรรคกอนเรียน
2) จัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบระยะเวลา 10 สัปดาห
3) ประเมินผลกระบวนแกปญหา
เชิงสรางสรรคในแตละสัปดาห
4) ประเมินความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคและ
ความคิดสรางสรรคหลังเรียน
5) ประเมินความพึงพอใจตอการใช
รูปแบบการเรียนการสอน

1) ผลการประเมินความสามารถใน
การแกปญ
 หาเชิงสรางสรรค
2) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มี
ตอรูปแบบฯ

ขั้นตอนที่ 4 รับรองรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนค
ติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู

1) นํารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานฯไปใหผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินรับรอง รูปแบบฯ นําขอมูล
และขอเสนอแนะที่ไดปรับปรุงแกไข

1) ผลการประเมินรับรองรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานฯ

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกส เพือ่ สงเสริมความสามารถ
ในการแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู

2) ผลการประเมินรูปแบบของ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอรางรูปแบบฯ
3) ผลการประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานฯ
4) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
หองเรียนออนไลนของการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานฯ

แผนภูมิที่ 2 แผนการดําเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
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1. ขั้นศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
การศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบ ขั้นตอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
1.1 วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่นํามาใชในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกผูเชี่ยวชาญ, ผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดานการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนค
ติกสและดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค โดยมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป
กลุมตัวอยางไดแกผูเชี่ยวชาญ ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานการเรียนรู
แบบแกปญหารวมกัน ดานการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกสและดานการแกปญหาเชิง
สรางสรรคโดยการเลือกจากกลุมประชากรดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จํานวน 9 ทาน
1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.3.1 องคประกอบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรค
1.3.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกันดานการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกส
และดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค
1.4 วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย
1.4.1 ผลการศึกษา หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ สภาพ ปญหาและความ
ตองการ องคประกอบ ขั้นตอน ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหา
รวมกัน ดานการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกสและดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค ดังนี้
1. การศึกษาหลักการ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจยั ไดศึกษาหลักการ
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนดังนี้
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1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต Piaget
(1896-1980)
1.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองตามแนว
คอนสตรัคติวิสท(Constructivist Theory)
1.3 ศึกษาวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคและสงเสริมกระบวนการคิดสรางสรรค
1.4 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปผล เพื่อนํามาเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฯ ตอไป
2. ศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ
2.1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ดานขอมูลเชิงคุณภาพ และ
ขอมูลเชิงปริมาณไดแก เพศ อายุ คณะที่ศึกษา รายได สถานที่เขาถึงอินเทอรเน็ต ความเร็วในการใช
อินเทอรเน็ต วัตถุประสงคการใชอินเทอรเน็ต ความถี่ในการใชตอสัปดาห ชวงเวลาในการใชงาน
อินเทอรเน็ต อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต ความสามารถในการเปดไฟลงาน ประสบการณการ
เรียนรูผานการจัดการเรียนแบบผสมผสาน
2.2 ศึกษาปญหาในการจัดการเรียนการสอน ดานผูสอน ดานหลักสูตรการ
เรียนการสอน และดานการประเมินผลการเรียนการสอน
2.3 ศึกษาความตองการในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.4 เก็บรวบรวมขอมูล สรุป และ อภิปรายผล เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ ตอไป
3. การศึกษาประเภทเนื้อหาวิชาการนําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมกระบวนการแกปญหา
เชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาดานสมรรถนะครูทั้งดานสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจําสายงาน มาเปนแกนหลักในการเลือกประเภทของเนื้อหาวิชาที่นํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมครู ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ศึกษา
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการของการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบฯ ดังนี้
3.1 ประเภทเนื้อหาวิชาเนื้อหาวิชาที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบไดแกเนื้อหาวิชาที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดสรางสรรค
กระบวนการทํางานรวมกันเปนทีม และกระบวนการการแกปญหาอยางสรางสรรค
3.2 ชวงอายุที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสง
เสริมกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของไดแกผูเรียนที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป หรืออยูในขั้น
ปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) Piaget (1896-1980) เนื่องจากเปนชวง
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วัยที่มีความคิดแบบผูใหญหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยูสามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร
ตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี และเห็นวาความเปนจริงที่เห็นดวยการรับรูที่สําคัญเทากับความคิดกับสิ่งที่
อาจจะเปนไปได เด็กวัยนี้มีความคิดนอกเหนือไปกวาสิ่งปจจุบัน สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่ง
ทุกอยางและมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีตัวตนหรือสิ่งที่เปนนามธรรม และมีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกระบวนการแกปญหาเชิง
สรางสรรคและกระบวนการคิดสรางสรรคโดยผูวิจัยไดศึกษากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ กลยุทธการสอน และ เทคนิคที่ใชในกระบวนการสงเสริมการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคและการคิดสรางสรรค
ผูวจิ ัยพบวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
สวนมากใชกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา เครื่องมือที่ใชในการจัดการศึกษาพบวามีอัตราสวนระหวาง
ออนไลนและหองเรียนปกติใกลเคียงกัน กลยุทธที่ใชสงเสริมกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคและ
การคิดสรางสรรคไดแก การใชปญหาเปนฐานในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการแกปญหา
และใชกระบวนการกลุมในขับเคลื่อนใหผูเรียนในชั้นเรียนทํางานรวมกัน โดยในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคจะนําเอากระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค Osborn (1963) มาใชไดแก 1.การคนหา
ปญหา(Problem Finding) 2.การคนหาแนวคิดในการแกปญหา(Idea Finding) 3.การคนพบ
แนวทางในการแกปญหา(Solution Finding) และ 4.การยอมรับแนวทางการแกปญหา
(Acceptance
Finding)
และเทคนิคการสงเสริมการคิดสรางสรรคไดแกเทคนิคซินเนคติกส
(Synectics Technique) ใชการเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปมัย 4 แบบไดแก อุปมาอุปมัยอิงตนเอง
(Personal Analogy) อุปมาอุปมัยอิงทางตรง(Direct Analogy) อุปมาอุปมัยอิงนามบัญญัติ
(Symbolic Analogy) และอุปมาอุปมัยอิงการเพอฝน(Fantasy Analogy) Gordon (1972)
4. ผลการศึกษา องคประกอบ ขั้นตอน ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดาน
การเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดานการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกสและดานการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค
4.1 ศึกษาโครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอนแบบผสมผสานกันระหวาง
กิจกรรมออนไลนและกิจกรรมแบบออฟไลนของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในดานวัตถุประสงค
หลักสูตร วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งการประเมินผล เพื่อนํามาเปนแนวทางและพื้นฐานใน
การสรางรูปแบบการเรียนที่ใหสอดคลองเหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ศึกษาขอมูลทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับ
4.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
องคประกอบ และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนรู
4.2.2 กลยุทธการจัดการเรียนรูแบบรวมกัน ดานความหมาย
องคประกอบ เทคนิคการเรียนรูรวมกันรูปแบบการเรียนรูรวมกันผานเครือขายเพื่อพิจารณากําหนด
เปนองคประกอบของกิจกรรมการเรียนรู
4.2.3 การเรียนการสอนแบบซินเนคติกส ดานความหมาย วิธีการ
และเทคนิคที่นํามาใชในการเรียนการสอน ที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู
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4.2.4 การแกปญหาเชิงสรางสรรคดานความหมาย รูปแบบ วิธีวัด
วิธีการแกปญหาเชิงสรางสรรคเพื่อพิจารณาเปนแนวทางในการกําหนดเปนองคประกอบของกิจกรรม
การเรียนรู
4.2.5 การจัดการเรียนการสอนโดยใชการแกปญหารวมกัน ดาน
ความเปนมา, ความหมาย, ลักษณะสําคัญ, แนวทางการจัดการเรียนรู, ขั้นตอน และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
4.3 การวิเคราะหแนวคิด,ทฤษฎี,งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน, การเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน, เทคนิคการคิดแบบซินเนคติกสและ
กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
4.4 ศึกษาการสังเคราะห องคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนค
ติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1.4.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกันดานการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกส
และดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค
1. นําผลการศึกษา องคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ มาเรียบเรียงเปนขอคําถามในการสัมภาษณ
2. นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคา
ความเที่ยงตรงเพื่อหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานฯโดยผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสานดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน
ดานการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกสและดานการแกปญหาเชิงสรางสรรคจํานวน 3 ทาน
3. นําผลการประเมิน มาวิเคราะห ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ
1.5 วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1.5.1 นําผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับองคประกอบ และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน มาทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบมี
โครงสราง โดยสัมภาษณดานความถูกตองเหมาะสมขององคประกอบ ขั้นตอน และความสอดคลอง
ของกิจกรรมการเรียนการสอนดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหา
รวมกัน ดานการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกส และดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค
จํานวน 9 ทาน
1.5.2 เก็บรวบรวมผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ดานการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดานการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกส
และดานการแกปญหาเชิงสรางสรรคนํามาปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานฯตามขอเสนอแนะ
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1.6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.6.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพและดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอ
คําถาม ดังนี้
สูตรการหาคา IOC (Index Of Congruence)
IOC = ∑R
N
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ
การกําหนดคะแนนของผูเชี่ยวชาญเปน +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับรูปแบบการเรียนฯ
0
หมายถึง ไมแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับรูปแบบการเรียนฯ
-1
หมายถึง แนใจวาคําถามไมมีความสอดคลองกับรูปแบบการเรียนฯ
คาดัชนีความสอดคล องที่ยอมรับไดตองมีคาไมนอยกวา 0.50 ขึ้นไป ถาคาดัช นี ความ
สอดคลองของขอคําถามที่คํานวณไดมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 ขอคําถามนั้นถือวาขอคําถามนั้นมี
ความเที่ยงตรง(Validity) สามารถนําไปใชไดมีความเหมาะสมกับการนําไปใชในการสนทนากลุม หาก
คาดัชนีความสอดคล องของขอคําถามที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.50 ขอคําถามนั้ นไมมีความ
เหมาะสมกับการนําไปใชในการสนทนากลุมจะถูกตัดออกหรือนํามาปรับปรุงแกไขใหม
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2. ขั้นสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.1 วัตถุประสงคการวิจัย
2.1.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรางรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.1.2 เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู
2.1.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของหองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแกผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนแกปญหารวมกัน เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนค
ติกส โดยมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสังกัดของภาครัฐ คณะ
ครุศาสตรหรือคณะศึกษาศาสตร
2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การการเรียนแกปญหารวมกัน เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบซินเนคติกส โดยการเลือกจากกลุมประชากรดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํานวน 11 ทาน
2.2.3 นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสังกัดของภาครัฐ คณะครุศาสตรหรือคณะ
ศึกษาศาสตร ที่มีสภาพแวดลอมและบริบทใกลเคียงกับกลุมทดลองโดยใชวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) จํานวน 30 คน
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
2.3.1 รางรูปแบบ ขั้นตอนและกระบวนการการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.3.2 ประเด็นคําถามเพื่อใชในการสนทนากลุม(Focus Group
Discussion)
2.3.3 แบบประเมินความเหมาะสมของรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
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2.3.4 หองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู
2.3.5 แผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.4 วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
2.4.1 รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครู การสรางรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซิ
นเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูจากการศึกษามี
วิธีการดังนี้
1. กําหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครูโดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
มากําหนดเปนกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2. สรางรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครูตามกรอบแนวคิดโดยมีรายละเอียด องคประกอบ เงื่อนไข ขั้นตอน และ ขั้นตอนยอย
ของรูปแบบการเรียน
3. นํารางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครูไปใหผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสานดานการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
ดานการสอนแบบซินเนคติกสและดานการจัดการเรียนรูรวมกันจํานวน 7 ทาน พิจารณาในดานการ
สื่อความหมายความครอบคลุมเนื้อหาและความเหมาะสมในการนําไปใชตลอดจนใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครูโดยใชวิธีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4. นํารางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา

99
ครูที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิทําการประเมินโดยเปนการสนทนากลุม (Focus
Group Discussion) จํานวน 11 ทาน
5. นํารางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครูที่ไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขและนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจากการจัดสนทนา
กลุม จํานวน 11 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณตามคําแนะนํา
2.4.2 ประเด็นคําถามเพื่อใชในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
1. นําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ที่ศึกษามากําหนดกรอบประเด็นคําถาม
2. รางประเด็นคําถาม นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม และปรับปรุงแกไข
3. นํารางประเด็นคําถาม เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงโดยหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคของการราง
รูปแบบฯ(Index of Congruence ; IOC) ที่ระดับ 0.5 ขึ้นไป
4. ไดประเด็นคําถามเพื่อใชในการสนทนากลุม(Focus Group
Discussion)
2.4.3 แบบประเมินความเหมาะสมของรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1. นําผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู ดานองคประกอบและขั้นตอน การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบมา
รางเปนขอคําถามความเหมาะสมของ องคประกอบ ขั้นตอน โดยมีการประมาณคาความเหมาะสม 5
ระดับ (Likert Scale)
2. นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯที่สรางขึ้นมาหาคุณภาพ
จากผูเชี่ยวชาญที่มีความชํานาญดานการพัฒนารูปแบบฯ ประเมินดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
กับวัตถุประสงคของการพัฒนารูปแบบฯ(Index of item objective congruence : IOC)
จํานวน 3 ทาน
3. รวบรวม วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ
4. นําผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ฯจากผูเชี่ยวชาญ มาแกไขปรับปรุง
2.4.4 หองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
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ผูวิจัยทําการพัฒนาหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครูโดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้(Borg and Gall,1979, 222-223)
1. ผูวิจัยศึกษาวิเคราะห องคประกอบ ขั้นตอน เนื้อหาวิชา ลักษณะผูเรียน
วัตถุประสงคการเรียนรูหลักสูตร สภาพแวดลอมการจัดการเรียนรูรวมถึงโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา
เว็บไซตดวยระบบบริหารจัดการเรียนรู(LMS) ระบบบริหารจัดการเนื้อหา(CMS) และกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
2. ขั้นการออกแบบหองเรียนออนไลนกิจกรรมและแหลงเรียนรูนําผลการศึกษา
วิเคราะห มาจัดทําเปนโครงสรางของเว็บไซต โดยแบงออกเปน
2.1 การออกแบบเว็บไซต (หองเรียนออนไลน)
2.1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏีการออกแบบและพัฒนาหองเรียนออนไลน
ดวยระบบบริหารจัดการการเรียนรูและระบบบริหารจัดการเนื้อหา
2.1.2 ออกแบบโครงสรางของหองเรียนออนไลนดวยระบบบริหารจัดการ
การเรียนรูและระบบบริหารจัดการเนื้อหา
2.1.3 การออกแบบรูปแบบของหองเรียนออนไลน เพื่อความสวยงามและ
กระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการใชเว็บไซต
2.1.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูบนหองเรียนออนไลนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
2.1.5 ออกแบบกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูบนหองเรียนออนไลน
2.2. ดานกิจกรรมการเรียนรู
2.2.1 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานฯ
2.2.2 กําหนดกิจกรรมการเรียนรู
2.2.3 กําหนดเกณฑการประเมินกิจกรรมแตละหนวยการเรียน
2.3 สวนสนับสนุนการเรียนรู
2.3.1 ออกแบบระบบฐานขอมูลใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ และ รายงาน
ผลการเรียนดวยตนเอง
2.3.2 ออกแบบโมดูลใชในการสื่อสารระหวางการเรียนรูของผูเรียน
2.3.4 ระบบการรายงานผลการเรียน
1. ออกแบบหนวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูรายบุคคล
2. ออกแบบหนวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูรายกลุม
2.3..5 แหลงการเรียนรู
1. เลือกเนื้อหาที่นํามาจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาประเด็นปญหา
3. นําเสนอสิ่งที่ออกแบบและพัฒนา
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2.3.6 นําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
3. ขั้นพัฒนาหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู
ผูวิจัยไดศึกษาพัฒนาหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ และ
คุณภาพของหองเรียนออนไลน ดังนี้
3.1 พัฒนาหองเรียนออนไลนโดยดําเนินการพัฒนาหองเรียนตามหลักการ
ออกแบบในขั้นการออกแบบหองเรียนออนไลน ดานหองเรียนออนไลน กิจกรรมการเรียนรู สวน
สนับสนุนการเรียนรู ระบบการรายงานผลการเรียนรู และแหลงเรียนรู
3.2 นําหองเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกตอง นํามาปรับปรุงแกไข
3.3 นําหองเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ
เครื่องมือ กอนนําไปทดลองใชงาน
3.4 เก็บรวบรวมผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ นําผลมาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา
3.5 พัฒนาคูมือแนวปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ประกอบดวย หลักการ จุดประสงค ผังระบบงานของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และคําอธิบาย
รายละเอียดของวิธีการจัดการเรียนการสอน
4. ขั้นการนําหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครูไปทดลองใชงาน โดยผูวิจัยไดนําหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานฯ มาทดลองหาประสิทธิภาพของหองเรียนออนไลนกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดย
มีลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 นําหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครูไปใชกับกลุมทดลองจํานวน 3 คน
4.2 ประเมินผลการใชงานหองเรียนออนไลนปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
4.3 ผูเรียนประเมินความพึงพอใจตอการใชหองเรียนออนไลนของการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
4.4 นําหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครูไปใชกับกลุมทดลองจํานวน 15 คน ใชหองเรียนออนไลน 1 สัปดาห
4.5 ประเมินผลการใชงานหองเรียนออนไลน ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
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5. ขั้นประเมินผลการใชหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
5.1 ประเมินผลการใชงานหองเรียนออนไลนปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
5.2 ประเมินคุณภาพหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
5.3 ประเมินความพึงพอใจการใชหองเรียนออนไลนของการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.4.5 แผนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1. ผูวจิ ัยไดศึกษาเนื้อหา หลักสูตร รายวิชา รวมกับ องคประกอบ ขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนฯ เพื่อนํามาจัดทําแผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานฯ ดังนี้
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ตารางที่ 12 แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
สัปดาห
1.

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
ปฐมนิเทศ แนะนํา
ลักษณะรายวิชา
-สรางขอตกลงรวมกัน
การทํากิจกรรมการ
เรียน เวลาเรียน
คะแนน งานที่
มอบหมาย งานเดีย่ ว
งานกลุม เกณฑการ
วัดผล
-บรรยายวิธีการเรียนรู
รวมกัน, ขั้นตอนการ
แกปญหารวมกัน, การ
คิดสรางสรรคดวย
เทคนิคซิเนคติกส

หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)
กิจกรรม

การประเมินผล

1.ผูสอนแนะนําวิธีการเรียน
การสอนแบบผสมผสานฯ
2.ผูสอนกําหนดขอตกลง
รวมกับผูเ รียน ดานเนื้อหา,
กิจกรรมภาระงานและการ
ประเมินผลการเรียน
3. ผูสอนวัดความสามารถใน
การแกปญหาเชิงสรางสรรค,
แบบทดสอบ, แบบวัด
ความคิดสรางสรรคกอนเรียน
4. ใหผูเรียนจัดกลุม สมาชิก
กลุมละ 3-5 คน

1. แบบวัด
ความสามารถใน
การแกปญหาเชิง
สรางสรรคกอน
เรียน
2. แบบวัด
ความคิด
สรางสรรคกอน
เรียน

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ

หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
กิจกรรม

การประเมินผล

7. ผูเรียนสมัครเขาเปน
สมาชิกในรายวิชาฯ
8. ผูเรียนศึกษาคํา
ชี้แจง แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
เครื่องมือสื่อสารกลุม
ใหญและกลุม
9. ผูเรียนฝกใช
กิจกรรมการเรียนรูและ
การทํางานรวมกันกลุม
ใหญและกลุมยอย
10. ผูสอนจัดผูเ รียน
เขากลุมออนไลน
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ตารางที่ 12 แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู(ตอ)
สัปดาห
1.

ขั้นตอนการจัดการ
หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)
เรียนการสอนตาม
กิจกรรม
การประเมินผล
รูปแบบฯ
-วัดความสามารถใน 5. จัดอบรมการใชบทเรียน
การแกปญหาเชิง
ออนไลน,เทคนิคการคิด
สรางสรรคกอนเรียน สรางสรรคแบบซินเนค
ติกสและขั้นตอน
กระบวนการแกปญ
 หา
อยางสรางสรรค, การเขียน
โครงงาน
6. แจกเอกสารการอบรม
และคูมือการเรียนรูต าม
รูปแบบ

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ

หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
กิจกรรม

การประเมินผล
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ตารางที่ 12 แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู(ตอ)
สัปดาห
2

หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)

105

ขั้นตอนการ
หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
จัดการเรียน
กิจกรรม
การประเมินผล การสอนตาม
กิจกรรม
การประเมินผล
รูปแบบ
แนวคิดพื้นฐานและหลักการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (ประเด็นปญหาที่ 1)
1.ขั้นเตรียมผูเรียน 1.1 ผูส อนนําเขาสูบทเรียน
3. ขั้นคนหา 3.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
- แบบประเมินตาม
1.2 ผูส อนบอกวัตถุประสงคการเรียนรู
แนวความคิด 3.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
สภาพจริงผาน
1.3 ผูสอนนําเสนอแนวคิดพื้นฐาน
3.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
กระดานสนทนา ทั้ง
4 แบบ
และหลักการของนวัตกรรมฯ
3.4 การอุปมาอุปมัยเพอฝน
4. คนพบ
1.4 ผูสอนนําเสนอประเด็น
4.1 ผูเรียนในกลุม ชวยกันเขียนแผนที่ - แบบประเมินตาม
ปญหาที่ 1
แนวทางการ ความคิด(Mind Mapping)
สภาพจริงโดย
2. ขั้นคนหาปญหา 2.1 ใหผูเรียนรวมกันอธิบายและระบุ - ประเมินผล
4.2 ผูเรียนในกลุม ชวยกันสรางชิ้นงาน ประเมินจากงาน
แกปญหา
ตามสภาพจริง
ความสําคัญของปญหาผานกิจกรรม
4.3 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน คอยให
กลุมจากแผนผัง
โดยสังเกตจาก
กลุม
ความคิด
ปรึกษา แนะนําผานเว็บไซต
2.2 ใหผูเรียนสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ การรวมอธิบาย
4.4 ผูเรียนในกลุม ชวยกันปรับปรุง
ของผูเรียนการ
ชิ้นงาน
ปญหาเพื่อทําความเขาใจนําเสนอ
2.3 ผูเรียนระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้น
5.1. ประเมินผลของชิ้นงานโดยกลุม
แสดงความ
5. คนการ
- แบบประเมินตาม
ยอมรับการ เพื่อน อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมดวาปญหาใดคือปญหาที่แทจริง คิดเห็นดวย
สภาพจริงโดยสังเกต
วิธีการระดม
แกปญหา
ที่ตองนํามาแกไขโดยการโหวต
จากการรวมแสดง
สมอง
ความคิดเห็น
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
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ตารางที่ 12 แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู(ตอ)
สัปดาห
3

หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)
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ขั้นตอนการ
หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
จัดการเรียน
กิจกรรม
การประเมินผล การสอนตาม
กิจกรรม
การประเมินผล
รูปแบบ
ความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชนในปจจุบัน (ประเด็นปญหาที่ 2)
1.ขั้นเตรียมผูเรียน 1.1 ผูส อนนําเขาสูบทเรียน
3. ขั้นคนหา 3.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
- แบบประเมินตาม
1.2 ผูส อนบอกวัตถุประสงคการเรียนรู
แนวความคิด 3.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
สภาพจริงผาน
1.3 ผูสอนนําเสนอแนวคิดพื้นฐาน
3.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
กระดานสนทนา ทั้ง
4 แบบ
และหลักการของนวัตกรรมฯ
3.4 การอุปมาอุปมัยเพอฝน
4. คนพบ
1.4 ผูสอนนําเสนอประเด็น
4.1 ผูเรียนในกลุม ชวยกันเขียนแผนที่ - แบบประเมินตาม
ปญหาที่ 1
แนวทางการ ความคิด(Mind Mapping)
สภาพจริงโดย
2. ขั้นคนหาปญหา 2.1 ใหผูเรียนรวมกันอธิบายและระบุ - ประเมินผล
4.2 ผูเรียนในกลุม ชวยกันสรางชิ้นงาน ประเมินจากงาน
แกปญหา
ตามสภาพจริง
ความสําคัญของปญหาผานกิจกรรม
4.3 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน คอยให
กลุมจากแผนผัง
โดยสังเกตจาก
กลุม
ความคิด
ปรึกษา แนะนําผานเว็บไซต
2.2 ใหผูเรียนสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ การรวมอธิบาย
4.4 ผูเรียนในกลุม ชวยกันปรับปรุง
ของผูเรียนการ
ปญหาเพื่อทําความเขาใจนําเสนอ
ชิ้นงาน
2.3 ผูเรียนระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้น
5.1. ประเมินผลของชิ้นงานโดยกลุม
แสดงความ
5. คนการ
- แบบประเมินตาม
ยอมรับการ เพื่อน อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมดวาปญหาใดคือปญหาที่แทจริง คิดเห็นดวย
สภาพจริงโดยสังเกต
วิธีการระดม
แกปญหา
ที่ตองนํามาแกไขโดยการโหวต
จากการรวมแสดง
สมอง
ความคิดเห็น
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
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ตารางที่ 12 แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู(ตอ)
สัปดาห
4

หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)

หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
กิจกรรม

การประเมินผล

3.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
3.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
3.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
3.4 การอุปมาอุปมัยเพอฝน
4.1 ผูเรียนในกลุม ชวยกันเขียนแผนที่
ความคิด(Mind Mapping)
4.2 ผูเรียนในกลุม ชวยกันสรางชิ้นงาน
4.3 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน คอยให
ปรึกษา แนะนําผานเว็บไซต
4.4 ผูเรียนในกลุม ชวยกันปรับปรุง
ชิ้นงาน
5.1. ประเมินผลของชิ้นงานโดยกลุม
เพื่อน อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

- แบบประเมินตาม
สภาพจริงผาน
กระดานสนทนา ทั้ง
4 แบบ
- แบบประเมินตาม
สภาพจริงโดย
ประเมินจากงาน
กลุมจากแผนผัง
ความคิด

- แบบประเมินตาม
สภาพจริงโดยสังเกต
จากการรวมแสดง
ความคิดเห็น
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ขั้นตอนการ
จัดการเรียน
กิจกรรม
การประเมินผล การสอนตาม
รูปแบบ
กระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (ประเด็นปญหาที่ 3)
1.ขั้นเตรียมผูเรียน 1.1 ผูส อนนําเขาสูบทเรียน
3. ขั้นคนหา
1.2 ผูส อนบอกวัตถุประสงคการเรียนรู
แนวความคิด
1.3 ผูสอนนําเสนอแนวคิดพื้นฐาน
และหลักการของนวัตกรรมฯ
4. คนพบ
1.4 ผูสอนนําเสนอประเด็น
ปญหาที่ 1
แนวทางการ
2. ขั้นคนหาปญหา 2.1 ใหผูเรียนรวมกันอธิบายและระบุ - ประเมินผล
แกปญหา
ตามสภาพจริง
ความสําคัญของปญหาผานกิจกรรม
โดยสังเกตจาก
กลุม
2.2 ใหผูเรียนสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ การรวมอธิบาย
ของผูเรียนการ
ปญหาเพื่อทําความเขาใจนําเสนอ
2.3 ผูเรียนระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้น
แสดงความ
5. คนการ
ยอมรับการ
ทั้งหมดวาปญหาใดคือปญหาที่แทจริง คิดเห็นดวย
วิธีการระดม
แกปญหา
ที่ตองนํามาแกไขโดยการโหวต
สมอง
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ

108
ตารางที่ 12 แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู(ตอ)
ขั้นตอนการ
หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)
ขั้นตอนการ
สัปดาห จัดการเรียนการ
จัดการเรียนการ
กิจกรรม
การประเมินผล
สอนตามรูปแบบฯ
สอนตามรูปแบบ
5
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในปจจุบนั การยอมรับ และการเผยแพร (ประเด็นปญหาที่ 4)
1.ขั้นเตรียม
1.1 ผูส อนนําเขาสูบทเรียน
3. ขั้นคนหา
ผูเรียน
1.2 ผูส อนบอกวัตถุประสงคการเรียนรู
แนวความคิด
1.3 ผูสอนนําเสนอแนวคิดพื้นฐานและ
หลักการของนวัตกรรมฯ
1.4 ผูสอนนําเสนอประเด็น
4. คนพบ
ปญหาที่ 1
แนวทางการ
แกปญหา
- ประเมินผล
2.1 ใหผูเรียนรวมกันอธิบายและระบุ
ตามสภาพจริง
2. ขั้นคนหา
ความสําคัญของปญหาผานกิจกรรม
ปญหา
โดยสังเกตจาก
กลุม
การรวมอธิบาย
2.2 ใหผูเรียนสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ
การแสดงความ
ปญหาเพื่อทําความเขาใจนําเสนอ
2.3 ผูเรียนระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้นทั้งหมด คิดเห็นดวย
5. คนการยอมรับ
วาปญหาใดคือปญหาที่แทจริงที่ตอ ง
วิธีการระดม
การแกปญหา
นํามาแกไขโดยการโหวต
สมอง

หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
กิจกรรม
3.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
3.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
3.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
3.4 การอุปมาอุปมัยเพอฝน
4.1 ผูเรียนในกลุม ชวยกันเขียน
แผนที่ความคิด(Mind Mapping)
4.2 ผูเรียนในกลุม ชวยกันสราง
ชิ้นงาน
4.3 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน คอยให
ปรึกษา แนะนําผานเว็บไซต
4.4 ผูเรียนในกลุม ชวยกันปรับปรุง
ชิ้นงาน
5.1. ประเมินผลของชิ้นงานโดย
กลุมเพื่อน อาจารยและ
ผูทรงคุณวุฒิ

การประเมินผล
- แบบประเมินตาม
สภาพจริงผาน
กระดานสนทนา ทั้ง
4 แบบ
- แบบประเมินตาม
สภาพจริงโดย
ประเมินจากงานกลุม
จากแผนผังความคิด

- แบบประเมินตาม
สภาพจริงโดยสังเกต
จากการรวมแสดง
ความคิดเห็น
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109
ตารางที่ 12 แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู(ตอ)
สัปดาห
6

หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)

หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
กิจกรรม

การประเมินผล

3.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
3.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
3.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
3.4 การอุปมาอุปมัยเพอฝน
4.1 ผูเรียนในกลุม ชวยกันเขียนแผนที่
ความคิด(Mind Mapping)
4.2 ผูเรียนในกลุม ชวยกันสรางชิ้นงาน
4.3 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน คอยให
ปรึกษา แนะนําผานเว็บไซต
4.4 ผูเรียนในกลุม ชวยกันปรับปรุง
ชิ้นงาน
5.1. ประเมินผลของชิ้นงานโดยกลุม
เพื่อน อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

- แบบประเมินตาม
สภาพจริงผาน
กระดานสนทนา ทั้ง
4 แบบ
- แบบประเมินตาม
สภาพจริงโดย
ประเมินจากงาน
กลุมจากแผนผัง
ความคิด

- แบบประเมินตาม
สภาพจริงโดยสังเกต
จากการรวมแสดง
ความคิดเห็น
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ขั้นตอนการ
จัดการเรียน
กิจกรรม
การประเมินผล การสอนตาม
รูปแบบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชนในสังคมไทย (ประเด็นปญหาที่ 5)
1.ขั้นเตรียมผูเรียน 1.1 ผูส อนนําเขาสูบทเรียน
3. ขั้นคนหา
1.2 ผูส อนบอกวัตถุประสงคการเรียนรู
แนวความคิด
1.3 ผูสอนนําเสนอแนวคิดพื้นฐาน
และหลักการของนวัตกรรมฯ
4. คนพบ
1.4 ผูสอนนําเสนอประเด็น
ปญหาที่ 1
แนวทางการ
2. ขั้นคนหาปญหา 2.1 ใหผูเรียนรวมกันอธิบายและระบุ - ประเมินผล
แกปญหา
ตามสภาพจริง
ความสําคัญของปญหาผานกิจกรรม
โดยสังเกตจาก
กลุม
2.2 ใหผูเรียนสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ การรวมอธิบาย
ของผูเรียนการ
ปญหาเพื่อทําความเขาใจนําเสนอ
2.3 ผูเรียนระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้น
แสดงความ
5. คนการ
ทั้งหมดวาปญหาใดคือปญหาที่แทจริง คิดเห็นดวย
ยอมรับการ
วิธีการระดม
ที่ตองนํามาแกไขโดยการโหวต
แกปญหา
สมอง
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
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ตารางที่ 12 แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู(ตอ)
สัปดาห
7

หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)

110

ขั้นตอนการ
หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
จัดการเรียน
กิจกรรม
การประเมินผล การสอนตาม
กิจกรรม
การประเมินผล
รูปแบบ
หลักการแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (ประเด็นปญหาที่ 6)
1.ขั้นเตรียมผูเรียน 1.1 ผูส อนนําเขาสูบทเรียน
3. ขั้นคนหา 3.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
- แบบประเมินตาม
1.2 ผูส อนบอกวัตถุประสงคการเรียนรู
แนวความคิด 3.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
สภาพจริงผาน
1.3 ผูสอนนําเสนอแนวคิดพื้นฐาน
3.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
กระดานสนทนา ทั้ง
4 แบบ
และหลักการของนวัตกรรมฯ
3.4 การอุปมาอุปมัยเพอฝน
4. คนพบ
1.4 ผูสอนนําเสนอประเด็น
4.1 ผูเรียนในกลุม ชวยกันเขียนแผนที่ - แบบประเมินตาม
ปญหาที่ 1
แนวทางการ ความคิด(Mind Mapping)
สภาพจริงโดย
2. ขั้นคนหาปญหา 2.1 ใหผูเรียนรวมกันอธิบายและระบุ - ประเมินผล
4.2 ผูเรียนในกลุม ชวยกันสรางชิ้นงาน ประเมินจากงาน
แกปญหา
ตามสภาพจริง
ความสําคัญของปญหาผานกิจกรรม
4.3 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน คอยให
กลุมจากแผนผัง
โดยสังเกตจาก
กลุม
ความคิด
ปรึกษา แนะนําผานเว็บไซต
2.2 ใหผูเรียนสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ การรวมอธิบาย
4.4 ผูเรียนในกลุม ชวยกันปรับปรุง
ของผูเรียนการ
ชิ้นงาน
ปญหาเพื่อทําความเขาใจนําเสนอ
2.3 ผูเรียนระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้น
5.1. ประเมินผลของชิ้นงานโดยกลุม
แสดงความ
5. คนการ
- แบบประเมินตาม
ทั้งหมดวาปญหาใดคือปญหาที่แทจริง คิดเห็นดวย
ยอมรับการ เพื่อน อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ
สภาพจริงโดยสังเกต
วิธีการระดม
ที่ตองนํามาแกไขโดยการโหวต
แกปญหา
จากการรวมแสดง
สมอง
ความคิดเห็น
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ

111
ตารางที่ 12 แผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู(ตอ)
สัปดาห
8

หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)

หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
กิจกรรม

การประเมินผล

3.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
3.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
3.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
3.4 การอุปมาอุปมัยเพอฝน
4.1 ผูเรียนในกลุม ชวยกันเขียนแผนที่
ความคิด(Mind Mapping)
4.2 ผูเรียนในกลุม ชวยกันสรางชิ้นงาน
4.3 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน คอยให
ปรึกษา แนะนําผานเว็บไซต
4.4 ผูเรียนในกลุม ชวยกันปรับปรุง
ชิ้นงาน
5.1. ประเมินผลของชิ้นงานโดยกลุม
เพื่อน อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

- แบบประเมินตาม
สภาพจริงผาน
กระดานสนทนา ทั้ง
4 แบบ
- แบบประเมินตาม
สภาพจริงโดย
ประเมินจากงาน
กลุมจากแผนผัง
ความคิด

- แบบประเมินตาม
สภาพจริงโดยสังเกต
จากการรวมแสดง
ความคิดเห็น

111

ขั้นตอนการ
จัดการเรียน
กิจกรรม
การประเมินผล การสอนตาม
รูปแบบ
แนวโนมของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (ประเด็นปญหาที่ 7)
1.ขั้นเตรียมผูเรียน 1.1 ผูส อนนําเขาสูบทเรียน
3. ขั้นคนหา
1.2 ผูส อนบอกวัตถุประสงคการเรียนรู
แนวความคิด
1.3 ผูสอนนําเสนอแนวคิดพื้นฐาน
และหลักการของนวัตกรรมฯ
4. คนพบ
1.4 ผูสอนนําเสนอประเด็น
ปญหาที่ 1
แนวทางการ
2. ขั้นคนหาปญหา 2.1 ใหผูเรียนรวมกันอธิบายและระบุ - ประเมินผล
แกปญหา
ตามสภาพจริง
ความสําคัญของปญหาผานกิจกรรม
โดยสังเกตจาก
กลุม
2.2 ใหผูเรียนสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ การรวมอธิบาย
ของผูเรียนการ
ปญหาเพื่อทําความเขาใจนําเสนอ
2.3 ผูเรียนระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้น
แสดงความ
5. คนการ
ยอมรับการ
ทั้งหมดวาปญหาใดคือปญหาที่แทจริง คิดเห็นดวย
วิธีการระดม
แกปญหา
ที่ตองนํามาแกไขโดยการโหวต
สมอง
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
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ขั้นตอนการ
หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
จัดการเรียน
กิจกรรม
การประเมินผล การสอนตาม
กิจกรรม
การประเมินผล
รูปแบบ
กระบวนการแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคนําไปสูนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (ประเด็นปญหาที่ 8)
1.ขั้นเตรียมผูเรียน 1.1 ผูส อนนําเขาสูบทเรียน
3. ขั้นคนหา 3.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง
- แบบประเมินตาม
1.2 ผูส อนบอกวัตถุประสงคการเรียนรู
แนวความคิด 3.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
สภาพจริงผาน
1.3 ผูสอนนําเสนอแนวคิดพื้นฐาน
3.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ
กระดานสนทนา ทั้ง
4 แบบ
และหลักการของนวัตกรรมฯ
3.4 การอุปมาอุปมัยเพอฝน
4. คนพบ
1.4 ผูสอนนําเสนอประเด็น
4.1 ผูเรียนในกลุม ชวยกันเขียนแผนที่ - แบบประเมินตาม
ปญหาที่ 1
แนวทางการ ความคิด(Mind Mapping)
สภาพจริงโดย
2. ขั้นคนหาปญหา 2.1 ใหผูเรียนรวมกันอธิบายและระบุ - ประเมินผล
4.2 ผูเรียนในกลุม ชวยกันสรางชิ้นงาน ประเมินจากงาน
แกปญหา
ตามสภาพจริง
ความสําคัญของปญหาผานกิจกรรม
4.3 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน คอยให
กลุมจากแผนผัง
โดยสังเกตจาก
กลุม
ความคิด
ปรึกษา แนะนําผานเว็บไซต
2.2 ใหผูเรียนสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ การรวมอธิบาย
4.4 ผูเรียนในกลุม ชวยกันปรับปรุง
ของผูเรียนการ
ปญหาเพื่อทําความเขาใจนําเสนอ
ชิ้นงาน
2.3 ผูเรียนระบุปญหาทีเ่ กิดขึ้น
5.1. ประเมินผลของชิ้นงานโดยกลุม
แสดงความ
5. คนการ
- แบบประเมินตาม
ยอมรับการ เพื่อน อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมดวาปญหาใดคือปญหาที่แทจริง คิดเห็นดวย
สภาพจริงโดยสังเกต
วิธีการระดม
แกปญหา
ที่ตองนํามาแกไขโดยการโหวต
จากการรวมแสดง
สมอง
ความคิดเห็น
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
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ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู(ตอ)
สัปดาห
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ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ

หองเรียนแบบเผชิญหนา(Face to Face)
กิจกรรม
1.ประเมินความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคหลังเรียน
2. วัดความสามารถในการแกปญ
 หา
เชิงสรางสรรค, แบบวัดความคิด
สรางสรรคหลังเรียน
3. ประเมินความพึงพอใจในการใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานฯ

การประเมินผล

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบ

หองเรียนแบบออนไลน(Online Classroom)
กิจกรรม

การประเมินผล

1. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การแกปญหาเชิง
สรางสรรคหลัง
เรียน
2. แบบวัดความ
สามารถในการ
แกปญหาเชิง
สรางสรรค, แบบ
วัดความคิด
สรางสรรคหลัง
เรียน
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การใชรูปแบบฯ
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2. นําแผนการจัดการเรียนการสอนนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ดานกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนประเมินความเที่ยงตรงของขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3. เก็บรวบรวมขอมูล ประเมินผลความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนกับ
วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ ปรับปรุงแกไข
2.5 วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยติดตอและนัดหมายผูเขารวมประชุมกลุมสนทนา จํานวน 11 ทาน ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ ความรู ความชํานาญที่เกี่ยวของ ดานการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานการเรียนแกปญหารวมกัน ดานเทคนิคซินเนคติกส ดานการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค โดยมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป
2. ผูวิจัยกําหนดทีมงานหรือผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในการจัดสนทนากลุม ไดแก
ผูดําเนินการสนทนา(Moderator),ผูจดบันทึก(Note-Taker), ผูชวยนักวิจัย(Assistant)
3. ผูวิจัยประชุมทีมงานหรือผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อเตรียมการจัดสนทนากลุมและได
ทราบบทบาทและแนวทางการปฏิบัติของการดําเนินการจัดสนทนากลุม
4. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามประเด็นคําถามของการสนทนากลุม
5. บันทึกการสนทนากลุมอยางเปนระบบตามประเด็นของการประชุม โดยการจด
บันทึกและสรุปประเด็น
6. บันทึกเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวขณะกําลังประชุมแบบสนทนากลุม
7. สรุป วิเคราะห ประเด็นการสนทนากลุม โดยนําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุม
จากการบันทึกเสียงมาทําการถอดเทป และนําผลที่ไดจากการจดบันทึกมาสรุปเปนรายงานการ
ประชุมดวยวิธีพรรณนา จากนั้นนํารายงานและผลการประชุมนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองตอไป
8. นําหองเรียนออนไลนการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญ
 หารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ไปให
ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จํานวน 12 ทานประเมินหาคุณภาพดวยแบบ
ประเมินคา 5 ระดับ
9. ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของหองเรียนออนไลนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานฯ ลงในแบบประเมินคุณภาพ
10. เก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลเพื่อหาคุณภาพของหองเรียนออนไลนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ และขอเสนอแนะ มาปรับปรุงแกไข
11. นําหองเรียนออนไลนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
นํามาใหกลุมทดลอง จํานวน 30 คน ใชในระยะเวลา 1 สัปดาห
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12. ใหผูเรียนใชหองเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ และทํา
แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานเทคนิคการคิดแบบซินเนคติกส การแกปญหารวมกัน และ
กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคดวยแบบประเมินผลการเรียนรูทายบทเรียน (E1)
13. หลังจากผูเรียนทดลองใชหองเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
แลว ทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานเทคนิคการคิดแบบซินเนคติกส การแกปญหารวมกัน
และกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคดวยแบบทดสอบหลังเรียน (E2)
14. เก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการเรียนรูเพื่อหาประสิทธิภาพของหองเรียน
ออนไลนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
2.6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.6.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพและดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถาม
ดังนี้ สูตรการหาคา IOC (Index of item objective congruence)
IOC = ∑R
N
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ
การกําหนดคะแนนของผูเชี่ยวชาญเปน +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับรูปแบบการเรียนฯ
0 หมายถึง ไมแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับรูปแบบการเรียนฯ
-1 หมายถึง แนใจวาคําถามไมมีความสอดคลองกับรูปแบบการเรียนฯ
ดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคาไมนอยกวา 0.50 ขึ้นไป ถาคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถามที่คํานวณไดมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 ขอคําถามนั้นมีความเที่ยงตรง
(Validity) สามารถนําไปใชได เหมาะสมกับการนําไปใชในการสนทนากลุม หากคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถามที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.50 ขอคําถามนั้นไมมีความเหมาะสมกับการ
นําไปใชในการสนทนากลุมจะถูกตัดออกหรือนํามาปรับปรุงแกไขใหม
2.6.2 เกณฑการประเมินความเหมาะสมรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูโดยแบบประเมินเปนแบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Likert
Scale) ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังนี้
5
หมายถึง
มีความเหมาะสม
มากที่สุด
4
หมายถึง
มีความเหมาะสม
มาก
3
หมายถึง
มีความเหมาะสม
ปานกลาง
2
หมายถึง
มีความเหมาะสม
นอย
1
หมายถึง
มีความเหมาะสม
นอยที่สุด
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และไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2538)
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม นอย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม นอยที่สุด
2.6.3 คาเฉลี่ยรอยละ( X )
สูตร
X = 6x
N

เมื่อ

แทน
¦ X แทน
N
แทน

คาเฉลี่ยเลขคณิต
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุม
จํานวนประชากร

X

2.6.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ഥ ሻʹ
ටσܰ ሺܺ െܺ
݅ൌͳ ݅

สูตร

S.D.=

เมื่อ

S.D.
X
X
N



แทน
แทน
แทน
แทน

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
คาของขอมูลแตละตัว
คาเฉลี่ยของขอมูลของกลุมตัวอยาง
จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง

2.6.5 การหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีแบบ KR 21(Kuder-Richardsonอางใน
ลวน สายยศและ อังคนา สายยศ, 2543: 215)
ݎ௧௧ୀ

เมื่อ

n
X
S2

ݔҧ ሺ݊ െ ݔҧ ሻ
݊
൜ͳ െ
ൠ
݊ ݏଶ
݊െͳ

คือ
คือ
คือ

จํานวนขอของเครื่องมือวัด (ขอสอบทั้งหมด)
คะแนนเฉลี่ยของเครื่องมือวัด
คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือวัด
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2.6.6 สถิติทีใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนใชสูตร E1/E2 ดังนี้
(ชัยยงค พรหมวงศและคณะ, 2520: 136)
80
ตัวแรก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทีไดจากการทําแบบทดสอบระหวาง
เรียน เมื่อคิดเปนรอยละแลวไดไมนอยกวา 80
E1 =
เมือ่

E1
∑X

แทน
แทน

A
N

แทน
แทน

σೣ
ಿ



x100

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูทีจัดไวในบทเรียน
คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางเรียน
จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
เมือ่ คิดเปนรอยละแลวไดไมนอยกวา 80
E2 =
เมือ่

E2
∑X
B
N

σೣ
ಿ



x100

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่จัดไว
หลังบทเรียน
แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
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3. ขั้นการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3.1 วัตถุประสงคการวิจัย
3.3.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3.3.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาผลของการใชการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครู ไดแกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสังกัดของภาครัฐ คณะครุศาสตรหรือคณะศึกษาศาสตร
กลุมตัวอยางกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลของการใชการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครูผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
นักศึกษาคณะครุศาสตรหรือคณะศึกษาศาสตร จํานวน 50 คน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3.1 แบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยการเรียนรูรวมกันดวยการสอนวิธีคิดซินเนคติกสเพื่อสงเสริมกระบวนการแกปญหา
อยางสรางสรรคของนักศึกษาครู
3.4 วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย
3.4.1 แบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
แบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคไดแกแบบประเมินตามสภาพจริง
โดยมีการสรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคดังนี้ (มารยาท โยทองยศ)
1. ผูวิจัยศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัย กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐาน
การวิจัย กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
2. กําหนดขอคําถามแบบปลายปด (Close Ended Question) ที่ผูวิจัยมี
ระดับของคําตอบเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ไวใหผูเรียนไดเลือกตอบจากระดับที่กําหนดไวเทานั้น
3. รางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อวัดผล
ตามตัวแปรตามของงานวิจัย แลวเขียนขอคําถามใหครอบคลุม โดยเขียนตามโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดังนี้
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3.1 กําหนดจุดมุงหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย
ไดแก ความสามารถในการคนหาปญหา คนหาแนวคิด คนหาแนวทางการแกปญหา และ คนหาการ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
3.2 สรางแบบประเมินตามสภาพจริงวัดพฤติกรรมความสามารถ
ในการแกปญหาเชิงสรางสรรคใหตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
3.3 รางขอแบบประเมินตามสภาพจริง วัดพฤติกรรมความ
สามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยมีจํานวนแบบประเมิน
ตามสภาพจริงและแบบประเมินตนเองวัดพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
พอเหมาะ ไมมากหรือนอยเกินไป โดยดูจากพฤติกรรมที่จะวัด
3.4 การเรียงลําดับขอคําถามของแบบประเมินตามสภาพจริงวัด
พฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ควรเรียงลําดับใหตอเนื่องสัมพันธกัน และแบง
ตามพฤติกรรมยอยๆ ไวเพื่อใหผูเรียนเห็นชัดเจนและงายตอการตอบ
4. แบบประเมินตามสภาพจริงวัดพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหา
เชิงสรางสรรคสําหรับผูเรียนและผูเชี่ยวชาญเปนแบบประเมินสะทอนใหเห็นพฤติกรรมและทักษะของ
ผูเรียนในสถานการณที่เปนจริง โดยครูผูสอน ผูเชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑการประเมินตามสภาพจริงมัก
ใช รูบริคส (Rubric Score) ที่มีการระบุเกณฑ โดยมีวิธีการสรางแบบประเมินดังนี้
ผูวิจัยออกแบบแบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ในแตละกิจกรรมการเรียนรูโดยแบบประเมินตามสภาพจริงมีเกณฑการประเมินความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค 5ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ มากที่สุด
4
หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ มาก
3
หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง
2
หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ นอย
1
หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ ไมมีการปฏิบัติเลย
และไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึงมีการปฏิบัติในระดับ
มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึงมีการปฏิบัติในระดับ
มาก
2.50 – 3.49 หมายถึงมีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึงมีการปฏิบัติในระดับ
นอย
1.00 – 1.49 หมายถึงมีการปฏิบัติในระดับ
นอยที่สุด
5. นําแบบประเมินตามสภาพจริงที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ
แกไขแลวนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
6. นําแบบประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)ที่สรางขึ้นให
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 3 ทานตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
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ของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยประเมินดัชนีความสอดคลองของรูปแบบ
กับจุดมุงหมาย หรือ IOC (Item Objective of Congruence)
7.. นําแบบประเมินตามสภาพจริงวัดพฤติกรรมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหคุณภาพ เครื่องมือไดแก ความเที่ยงตรง
(Validity)และ ความเชื่อมั่น(Reliability) ของขอคําถาม ดังนี้
7.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content Validity) แบบประเมิน
ตามสภาพจริงวัดพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคมีความครอบคลุม
วัตถุประสงคหรือพฤติกรรมที่ตองการวัด คาสถิติที่ใชในการหาคุณภาพ คือ คาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา(IOC: Index of item Objective Congruence) หรือ
ดัชนีความเหมาะสม โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินเนื้อหาของขอถามเปนรายขอ เกณฑ
การแปลผลคาความเที่ยงตรงของแบบประเมินตามสภาพจริงวัดพฤติกรรมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคอยูระหวาง 0.00 – 1.00 โดยคาความเที่ยงตรงของขอคําถามสูงกวา 0.5มี
ความเที่ยงตรงสูงประเมินไดตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรู และคาความเที่ยงตรงต่ํากวา 0.5 มี
ความเที่ยงตรงต่ําถามไมตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูตองปรับปรุงแกไขแบบประเมิน
7.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) เปนการหาคุณภาพของเครื่องมือที่
สรางขึ้นใหผลการวัดที่แนนอนคงที่จะวัดกี่ครั้งผลจะไดเหมือนเดิม สถิติที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่น
คือ คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ คอนบารช (Conbach’s Alpha Coefficient : α coefficient) ซึง่ จะ
ใชสําหรับขอมูลที่มีการแบงระดับการวัดแบบประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) โดยอาศัยคาความ
แปรปรวนของคะแนนเปนหลัก การหาคาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ คอนบารช
(The Coefficient of Alpha) เกณฑการแปลผล คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยอาศัยคาความ
แปรปรวนของคะแนนเปนหลัก เกณฑการแปลผล คาความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยูระหวาง 0.00 –
1.00 ยิ่งใกล 1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูง เกณฑการแปลผลความเชื่อมั่น เกียรติสุดา ศรีสุข (2552)
0.00 – 0.20 ความเชื่อมั่น ต่ํา มาก/ไมมีเลย
0.21 – 0.40 ความเชื่อมั่น ต่ํา
0.41- 0.70
ความเชื่อมั่น ปานกลาง
0.71 – 1.00 ความเชื่อมั่น สูง
ซึ่งหากความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงจะตองมีคาระดับความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามมากกวาหรือเทากับ 0.71 จึงถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและสามารถนําไป
ศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได ในการหาคาความเชื่อมั่น ผูวิจัยไดนําขอคําถามทีม่ ีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มาทาการคํานวณและจากการนําแบบสอบถามไปทดลองใช
(Try-Out) กับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ0.943 เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลความเชื่อมั่นแบบวัดพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหา
เชิงสรางสรรคและแบบประเมินตามสภาพจริงมีความเชื่อมั่นอยูในเกณฑสูง
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8. ปรับปรุงแบบประเมินตามสภาพจริงวัดพฤติกรรมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคใหสมบูรณ ผูวิจัยแกไขขอบกพรองที่ไดจากผลการวิเคราะหคุณภาพของ
แบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองของถอยคําหรือสํานวน เพื่อใหแบบสอบถามมีความ
สมบูรณและมีคุณภาพผูตอบอานเขาใจไดตรงประเด็นที่ผูวิจัยตองการ
3.5 วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยไดใชรูปแบบการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครูมาทําการทดลอง
ดังนั้นแบบการวิจัยที่นํามาใชเปนแบบการทดลองแทจริง (True
Experimental Design) โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีการสุมและการ
ทดสอบกอนทดลองและหลังการทดลอง(Randomized Control-Group Pretest–Posttest Design)
ตารางที่ 13 การออกแบบงานวิจัยเชิงทดลอง(True Experimental Design)
กลุม
สอบกอนเรียน
ทดลอง
สอบหลังเรียน
RE
R
E
TE1
TE2
X

TE1

X

TE2

กลุมทดลองที่ไดมาโดยวิธีการสุม (Randomized)
กลุมทดลอง(Experimental Group)
ทดสอบกอนเรียน (Pretest)
ทดสอบหลังเรียน(Posttest)
จัดกระทํา (Treatment)
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใหกลุมตัวอยางดําเนินกิจกรรมของตามรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
นักศึกษาครู ที่ไดสรางขึ้นโดยใชเวลาในการดําเนินการทดลอง 10 สัปดาห มีกระบวนจัดการเรียนการ
สอนดังนี้
3.5.1 นํากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานโดยการเรียนรูรวมกันดวยการสอนวิธีคิดซินเนคติกสเพื่อสงเสริมกระบวนการแกปญหา
อยางสรางสรรคของนักศึกษาครู มาใหกลุมตัวอยางเรียนรูเปนระยะเวลา 10 สัปดาห
3.5.2 ระหวางกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
ผูวิจัยทําการประเมินผลกระบวนแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยใชแบบประเมินตามสภาพจริง ในแตละ
สัปดาหเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคระหวางเรียนของผูเรียนแตละบุคคล โดย
ผูสอนเปนผูประเมิน
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3.5.3 ประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดย
การเรียนรูรวมกันดวยการสอนวิธีคิดซินเนคติกสเพื่อสงเสริมกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
3.5.4 เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
3.6 การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาหาคาทางสถิติ วิเคราะหและประเมินผลการทดลอง
ดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้
3.6.1 วิเคราะหความแตกตางระหวางความสามารถเชิงสรางสรรคของกลุมตัวอยางที่
ศึกษาดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูใชการวิเคราะหคาt โดยใช
สถิติ t-test Independent
3.6.2 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่
มีตอ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูของกลุมตัวอยาง
1. คาเฉลี่ยรอยละ( X )
สูตร
เมื่อ

X

=

6x
N

แทน
¦ X แทน
N
แทน
X

คาเฉลี่ยเลขคณิต
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุม
จํานวนประชากร

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สูตร

S.D.

=

เมื่อ

S.D.
X

แทน
แทน
แทน
แทน

X

N

ത మ
ටσಿ
సభሺ ିሻ


คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
คาของขอมูลแตละตัว
คาเฉลี่ยของขอมูลของกลุมตัวอยาง
จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง
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4. ขั้นการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
4.1 วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
4.2 ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาผลของการใชการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู ไดแกผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
กลุมตัวอยางกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนา
รูปแบบการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน 5 ทาน
4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.3.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
4.3.2 แบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
4.4 วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย
4.4.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูที่นํามาใช
ในขั้นตอนของการประเมินรับรองรูปแบบฯครั้งนี้ ประเมินหาคุณภาพและประสิทธิภาพเรียบรอยแลว
4.4.2 แบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
1. ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูโดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้
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1.1 ดานองคประกอบของรูปแบบฯ
1.2 ดานขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบฯ
1.3 ดานการนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของใน
การพัฒนารูปแบบฯ
1.4 ประโยชนในการนําไปใชเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาของนักศึกษาครู
1.5 เกณฑการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูโดย
+1 หมายถึง
เห็นดวย
0 หมายถึง
ไมแนใจ
-1 หมายถึง
ไมเห็นดวย
และไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายดังนี้
0.09 – 1.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
0.07 – 0.08 หมายถึง เห็นดวย
0.05 – 0.06 หมายถึง ไมแนใจ
0.03 – 0.04 หมายถึง ไมเห็นดวย
0.00 – 0.02 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2. นําแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู ที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมดานภาษา ความ
ชัดเจนครบถวน สมบูรณ และความครอบคลุมของขอคําถาม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนํา
3. นําแบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู ที่สรางขึ้นมาหาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญที่มีความชํานาญดานการพัฒนารูปแบบฯ
ประเมินดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคของการพัฒนารูปแบบฯ (Index of item
objective congruence: IOC) จํานวน 3 ทาน
4. รวบรวม วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ
5. นําผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
จากผูเชี่ยวชาญ มาแกไขปรับปรุง
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4.5 วิธีดําเนินการวิจัย
4.5.1 ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู ไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การสอนแบบ
ซินเนคติกสและการนพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาครู จํานวน5ทาน ประเมินรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
4.5.2 ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู ในรูปแบบแผนภูมิประกอบความเรียง
4.5.3 ผูทรงคุณวุฒิประเมินรับรองรูปแบบฯ โดยประเมินในแบบประเมิน
รับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4.5.4 นําขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินรับรองรูปแบบฯจาก
ผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขและปรับปรุงรายละเอียดในดานองคประกอบ ขั้นตอนและกระบวนการ
ใหมีความถูกตองสมบูรณมากที่สุด
4.6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.6.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพและดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอ
คําถาม ดังนี้
สูตรการหาคา IOC (Index Of Congruence)
IOC = ∑R
N
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ
การกําหนดคะแนนของผูเชี่ยวชาญเปน +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้
+1 หมายถึง
เห็นดวยวาองคประกอบและขั้นตอนมี
ความถูกตองเหมาะสม
0
หมายถึง
ไมแนใจวาองคประกอบและขั้นตอนมี
ความถูกตองเหมาะสม
-1
หมายถึง
ไมเห็นดวยวาองคประกอบและขั้นตอน
มีความถูกตองเหมาะสม
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คาดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคาไมนอยกวา 0.50 ขึ้นไป ถาคาดัชนีความสอดคลองของ
ขอคําถามที่คํานวณไดมีคามากกวาหรือเทากับ0.50 ขอคําถามนั้นมีความเหมาะสมกับการนําไปใชใน
การสนทนากลุม หากคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.50 ขอคําถาม
นั้นไมมีความเหมาะสมกับการนําไปใชในการสนทนากลุมจะถูกตัดออกหรือนํามาปรับปรุงแกไขใหม
โดยไดคาดัชนีความสอดคลองโดยรวม IOC = 0.96 จะถือวาขอคําถามนั้นมีความเที่ยงตรง(Validity)
สามารถนําไปใชได
4.6.2 คาเฉลี่ยรอยละ ( X )
ΣX
สูตร
X =
N
เมื่อ

X

¦X
N

แทน
แทน
แทน

คาเฉลี่ยเลขคณิต
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุม
จํานวนประชากร

4.6.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สูตร

S.D.

=

เมื่อ

S.D.
X
X
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ത మ
ටσಿ
సభሺ ିሻ
ே

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
คาของขอมูลแตละตัว
คาเฉลี่ยของขอมูลของกลุมตัวอยาง
จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครู เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลออกเปน 4 ตอน ดังนี้
1. ผลการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2. ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
4. ผลการนําเสนอรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูลแตละขั้นตอน ดังนี้
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1. ผลการศึกษา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
เชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผูวิจัยไดศึกษาผลการศึกษารูปแบบออกเปน 2 ดาน ไดแก 1. ผลการศึกษาดาน องคประกอบ ขั้นตอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู 2. ผลการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดาน
เทคนิคแบบซินเนคติกสและดานการแกปญหาเชิงสรางสรรคดังนี้
1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดาน องคประกอบ ขั้นตอน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ดังนี้
1.1.1 ผลการศึกษาดานองคประกอบรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครูซึ่งประกอบดวย 8 องคประกอบ รายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี้
1. กลุม หมายถึง กลุมผูเรียน จํานวน 3-5 คน ที่มีความสนใจศึกษาใน
ประเด็น ปญหา หรืองาน เดียวกัน โดยมีพื้นฐานดานการคิดอยางสรางสรรค และ กระบวนการ
แกปญหาของตนเองแตกตางกัน เพื่อใหไดกระบวนการและแนวทางการแกปญหาใหมๆ หลากหลายวิธี
2. ประเด็น ปญหา งาน หมายถึง ปญหาอุปสรรค ที่ครูผูสอนกําหนด
เนื้อหาที่จะใหผูเรียนศึกษาโดยบอกถึงปญหาอุปสรรค หรือขอจํากัดในการเรียนและใหแตละกลุม
เลือกปญหาที่ตนสนใจและจะพัฒนาขึ้น
3. โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงานหมายถึง แนวทางการดําเนินงานที่จะ
แกปญหา ที่กลุมมีความสนใจที่จะพัฒนาขึ้น โดยโครงงาน ผลงาน ชิ้นงาน ประกอบดวย
4. เนื้อหาหรือแหลงขอมูลหมายถึง บทเรียนที่ผูเรียนสามารถศึกษาคนควา
ดวยตนเอง โดยที่ผูสอน จัดเตรียมไวใหผูเรียนสามารถดาวนโหลดในรูปแบบ
4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
4.2 บทเรียนอีเลินนิง(e-Learning)
4.3 แหลงขอมูลเชื่อมโยงภายนอก (Source)
5. เทคนิควิธีแบบซินเนคติกส หมายถึงเปนกระบวนการทางสมองที่มีผลทํา
ใหคิดไดหลากหลายแงมุม หรือเรียกวา ความคิดแบบอเนกนัย(Divergent Thinking) ทําใหเกิด
ความคิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิมโดยอาศัยกระบวนการอุปมาอุปมัย(Analogy)เพื่อตอบสนอง
ความตองการหรือเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในชีวิตประจําวัน การเรียน และการทํางาน โดยอาศัย
ประสบการณและความรูที่สั่งสมมากระบวนการคิดอุปมาอุปมัยมี 4 ลักษณะไดแก
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5.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy)
5.2 การอุปมาอุปมัยโดยอิงทางตรง(Direct Analogy)
5.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงนามบัญญัติ(Symbolic Analogy)
5.4 อุปมาอุปมัยโดยอิงแบบเพอฝน (Fantasy Analogy)
6. เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกันหมายถึง เครื่องมือที่ใช
ในการติดตอสื่อสารกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และผูสอนกับผูสอนกันในระบบ
บริหารการจัดการเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรโดยสามารถแบงออกได 2 ประเภท ไดแก
6.1 เครื่องมือการสื่อสารแบบประสานเวลา(Synchronous) ไดแก
เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารแบบเหตุการณสด (Real Time)โดยผูสื่อสารและผูรับสาร สารมารถ
สื่อสารกันไดแบบทันทีทันใด โตตอบได ในเวลาเดียวกันทั้งขอความ, ภาพ และเสียง โดยผูสอนและ
ผูเรียนจัดตารางเรียนนัดวัน เวลาเพื่อเขาเรียนรูและการเขาทํากิจกรรมรวมกัน เชน หองสนทนา
(Chat Room) วีดิโอประชุมทางไกล(Video Conference)แผนภูมิความคิดแบบออนไลน(Mind
Mapping Online )เปนตน
6.2 เครื่องมือสื่อสารแบบไมประสานเวลา(Asynchronous) ไดแก
เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารกันแบบคนละชวงเวลา
โดยที่ผูเรียนไมตองเขามาเรียนรูหรือทํา
กิจกรรมในเวลาเดียวกันผูเรียนไมตองโตตอบกันทันทีทันใด ผูเรียนเรียนรูตามความสามารถของแตละ
บุคคล เมื่อผูเรียนพรอมเขามาเรียนรูหรือทํากิจกรรมเมื่อใด ก็สามารถเขามาทํากิจกรรมอื่นๆ ได เชน
เรียนรูในเนื้อหาบทเรียน สืบคนขอมูล อานบทความที่เพื่อนแสดงความคิดเห็น หรือจากผูสอน
สั่งงาน การบาน หรือใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมออนไลน และผูเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็น
หรือโตตอบกลับได ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารแบบไมประสานเวลา ไดแกอีเมล(e-mail),
กระดานขาว (Webboard), แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น(Poll), บล็อก(Blog), คําอภิธานศัพท
(Glossary), สารานุกรม (Wiki)เปนตน
7 ระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลน หมายถึง เว็บไซตที่มีระบบ
บริหารจัดการดาน เนื้อหา ผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู และการประเมินติดตามผลการเรียนรูแบบ
ออนไลน ซึ่งประกอบดวย
7.1 เหตุการณสด (Live Events)
7.2 กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนประสบผลสําเร็จดวยตนเอง(SelfPaced learning)
7.3 สภาพแวดลอมที่ผูเรียนมีการรวมมือกับผูอื่น(Collaboration)
7.4 ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Course Management
System: CMS/Learning Management System: LMS)
7.5 การอภิปรายแบบประสานเวลา และการอภิปรายแบบ ไม
ประสานเวลา (Synchronous and Asynchronous Discussion)
7.6 การจัดการเรียนรูแบบออนไลน (Online Knowledge
Management)
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8 การประเมินผลหมายถึง การประเมินผลการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ดังนี้
8.1 แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชรูปแบบฯ
1.1.2 ผลการศึกษาดานขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูจากผูเชี่ยวชาญ ดานการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดานเทคนิคแบบซินเนคติกสและดานการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูไดทั้งสิ้น
5 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1. ขั้นเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน(Preparation)
1.1 ปฐมนิเทศการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสราง ขอตกลงรวมกัน
1.2 จัดผูเรียนเขากลุม แตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
1.3 จัดอบรมการใชบทเรียนออนไลน การเรียนแบบซินเนคติกส และ
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.4 ผูสอนเสนอประเด็นปญหา
1.5 กําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
1.6 นักเรียนรวมกันระดมสมองการคนหาปญหารวมกัน
2. ขั้นคนหาปญหา (Problem Finding)
การมอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการแกปญหาโดยนํา
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส มาใชในการแกปญหา
2.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy)
2.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
(Direct Analogy)
2.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ (Symbolic Analogy)
2.4 อุปมาอุปมัยโดยเพอฝน
(Fantasy Analogy)
3. ขั้นคนหาแนวคิดในการแกปญหา
(Idea Finding)
3.1 ผูเรียนนําเสนอแนวทางการแกปญหาในกลุมยอยผานกระดานสนทนา
3.2 ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา
4. ขั้นคนหาพบแนวทางการแกปญหา(Solution Finding)
4.1 มอบหมายสมาชิกในกลุมดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน
4.2 นําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อรวมกันวิพากษวิจารณ แสดง
ความคิดเห็น
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5 ขั้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding)
5.1 ผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอผลงานกลุมเพื่อนโดยการโพสความคิดเห็น
ลงบนกระดานขาว
5.2 ปรับปรุงผลงาน/ชิ้นงานตามคําแนะนําเพื่อน
5.3 ผูเรียนนําเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียน
1.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานการ
เรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดานเทคนิคแบบซินเนคติกสและดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค
จํานวน 9 ทาน
1.2.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานองคประกอบของรูปแบบฯ ดาน
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดานเทคนิคแบบซินเนคติกส
และดานการแกปญหาเชิงสรางสรรคจํานวน 9 ทาน
ตารางที่14 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การแกปญหารวมกัน
การคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกส และการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
ดานองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียน
สวนเบี่ยงเบน
การ
คาเฉลี่ย
การสอนแบบผสมผสานฯ
มาตรฐาน
แปลผล
1. กลุม
1.00
0.00
เห็นดวย
2. ประเด็น ปญหา งาน
1.00
0.00
เห็นดวย
3. โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน
1.00
0.00
เห็นดวย
4. เนื้อหาหรือแหลงขอมูล
1.00
0.00
เห็นดวย
5. เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส
1.00
0.00
เห็นดวย
6. เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน
1.00
0.00
เห็นดวย
7. ระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลน
1.00
0.00
เห็นดวย
8.การประเมินผล
1.00
0.00
เห็นดวย
คาเฉลี่ยรวม
1.00
0.00
เห็นดวย
จากตารางที่14 ผลการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดานเทคนิคแบบซินเนคติกสและดานการแกปญหา
เชิงสรางสรรค มีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบทุกดานพบวามีคาเทากับ 1.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินคาพบวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับองคประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
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1.2.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานขั้นตอนของรูปแบบฯ ดานการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดานเทคนิคแบบซินเนคติกสและดาน
การแกปญหาเชิงสรางสรรคจํานวน 9 ทาน
ตารางที่ 15 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การแกปญหารวมกัน
การคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกส และการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่มีตอขั้นตอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
คาเฉลี่ย
สวน
แปลผล
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เบี่ยงเบน
แบบผสมผสานฯ
มาตรฐาน
ขั้นที่ 1. การเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน(Preparation)
1.1 ปฐมนิเทศการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสราง ขอตกลง
1.00
0.00
เห็นดวย
รวมกัน
1.2 จัดผูเรียนเขากลุม แตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
1.00
0.00
เห็นดวย
1.3 จัดอบรมการใชบทเรียนออนไลน การเรียนแบบซินเนค
1.00
0.00
เห็นดวย
ติกส และกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
คาเฉลี่ย
1.00
0.00
เห็นดวย
ขั้นที่ 2. การคนหาปญหา (Problem Finding)
1.4 ผูสอนเสนอประเด็นปญหา
1.00
0.00
เห็นดวย
1.5 กําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
1.00
0.00
เห็นดวย
1.6 นักเรียนรวมมือระดมสมองการคนหาปญหารวมกัน
1.00
0.00
เห็นดวย
คาเฉลี่ย
1.00
0.00
เห็นดวย
ขั้นที่ 3.การคนหาแนวความคิด(Idea Finding)
1.7มอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการแกปญหา 1.00
0.00
เห็นดวย
โดยนํากระบวนการคิดแบบซินเนคติกสมาใชในการแกปญหา
1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy)
1.00
0.00
เห็นดวย
2.การอุปมาอุปมัยโดยตรง (Direct Analogy)
1.00
0.00
เห็นดวย
3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ (Symbolic Analogy)
1.00
0.00
เห็นดวย
4 อุปมาอุปมัยโดยเพอฝน (Fantasy Analogy)
1.00
0.00
เห็นดวย
คาเฉลี่ย
1.00
0.00
เห็นดวย
4. ขั้นคนหาแนวทางการแกปญหา(Solution Finding)
1.8ผูเรียนนําเสนอแนวทางการแกปญหาในกลุมยอยผาน
1.00
0.00
เห็นดวย
กระดานสนทนา
1.9 ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา
1.00
0.00
เห็นดวย
1.10 มอบหมายสมาชิกในกลุมดําเนินการสรางโครงงานหรือ 0.89
0.33
เห็นดวย
ชิ้นงาน

133
ตารางที่15 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การแกปญหารวมกัน
การคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกส และการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่มีตอขั้นตอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ(ตอ)
สวน
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน แปลผล
แบบผสมผสานฯ
มาตรฐาน
1.11 นําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อรวมกัน
1.00
0.00
เห็นดวย
วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น
คาเฉลี่ย
1.00
0.00
เห็นดวย
5. คนหาการยอมรับ (Acceptance Finding)
1.12 ผูเรียนประเมินผลงานกลุมเพื่อนโดยการโพสความ
1.00
0.00
เห็นดวย
คิดเห็นลงบนกระดานขาว
1.13ปรับปรุงผลงาน/ชิ้นงานตามคําแนะนําเพื่อน
1.00
0.00
เห็นดวย
1.14 ผูเรียนนําเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียน
1.00
0.00
เห็นดวย
คาเฉลี่ย
1.00
0.00
เห็นดวย
คาเฉลี่ยรวม
0.99
0.03
เห็นดวย
จากตารางที่15 ผลการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ดานการเรียนรูแบบแกปญหารวมกัน ดานเทคนิคแบบซินเนคติกสและดานการแกปญหา
เชิงสรางสรรค มีคาเฉลี่ยรวมดานขั้นตอนของรูปแบบฯ พบวามีคาเทากับ 0.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.03 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินคาพบวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขั้นตอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2. ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผูวิจัยไดศึกษาผลการรางรูปแบบการเรียนการสอนฯ ดังนี้
ผลการประเมินความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูประกอบดวยผลการประเมิน 2 ดานไดแก
2.1 ผลการประเมินดานองคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู จากการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 11 ทาน โดยแบงองคประกอบของ
รูปแบบฯออกเปน 8 องคประกอบ
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินดานองคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู
สวน
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. กลุม
4.82
0.40
2. ประเด็น ปญหา งาน
4.73
0.47
3. โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน
4.82
0.40
4. เนื้อหาหรือแหลงขอมูล
4.73
0.47
5. เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส
4.82
0.40
6. เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน
5.00
0.00
7. ระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลน
4.64
0.50
8.การประเมินผล
4.82
0.40
คาเฉลี่ยรวม
4.81
0.10
จากตารางที่16 องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครูทั้ง 8 องคประกอบมีคาเฉลี่ย 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ
การประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบมีคาอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยสามารถนํา
รูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู เพื่อนําไปใชในการทดลอง
กับกลุมตัวอยางไดอยางเหมาะสมมากที่สุด
โดยพบวาองคประกอบดานเครื่องมือสื่อสารและการ
ทํางานรวมกัน มีคาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด
รองลงมาองคประกอบดาน กลุม ดานโครงงาน ผลงานหรือชิ้นงาน ดานเทคนิคคิดแบบซินเนคติกส
และดานการประเมินผล มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากันโดยมีคาเฉลี่ย 4.82 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 มีระดับความเหมาะสมมากที่สุดและองคประกอบดานประเด็นปญหา งาน
และดานเนื้อหาหรือแหลงขอมูลมีคาเฉลี่ย 4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 มีระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
2.2 ผลการประเมินดานขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู จากการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 11 ทาน โดยแบงขั้นตอนของ
รูปแบบฯออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินดานขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู
สวน
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ขั้นที่ 1. การเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน(Preparation)
1.1 ปฐมนิเทศการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสราง ขอตกลงรวมกัน
4.91
0.30
1.2 จัดผูเรียนเขากลุม แตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
4.91
0.30
1.3 จัดอบรมการใชบทเรียนออนไลน การเรียนแบบซินเนคติกส และ
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
4.73
0.47
คาเฉลี่ย
ขั้นที่ 2. การคนหาปญหา (Problem Finding)
2.1 ผูสอนเสนอประเด็นปญหา
2.2 กําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
2.3 นักเรียนรวมมือระดมสมองการคนหาปญหารวมกัน
คาเฉลี่ย
ขั้นที่ 3 การคนหาแนวความคิด(Idea Finding)
3.1 มอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการแกปญหาโดยนํา
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกสมาใชในการแกปญหา
3.1.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy)
3.1.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง (Direct Analogy)
3.1.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ (Symbolic Analogy)
3.1.4 อุปมาอุปมัยโดยเพอฝน (Fantasy Analogy)
คาเฉลี่ย
ขั้นที่ 4 คนหาแนวทางการแกปญหา(Solution Finding)
4.1 ผูเรียนนําเสนอแนวทางการแกปญหาในกลุมยอยผานกระดาน
สนทนา
4.2 ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา
4.3 มอบหมายสมาชิกในกลุมดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน
4.4 นําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อรวมกันวิพากษวิจารณ
แสดงความคิดเห็น

4.85

0.10

4.36
4.91
4.82
4.70

0.67
0.30
0.40
0.30

4.82
4.73
4.73
4.64
4.73

0.40
0.47
0.47
0.50
0.06

4.82

0.40

4.73
4.73

0.47
0.47

4.91

0.30

คาเฉลี่ย

4.80

0.09
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินดานขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู(ตอ)
สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
มาตรฐาน
ขั้นที่ 5 คนหาการยอมรับ (Acceptance Finding)
5.1 ผูเรียนประเมินผลงานกลุมเพื่อนโดยการโพสความคิดเห็นลงบน
4.82
0.40
กระดานขาว
5.2 ปรับปรุงผลงาน/ชิ้นงานตามคําแนะนําเพื่อน
4.82
0.40
5.3 ผูเรียนนําเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียน
4.91
0.30
คาเฉลี่ย
4.85
0.05
คาเฉลี่ยรวม
4.78
0.13
จากตารางที่17 ขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูทั้ง
5 ขั้นตอนมีคาเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ
การประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบมีคาอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยสามารถ
นําเอาขั้นตอนตามรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู นําไปใช
ในการทดลองกับกลุมตัวอยางไดอยางเหมาะสม โดยพบวา ผลการระเมินขั้นตอนแรกการเตรียม
ความพรอมใหแกผูเรียนมีคาเฉลี่ย 4.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 มีระดับความเหมาะสมของ
ขั้นตอนมากที่สุด ขั้นที2่ การคนหาปญหา (Problem Finding) มีคาเฉลี่ย 4.70 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.30 มีระดับความเหมาะสมของขั้นตอนมากที่สุด ขั้นที่สามคนหาแนวคิดในการแกปญหา
(Idea Finding) มีคาเฉลี่ย 4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 มีระดับความเหมาะสมของขั้นตอน
มากที่สุด ขั้นที่3 คนหาแนวคิดในการแกปญหา (Idea Finding) มีคาเฉลี่ย 4.80 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.09 มีระดับความเหมาะสมของขั้นตอนมากที่สุดและ ขั้นตอนนักเรียนรวมมือระดมสมอง
การคนหาปญหารวมกัน
ขั้นตอนมอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการแกปญหาโดยนํา
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกสมาใชในการแกปญหาขั้นตอนผูเรียนนําเสนอแนวทางการแกปญหาใน
กลุมยอยผานกระดานสนทนา ขั้นตอนผูเรียนประเมินผลงานกลุมเพื่อนโดยการโพสความคิดเห็นลงบน
กระดานขาว และขั้นตอนการปรับปรุงผลงาน/ชิ้นงานตามคําแนะนําเพื่อนมีคาเฉลี่ย 4.85 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 มีระดับความเหมาะสมขั้นตอนมากที่สุด
ดังนั้นจากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ผูวิจัย
สรุปไดวาองคประกอบที่สําคัญประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1. กลุม
องคประกอบที่2 ประเด็น ปญหา งาน องคประกอบที่ 3 โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน
องคประกอบที่ 4 เนื้อหาหรือแหลงขอมูล
องคประกอบที่ 5 เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส
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องคประกอบที่ 6 เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน องคประกอบที่ 7 ระบบบริหารจัดการ
เรียนรูออนไลน และ องคประกอบที่ 8 การประเมินผล และขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูทงั้ ขัน้ ตอน 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ขั้นตอนที่ 1) ประกอบดวย
ขั้นตอนยอยดังนี้ ขั้นปฐมนิเทศการเรียนรู ขั้นผูเรียนและผูสอนสรางขอตกลงรวมกันขั้นตอนที่ ขั้นจัด
ผูเรียนเขากลุมแตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจ ขั้นจัดอบรมการใชบทเรียนออนไลนและการเรียนแบบ
ซินเนคติกสขั้นกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ขั้นผูสอนเสนอประเด็นปญหา ขั้นกําหนดงาน
โครงงาน/ชิ้นงาน ขั้นตอนที่ 2) นักเรียนรวมมือระดมสมองการคนหาปญหารวมกัน การมอบหมาย
งานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการแกปญหาโดยนํากระบวนการคิดแบบซินเนคติกสมาใชในการ
แกปญหา การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy) การอุปมาอุปมัยโดยตรง (Direct
Analogy) การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ (Symbolic Analogy) การอุปมาอุปมัยโดยเพอฝน
(Fantasy Analogy) ขั้นตอนที่ 3) ผูเรียนนําเสนอแนวทางการแกปญหาในกลุมยอยผานกระดาน
สนทนา ขั้นตอนที่ 4) ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา มอบหมายสมาชิกใน
กลุมดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน ขั้นตอนที่ 5) นําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อ
รวมกันวิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น ผูเรียนประเมินผลงานกลุมเพื่อนโดยการโพสความคิดเห็น
ลงบนกระดานขาว ผูเรียนปรับปรุงผลงาน/ชิ้นงานตามคําแนะนําเพื่อนขั้นตอนที่ ผูเรียนนําเสนอ
ผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียน
2.3 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครูโดยผูเชี่ยวชาญ แบงการประเมินออกเปน 3 ดาน ไดแก
2.3.1 ผลการประเมินคุณภาพดานหองเรียนแบบผสมผสาน (Blended
Learning) โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อและการนําเสนอจํานวน 3 ทาน
ตารางที1่ 8 ผลการประเมินคุณภาพหองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
มาตรฐาน
1 ดานโครงสรางการออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต
4.33
0.58
2 ดานระบบการบริหารจัดการของผูใชและการจัดการรายวิชา
4.67
0.58
3 ดานระบบการจัดการเนื้อหารายวิชา (Content
Management)
4.33
0.58
4 ดานระบบการติดตอสื่อสาร (Communication )
4.67
0.58
5 ดานระบบการติดตามการเรียนการสอน (Course Tracking)
4.33
0.58
6 ดานระบบการวัดผลประเมินผล(Assessment)
4.33
0.58
คาเฉลี่ยรวม
4.44
0.17
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จากตารางที่ 18 ผลการประเมินคุณภาพหองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคพบวาคาเฉลี่ยมี
คาเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 เมื่อนํามาเทียบกับเกณฑการประเมินคุณภาพอยูใน
ระดับมีคุณภาพดี โดยคุณภาพดานระบบการบริหารจัดการของผูใชและการจัดการรายวิชามีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และดานระบบการ
ติดตอสื่อสาร (Communication) มีคาเฉลี่ย 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 มีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมากสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานไดเปนอยางดี
2.3.2 ผลการประเมินคุณภาพดานกิจกรรมการเรียนแกปญหาการรวมกัน
(Collaborative Problem-Solving) โดยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ตารางที1่ 9 ผลการประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญในดานการแกปญหารวมกัน (Collaborative
Problem-Solving)
สวน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1 เนื้อหาของบทเรียนมีสวนสนับสนุนใหเกิดการแกปญหารวมกัน
5.00
0.00
ดวยกระบวนการคิดสรางสรรค
2 กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนชวยสนับสนุนและทําให
4.67
0.58
ผูเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณและแสดงความ
คิดเห็นระหวางกันทําใหเกิดการแกปญหารวมกันดวย
กระบวนการคิดสรางสรรค
3 กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนและผูสอน
5.00
0.00
เกิดปฎิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น
4 การทํากิจกรรมกลุมยอย/กลุมใหญและการแลกเปลี่ยน
4.67
0.58
ประสบการณผานการนําเสนอผลงานชวยกระตุนใหผูเรียนเกิด
การแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรค
5 โครงสรางของเว็บสนับสนุนใหเกิดการแกปญหารวมกัน และเกิด 4.67
0.58
ความคิดสรางสรรคเชน หองสนทนา กระดานขาว(Webboard),
การระดมความคิดเห็นผานแผนผังความคิดออนไลน(Mind
Mapping Online)
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ตารางที1่ 9 ผลการประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญในดานการแกปญหารวมกัน (Collaborative
Problem-Solving)(ตอ)
สวน
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
6 ผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ เชน
5.00
0.00
รูปแบบของกระดานขาว(Webboard), การมีหองสนทนา(Chat
room) รวมทั้งกลุมใหญ , กลุมยอย มีการแบงกลุมยอย (Small
Group) มีการอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอย (Small Group
Discussion) เพื่อการถายโยงความรูและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่เอื้ออํานวยใหเกิดการแกปญหารวมกันดวยกระบวนการ
คิดสรางสรรค
7 มีการรวมมือและระดมสมองกันนําเสนอความคิดเห็นในผลงาน
4.33
0.58
ภายในกลุมยอยและสรุปประเด็นสําคัญเพื่อนําเสนอผลงานของ
กลุมยอยตอกลุมใหญ
8 การจัดกลุมยอยของผูเรียน โดยใหผูเรียนจัดกลุมคละกันตาม
4.33
0.58
ความสนใจรวมกันและมีความสามารถที่หลากหลายใหมาทํางาน
ชวยเหลือกัน
9

แบบฝกหัดและผลงานที่ใหทําในแตละสัปดาหสนับสนุนใหเกิด
4.33
0.58
การแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรค
11 ปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ บนเว็บสนับสนุนใหเกิดการ
4.33
0.58
แกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรค
12 เครื่องมือและสื่อบนเว็บเปนสวนที่ชวยสนับสนุนใหผูเรียนและ
4.67
0.58
ผูสอนไดเรียนรูและเกิดการแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิด
สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ยรวม
4.61
0.28
จากตารางที่19 ผลการประเมินคุณภาพดานกิจกรรมการเรียนรูการรวมกัน(Collaborative
Learning) โดยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนมีคาเฉลี่ยรวม 4.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.28 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินคุณภาพมีคาอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะความ
คิดเห็นทางดานเนื้อหาของบทเรียนมีสวนสนับสนุนใหเกิดการแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิด
สรางสรรค และ กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนและผูสอนเกิดปฎิสัมพันธระหวาง
กันมากขึ้น มีคาเฉลี่ย 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 มีคุณภาพดีมาก รองลงมาดานกิจกรรมและ
การจัดการเรียนการสอนชวยสนับสนุนและทําใหผูเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณและแสดง
ความคิดเห็นระหวางกันทําใหเกิดการแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรคดานการทํา
กิจกรรมกลุมยอย/กลุมใหญและการแลกเปลี่ยนประสบการณผานการนําเสนอผลงานชวยกระตุนให
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ผูเรียนเกิดการแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรค ดานโครงสรางของเว็บสนับสนุนให
เกิดการแกปญหารวมกัน และเกิดความคิดสรางสรรคเชน หองสนทนา กระดานขาว(Webboard),
การระดมความคิดเห็นผานแผนผังความคิดออนไลน(Mind Mapping Online)และดานเครื่องมือและ
สื่อบนเว็บเปนสวนที่ชวยสนับสนุนใหผูเรียนและผูสอนไดเรียนรูและเกิดการแกปญหารวมกันดวย
กระบวนการคิดสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยเทากัน 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก
2.3.3 ผลการประเมินคุณภาพดานกิจกรรมการเรียนรูดานกระบวนการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem Solving)โดยผูเชี่ยวชาญดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค
จํานวน 3 ทาน
ตารางที่20 ผลการประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญในดานกิจกรรมการเรียนรูดานการแกปญหา
เชิงสรางสรรค (Creative Problem-Solving)
สวน
คา
รายการประเมิน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
1 ขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรคสามารถกระตุนความสนใจ
5.00
0.00
ของผูเรียน
2 ขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรคครอบคลุมและสอดคลองกับ 5.00
0.00
เนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของการเรียน
3 ขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรคสามารถไปประยุกตใช
4.33
0.58
แกปญหาเชิงสรางสรรคในชีวิตประจําวันกับผูเรียนได
4 ระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนผานขั้นตอนของ
4.33
0.58
การแกปญหาเชิงสรางสรรค ในแตละเรื่องเหมาะสมกับคาบเวลาเรียน
5 ขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรค มีความเหมาะสมกับระดับ
4.67
0.58
ผูเรียนกิจกรรมการเรียน
6 การทํากิจกรรมกลุมยอยและกลุมใหญในการเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น 4.33
0.58
สามารถชวยกระตุนและฝกพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
7 การจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสทําใหผูเรียนไดเทคนิคการ
4.33
0.58
คิด สามารถสงเสริมใหเกิดกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
8 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูแบบซินเนคติกสชวยกระตุนใหผูเรียน
5.00
0.00
เกิดการแกปญหารวมกัน
9 การจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสทําใหผูเรียนและผูสอนทําให
4.33
0.58
มีปฎิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น
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ตารางที่20 ผลการประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญในดานกิจกรรมการเรียนรูดานการแกปญหา
เชิงสรางสรรค (Creative Problem-Solving) (ตอ)
สวน
คา
รายการประเมิน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
10 การทํากิจกรรมกลุมยอย และกลุมใหญ ในการเรียนการสอนแบบซิ
4.33
0.58
นเนคติกส ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น
สามารถชวยกระตุนและฝกพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
11 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส
4.33
0.58
สามารถกอใหเกิดกระบวนการทางความคิดสรางสรรคได
12 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและ
5.00
0.00
สามารถวัดความคิดสรางสรรคได
คาเฉลี่ยรวม
4.58
0.32
จากตารางที่20 ผลการประเมินคุณภาพดานกิจกรรมการเรียนรูดานกระบวนการแกปญหา
เชิงสรางสรรค (Creative Problem Solving)โดยผูเชี่ยวชาญดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค มี
คาเฉลี่ยรวม 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินคุณภาพ
มีคาอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะความคิดเห็นดานขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรคสามารถ
กระตุนความสนใจของผูเรียนขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรคครอบคลุมและสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของการเรียนเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูแบบซินเนคติกสชวยกระตุน
ใหผูเรียนเกิดการแกปญหารวมกันและการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
และสามารถวัดความคิดสรางสรรคไดมีคาเฉลี่ยรวม 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 มีคุณภาพอยูใน
เกณฑดีมาก รองลงมาไดแกดานขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรค มีความเหมาะสมกับระดับ
ผูเรียนกิจกรรมการเรียนมีคาเฉลี่ยรวม 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก
2.4 ผลการหาประสิทธิภาพของการเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครูนํามาทดลองกับกลุมทดลองที่ไมใชตัวอยาง แตมีลักษณะใกลเคียงกัน จํานวน 30 คน ใชระยะเวลา 1
สัปดาหโดยระหวางเรียนมีแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจในเนื้อหาดานการคิดสรางสรรคดวย
เทคนิคสซินเนคติกส ดานการแกปญหารวมกัน และดานกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
หลังจากใชหองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู เรียบรอยแลวทําแบบทดสอบวัดความรู
ความเขาใจในเนื้อหาหลังเรียน พบวาผลการหาประสิทธิภาพของหองเรียนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครูมีคาคะแนนระหวางเรียน(E1)คิดเปนรอยละ 84 และผลการทดสอบวัดความรูความ
เขาใจในเนื้อหาหลังเรียน(E2)มีคาคะแนนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 90 ดังนั้นหองเรียนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
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สรางสรรคของนักศึกษาครู ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวที่รอยละ 80/80
และสามารถนําหองเรียนแบบผสมผสานฯไปใชในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่สราง
ขึ้นมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ดังนี้
3.1 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานดังนี้
ตารางที2่ 1 ผลการประเมินตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1
พฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริง
เพื่อวัดความสามารถในการ
n
Mean S.D.
df
t-test Sig.
แกปญหาเชิงสรางสรรค
สัปดาหที่แรก
50 31.20
3.73
49 76.188* .000
สัปดาหที่สุดทาย
50 82.36
2.78
p*< .05
จากตารางที่ 21 ความสามาในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของผูเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการทดสอบสมมติฐาน จากการนําคา ที (t) ที่ได
76.11 มาเทียบกับตารางคาวิกฤตของ t (ที) ตาม df ที่ 49 มีคาอยูที่ 1.678 พบวาคา ที (t)ที่ไดอยู
ในชวงวิกฤติ(Significantly) ดังนั้นการทดสอบสมมติฐานพบวาผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
เชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตารางที2่ 2 ผลการประเมินตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2
พฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริง
เพื่อวัดความสามารถในการ
n
Mean S.D.
df
t-test
Sig.
แกปญหาเชิงสรางสรรค
สัปดาหที่แรก
50 36.60
3.01
49 113.069* .000
สัปดาหที่สุดทาย
50 83.34
2.52
p*< .05
จากตารางที่ 22 ความสามาในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของผูเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการทดสอบสมมติฐาน จากการนําคา ที (t) ที่ได
113.069มาเทียบกับตารางคาวิกฤตของ t (ที) ตาม df ที่ 49 มีคาอยูที่ 1.660 พบวาคา ที (t)ที่ไดอยู
ในชวงวิกฤติ(Significantly) ดังนั้นการทดสอบสมมติฐานพบวาผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
เชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที2่ 3 ผลการประเมินตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญทานที่ 3
พฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริง
เพื่อวัดความสามารถในการ
n
Mean S.D.
df
t-test
Sig.
แกปญหาเชิงสรางสรรค
สัปดาหที่แรก
50 36.64
1.86
49 107.125* .000
สัปดาหที่สุดทาย
50 83.18
1.91
p*< .05
จากตารางที่ 23 ความสามาในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของผูเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการทดสอบสมมติฐาน จากการนําคา ที (t) ที่ได
107.125 มาเทียบกับตารางคาวิกฤตของ t (ที) ตาม df ที่ 49 มีคาอยูที่ 1.660 พบวาคา ที (t)ที่ไดอยู
ในชวงวิกฤติ(Significantly) ดังนั้นการทดสอบสมมติฐานพบวาผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
เชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการ
แกปญหารวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครูหลังเรียนครบ 10 สัปดาหผลการประเมินพบวา
ตารางที่ 24 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการแกปญหา
รวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู
สวนเบี่ยงเบน
ขอ
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
1.1 การเตรียมผูเรียนกอนเรียน การปฐมนิเทศ การจัดอบรม
3.68
0.87
กอนเรียน
1.2 การจัดผูเรียนเขากลุม แตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
3.90
0.89
1.3 ผูสอนเสนอหัวขอตางๆ
4.28
0.81
1.4 การกําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
3.80
0.76
1.5 นักเรียนรวมมือระดมสมองคนหาปญหา (Problem
4.10
0.68
Finding)
1.6 การมอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการ
4.08
0.78
แกปญหาโดยนํากระบวนการคิดแบบซินเนคติกสมาใชใน
การแกปญหา
1.7 การนําเสนอแนวทางแกปญหาที่ไดแตละบุคคลมารวมโหวต
4.06
0.65
ในกลุมยอย เพื่อการยอมรับและมีแนวทางแกปญหา
เดียวกัน
1.8 การดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน
3.74
0.69
1.9 การนําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อรวมกัน
4.02
0.74
วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น
1.10 การใหนักเรียนทบทวนพิจารณาปญหาเริ่มแรกอีกครั้ง
3.74
0.80
1.11 การโหวตชิ้นงานที่นําเสนอกลุมเพื่อนในชั้นเรียนและผูสอน
3.74
0.88
เฉลี่ยรวม
3.92
0.20
2.ดานการออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต
2.1 มีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลในแตละหนาจอ
3.90
0.95
2.2 มีความสะดวกและงายในการใชหนาจอ
3.72
0.93
2.3 เมนูหลักเขาใจงายและสะดวกในการเขาถึงขอมูล
4.08
0.92
2.4 ภาพนิ่ง วีดิโอ และเนื้อหาสอดคลองกันงายตอความเขาใจ
3.96
0.92
2.5 สีและงานกราฟกประกอบเหมาะสมนาสนใจ
3.80
0.90
2.6 ภาพนิ่งมีความคมชัดนาสนใจ
4.08
0.80
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการแกปญหา
รวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู(ตอ)
สวนเบี่ยงเบน
ขอ
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
2.7 ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน มีความคมชัดนาสนใจ
3.92
0.85
2.8 ขนาดตัวอักษร การจัดวางตัวอักษร มีความคมชัดนาสนใจ
3.86
0.83
2.9 แหลงขอมูลมีความหลากหลาย นาสนใจ
3.86
0.93
2.10 ปุมเมนูหลักเชื่อมโยงถูกตองใชงานงาย
3.88
0.96
2.11 ความสะดวกในการแสดงความคิดเห็น, การสงการบานและ
3.86
0.97
ดาวนโหลด
2.12 การออกแบบหนาสวยงาม
3.72
0.83
เฉลี่ย
3.89
0.12
3.ดานระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายผานหองเรียนออนไลน
(Learning Management System : LMS) แบงเปน
3.1 การลงทะเบียนเพื่อใชระบบ (Registration)
3.80
0.86
3.2 การเขา/ออกจากระบบ (Login/Logout)
3.94
0.87
3.3 การเขาสูรายวิชา โดยผูเรียนจะสามารถเขาไดทาง URL ที่
3.68
0.94
ไดสรางขึ้น
3.4 การรายงานผลการเรียน
3.26
0.94
ระบบการจัดการเนื้อหารายวิชา (Content Management)
3.5 การแบงหมวดหมูเนื้อหางาย สะดวกตอการใชงาน
3.92
0.83
3.6 ความรวดเร็วในการ Upload และ Download
3.92
0.90
3.7 การมี Link เชื่อมโยงนําไปสูหนาเว็บไซตหรือ URL
3.94
0.79
ภายนอก ไดสะดวก
ระบบการติดตอสื่อสาร (Communication )
3.8 ความสะดวกในการติดตออาจารยผูสอน ความสะดวกใน
3.82
0.92
การติดตอเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม เชน การมีหอง
สนทนารวม (ChatRoom), หองสนทนาสวนตัว (Personal
chat) และการมีเว็บบอรด (Webboard) เพื่อการถายโยง
ความรูและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.9 การแสดงความคิดเห็นผานทาง แผนผังความคิดแบบ
4.00
0.83
ออนไลน(Mind MappingOnline)
3.10 การถามคําถาม/การทําแบบสอบถาม (Q&A/Polling)
3.88
0.85
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการแกปญหา
รวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู(ตอ)
สวนเบี่ยงเบน
ขอ
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
3.11 การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) การสง-รับการบาน
3.68
0.98
และ/หรือรายงานจากอาจารย
3.12 การเรียนและทํางานรวมกัน (Collaboration) การอภิปราย 3.96
0.78
รวมกัน / กระดานสนทนา (Chat Room)
3.13 การแบงกลุมยอย (Small Group) และมีการอภิปราย
4.08
0.73
รวมกันภายในกลุมยอย (Chat Room Separate Group)
ระบบการติดตามการเรียนการสอน (Course Tracking)
3.14 การรับทราบความกาวหนาของตนเอง การติดตามความ
3.88
0.85
คืบหนาในการเรียน เชน การบันทึกการสงการบาน การ
บันทึกเวลาการเขาใชงาน
3.15 การขอดูบทเรียนที่ไดเรียนไปแลว
3.84
0.86
3.16 การมีตัวนับจํานวนผูเขาดูรายวิชา
3.92
0.83
ระบบการวัดผลประเมินผล(Assessment)
3.17 การรายงานสถิติของผลการทดสอบผูเรียน
3.82
0.85
3.18 การระบุและกําหนดชวงวัน เวลา ที่อนุญาตใหผูเรียนทํา
3.88
0.75
แบบทดสอบ
3.19 การทราบผลการเรียนยอนกลับทันที
3.64
0.92
3.20 การใหผูบรรยายหรือผูสอนและผูเรียนสามารถเขามาตั้ง
3.92
0.78
คําถามเพื่อสํารวจความคิดเห็น (Poll) และสามารถคํานวณ
ผลสํารวจออกมาเปนเปอรเซ็นตไดทันที
เฉลี่ย
3.84
0.17
เฉลี่ยรวม
3.88
0.04
จากตารางที่ 24 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ดวยการแกปญหารวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครูมีคาเฉลี่ยรวม 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑการประเมินความพึงพอใจ มีคาอยูในระดับมาก โดยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯมีคาเฉลี่ย 3.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินความพึงพอใจมีคาน้ําหนักคะแนนในระดับพึงพอใจมาก
ดานโครงสรางการออกแบบบทเรียนบนเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 3.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินความพอใจมีคาน้ําหนักคะแนนอยูในระดับพึงพอใจมาก
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ดานระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายผานหองเรียนออนไลนมีคาเฉลี่ย 3.84 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินความพอใจมีคาน้ําหนักคะแนน
อยูในระดับพึงพอใจมาก
4. ผลการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พรอมทั้งแบบรับรองรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิในดานที่
เกี่ยวของคือผูเชี่ยวชาญดานสื่อและการนําเสนอ ดานหลักสูตรและการสอน และ ดานการแกปญหาเชิง
สรางสรรคจํานวน 5 ทานประเมินรับรองรูปแบบและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู
สวนเบี่ยงเบน
ประเด็นการพิจารณา
คาเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
1. ทานมีความคิดเห็นวา แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน วัตถุประสงคการเรียนรู และองคประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูมีความเหมาะสมอยูในระดับใด
1.1 กลุม
1.00
0.00
เห็นดวย
1.2 ประเด็น ปญหา งาน
1.00
0.00
เห็นดวย
1.3 โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน
1.00
0.00
เห็นดวย
1.4 เนื้อหาหรือแหลงขอมูล
1.00
0.00
เห็นดวย
1.5 เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส
1.00
0.00
เห็นดวย
1.6 เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน
1.00
0.00
เห็นดวย
1.7 ระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลน
1.00
0.00
เห็นดวย
1.8 การประเมินผล
1.00
0.00
เห็นดวย
คาเฉลี่ย
1.00
0.00
เห็นดวย
2. ทานมีความคิดเห็นวา ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครูมีความเหมาะสมอยูในระดับใด
2.1 ปฐมนิเทศการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสราง
1.00
0.00
เห็นดวย
ขอตกลงรวมกัน
2.2 จัดผูเรียนเขากลุม แตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
1.00
0.00
เห็นดวย
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ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน
2.3 จัดอบรมการใชบทเรียนออนไลน การเรียนแบบ
1.00
0.00
เห็นดวย
ซินเนคติกส และกระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรค
2.4 ผูสอนเสนอประเด็นปญหา
1.00
0.00
เห็นดวย
2.5 กําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
1.00
0.00
เห็นดวย
2.6 นักเรียนรวมกันระดมสมองการคนหาปญหา
1.00
0.00
เห็นดวย
รวมกัน
2.7 มอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการ
1.00
0.00
เห็นดวย
แกปญหาโดยนํากระบวนการคิดแบบ
ซินเนคติกสมาใชในการแกปญหา
1. ใชการเปรียบเทียบตรง
2. ใชการเปรียบเทียบแบบบุคคล
3. ใชการเปรียบเทียบแบบคําคูขัดแยง
4. ใชการเปรียบเทียบแบบเพอฝน
2.8 ผูเรียนนําเสนอแนวทางการแกปญหาในกลุมยอย
1.00
0.00
เห็นดวย
ผานกระดานสนทนา
2.9 ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นผานกระดาน
1.00
0.00
เห็นดวย
สนทนา
2.10. มอบหมายสมาชิกในกลุมดําเนินการสราง
1.00
0.00
เห็นดวย
โครงงานหรือชิ้นงาน
2.11. นําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อรวมกัน
1.00
0.00
เห็นดวย
วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น
2.12. ผูเรียนประเมินผลงานกลุมเพื่อนโดยการโพสค
1.00
0.00
เห็นดวย
วามคิดเห็นลงบนกระดานขาว
2.13. ปรับปรุงผลงาน/ชิ้นงานตามคําแนะนําเพื่อน
1.00
0.00
เห็นดวย
2.14. ผูเรียนนําเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียน
1.00
0.00
เห็นดวย
คาเฉลี่ย
1.00
0.00
เห็นดวย
คาเฉลี่ยรวม
1.00
0.00
เห็นดวย
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จากตารางที่25 พบวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูในดานแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของการเรียนรู มีคาเฉลี่ย
1.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 , ดานองคประกอบของรูปแบบฯ มีคาเฉลี่ยรวมที่ 1.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑความเหมาะสมของรูปแบบฯ
ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับองคประกอบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ และดานขั้นตอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา
ขั้นตอนของรูปแบบฯ มีคาเฉลี่ยที่ 1.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑความเหมาะสมของรูปแบบฯผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาเห็นดวยกับขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบฯ
และดานความคิดเห็นในภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู มีคาเฉลี่ยที่ 1.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑความเหมาะสมขอรูปแบบฯ ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาเห็นดวยกับ
ภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู

บทที่ 5
การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู มีรายละเอียด
ประกอบดวย
1. บทนํา
1.1 แนวคิดหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
1.2 วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
2.2 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.3 ขั้นตอนยอยของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
2.4 แผนการสอนและการประเมินผลรายวิชา
3. วิธีการและเงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
3.1 วิธีการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3.2 เงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
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1. บทนํา
1.1 แนวคิด หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนในยุคศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตนการ
พัฒนาคนและสังคมที่ผานมาตองเผชิญกับความทาทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
สถาบันทางสังคมและปจเจกบุคคลปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมเปนความเสี่ยงมีความถี่ในการใช
ความรุนแรงแกไขปญหามากขึ้นทั้งปญหาในระดับครอบครัวปญหาสังคมและวัฒนธรรมการใชชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหขาดความไวเนื้อเชื่อใจกันกระแสวัฒนธรรมเสมือนจริงที่แพรเขามาผานโลกไซ
เบอรทําใหมีการสรางเครือขายทางสังคมมากขึ้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกรับปรับใช
วัฒนธรรมสงผลใหคานิยมไทยมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมที่รับมาเด็กและเยาวชนที่ยังขาดการ
ใชวิจารณญาณในการกลั่นกรอง ทําใหใชประโยชนจากวัฒนธรรมเสมือนในเชิงของการสรางปญหา
มากกวาสรางสรรค เมื่อประสบปญหาหรืออุปสรรค ก็ไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง และหาทาง
แกปญหาดวยวิธีการแบบเดิ ม ขาดทักษะการแกปญหารวมกันกับผูอื่น ขาดทักษะการคิดและแนว
ทางการแกปญหาที่ถูกตองและสรางสรรค
ปจจุบันการจัดการศึกษามีการปรับปรุงแนวการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหสอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคแหงขอมูลข าวสาร
โดยมีการกําหนดจุดมุงหมายและหลักการในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลู กฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา
และสงเสริมสิทธิ หนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการจัดเรียนรูในชั้นเรียนกันมากขึ้น
มีการพัฒนาการเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งมีระบบบริหารจัดการการเรียนรู(Learning
Management System)ในการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคล การ
พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง และผานชองทางที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูได
ตลอดเวลา และไมจํากัดสถานที่ ผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความสามารถ ดังนั้นการพัฒนา
บทเรียนอีเลิรนนิง(e-Learning) จึงถูกนํามาใชในการจัดการเรียนรูทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมในการนํามาใชและความรับผิดชอบตอตนเอง
ของผูเรียนในแตละระดับการศึกษา อีกทั้งการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงไมสามารถสงเสริมใหผูเรียน
เกิด ทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงคการเรียนรูในแตละบทเรียนได ผูเรียนขาดทักษะในการสื่อสาร
และการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตตอไปอนาคตไดอยางมีความสุขขาด
ความเปนธรรมชาติของหองเรียนที่มีเพื่อนคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันในชั้นเรียน อีกทั้งการจัดการ
เรียนรูดังกลาวอาจสงผลตอทัศนะคติที่ไมดีตอบทเรียนในดานการเรียนรู
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ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบออนไลนจึงควรคํานึงถึงบริบทของผูเรียน ในดานอื่นๆไดแก
ตัวผูเรียน,กิจกรรมการเรียนรู,สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู และ การประเมินและติดตามผล
การเรียนรู
สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดและการนําเสนอ กลาที่จะแสดงความคิดเห็น
ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ซึ่งสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดแกปญหาไดหลากหลาย
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน(Blended Learning)เปนการบูรณาการระหวางการ
จัดการเรียนรูแบบดั้งเดิม(Tradition)หรือหองเรียนแบบปกติ รวมกับการจัดการเรียนรูผานบทเรียนอี
เลิรนนิง(e-Learning) เขามาชวยในเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยการเรียนรูรวมกัน
(Collaborative Learning)การเรียนที่เนนจัดสภาพแวดลอมใหผู เรียน เรียนรู ทํากิจกรรม สราง
ความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถายทอดการเรียนรูรวมกัน ใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห อีกทั้ง
สนับสนุนใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมขึ้นไดดวยตนเอง
จากเหตุผลขางตนนํามาสูการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
กับกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาครูในระดับปริญญาตรีเนื่องจากเปนกลุมชวงวัยที่มีความรับผิดชอบ
การเรียนของตนเองสูงและกําลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเปนครูในอนาคต การพัฒนา
ทั ก ษะการแก ป ญ หาเชิ ง สร า งสรรค การทํ า งานร ว มกั น ได เข า ใจผู อื่ น และกล า แสดงออกอย า ง
สรางสรรค สงผลตอการพัฒนาองคกรและพัฒนาประเทศชาติไดอยางสรางสรรคอยูรวนกันในสังคม
โลกอยางมีความสุข
1.2 วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1.2.1 เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1.2.2 เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
1.2.3 เพื่อนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.2 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.3 ขั้นตอนยอยของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู

แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
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2.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
องคประกอบรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูซง่ึ
ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก
องค ประกอบที่ 1 กลุ มผู เรียน การจั ดกิจกรรมการเรี ยนเพื่อให สมาชิ กไดเรี ยนรู
รวมกันเปนกลุม และทุกคนสามารถเขาร วมกิจกรรมการเรียนรูไดอย างมีประสิทธิภาพ สามารถทํา
กิจกรรมในหองเรียนปกติและในหองเรียนออนไลน ควรมีจํานวนผูเรียน 3-5 คน โดยผูสอนเปนผูเลือก
สมาชิกให ดวยการสุมอยางเป นระบบ เพื่อให เกิดความหลากหลายในการทํางานและการแกปญหา
รวมกัน โดยมีพื้นฐานดานการคิดอยางสรางสรรค และ กระบวนการแกปญหาของตนเองแตกตางกัน
เพื่อใหไดกระบวนการและแนวทางการแกปญหาใหมๆ หลากหลาย
องคประกอบที่ 2 ประเด็น ปญหา งาน หมายถึง ปญหาที่ผูสอนนําเสนอปญหาที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่ผูสอนดําเนินการสอนและเปนปญหาที่ผูเรียนมีความคุนเคยหรือมี
ประสบการณรวมกัน โดยประเด็นปญหาที่ผูสอนนํามาใชในการกระตุนใหผูเรียนใหเกิดแรงจูงใจใน
การแกปญหานั้นจะตองนําประเด็นปญหาที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ตรวจสอบประเมินความเที่ยงตรงของประเด็นปญหาวาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูกอน
นํามาไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประเด็นปญหาที่นํามาใชควรเปนปญหาที่สามารถแสดง
ความคิดเห็นไดหลากหลายวิธีและเปนคําถามปลายเปดซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระ โดยที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติการเรียนรู (Active Learning) ในการคนหาปญหาวาปญหาใด
เปนสาเหตุหลักและปญหาใดเปนสาเหตุยอยที่ควรจะไดรับการแกไขเปนลําดับแรกโดยผูเรียนในชั้น
เรียนรวมกันระดมความคิดเห็นที่หลากหลายไมมีผิดหรือถูก โดยทีผ่ ูสอนมีหนาที่ในการรวบรวมความ
คิดเห็นจากผูเรียนและลําดับหมวดหมูของประเด็นปญหา และตกลงรวมกันกับผูเรียนวาปญหาใดที่
เปนสาเหตุหลักในการที่จะนํามาแกปญหาในหัวขอเดียวกัน
องคประกอบที่ 3 ผลงาน หรือชิ้นงานหมายถึง ผลงานที่เกิดจากกระบวนการในการ
ทํางานรวมกันของผูเรียนที่รวมกันแสวงหาปญหาที่แทจริงรวมกัน แสดงความคิดสรางสรรคในการ
แกปญหาแตละคน และรวมกันในการคนหาแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสมในกลุม การยอมรับ
แนวทางการแกปญหาของผูอื่น โดยผูเรียนแตละคนใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคเปน
ขั้นตอนของกระบวนการทํางานรวมกัน
องคประกอบที่ 4 เนื้อหาหรือแหลงขอมูลหมายถึง หองเรียนออนไลนที่ผสู อน
จัดเตรียมสภาพแวดลอมใหใกลเคียงกับหองเรียนปกติที่ผูเรียนสามารถ พบปะพูดคุย สนทนา แสดง
ผลงานและความคิดเห็นผานกระดานสนทนา วีดิโอประชุมทางไกล เครือขายสังคมออนไลน เปนตน
ในเวลาการสื่อสารที่ตรงกันได และการเรียนรูจากแหลงขอมูลที่ผูสอนจัดเตรียมไวให เปนแหลง
เรียนรูที่ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว
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การสรางสภาพแวดลอมใหใกลเคียงกับหองเรียนปกติที่ผูเรียนสามารถ อีกทั้งที่ผูเรียนสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเอง โดยที่ผูสอนจัดเตรียมไวใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ซึ่งจัดทําอยูในรูปแบบสื่อออนไลนหรือ เอกสารประกอบการสอน
องคประกอบที่ 5 การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส หมายถึง กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุงเนนการพัฒนาความคิดและการแกปญหาเชิงสรางสรรค เปนกระบวนการทางสมองที่มี
ผลทําใหคิดไดหลากหลายแงมุม หรือเรียกวา ความคิดแบบอเนกนัย(Divergent Thinking) ทําใหเกิด
ความคิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิมโดยอาศัยกระบวนการอุปมาอุปมัย(Analogy)เพื่อตอบสนอง
ความตองการหรือเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในชีวิตประจําวัน การเรียน และการทํางาน โดยอาศัย
ประสบการณและความรูที่สั่งสมมากระบวนการคิดอุปมาอุปมัยมี 4 ลักษณะไดแก
1. การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy)
2. การอุปมาอุปมัยโดยตรง
(Direct Analogy)
3. การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ (Symbolic Analogy)
4. อุปมาอุปมัยโดยเพอฝน
(Fantasy Analogy)
องคประกอบที่ 6 เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกันหมายถึง เครื่องมือที่ใชใน
การติดตอสื่อสารกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และผูสอนกับผูสอนระหวางกันใน
ระบบบริหารการจัดการเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรโดยสามารถแบงออกได 2 ประเภท ไดแก
เครื่องมือการสื่อสารแบบประสานเวลา(Synchronous) เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารแบบ โตตอบ
ได ในเวลาเดียวกันทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผูสอนและผูเรียนนัดวันเวลา
เพื่อเขาเรียนรูและการเขาทํากิจกรรมรวมกัน เหตุการณสด (Real Time)โดยผูสอนและผูเรียนสารมา
รถสื่อสารกันไดแบบทันทีทันใดเชนหองสนทนา(Chat
Room)
วีดิโอประชุมทางไกล(Video
Conference)แผนภูมิความคิดแบบออนไลน(Mind Mapping Online ) และ เครื่องมือสื่อสารแบบ
ไมประสานเวลา(Asynchronous)ไดแก
เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารกันแบบคนละชวงเวลา
โดยที่ผูเรียนไมตองเขามาเรียนรูหรือทํากิจกรรมในเวลาเดียวกันผูเรียนไมตองโตตอบกันทันทีทันใด
และผูเรียนเรียนรูตามความสามารถของแตละบุคคล เชน อีเมล(e-mail), กระดานขาว(Webboard),
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น(Poll), บล็อก(Blog), คําอภิธานศัพท(Glossary), สารานุกรม
(Wiki)เปนตน
องคประกอบที่ 7 ระบบบริหารจัดการดานเนื้อหา ผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู และ
การประเมินติดตามผลการเรียนรูแบบออนไลน ซึ่งประกอบดวย
1. เหตุการณสด (Live Events)
2. กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนประสบผลสําเร็จดวยตนเอง(SelfPaced learning)
3. สภาพแวดลอมที่ผูเรียนมีการรวมมือกับผูอื่น (Collaboration)
4. ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Course Management System:
CMS/Learning Management System: LMS)
5. การอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไมประสาน
เวลา (Synchronous and Asynchronous Discussion)
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6. การจัดการเรียนรูแบบออนไลน (Online Knowledge Management)
องคประกอบที่ 8 การประเมินผลหมายถึง การประเมินกอนเรียน ระหวางเรียน
และหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรูของผูเรียน โดยการประเมินผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ดังนี้
1. แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการใชรูปแบบฯ
2.2 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคไดทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก
2.2.1 ขั้นเตรียมผูเรียน(Preparation)การจัดเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูกอนการเรียนรูผูสอนจะตองมีการเตรียมความพรอมทั้ง
สภาพแวดลอมในการเรียนรูตามรูปแบบฯ กิจกรรมในการเรียนรูตามรูปแบบฯ บุคลากร และแหลง
ทรัพยากรที่ใชในการคนควา โดยขั้นตอนการเตรียมผูเรียนเปนกิจกรรมที่อยูในหองเรียนปกติที่ครูตอง
เตรียมความพรอมโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ปฐมนิเทศการเรียนรูผูเรียนเรื่องการใชบทเรียนออนไลน กิจกรรม
ขั้นตอนการแกปญหารวมกัน ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในแตละสัปดาห กระบวนการคิดสรางสรรค
ดวยวิธีคิดแบบซินเนคติกส และผูสอนสรางขอตกลงรวมกันดานวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
กระบวนการเรียนและการนําเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน แบงออกเปน 2 รูปแบบไดแก 1.
การประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน 2.การประเมินตามสภาพจริงโดยผูเชี่ยวชาญประเมินผล
งานของผูเรียนในแตละสัปดาหทงั้ งานเดี่ยวและงานกลุม รวมทั้งสิ้น 8-10 สัปดาห
2. จัดผูเรียนเขากลุมโดยแตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจโดยสมาชิกในกลุม
ในแตละสัปดาหมีจํานวนประมาณ 3-5 คน โดยผูเรียนเลือกตามความสมัครใจ
3. จัดอบรมการใชบทเรียนออนไลน กระบวนการคิดสรางสรรคดวยเทคนิค
คิดแบบซินเนคติกสและกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน
ครูผูสอนใหผูเรียนสมัครสมาชิกในหองเรียนออนไลน ซึง่ มีการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนออนไลน
ไว 2 แบบดังนี้ 1.หองเรียนรวมที่สมาชิกทุกคนสามารถเขามารวมแสดงความคิดเห็นและตอบกระทู
ขาวของสมาชิกทุกคนไดอยางอิสระและเปนหองที่กลุมยอยจะนําผลงานของกลุมตนเองมาแสดงใหกับ
สมาชิกทานอื่นๆไดยอมรับ ติชมผลงานได 2.หองยอยที่สมาชิกในแตละกลุมจะแยกกลุมกันทํางานโดย
ในหองเรียนยอยนี้ผูเรียนที่อยูคนละกลุมจะไมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมองเห็นผลงานของกลุม
อื่นๆไดแตจะสามารถแสดงความคิวเห็นและผลงานที่ผูเรียนไปศึกษาคนความาแสดงเฉพาะในกลุมของ
ตนเองเทานั้น
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2.2.2 ขั้นคนหาปญหาที่แทจริง(Problem Finding)เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวน
รวมในการเสนอประเด็นที่เปนปญหา และ กําหนดงาน ชิ้นงานหรือขอบเขตของงานเพื่อใหไดประเด็น
ปญหาเดียวกัน และแตละคนก็สามารถนําประเด็นปญหาที่ไดหาแนวทางหรือวิธีการแกปญหาเพื่อน
นํามาเสนอตอกลุมยอยได โดยขั้นตอนการคนหาปญหาเปนกิจกรรมที่อยูในหองเรียนปกติ ดังนี้
1. ผูสอนเสนอประเด็นปญหา ประเด็นปญหาที่ผูสอนนําเสนอเปนประเด็น
ปญหาที่ผูเรียนเคยประสบปญหามาในชีวิตประจําวัน ซึ่งประเด็นปญหาที่นํามาเสนอ ผูสอนไดสรางขึ้น
และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรคประเมินความเที่ยง(Validity) เรียบรอยแลว
2. กําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงานในการแกปญหาเชิงสรางสรรคผูสอนได
กําหนดใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยการออกแบบเปนภาพกราฟก และนําเสนอตอหองเรียนรวมและ
หองเรียนยอย
3. นักเรียนรวมมือระดมสมองการคนหาปญหารวมกันโดยผูสอนนําเสนอ
ประเด็นปญหาและใหผูเรียนรวมกันคนหาปญหาที่ควรไดรับการแกปญหาเปนลําดับแรก จากการระดม
สมองดวยการสรางแผนภูมิความคิด ผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการเสนอและเลือกประเด็นปญหา โดย
ที่ผูสอน ชวยสรุปประเด็นปญหาใหชัดเจนขึ้น ผูสอนจะนําประเด็นปญหามาจัดเปนกิจกรรมในหองเรียน
ออนไลน กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะอยูในหองเรียนปกติ
2.2.3 ขั้นคนหาแนวคิดในการแกปญหา (Idea Finding) การจัดการเรียนรูใน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ขั้นคนหาแนวคิดในการ
แกปญหาเปนการมอบหมายงานใหสมาชิกแตละคนไดนําเอาวิธีคิดแบบซินเนคติกสมาชวยใหเกิด
วิธีการคิดที่แตกตางจากการคิดดวยวิธีการเดิม โดยกําหนดใหใชวิธีอุปมาอุปมัย(Analogy) ในขั้นตอน
นี้เปนกิจกรรมการเรียนออนไลนที่ผูเรียนนําเสนอแนวคิดของตนเองตอสมาชิกในกลุมผานกระดาน
สนทนา และ ชองทางการสื่อสารที่ผูสอนจัดไวใหไดแก หองสนทนา แผนภูมิความคิดออนไลน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน และมอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการแกปญหาโดยนํา
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกสมาใชในการแกปญหา
1.1 การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy)
1.2 การอุปมาอุปมัยโดยตรง
(Direct Analogy)
1.3 การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ (Symbolic Analogy)
1.4 อุปมาอุปมัยโดยเพอฝน
(Fantasy Analogy)
2.2.4 ขั้นการคนหาทางเลือกในการแกปญหา(Solution Finding)เมื่อผูเรียนได
นําเสนอแนวความคิดในการแกปญหาแตละคนแลวขั้นตอนการคนหาทางเลือกในการแกปญหาโดยใช
กระบวนการกลุมในการคัดเลือกแนวทางที่สมาชิกรวมกันคัดเลือกจากแนวความคิดของสมาชิกโดย
สามารถนําเอากระบวนการของแตละคนมาประยุกตใหเกิดวิธีการใหม และเหมาะสมกับแนวทางการ
แกปญหาโดยมีลําดับขั้นดังนี้
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1. ผูเรียนนําเสนอแนวทางการแกปญหาในกลุมยอยผานกระดานสนทนา
โดยผูเรียนแตละคนนําเสนอแนวคิดของตนเองดวยวิธีการคิดซินเนคติกส
2. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นผานกระดานสนทนา กระดานขาว กลุม
ยอย โดยสมาชิก ไมสามารถแสดงความคิดเห็น และไมสามารถเห็นแนวความคิดขามกลุมได สมาชิก
รวมกันเลือกแนวทางในการแกปญหาได
3. มอบหมายสมาชิกในกลุมดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน เมื่อได
แนวทางการแกปญหาจากการแสดงความคิดเห็นสมาชิกกลุมยอยแลวมอบหมายใหสมาชิกในกลุม
สรางชิ้นงานและนําเสนอผลงานผานหองเรียนออนไลนตอไป
4. นําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อรวมกันวิพากษวิจารณ แสดง
ความคิดเห็น
2.2.5 การคนหาการยอมรับ (Acceptance Finding) ขั้นตอนการคนหาการยอมรับ
เปนกระบวนการสุดทายของแกปญหาเชิงสรางสรรค ที่บุคคลอื่นสามารถเขามาแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมและเสนอแนะแนวทางเพื่อใหแนวทางมีความสมบูรณมากขึ้น โดยขั้นตอนการคนหาการ
ยอมรับเปนกิจกรรมออนไลน และหองเรียนปกติ ดังนี้
1. ผูเรียนประเมินผลงานกลุมเพื่อนโดยการโพสความคิดเห็นลงบนกระดาน
ขาวเมื่อผูเรียนเรียนผานกิจกรรมออนไลนแลวผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในหองเรียนรวมเพื่อ
ประเมินผลงานชิ้นงานกลุมเพื่อนได โดยแสดงความคิดเห็น ปรับปรุงกระบวนการเพิ่มเติมได
2. ปรับปรุงผลงาน/ชิ้นงานตามคําแนะนําเพื่อน
3. ผูเรียนนําเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียน

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนยอยขั้นที่1 การเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน (Preparation)
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ขั้นตอนยอยขั้นที่ 1 ผูสอนดําเนินการเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน
1.1 ผูสอนปฐมนิเทศ วิธีการเรียนรูผานหองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครูเพื่อแนะนําสิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน ทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียน ฝกใชกิจกรรมใน
หองเรียนออนไลน แจงวัตถุประสงค เนื้อหา วิธีเรียน การสอน สํารวจความพรอม และเตรียม
ความพรอมของผูเรียน
1.2 กําหนดขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมและวิธีการประเมินผลการเรียน
1.2.1 การทํากิจกรรมรวมกัน โดยชี้แจงและขอตกลงวิธีการทํากิจกรรมรวมกัน ทั้ง
ในกลุมใหญและกลุมยอย ระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2.2 วิธีการประเมินผลการเรียน ผูสอนชี้แจงและขอตกลงและวิธีการวัด
และประเมินผลระหวางการทํากิจกรรม การนําเสนอ ผลงานหรือชิ้นงาน ของผูเรียน
1.3 ผูสอนวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคกอนเรียนของผูเรียนเพื่อให
ทราบถึงระดับ
ความสามารถของตนเองตอวิธีการแกปญหาผูเรียนทําแบบประเมินกอนเรียนจํานวน 32 ขอ เพื่อวัด
ความรูกอนเรียน
1.4 ใหผูเรียนจัดกลุม 3-5 คน ตามความสมัครใจ
1.5 จัดอบรมการใชบทเรียนออนไลน,เทคนิคการคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกสและ
ขั้นตอนกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค, การใชเครื่องมือติดตอสื่อสารกันบนหองเรียน
ออนไลน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนคุนชินกับระบบและการใชเครื่องมือสื่อสารในรูปแบบ
ตางๆ ในการเรียนแบบผสมผสาน
1.5.1 ผูสอนเตรียมคูมือประกอบการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย
1. เนื้อหาบทเรียน
2. การใชบทเรียนออนไลน
3. เอกสารประกอบการฝกอบรมเรื่องการพัฒนากระบวนการแกปญหา
อยางสรางสรรคดวยเทคนิคคิดแบบซินเนคติกส
1.5.2 ผูสอนแนะนําชื่อ ที่อยูของเว็บไซต
1.5.3 ผูสอนแนะนําการวิธีเขาสูเว็บไซต เครื่องมือที่ใชในการติดตอการ
สื่อสารแบบออนไลน, การทํากิจกรรมการเรียนตางๆ แบบออนไลน และการทําแบบประเมินผลแบบ
ออนไลน

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนยอยขั้นที่ 2 คนหาปญหา (Problem Finding)
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ขั้นตอนยอยขั้นที่ 2 คนหาปญหา (Problem Finding)
ผูสอนเสนอหัวขอและคําถามกระตุนพรอมกับกําหนดงาน โครงงานหรือชิ้นงานและ
ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นโดยระดมสมอง
2.1 ผูสอนนําเขาสูบทเรียนกระตุนความสนใจของผูเรียน
2.1.1 ผูสอนนําเสนอเนื้อหา หลักการ ทฤษฏี ลงมือปฏิบัติตามหลักสูตร
2.1.2 ผูสอนนําเสนอหัวขอประเด็นปญหาและคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
ทาทายในการแกปญหา ขั้นกระตุนและเราความสนใจเพื่อดึงความคิดเขาสูเนื้อหา กระตุนหรือเราให
ผูเรียนเกิดความสนใจ เชื่อมโยง ปญหาที่นําเสนอกับบทเรียนที่จะเรียน โดยผูสอนทําการสอนให
สัมพันธกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใฝที่จะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆ(โดยการเชื่อมโยงการสอนกับ
สถานการณในชีวิตประจําวันของผูเรียน หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต)
2.2 ผูเรียนรวมกันคนหาปญหา(Problem Finding) ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เลือกวาปญหาใดเปนปญหาที่แทจริงเพื่อนนํามาหาแนวทางในการแกปญหาในหัวขอเดียวกันโดย
ผูเรียนทําการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับปญหา
2.3 ผูเรียนระบุปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดวาปญหาใดคือปญหาที่ตองนํามาแกไข
และไดประเด็นปญหาเดียวกันเพื่อเปนหัวขอในการหาแนวการแกปญหาดวยวิธีการคิดเชิงสรางสรรค
2.4 ผูเรียนนําปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาสรุปรวมกันถึงปญหาใดคือปญหาที่แทจริงที่ควร
ไดรับการแกไขเปนลําดับแรก
2.5 ไดประเด็นปญหาเดียวกันเพื่อเปนหัวขอในการหาแนวการแกปญหาดวยวิธีการคิด
เชิงสรางสรรคโดยมีวัตถุประสงคเดียวกันในการแกปญหา
2.6 ผูสอนและผูเรียนกําหนดโครงงานหรือชิ้นงานเพื่อนําประเด็นปญหาที่ไดไปใหแนว
ทางการแกปญหาดวยกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนยอยขั้นที่ 3 การคนหาแนวคิดในการแกปญหา (Idea Finding)
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ขั้นตอนยอยขั้นที่ 3 ผูเรียนการคนหาแนวคิดในการแกปญหา (Idea Finding)
3.1 ผูเรียนลงทะเบียนเขาสูระบบการเรียนออนไลน โดยการใสชื่อผูใช และ
รหัสผานในกรณีที่ผูเรียนมาสามารถเขาหองเรียนออนไลนไดผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูดูแล
ระบบโดยผานทางชองทางอื่นๆ ได เชน หองสนทนาบนสังคมออนไลน, แอปพริเคชั่นบน
โทรศัพทมือถือ, โทรศัพท ฯ
3.2 ผูเรียนเขาสูบทเรียนออนไลนและสํารวจองคประกอบภายในเว็บไซต เชน คํา
ชี้แจงกิจกรรมการเรียน, แหลงขอมูลภายในและภายนอก, การรายงานผลการศึกษา, ภารกิจในแตละ
สัปดาห
3.3 ผูเรียนแตละคนเขากลุมของตนเองเพื่อพบปะ พูดคุย สนทนากลุมยอย รวมกัน
ปรึกษาหารือ ผานหองสนทนาของแตละกลุม
3.4 ผูเรียนแตละคนคนหาแนวทางการแกปญหาดวยเทคนิควิธีคิดแบบซินเนคติกส
3.4.1) การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy)
3.4.2) การอุปมาอุปมัยโดยตรง
(Direct Analogy)
3.4.3) การอุปมาอุปมัยโดยอิงบัญญัติ (Symbolic Analogy)
3.4.4) การอุปมาอุปมัยเพอฝน
(Fantasy Analogy)

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนยอยขั้นที่ 4 ขั้นคนหาแนวทางการแกปญหา(Solution Finding)

165

165

166
ขั้นตอนยอยขั้นที่ 4 ขั้นคนหาแนวทางการแกปญหา(Solution Finding)
4.1 ผูเรียนนําเสนอแนวคิดในกลุมยอย สรุปรวมเพื่อกันหาแนวคิดที่เหมาะสมตอ
แกปญหาดวยวิธีการโหวตเพื่อการยอมรับและมีแนวทางแกปญหาเดียวกันโดยนําเสนอแนวคิดในการ
แกปญหาครบทั้ง 4 แบบ โดยไมจํากัดปริมาณของความคิดในกลุมยอยผานกิจกรรมสารานุกรม
(Wiki)โดยทุกคนสรุปรวมกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมตอแกปญหา
4.1.1 สรุปรวมเพื่อกันหาแนวคิดที่เหมาะสมตอแกปญหาดวยวิธีการโหวต
เพื่อการยอมรับและมีแนวทางแกปญหาเดียวกัน
4.1.2 ผูเรียนในกลุมชวยกันเขียนแผนที่ความคิด(Mind Mapping)
4.2 ผูเรียนในกลุมรวมกันออกแบบสรางชิ้นงานที่สามารถนําไปแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม
4.3 ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน คอยใหคําปรึกษาแกผูเรียนแตละกลุมออนไลน
4.4 ผูเรียนในกลุมรวมกันประเมิน ปรับปรุงชิ้นงานตามขอเสนอแนะ
4.5 แตละกลุมนําเสนอชิ้นงานในรูปแบบของแนวคิด งานกราฟก ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว โดยนําเสนอผานกิจกรรมสารานุกรม (Wiki) กระดานสนทนา(Web board)สังคม
ออนไลน(Social Network)โดยทุกคนสรุปรวมกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมตอแกปญหา
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แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนยอยขั้นที่ 5 คนหาการยอมรับ(Acceptance Finding)
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ขั้นตอนยอยขั้นที่ 5 กลุมยอยแตละกลุมนําเสนอชิ้นงานใหกลุมใหญ รวมกันแสดงความคิดเห็น สรุป
ทบทวนรวมกัน
5.1 แตละคนใหคําแนะนํากลุมเพื่อนผานหองเรียนออนไลนประเมินผลชิ้นงานที่นําเสนอ
โดย เพื่อนในชั้นเรียนผูสอนและผูเชี่ยวชาญผูเรียนเขามาชมผลงานกลุมอื่นๆ และรวมแสดงความ
คิดเห็นขอเสนอแนะ วิพากษวิจารณ ใหกําลังใจเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับกลุมตนเองและกลุมอื่นโดย
ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒเิ ขาชมผลงานทุกกลุม และรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ติชม ให
กําลังใจ เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน
5.2 ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ วิพากษวิจารณ ใหกําลังใจเพื่อสราง
แรงจูงใจใหกับกลุมตัวเองและกลุมอื่นผานกระดานสนทนา สมาชิกในกลุมชวยกันปรับปรุงชิ้นงาน
ตามคําแนะนําของผูสอน ผูทรงคุณวุฒิและกลุมเพื่อน
5.3 ผูเรียนแตกลุมนําเสนอชิ้นงาน ผลงานที่ไดรับการปรับปรุงเรียนรอยแลวในชั้นเรียน
ปกติในการแกปญหาดวยวิธีการแกปญหาเชิงสรางสรรค เพื่อนําเสนอแนวทางใหมที่มีความ
หลากหลาย
5.4 ผูเรียนวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคหลังเรียน
5.5 ผูเรียนทําแบบวัดความคิดสรางสรรคหลังเรียน
5.6 ผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
3. วิธีการและเงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูไป
ประยุกตใชงานประกอบดวย วิธีการนํารูปแบบไปใช
3.1 วิธีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูไปใช
3.1.1 ผูเรียนควรมีความรูพื้นฐานในการใชหองเรียนออนไลนในการทํางาน
รวมกันเปนกลุม มีประสบการณในการใชงานระบบบริหารจัดการการเรียนรู เพื่อปฏิบัติการตาม
รูปแบบไดอยางถูกตองครบถวน
3.1.2 ผูสอนนอกจากผูสอนมีความพรอมดานความรูและกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนแลวผูสอนตองสามารถใชเครื่องมือสื่อสารในหองเรียนออนไลนไดอยาง
คลองแคลว สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนออนไลน
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการในการเรียนรูของผูเรียน
3.1.3 ผูชวยสอนในการเตรียมความพรอมของกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบฯ สรางเว็บไซต ดูแลระบบการบริหารจัดการการเรียนรู และอํานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน
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3.1.4 หนวยงานควรศึกษาความพรอมในการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ดานวัสดุ อุปกรณ และการ
เขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อดําเนินการใหสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 เงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3.2.1 รูปแบบฯที่นําไปใชควรพิจารณาถึงองคประกอบการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบฯ 8 องคประกอบดังนี้
องคประกอบที่ 1 กลุมการจัดกลุมผูเรียนควรมีการจัดกลุมผูเรียน ที่มี
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับ สูง กลาง ต่ํา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคกอนเรียน เพื่อใหสมาชิกภายในกลุมพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ผูเรียนที่มีความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสูงจะสามารถชวยผูเรียนที่มีระดับ
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคต่ํา โดยใชกิจกรรมการเรียนที่เปนกระบวนกลุมมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเชี่ยวชาญจากการศึกษาการจัดกลุมยอย
ที่มีความเหมาะสมและผูเรียนสามรถทํากิจกรรมครบถวนควรมีจํานวน 3-5 คน
องคประกอบที่ 2 ประเด็น ปญหา งานในการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม
การแกปญหารวมกันเปนการนํากระบวนการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
กับการ
เรียนรูรวมกันซึ่งเปนกิจกรรมที่อยูบนแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสรัคติวิสซึม(Constructivism
Theory) เปนการสรางปฏิสัมพันธทางสังคม(Social Constructivism) ดังนั้นการนําเอาประเด็น
ปญหา หรืองาน มาใชในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการคนหาแนวทางหรือการแกปญหาให
ประสบความสําเร็จ
ดังนั้นผูที่นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครู ไปใชงานควรพิจารณาวาปญหาใดที่จะนํามากระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยไม
รูสึกวาเปนปญหาที่ไกลตัว ไมเคยมีประสบการณรวมในปญหานั้นๆ การพิจารณาปญหาควรพิจาณา
จากปญหาใกลตัวผูเรียน และควรใหผูเรียนเปนผูเลือกประเด็นปญหารวมกัน หลังจากนั้นควรนํา
ประเด็นปญหาที่ไดมาตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของประเด็นปญหาวาเหมาะสมหรือไม
จาก
ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบประเมินผลการเรียนรู
องคประกอบที่ 3 โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงานในการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน ผูที่นําไปใชควร
ตกลงรวมกันกับผูเรียนในการสรางโครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน วาควรมี กระบวนการ รูปแบบ หรือ
วิธีการที่จะจัดทําและมีเกณฑการประเมินผล ที่ผูสอนจะนํามาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ได
อยางชัดเจน
องคประกอบที่ 4 เนื้อหาหรือแหลงขอมูลการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู เนื้อหาหรือแหลงขอมูลควรอยูใน
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รูปแบบของคูมือ เอกสาร และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพราะเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน มีทั้ง หองเรียนปกติ และหองเรียนออนไลน ผูที่นําไปใชควรสํารวจวาผูเรียนมีความตองการ
ศึกษา เรียนรูเนื้อหา หรือแหลงขอมูลใดที่เหมาะสมกับการจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 5 เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส การจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนมี
วิธีการคิดที่แตกตางจากวิธีคิดแบบเดิมๆดังนั้นเทคนิคที่นํามาใชใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด
สรางสรรคมีอยูหลายวิธี ผูที่นํารูปแบบฯไปใชงาน ความคํานึงถึงเทคนิคการคิดสรางสรรคใหเหมาะสม
กับผูเรียนโดยพิจาณาจากกลยุทธการจัดการเรียนการสอนวาจะนําเทคนิคคิดสรางสรรคใด มาใชกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางสอดคลองเหมาะสม
องคประกอบที่ 6 เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกันในการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู การจัดหองเรียน
ออนไลนโดยมีการทํางานรวมกัน เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารและทํางานรวมกันแบบออนไลนจึงมี
ความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนอยางยิ่ง ดังนั้นผูที่นํารูปแบบฯ ไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนควรศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการของการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
เหมาะสมหรือไม เชน ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว หรืออุปกรณที่ผูเรียน
ใชสามารถแสดงผลไดครบถวน จะชวยใหผูนําไปใชตัดสินใจในการจัดการเรียนการสอนและจัด
สภาพแวดลอมในการเรียนไดอยางเหมาะสม
องคประกอบที่7 ระบบบริหารจัดการการเรียนรูออนไลน เปนเครื่องมือ
หลักที่ใชการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครูเนื่องจากเปนระบบที่มีความเหมาะสม สามารถติดตามผูเรียน สามารถสรางกิจกรรมการ
เรียนรูไดหลายกิจกรรม สามารถประเมินผลการเรียนรูและรายงานผลการประเมินใหผูเรียนไดทันที
อีกทั้งเปนโปรแกรมเสรี(Open Source Software) ดังนั้นผูที่นําไปใชงาน ควรพิจารณาระบบบริหาร
จัดการการเรียนรู(Learning Management System) ที่เหมาะสมกับหนวยงาน
องคประกอบที่ 8 การประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ควรมีการประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)โดยผูเรียนประเมินตนเอง(Self-Assessment) และผูสอนประเมิน
กิจกรรมการเรียนของผูเรียน
3.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครู นําไปใชกับนักศึกษาในสาขาศึกษาศาสตรและครุศาสตรฃอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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3.2.3 ผูเรียนและผูสอนควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครูใหเขาใจถึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนอยางถองแทกอนนําไปใช
3.2.4 ผูเรียนควรมีความรูพื้นฐานในการใชงานคอมพิวเตอรและเว็บไซตที่
ใชระบบบริหารจัดการการเรียนรู เพื่อใหเกิดบรรยากาศการเรียนที่สนุก เพลิดเพลิน ผานกระดาน
สนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นและการประเมินผลงาน
3.2.5 ผูสอนควรกระตุนการเรียนการสอนผานรูปภาพหรือคําที่ผูเรียนเคยมี
ประสบการณใชงานหรือเคยรูจักสิ่งที่ผูสอนนํามาสอน เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียนใหแสดง
ความคิดเห็นรวมกันผานหองเรียนปกติและระดมความคิดเห็นของผูเรียนเพื่อหาประเด็น ปญหา ที่
แทจริงรวมกัน
3.3 การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3.3.1 การประเมินผลความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ประเมินจาก
แบบทดสอบการแกปญหาเชิงสรางสรรคกอนเรียนและการแกปญหาเชิงสรางสรรคหลังเรียน
3.3.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติบนเว็บ และผลงานจากการปฏิบัติในแตละ
สัปดาหจํานวน 10 สัปดาห
3.3.3 การประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครู ผูวิจัยนําเสนอสาระสําคัญตามลําดับ ดังนี้
1. วัตถุประสงคทั่วไป
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2. วัตถุประสงคเฉพาะ
2.1 เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.2 เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
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3. สรุปผลการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยแบงขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
การพัฒนารางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูผูวิจัย
ไดศึกษา สังเคราะหขอมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูรวมกัน การพัฒนา
ความคิดสรางสรรคดวยวิธีคิดแบบซินเนคติกส การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน และการสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ศึกษาโครงสรางของหลักสูตรที่มีการนําเอาการเรียนการ
สอนออนไลนมาใชรวมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพ ปญหา และ
ความตองการของผูเรียนในหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขอบขายของรูปแบบการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับสภาพ ปญหา อุปสรรคและความตองการของผูเรียนในดานการเรียนผานการ
เรียนแบบผสมผสานระหวางหองเรียนปกติและหองเรียนออนไลนขอมูลที่ผูวิจัยไดศึกษาสํารวจเปน
ขอมูลพื้นฐานของผูเรียนเกี่ยวกับ เพศ อายุ สาขาวิชาที่กําลังศึกษา รายไดตอเดือนสถานที่ในการเขาถึง
เครือขายอินเทอรเน็ต วัตถุประสงคการใชงาน จํานวนการใชงานตอสัปดาห ชวงเวลาการใชงาน
ความเร็วที่ใชงาน อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร และประสบการณการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน และความตองรูปแบบในการเรียนรูของผูเรียนในหนวยงาน
ขั้นตอนที่ 2 สรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด(Conceptual Framework) ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูจากนั้นนํากรอบแนวคิดที่ไดมาสรางเปนรางรูปแบบการเรียน
การสอนฯโดยแบงออกเปนดานองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู
จากนั้นนํารางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครู ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานการแกปญหา
รวมกัน ดานความคิดสรางสรรคดวยเทคนิคซินเนคติกส และ ดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค รวม
ทั้งหมด 9 ทาน ประเมินความเหมาะสม ดานการสื่อความหมาย ความครอบคลุมเนื้อหา และความ

174
สอดคลอง ในการนําไปใชตลอดจนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบฯโดย
ใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางนํามาปรับปรุงแกไขและทําการจัดสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) โดยมีผูเชี่ยวชาญเขารวมสนทนา จํานวน 11 ทาน โดยนําเอาองคประกอบและขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯมาสรางเปนประเด็นคําถามในการสนทนากลุมและให
ผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ เสนอแนะในดานขององคประกอบและขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และทําการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่
มีตอรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนค
ติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูโดยใชแบบประเมิน
ความคิดเห็น 5 ระดับ(Likert Scale) หลังจากนั้นนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูนํารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู มาพัฒนาเปนสื่อการเรียนการสอนของ
รูปแบบฯ ไดแก หองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานการเรียนรูรวมกัน ดานการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส
สรางสรรค ดานละ 3 ทาน รวมทั้งหมด 12 ทาน ทําการประเมินคุณภาพหองเรียนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันฯ ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนํา
หองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30คน
ทดลองใชงานระยะเวลา 1 สัปดาห เพื่อหาประสิทธิภาพของหองเรียนแบผสมผสานฯ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ขั้นทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกับ
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูกับ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
การศึกษาและสื่อสารมวลชนภาคการศึกษาที่ 1ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งหมด
50 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก
หองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความ
สามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูแบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรค แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชรูปแบบฯ
การสรางเครื่องมือและผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
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1. นําหองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้นนําไปใชกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 50 คน โดยมีการวัดความสามารถในการแกปญหา วัดความคิดสรางสรรคกอนเรียน
หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยางเรียนรูตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ จํานวน 10 สัปดาห
โดยผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําและประเมินความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนแตละคนทุกสัปดาห
หลังจากทดลองเรียบรอยแลวผูเรียนทําแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาของตนเอง แบบ
ทดสอบวัดความคิดสรางสรรคหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2. แบบวัดความสามารถในการแกป ญหาเชิงสรางสรรค เปนแบบประเมินสะทอน
พฤติกรรมและทักษะของผูเรียนในสถานการณที่เปนจริงโดยผูวิจัยไดศึกษา สังเคราะห ขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับแบบวัดความสามารถเชิงสรางสรรค จากนั้นพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถใน
การแกปญหาเชิงสรางสรรคตามรูปแบบฯ นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการแกปญหาเชิงสรางสรรคตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถามจํานวน 3
ทาน และนําไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคกับกลุม
ทดลองมีสภาพใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง โดยแบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคแบง
ออกเปน 2 ดาน ไดแก 1)แบบประเมินตนเองของผูเรียนในการวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรค(Self-Assessment) เพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ของผูเรียนกอน
เรียนและหลังเรียน2)แบบประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) ของครูผูสอนหรือ
ผูเชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑการประเมินตามสภาพจริงมักใช รูบริคส(Rubric Score) ประเมินตาม
ผลงาน ชิ้นงานของผูเรียนในแตละสัปดาห จํานวน 10 สัปดาห
3. แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู ผูวิจัยออกแบบขอคําถาม ตามขั้นตอนการทํากิจกรรมของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการเรียนรูรวมกันดวยการสอนวิธีคิดซินเนคติกสเพื่อสงเสริมกระบวนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของนักศึกษาครู โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ และ ดานโครงสราง
การออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต รวมทั้งสิ้น 32 ขอคําถาม นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองแลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา จากนั้นนําแบบประเมินความพึง
พอใจที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ขอคําถามกับวัตถุประสงคการเรียนตลอดจนความครบถวนสมบูรณและครอบคลุมของขอคําถาม
แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
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ขั้นตอนที่ 4. ผลการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
เปนการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ใหผูทรงคุณวุฒิรับรองนําเสนอรูปแบบ โดยผูวิจัยสรางแบบรับรองแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน
5 ทาน ประเมินรับรองรูปแบบ จากนั้นนําขอมูลจากการประเมินรับรองรูปแบบมาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอเสนอแนะ มาสรุปเปนประเด็นตางๆ รวมกับขอมูลที่
ผูวิจัยไดคนพบจากการศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู มาสรุปแลวปรับปรุง แกไขรูปแบบใหมีความถูกตอง ชัดเจนสมบูรณมากที่สุดแลวนําเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ในลักษณะของการบรรยาย
และแผนภาพ
4. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาและสรุปผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู สรุปผลการวิจัยได 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1. ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะห สังเคราะห เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู นําขอมูลที่ไดมาสรุปออกเปน 4 ดานไดแกดานการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการแกปญหารวมกัน เทคนิคการคิด
แบบซินเนคติกส และ ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ผูวิจัยนําขอมูลที่ศึกษามาจําแนก
ออกเปน ดานองคประกอบของรูปแบบฯ และขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูแลวไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา
เพิ่มเติม แลวนําผลการพิจาณามาปรับปรุงเพื่อรางตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู โดยผูเชี่ยวชาญใหขอคิดเห็นดานความถูกตอง สมบูรณ ดานองคประกอบ
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ของรูปแบบฯ และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรางตนแบบรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู และ ความสอดคลองของขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
ตามรางตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูโดยผูเชี่ยวชาญให
คําแนะนําวาควรปรับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ใหชัดเจนเปนขั้นการสอนหลัก และ
ขั้นตอนยอย เพื่อความสะดวกในการนํามาใชงาน ดังนั้นผูวิจัยไดนําขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ ประกอบดวย 8 องคประกอบ 5 ขั้นตอนหลักและ 14 ขั้นตอนยอย โดยนํามาจัดทําเปน
แผนภูมิขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ดังรายละเอียดที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ตอไป
2. ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผูวิจัยนําผลการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ มาแกไขปรับปรุง ตามคําแนะนํา
นํามาสรางเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู โดยมี องคประกอบของรูปแบบ 8 องคประกอบ และ
ขั้นตอนการเรียนตามรูปแบบฯ 5 ขั้นตอน ดังนี้
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แผนภูมิที่ 9 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
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2.1 ผลการศึกษาดานองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครูไดแก1)กลุม2)ประเด็น ปญหา งาน 3)โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน
4) เนื้อหาหรือแหลงขอมูล 5) เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส 6) เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน
7) ระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลน 8) การประเมินผลพบวาองคประกอบของการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูทั้ง 8 องคประกอบมีคาเฉลี่ย 4.81สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.10 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบมีคาอยูในระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
2.2 ผลการศึกษาดานขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครูขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคไดทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ไดแก
1)ขั้นเตรียมผูเรียน(Preparation)2)ขั้นคนหาปญหา(Problem
Finding)3)ขั้นคนหาแนวคิดการ
แกปญหา (Idea Finding)4)ขั้นคนหาแนวทางในการแกปญหา (Solution Finding)5)ขั้นคนหาการ
ยอมรับแนวทางการแกปญหา (Acceptant Finding)
พบวาขั้นตอนของการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูทั้ง 5 ขั้นตอนมีคาเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.78 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.13 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบมีคาอยูในระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด
2.3 ผลการประเมินคุณภาพหองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคพบวาคาเฉลี่ยมีคา
เทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 เมื่อนํามาเทียบกับเกณฑการประเมินคุณภาพอยูในระดับ
มีคุณภาพดี
2.4 ผลการประเมินคุณภาพดานกิจกรรมการเรียนรูการรวมกัน(Collaborative
Learning) โดยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนมีคาเฉลี่ยรวม 4.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.28 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินคุณภาพมีคาอยูในระดับดีมาก
2.5 ผลการประเมินคุณภาพดานกิจกรรมการเรียนรูดานกระบวนการแกปญหาเชิง
สรางสรรค (Creative Problem Solving)โดยผูเชี่ยวชาญดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค มีคาเฉลี่ย
รวม 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินคุณภาพมีคาอยูใน
ระดับดีมาก
2.6 ผลการหาประสิทธิภาพของหองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครูมีคาคะแนนระหวางเรียน(E1)คิดเปนรอยละ 84 และผลการทดสอบวัดความรูความเขาใจในเนื้อหา
หลังเรียน(E2)มีคาคะแนนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 90 ดังนั้นหองเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
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นักศึกษาครู ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวที่รอยละ 80/80 และสามารถนํา
หองเรียนแบบผสมผสานฯไปใชในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูไปใชกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน ผูวิจัยไดศึกษาผลการใชรูปแบบฯตามลําดับดังนี้
1. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคเปนแบบวัดพฤติกรรมการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคโดยผูสอนทําการประเมินตามสภาพจริงที่ผูเรียนแสดงพฤติกรรมในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคสําหรับผูเชี่ยวชาญพบวา ความสามาในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของผูเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการ
แกปญหารวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ หลังเรียนครบ
10 สัปดาห ผลการประเมินพบวา ผลการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการแกปญหารวมกัน
ดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู รวม
ทุกดานมีคาเฉลี่ย 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน
ความพอใจมีคาน้ําหนักคะแนนอยูในระดับพึงพอใจมาก
3. ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พรอมทั้งแบบรับรองรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิในดานที่
เกี่ยวของคือผูเชี่ยวชาญดานสื่อและการนําเสนอ ดานหลักสูตรและการสอน และ ดานการแกปญหา
เชิงสรางสรรค ประเมินรับรองรูปแบบและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมผลการประเมินรับรองรูปแบบ
พบวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นดังนี้
3.1 ดานองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู มีคาเฉลี่ยรวมที่ 1.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑความเหมาะสมของรูปแบบฯ ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับองคประกอบการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบฯ
3.2 ดานขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
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นักศึกษาครู โดยผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอขั้นตอนของรูปแบบฯ มีคาเฉลี่ยรวมทุกขั้นตอน 1.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินความคิดเห็นผูเชี่ยว
เห็นดวยอยางยิ่งและดานความคิดเห็นในภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
การเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครูมีคาเฉลี่ยที่ 1.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑความเหมาะสมขอรูปแบบฯ ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาเห็นดวยกับภาพรวมของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 อภิปรายผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารว มกัน และ
เทคนิ คซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้นมีประเด็นที่สามารถอภิปรายไดดังนี้
1.1 เปนรูปแบบที่เนนกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคดวยเทคนิคการ
คิดสรางสรรคแบบซินเนคติกส ผูวิจัยนําขั้นตอนของรูปแบบฯ มาใชในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1)ขั้นเตรียมความพรอม 2)ขั้นการคนหาปญหาที่แทจริง 3)ขั้นคนหาแนวคิดใน
การแกปญหา 4)ขั้นคนหาแนวทางการแกปญหา และ 5) ขั้นคนหาการยอมรับแนวทางการแกปญหา
มาประยุกตใชรวมกับแนวทางในการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกส ซึ่งเปนเทคนิคหนึ่งใน
การคิดสรางสรรคโดยอาศัยวิธีการเปรียบเทียบ (Analogy) 4 แบบ ไดแก 1)การอุปมาอุปมัยอิง
ทางตรง 2)การอุปมาอุปมัยอิงตนเอง 3)การอุปมาอุปมัยอิงนามบัญญัติ และ4)การอุปมาอุปมัยแบบ
เพอฝน โดยการนําเอาประเด็น ปญหา หรืองาน ที่ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็น
ปญหาที่แทจริงมาสรางเปนแนวคิดในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของรายบุคคลนําเสนอแนวความคิด
ในการแกปญหาเชิงสรางสรรคตอกลุม
เพื่อคนหาแนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสมและไดแนว
ทางการแกปญหาที่เหมาะสม
โดยสมาชิกในกลุมรวมกันวิพากษวิจารณตอแนวความคิดในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของเพื่อนสมาชิกแลวทําการปรับปรุงแกไขแนวความคิดในการแกปญหาได
อยางเหมาะสมและไดรับการยอมรับจากกลุม ซึ่งเปนขั้นตอนในการแกปญหาเชิงสรางสรรคในกลุม
ตนเอง หลังจากนั้นนําแนวความคิดในการแกปญหาของกลุมมาเสนอตอเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อให
ผูเรียนรวมกันวิพากษวิจารณ คนหาแนวทางการแกปญหาเชิงสรางสรรครวมกัน ยอมรับแนวคิดใน
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การแกปญหาของแตละกลุมซึ่งเปนขั้นตอนในการแกปญหาเชิงสรางสรรคในชั้นเรียน ซึง่ ผูเรียนแต
ละคนจะพบวาวิธีการในการแกปญหาเชิงสรางสรรคเกิดจากกระบวนการในการทํางานรวมกัน วิธีการ
ในการคิดสรางสรรค และขั้นตอนในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะ
ในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ทั้งตนเองและในการทํางานรวมกันกับผูอื่นอยางสรางสรรค สงผลตอ
องคกร และสถาบันทางสังคมในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค
ผลการศึกษาพบวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผูเรียนเกิดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เปนไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไว เนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
อาศัยขั้นตอนตามการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูทั้ง 5 ขั้นตอน มาจัดลําดับ
เปนขั้นตอนการเรียนรู ทั้งในหองเรียนปกติและหองเรียนออนไลน โดยผลการประเมินความสามารถ
ในการแกปญหาเชิงสรางสรรคแบงออกเปน 2 วิธี ไดแก 1)ประเมินกอนเรียนและหลังเรียน 2) แบบ
ประเมินตามสภาพจริง ผานระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลนเพื่อใหผูสอนสามารถติดตาม และ
ประเมินผลการทํากิจกรรมของผูเรียนไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ สิทธิชัย ชมพูพาทย(2554)
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียนในโรงเรียน
สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษการวิจัย
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.พัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและ
นักเรียนโดยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษและ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรคของครูในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรการดําเนิน การวิจั ยใชระเบี ยบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัย ปฏิบัติการเชิงวิพากษ
ผลการวิจัยพบวา หลังจากเขารวมการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาอยาง
สรางสรรคครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
ดานภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธและสังคมดีขึ้น ครูและนักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคเพิ่มขึ้นในแตละวงรอบของการวิจัย
หลังยุติการวิจัยแลวครูยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรคและนักเรียนยัง
ใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการเรียนรูอยางตอเนื่องรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรรคที่ไดรับการพัฒนามี 5 ขั้นตอนไดแก ขั้นรับรูปญหา ขั้นระดมความคิด
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุป และกรองความคิดในแตละขั้นมีกลวิธีที่ใชในการจัดกิจกรรม
1.2 เปนรูปแบบที่เนนวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยผูวิจัยมุงเนน
ใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยไดนํากิจกรรมการเรียนรู
รายบุคคลและกลุม มาจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม ผูวิจัยไดแบงการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการ
เรียนการสอนดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมผูเรียน(Preparation) และ ขั้นการคนหาปญหาที่แทจริง
(Problem Finding)เปนกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ ที่ใหผูเรียนรวมกันในการเตรียม
ตัวกอนเรียนตามรูปแบบฯ และรวมกันในการคนหาปญหาที่ผูสอนนํามาเสนอ สรุปประเด็นปญหา
รวมกัน เพื่อเปนโจทยปญหาในการหาแนวทางการแกปญหาตอไป ขั้นคนหาแนวคิดในการแกปญหา
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(Idea Finding) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนแตละคนไดนําแนวคิดสรางสรรคดวยเทคนิคซินเนคติกสมาใช
ในการแกปญหา นําเสนอตอกลุมยอย ผานเครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกันไดแกหองเรียน
ออนไลนแบบแยกกลุม โดยสมาชิกแตละกลุมไมสามารถมองเห็นหรือแสดงความคิดเห็นขามกลุมได
เพื่อปองกันการคัดลอกแนวคิดขามกลุม ทําใหผูเรียนแตละกลุมทํางานรวมกันไดอยางอิสระ หลังจาก
นั้น ขั้นคนหาแนวทางการแกปญหา(Solution Finding) เปนการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน
ออนไลน โดยใหสมาชิกในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นตอแนวความคิดของเพื่อนที่นําเสนอ ผาน
กระดานสนทนา กระดานขาว และ รวมกันประยุกตแนวทางการแกปญหาจากแนวความคิดของ
สมาชิกเพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสม แลวนําแนวทางการแกปญหาที่ไดรับการยอมรับ
ในกลุมมาสรางเปนผลงานภาพกราฟก เพื่อนําเสนอในหองเรียนตอไป ขั้นการยอมรับแนวทางการ
แกปญหา(Acceptance Finding) เปนขั้นตอนการเรียนการสอนในหองเรียนปกติที่ผูเรียนแตละกลุม
จะนําผลงานที่ไดมานําเสนอในชั้นเรียน และไดแนวทางในการแกปญหาที่หลากหลายจากสมาชิกกลุม
อื่นๆ สอดคลองกับจินตวีร คลายสังข และ ประกอบ กรณีกิจ. (2552) การเรียนแบบผสมผสานมี
องคประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ 1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Courseware) 2 ระบบจัดการการเรียนรู
(Learning Management System 3 การติดตอสื่อสาร (Communication) และ 4 การประเมินผล
การเรียน (Evaluation) ซึ่งเมื่อนําองคประกอบทั้ง 4 มาประกอบเขาดวยกันแลวระบบจะทํางาน
ประสานกันไดอยางลงตัว
ทั้งนี้ผูออกแบบการสอนจะตองคํานึงถึงความสามารถและบริการที่
หลากหลายของอินเทอรเน็ต ตลอดจนศาสตรดานการศึกษา แลวนา คุณสมบัติและแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวขอมาบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Courseware) เปนเนื้อหาสาระที่นา เสนอใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนสื่อประสม โดยเนนการออกแบบที่ใชวธิ ีการ กลยุทธ
และการใหขอมูล ปอนกลับแกผูเรียนโดยทันทีในการนา เสนอ ที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวซึ่งผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดตามความตองการตลอดจนอาจมีแบบฝกหัด
หรือแบบทดสอบเพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจได (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545; ใจ
ทิพย ณ สงขลา, 2550)
2. ระบบจัดการการเรียนรู (LMS : Learning Management System)
ระบบจัดการการเรียนรู คือ โปรแกรมบริหารจัดการการเรียนรูที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดการ
และสนับสนุนการจัดการเรียนรูซึ่งใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาจัดการใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
และผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับแหลงขอมูล ทั้งนี้จะชวยใหผูเรียนและผูสอนสามารถ
เขาถึงเนื้อหาและใชงานไดงาย โดยมีเครื่องมือทางดานการจัดการ การปรับปรุง การควบคุม การ
สํารองขอมูล การสนับสนุนขอมูล การบันทึกสถิติผูเรียน และการประเมินผล ตลอดจนการตรวจให
คะแนนผูเรียน ซึ่งผูใชสามารถเรียกใชเครื่องมือเหลานี้ผานโปรแกรมเว็บ บราวเซอร ถนอมพร เลาห
จรัสแสง (2545) ใจทิพย ณ สงขลา (2550) Nichani (2001) Rosenberg(2001) ในปจจุบันระบบ
จัดการการเรียนรูแบงไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก ระบบจัดการการเรียนรูที่อยูในรูปแบบเชิงพาณิชย
(Proprietary Software) เชน ระบบบริหารจัดการเรียนรู Blackboard , Web CT และ Education
Sphere และระบบจัดการการเรียนรูที่อยูในรูปแบบฟรีซอฟทแวร (Free Software) หรือโอเพน
ซอรส (Open Source) เชน ATutorและ Moodle เปนตน
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3. เปนรูปแบบที่เนนการเรียนแกปญหารวมกัน โดยผูวิจัยไดนําหลักการ
จัดการเรียนการรูแบบการใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) มาประยุกตกับ
กระบวนการเรียนรูรวมกัน(Collaborative Learning) โดยเนนขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใหผูเรียนทํางานแบบมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
(Constructivism Theory) โดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Constructivism) จากการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดที่มีความหลากหลาย การสนทนากับผูอื่นในประเด็นปญหาที่กําลังศึกษา จะชวยให
ผูเรียนแสวงหาความรูจากการทํางานรวมกับผูอื่น
ตกผลึกทางความคิดและกลั่นกลองมาเปนการ
แสดงออกในการสนทนากับผูอื่น สามารถนําแนวคิดจากผูอื่นมาประยุกตใชแกปญหาอยางสรางสรรค
เกิดการยอมรับแนวคิดในการแกปญหารวมกัน
สรางการเรียนรูดวยตนเองอยางมีความหมาย
หลักการสําคัญของการเรียนแกปญหารวมกัน ไดแก การกําหนด ประเด็น ปญหาหรืองาน ที่ใชกระตุน
ผูเรียนใหเกิดความสนใจใครรูในการแกปญหา
โดยปญหาที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจากปญหาที่ผูเรียนสวนใหญในชั้นเรียนมีประสบการณตรงหรือสามารถเขาใจปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยผูสอนกําหนดประเด็นปญหาที่อยูใกลตัวผูเรียนจากการสอบถาม สัมภาษณ แลวมา
กําหนดเปนประเด็นปญหา นําประเด็นปญหาที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน ประเมินความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคการเรียนรู
และผูสอน
กําหนดใหผูเรียน สรางโครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน เพื่อใหผูเรียนไดนํากระบวนการแกปญหาเชิง
สรางสรรค จากการทํางานรวมกันมาสูการลงมือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
2. การวิเคราะหองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู
2.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูมี
ทั้งสิ้น 8 องคประกอบ และองคประกอบที่มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค ไดแก
2.1.1 เทคนิคการคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกส จากผลการศึกษาพบวา
ผูเรียนที่มีผลการวัดความคิดสรางสรรคสูงจะสงผลตอกระบวนการในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
สูงขึ้นตามลําดับ ดังนั้นการนําเทคนิคการคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกสมาใชในกระบวนการคิด
แกปญหาจะไดแนวทางในการแกปญหาที่มีความหลากหลายวิธี และไดกระบวนการแกปญหาแบบ
ใหม ดวยแนวคิดเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปมัย ที่ผูเรียนไดฝกฝนจากประเด็น ปญหา และงาน ที่
ครูผูสอนไดมอบหมายใหผูเรียนรวมกันในการแกปญหา ฝกฝนใหผูเรียนนําเสนอแนวความคิดของ
ตนเอง และนําแนวคิดที่ไดมาพัฒนาเปนแนวความคิดของกลุมสรางการยอมรับ และนําเสนอตอเพื่อน
ในชั้นเรียน ดังนั้นการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคซินเนคติกส (Synectics Technique) เปนการ
อุปมาอุปมัย(Analogy) 4 แบบประกอบดวย 1)การอุปมาอุปมัยทางตรง (Directed Analogy)
2)การอุปมาอุปมัยอิงบุคคล (Personal Analogy) 3)การอุปมาอุปมัยอิงนามบัญญัติ (Symbolic
Analogy) และ4)การอุปมาอุปมัยเพอฝน(Fantasy Analogy)
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2.1.2 กลุมผูเรียน เปนองประกอบสําคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู กลุมผูเรียนมีจํานวน 3-5 คน โดยผูสอนเปนผูคัดเลือก
สมาชิกดวยการสุมอยางเปนระบบ โดยแบงตามเลขรหัสของผูเรียน เพื่อใหความสะดวกรวดเร็ว ในการ
สมัครสมาชิกของระบบบริหารจัดการการเรียนรูไวลวงหนา และผูเรียนสามารถเขาสูระบบเพื่อแกไขชื่อ
ผูใชงานและรหัสผานไดดวยตนเอง และเพื่อคละผูเรียนใหเกิดความหลากหลายในการทํางาน และการ
แกปญหารวมกัน โดยมีพื้นฐานดานการคิดอยางสรางสรรค เพื่อใหไดกระบวนการและแนวทางการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค
2.1.3 เนื้อหาหรือแหลงขอมูล เนื้อหาหรือแหลงขอมูลที่นํามาใชใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดแก วิชา ETM 201 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน โดยผูวิจัย
พิจารณาจากจุดมุงหมายของเนื้อหาวิชา ทีม่ ุงสงเสริมกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การยอมรับ การเผยแพร แนวโนมของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ดังนั้นการ
พัฒนากระบวนการความคิดสรางสรรคดวยเทคนิคแบบซินเนคติกสและกระบวนการเรียนแกปญหา
รวมกัน สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหาอยางสรางสรรค และนําเนื้อหาวิชามาจัดเก็บใน
รูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส(Courseware) และมีระบบบริหารจัดการความรู เพื่อใหผูสอนสามารถ
ติดตามผูเรียนได สอดคลองกับจินตวีรคลายสังขและประกอบ กรณีกิจ. (2552) การเรียนแบบ
ผสมผสานมีองคประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ 1.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส(Courseware) 2.ระบบจัดการ
การเรียนรู (Learning Management System) 3. การติดตอสื่อสาร(Communication) และ 4. การ
ประเมินผลการเรียน (Evaluation) ดังนั้น บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนเนื้อหาหรือแหลงขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
เชิงสรางสรรค
2.1.4 ประเด็น ปญหา งาน เปนเทคนิควิธีการสอนสําหรับการแกปญหา
(Techniques for Problem solving) ที่ผูสอนนํามาใชในกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยปญหาที่
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากปญหาที่ผูเรียนสวนใหญในชั้นเรียนมีประสบการณ
ตรงหรือสามารถเขาใจปญหาไดอยางเปนรูปธรรม โดยผูสอนกําหนดประเด็นปญหาที่อยูใกลตัวผูเรียน
จากการสอบถาม สัมภาษณ
แลวมากําหนดเปนประเด็นปญหา นําประเด็นปญหาที่ไดไปให
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน
ประเมินความสอดคลองของขอ
คําถามกับวัตถุประสงคการเรียนรู ในการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใน การคนหา
ความรูที่จําเปนตอการแกปญหาจนประสบความสําเร็จ ดังนั้นการนําเสนอประเด็นปญหา งาน ตองทา
ทายใหผูเรียนจําเปนตองฝกคิดเพื่อใหเกิดการเรียนรูในการคิดแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับทฤษฎีทางพุทธิปญญา ที่เนนผูเรียนเปนผูกระทํา(Active Learning)ในการสรางความรูดวยตัวเอง
จากสถานการณปญหาที่ผูสอนนําเสนอ และใหผูเรียนตองคนหาคําตอบ จากแหลงขอมูลตางๆ และ
นําความรูที่ได มาแลกเปลี่ยนกับกลุมเพื่อนทําใหเกิดการสรางความรูระหวางผูเรียนกับกลุม (Social
Constructivism) ดังนั้นผูเรียนจะไดรับประโยชนจากการใชเทคนิควิธีการสอนแบบการแกปญหา ใน
การแสวงหาความรู วิธีการ และประสบการณ นํามาประยุกตใชแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูมีทั้งสิ้น
5 ขั้นตอนหลัก ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอม(Preparation) เปนขั้นตอนแรกของการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซิ
นเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู จัดการเรียนการ
สอนในหองเรียนปกติที่ผูเรียนและผูสอนไดพบปะพูดคุย และสรางขอตกลงรวมกัน ประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นปฐมนิเทศผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนรูตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค อบรมวิธีการคิดสรางสรรคดวยเทคนิคคิดแบบ
ซินเนคติกส กระบวนการแกปญหารวมกัน สรางขอตกลงรวมกันในดานกิจกรรมการเรียนรู รูปแบบ
การประเมินผลการเรียนรู
2. การจัดกลุมผูเรียน เพื่อใหผูเรียนแตละคนพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ
วิธีการทํางานรวมกัน การเขา-ออกหองเรียนออนไลน การใชเครื่องมือในการทํางานและการสื่อสาร
ระหวางสมาชิกกลุมยอย และ กลุมใหญ การสรางปฏิสัมพันธเชิงบวก การปรับทัศนะคติที่ดีตอการ
แสดงความคิดเห็นของเพื่อน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ขอดีและขอจํากัดของการยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม
3. การอบรมการใชบทเรียนออนไลน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชบทเรียน
ออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชเครื่องมือสื่อสารการทํางานรวมกัน การคนหาเนื้อหา
แหลงขอมูล การสรางชิ้นงานและการนําเสนอชิ้นงานผานกระดานขาว การตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ การติดตามผลการประเมินดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการคนหาปญหาที่แทจริง(Problem Finding) ในขั้นนี้ผูสอนนําประเด็น
ปญหาที่จัดเตรียมไวมานําเสนอตอผูเรียนในหองเรียนปกติ
เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจและ
ความทาทายในการแกปญหา
ขั้นตอนนี้ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมกันในการคนหาปญหาที่แทจริง
ดวยวิธีการระดมความคิด (Brainstorming) ดังนี้
1. ผูสอนเสนอประเด็นปญหา โดยประเด็นปญหาที่นํามาใชเพื่อกระตุนให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจ ความทาทายในการแกปญหาอยางสรางสรรค จากการศึกษา สํารวจ และ
ประเมินคุณภาพดวยการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ดังนั้นประเด็นปญหาที่
นํามาใชในการจัดการเรียนรูมีคุณภาพผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ ผูเรียนสามารถเขาใจ ประเด็น
ปญหาไดชัดเจน
2. ขั้นกําหนดงาน โครงงานหรือชิ้นงาน ในขั้นตอนนี้ผูสอนจะเปนผูกําหนด
งานโครงงานหรือชิ้นงานและระยะเวลาในการทํางานที่มอบหมายใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติทั้งรายบุคคล
และงานกลุม เชน แนวคิดในการแกปญหารายบุคคลนําเสนอมาเปนแผนภูมิความคิด (Concept
Chat) และผลงานหรือชิ้นงานที่เปนงานกลุมนําเสนอมาเปนภาพกราฟก เปนตน
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3. ผูเรียนรวมกันคนหาปญหาที่แทจริงในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะเปนผูคนหา
ปญหารวมกันในชั้นเรียนหลังจากผูสอนนําเสนอประเด็นปญหาหรืองานและกําหนดชิ้นงานแลวผูเรียน
ตองชวยกันคนหาปญหาที่แทจริง และนําปญหาที่ไดมาเปนประเด็นหลักในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคตอไป
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นคนหาแนวคิดในการแกปญหา (Idea Finding) ในขั้นตอนนี้ผูเรียน
แตละคนนําเสนอแนวคิดสรางสรรคในการแกปญหาผาน กระดานขาว(Webboard)แบบแยกกลุมและ
ผูเรียนแตละกลุมจะไมสามารถมองเห็นแนวคิด กระบวนการแกปญหาอยางคิดสรางสรรคขามกลุมได
การนําเสนอแนวคิดในการแกปญหาเชิงสรางสรรคผูเรียนจะนําเทคนิคการคิดสรางสรรคแบบซินเนค
ติกสมาใชเปนฐานในการแกปญหาโดยผูเรียนแตละคน จะนําเสนอวิธีการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
ทั้ง 4 แนวคิดตอปญหา ไดแก 1)การอุปมาอุปมัยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy) 2)การอุปมา
อุปมัยโดยตรง (Direct Analogy) 3)การอุปมาอุปมัยโดยอิงนามบัญญัติ (Symbolic Analogy) 4)การ
อุปมาอุปมัยโดยเพอฝน (Fantasy Analogy)
ขนตอนที่ 4 ขั้นตอนการคนพบแนวทางการแกปญหา(Solution Finding) ใน
ขั้นตอนนี้เปนการแกปญหารวมกันผานหองเรียนออนไลน โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูดังนี้
1. ผูเรียนแตละคนนําเสนอแนวคิดการแกปญหาในกลุมของตนเองตอกลุม
โดยนําเสนอเปนแนวคิด ภาพกราฟก แผนภูมิความคิด ผานกระดานขาว(Webboard)
2. สมาชิกในกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ ผานกระดาน
ขาว(Webboard) กระดานสนทนา(Chat room) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส(e-mail) และรวมกัน
ประยุกตปรับปรุงแกไข แนวความคิดในการแกปญหาใหเหมาะสม
3. มอบหมายใหสมาชิกทีม่ ีความสามารถในการสรางภาพกราฟก นํา
แนวความคิดในการแกปญหาที่ไดมาสรางเปนแผนภูมิ ภาพกราฟก เพื่อนําเสนอเปนผลงานของกลุม
ในหองเรียนออนไลน
4. นําผลงานของกลุมที่สรางขึ้นมานําเสนอตอสมาชิกในหองเรียนออนไลน
แบบรวมหองผานกระดานขาว(Webboard) เพื่อใหผูเรียนตางกลุมไดเห็นแนวคิดในการแกปญหาที่
แตกตางกัน ไดวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรคหลากหลายวิธีดวยการเรียนแกปญหารวมกัน ผูเรียน
เกิดทักษะในกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค เมื่อผูเรียนประสบปญหาใดปญหาหนึ่งที่ไมสามารถ
แกไขไดดวยวิธีการของตนเอง เมื่อนําปญหามารวมกันในการหาทางออกที่เหมาะสมดวยกระบวนการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค จะไดแนวทางในการแกปญหาที่หลากหลายวิธี แปลกใหม และเปนที่ยอมรับ
ของสังคม
ขั้นตอนที่ 5 การคนหาการยอมรับ(Acceptance Finding) เปนการหาคนหาการ
ยอมรับจากผูเรียนในชั้นเรียนปกติ หลังจากนําเสนอแนวทางการแกปญหาแลวผูเรียนในหองเรียนแบบ
รวมกลุมแลวผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นผานกระทูขาว วิพากษวิจารณ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
วิธีการแกปญหาเชิงสรางสรรค โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นในหองแสดงผลงานของกลุมเพื่อน
ผานกระทูขาว (Webboard) โดยผูสอนจะมีคะแนนใหในสวนของการแสดงความคิดเห็นใน
กระบวนการการยอมรับแนวทางการแกปญหาในหองเรียนออนไลนแบบรวมกลุม
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2. ผู เรียนนํา ผลงานที่ ไดรับ การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขมานําเสนอให เพื่ อนใน
หองเรียนปกติ ไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู นําวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรคมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแนวทางการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ไดรับการพัฒนากระบวนการแกปญหาตาม
รูปแบบการเรียนการสอนฯ ครูผูสอนสรุปผลการดําเนินการ แนวทางการแกปญหา แนวคิดสรางสรรค
สอดคลองกับ สิทธิชัย ชมพูพาทย (2554) พบวาหลังจากเขารวมการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค ครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคดานภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธ
และสังคมดีข้ึน ครูและนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
เพิ่มขึ้น หลังการวิจัยแลวครูยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรคและ
นักเรียนยังใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตอนที่ 2 อภิปรายผลการใช รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
1. ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของผูเรียนที่เรียนรูผานรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการแกปญหารวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยใชแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ทําการประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคตามสภาพจริงพบวา
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของผูเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 เนื่องจากผูเรียนเกิดทักษะในกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางเปนลําดับ จาก
การเรียนรูผานรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการแกปญหารวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ที่มีแผนการจัดการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียน
แตละบุคคลรวมกันแสดงความคิดเห็นและแกปญหารวมกันอยางเปนอิสระมีปฏิสัมพันธเชิงบวกในการ
ทํางานรวมกัน การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและการศึกษาแนวทางการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
ผูอื่นมาปรับใชใหเหมาะสมกับแนวคิดของตนเองจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในกระบวนการแกปญหา
เชิงสรางสรรค และลงมือปฏิบัติอยางสรางสรรค สอดคลองกับนฤมล จันทรสุขวงค(2551)การวิจัยและ
พัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกตใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรค ทักษะการทํางานกลุมและคุณภาพผลงาน พบวานักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานที่
ประยุกตใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคทักษะการทํางานกลุมและคุณภาพผลงานสูงกวากลุมที่
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการแกปญหารวมกัน
ดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ผูวิจัย
ไดใหกลุมตัวอยางทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ หลังเรียนครบ 10 สัปดาหผลการประเมิน
พบวา ผลการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการแกปญหารวมกันดวยเทคนิค ซินเนคติกส เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู รวมทุกดานมีคาเฉลี่ย 3.88 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินความพอใจที่มีตอรูปแบบอยูใน
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ระดับพึงพอใจมาก เนื่องจากเปนรูปแบบที่เนนการเรียนแกปญหารวมกัน ทําใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การแสดงแนวคิดเห็นตอกระบวนการแกปญหา ทั้งในกิจกรรมกลุมยอยและกลุมใหญ สงผลผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกันเชิงบวก ผูเรียนเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไดแนวทางใน
การแกปญหาที่เหมาะสมและหลากหลายวิธี สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
ผูเรียน สอดคลองกับ ขวัญเรือน พุทธรัตน (2546)ไดศึกษาผลของการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรม
ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ ที่มีตอการแกปญหาเชิง
วิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเรียนรู
รวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ ที่มีตอ
การแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน โดยการแบงแบบจับคู (Matched pair) ทําการ
ทดลองโดยกลุมทดลองมีการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมควบคุมไมมีการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นทั้งสองกลุมทําแบบทดสอบการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร แลว
นําคะแนนจากแบบทดสอบทั้งสองกลุมมาวิเคราะห เพื่อเปรียบเทียบการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร
โดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนที่มีการเรียนรูรวมกัน
ในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมที่ไมมีการเรียนรู
รวมกันในการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีการแกปญหาเชิง
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีการเรียนรูรวมกันในการ
จัดกิจกรรมภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรสูงกวา
กลุมที่ไมมีการเรียนรูรวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียน
3. ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
3.1 ดานองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู พบวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเห็นดวยกับองคประกอบ
และขั้นตอน การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ เนื่องจากผูวิจัยไดทําการศึกษา วิเคราะห
สังเคราะห จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญโดยการจัด
สนทนากลุม จํานวน 11 ทาน ที่มีตอองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบฯ และนําเครื่องมือวิจัยที่ได
นําไปหาคุณภาพและประสิทธิภาพ แลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางอยางเปนระบบสงผลใหผลการ
ประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบในระดับมาก ดังนั้นผูทรงคุณวุฒิจึงเห็นดวยกับองคประกอบและ
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนค
ติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ซึ่งสอดคลอง กับ
สรัญญา เชื้อทอง (2553) การพัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรูรวมกันและการเรียน

190
การสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาครู พบวาผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5
ทาน ทําการประเมินรับรองรูปแบบฯ มีความคิดเห็นตอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยเห็นดวยมากที่สุด
6. ขอเสนอแนะงานวิจัย
จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย ผูวจิ ัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชนและขอเสนอแนะสําหรับการทําการวิจัยในครั้งตอไปดังนี้
6.1 สถานศึกษาที่นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ไปใชงานควรมีการศึกษา สํารวจ สภาพ ปญหา และความตองการของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานของหนวยงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
6.2 ในกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานฯ สถานศึกษาควรศึกษา วิเคราะห
องคประกอบดานเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร ใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู ทั้งใน
หองเรียนปกติและหองเรียนออนไลน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
6.3 ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ที่จะตองมี
ปฏิสัมพันธรวมกันในกลุม เชน การระดมสมอง แบงปนความรู การปรึกษาหารือ การติดตอสื่อสาร
ระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ผานทางหองเรียนออนไลน บุคคลที่เกี่ยวของสําหรับการ
จัดการเรียนรูปแบบนี้ ตองมีความเขาใจในกิจกรรมตางๆ ในแตละขั้นตอน ที่จะตองมีการเรียงลําดับ
ขั้นตอนใหถูกตองเหมาะสม มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทัศนคติที่ดี
คิดในทางบวกตอการเรียนรูตามรูปแบบฯ รวมทั้งตอตัวผูเรียนและผูสอนเอง อันจะสงผลใหการเรียนรู
ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.4 ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
พบวาผูเรียนเกิดกระบวนในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสูงขึ้น เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ใชกระบวนการการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ดังนั้นกอนนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกัน
และเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูไปใชงาน
ควรมีการศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัย
ทําใหผลการศึกษาเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
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7. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
7.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดสภาพแวดลอมที่เปนหองเรียนออนไลน ดังนั้นควรมี
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสนับสนุนการเรียนรูตามรูปแบบฯ ดานการใชงาน
ผานเครือขายการสื่อสารความเร็วสูง การใชหองเรียนออนไลนผานอุปกรณสื่อสารแบบพกพาเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการเขาถึงแหลงเรียนรู เชน การประชุมทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive
Conference) ทีส่ ามารถโตตอบแบบทันที การสื่อสารผานสังคมออนไลน(Social Network) การ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) เพื่อสนับสนุนการเรียนรูผานหองเรียนแบบออนไลน
7.2 การพัฒนาความคิดสรางสรรคสงผลตอกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยตรง
เนื่องจากการใชเทคนิคคิดแบบซินเนคติกสเปนกระบวนการคิดแนวขาง(Lateral Thinking) ทีไ่ มนํา
เหตุผลหรือประสบการณของผูเรียนมาเปนฐานคิด
แตใชวิธีการแบบอุปมาอุปมัย(Analogy) มา
สนับสนุนใหผูเรียนมีวิธีการในการคิดไดหลากหลายวิธี
ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งตอไปในเรื่องการ
นําเอาวิธีคิดสรางสรรคมาสงเสริมกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคควรนําเทคนิคการคิดสรางสรรค
แบบอื่น มาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู เชน เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
(Six Thinking Hats) เปนตน
7.3 การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนาการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู ซึ่งเปนกระบวนการเรียนแบบแกปญหารวมกัน ดังนั้น ประเด็นปญหาหรือ
งาน ที่ผูสอนนํามาใชเพื่อกระตุนใหผูเรียนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน ควรมีการศึกษาดาน
กรณีศึกษา(Case Study) ที่สามารถนํามาสรางเปนประเด็นปญหา หรือ รวมกันในการคนหาปญหา
จากกรณีศึกษาที่ผูสอนนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
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รายนามผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
1. ผูเชี่ยวชาญในการประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสพล มีเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. อาจารย ดร. สุนันชัย ออนตะไคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. อาจารย ดร. กีรติ
ตันเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
5. อาจารย ดร. สรกฤช มณีวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
6. อาจารย ดร. สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
7. อาจารย ดร. เพียงเพ็ญ จีรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
8. อาจารย ดร. ปกรณ สุปนานนท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
9. อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2. ผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.1 ดานสื่อและการออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู
1. อาจารย ดร.ณัฐพล รําไพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ผศ.ดร.เสกสรรค แยมพินิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. ผศ.ดร. พงยุทธ จั่นทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2.2 ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยการแกปญหารวมกันและเทคนิคคิดสรางสรรคแบบ
ซินเนคติกส
1. อาจารย ดร. สุวัฒนชัย จันทรเฮง มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย ดร.ปกรณ สุปนานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. อาจารย ดร.พรรษา เอกประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2.3 ดานการแกปญหาเชิงสรางสรรค
1. ผศ.ดร.จตุรงค เลาหะเพ็ญแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมลาดกระบัง
2. ผศ.ดร.โสพล มีเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. อาจารย ดร.สรัญญา เชื้อทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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3. ผูเชี่ยวชาญในการจัดประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1. รศ.จริยา เหนียนเฉลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2. ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. ผศ.ดร.สรัญญา เชื้อทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
4. ดร. ศยามน อินสะอาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
5. ดร.กีรติ ตันเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
6. ดร.ไพฑูรย ศรีฟา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. รศ.ดร.อํานวย เดชชัยศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
8. รศ.ดร.ปรัชญานันท นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
9. ดร.สรกฤช มณีวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
10. ดร.รัฐพล ประดับเวทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
11. ผศ.ดร.โสพล มีเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
4. รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคตามรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1. ผศ.ดร.สรัญญา เชื้อทอง
2. ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ
3. อาจารยไพฑูรย กานตธัญลักษณ
5. ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
1. ศ.ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. รศ.ดร.ปรัชญานันท นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3. รศ.ดร.จินตวี คลายสังข
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
4. รศ.ดร.สุมาลี จันทรชลอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
5. รศ.ดร.วีระ ไทยพานิชย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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1. แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญในดานสื่อและการออกแบบระบบการบริหารจัดการเรียน
การสอน
ชื่อวิทยานิพนธ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผูวิจัย
นายไพฑูรย กานตธัญลักษณ
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีการศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิยาลัยศิลปากร
อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา
อาจารยที่ปรึกษารวม ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น
อาจารยที่ปรึกษารวม รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง
ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………………………………
หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………
วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง
แบบประเมินคุณภาพสื่อ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ โปรดพิจารณาขอคําถามตาง ๆ
แตละขอ โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดย
ระดับ
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความคิดเห็น / ความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
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รายการประเมิน

โครงสรางการออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต
1 มีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลในแตละหนาจอ
2 มีความสะดวกและงายในการใชหนาจอ
3 เมนูหลักเขาใจงายและสะดวกในการเขาถึงขอมูล
4 หนาจอสื่อมีความสมดุลของภาพกับหนาจอมีสัดสวนเหมาะสม สวยงาม
5 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหาและการนําเสนอมีความตอเนื่องทั้ง
เนื้อหา ภาพนิ่ง และวิดีโองายตอความเขาใจ
6 การใชสี และงานกราฟกประกอบเหมาะสมนาสนใจ
7 . คุณภาพของภาพนิ่ง เหมาะสมเราความสนใจ
8 . คุณภาพของภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน เหมาะสมเราความสนใจ
9 ขนาดตัวอักษร การจัดวางตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน
10 รูปแบบของสื่อและแหลงเรียนรูมีความหลากหลาย นาสนใจ
11 เมนูหลัก Links ตางๆสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
12 ออกแบบใหมีปฏิสัมพันธสะดวกและใชงานงาย
13 ความสะดวกในการเขาถึง upload , Download และบันทึกขอมูล
14 การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค
ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายผานหองเรียนเสมือน
(Learning Management System : LMS) แบงเปน
ระบบการบริหารจัดการของผูใชและการจัดการรายวิชา
15 การลงทะเบียนเพื่อใชระบบ (Registration)
16 การเขา/ออกจากระบบ (Login/Logout)
17 การเขาสูรายวิชา โดยผูเรียนจะสามารถเขาไดทาง URL ที่ไดสรางขึ้น
18 การมีรายชื่อของสมาชิกที่อยูในหองเรียนเสมือน (Participant list)
และการมีรายชื่อผูสอนปรากฎขึ้น
ระบบการจัดการเนื้อหารายวิชา (Content Management)
19 ความสมบูรณของวีดีโอตามอัธยาศัย (Video on Demand) เชน
ความชัดเจนของภาพและเสียงคําบรรยาย
20 ความรวดเร็วในการ Upload และ Download งาน ทั้งที่เปนงาน
ปจจุบันและงานยอนหลังได
21 การมี Link เชื่อมโยงนําไปสูหนาเว็บไซตหรือ URL ภายนอก ไดสะดวก

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1
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ระบบการติดตอสื่อสาร (Communication )
22 ความสะดวกในการติดตออาจารยผูสอน ความสะดวกในการติดตอเปน
รายบุคคลและ/หรือรายกลุม เชน การมีหองสนทนารวม (Chatroom),
หองสนทนาสวนตัว (Personal chat) และการมีเว็บบอรด
(Webboard) เพื่อการถายโยงความรูและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
23 การแสดงความคิดเห็นผานทาง แผนผังความคิดแบบออนไลน(Mind
MappingOnline)
24 การถามคําถาม/การทําแบบสอบถาม (Q&A/Polling)
25 การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) การสง-รับการบานและ/หรือ
รายงานจากอาจารย
26 การเรียนและทํางานรวมกัน (Collaboration) การอภิปรายรวมกัน /
กระดานสนทนา (Discussionboard)
27 การแบงกลุมยอย (Small Group) และมีการอภิปรายรวมกันภายใน
กลุมยอย (Discussion Small GroupOnline)
ระบบการติดตามการเรียนการสอน (Course Tracking)
31 การรับทราบความกาวหนาของตนเอง การติดตามความคืบหนาในการ
เรียน เชน การบันทึกการสงการบาน การบันทึกเวลาการเขาใชงาน
32 การขอดูบทเรียนที่ไดเรียนไปแลว
33 การมีตัวนับจํานวนผูเขาดูรายวิชา
ระบบการวัดผลประเมินผล(Assessment)
34 การสรางและเก็บรายงานสถิติของผลการทดสอบผูเรียน
35 การระบุและกําหนดชวงวัน เวลา ที่อนุญาตใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
36 การทราบผลการเรียนยอนกลับทันที
37 การใหผูบรรยายหรือผูสอนและผูเรียนสามารถเขามาตั้งคําถามเพื่อ
สํารวจความคิดเห็น (Poll) และสามารถคํานวณผลสํารวจออกมาเปน
เปอรเซ็นตไดทันที

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1
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2. แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญในดานการออกแบบดานการแกปญหารวมกัน
(Collaborative Problem Solving)
ชื่อวิทยานิพนธ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ชื่อผูวิจัย
นิสิตปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร

นายไพฑูรย กานตธัญลักษณ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิยาลัยศิลปากร

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม
อาจารยที่ปรึกษารวม

ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา
ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น
รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง

ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ
ชื่อ-สกุล……………………………..……………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนวยงาน……………………………………………………………………………………….………………………………………...
วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………………………….………………………………………………
คําชี้แจง
แบบประเมินคุณภาพสื่อ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ โปรดพิจารณาขอคําถามตาง ๆ
แตละขอ โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดย
ระดับ
ความคิดเห็น / ความเหมาะสม
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
นอย
1
หมายถึง
นอยที่สุด
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การออกแบบดานการแกปญหารวมกัน (CollaborativeProblem Solving)
1 เนื้อหาของบทเรียนมีสวนสนับสนุนใหเกิดการแกปญหารวมกันดวย
กระบวนการคิดสรางสรรค
2 กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนชวยสนับสนุนและทําใหผูเรียนมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณและแสดงความคิดเห็นระหวางกัน
ทําใหเกิดการแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรค
3 กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนและผูสอนเกิดปฎิ
สัมพันธระหวางกันมากขึ้น
4 การทํากิจกรรมกลุมยอย/กลุมใหญและการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ผานการนําเสนอผลงานชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการแกปญหารวมกัน
ดวยกระบวนการคิดสรางสรรค
5 โครงสรางของเว็บสนับสนุนใหเกิดการแกปญหารวมกัน และเกิด
ความคิดสรางสรรคเชน หองสนทนา กระดานขาว(Webboard), การ
ระดมความคิดเห็นผานแผนผังความคิดออนไลน(Mind Mapping
Online)
6 ผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ เชน
รูปแบบของกระดานขาว(Webboard), การมีหองสนทนา(Chatroom)
รวมทั้งกลุมใหญ , กลุมยอย มีการแบงกลุมยอย (Small Group) มี
การอภิปรายรวมกันภายในกลุมยอย (Small Group Discussion)
เพื่อการถายโยงความรูและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เอื้ออํานวย
ใหเกิดการแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรค
7 มีการรวมมือและระดมสมองกันนําเสนอความคิดเห็นในผลงานภายใน
กลุมยอยและสรุปประเด็นสําคัญเพื่อนําเสนอผลงานของกลุมยอยตอ
กลุมใหญ
8 การจัดกลุมยอยของผูเรียน โดยใหผูเรียนจัดกลุมคละกันตามความ
สนใจรวมกันและมีความสามารถที่หลากหลายใหมาทํางานชวยเหลือ
กัน
9 แบบฝกหัดและผลงานที่ใหทําในแตละสัปดาหสนับสนุนใหเกิด
การแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรค

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

10 ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดหัวขอในการออกแบบผลงานและ การ
ทําแบบสอบถาม (Polling) ในการโหวตใหออกแบบผลงานและการ
โหวตลงคะแนนเสียงในผลงานได
11 ปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ บนเว็บสนับสนุนใหเกิดการแกปญหา
รวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรค
12 เครื่องมือและสื่อบนเว็บเปนสวนที่ชวยสนับสนุนใหผูเรียนและผูสอนได
เรียนรูและเกิดการแกปญหารวมกันดวยกระบวนการคิดสรางสรรค
อยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………………………………………………..
(

)

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
ที่กรุณาใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตองานวิจัยครั้งนี้
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3. แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญในดานกิจกรรมการเรียนรูดานกระบวนการแกปญหาเชิง
สรางสรรค (Creative Problem Solving)
ชื่อวิทยานิพนธ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ผูวิจัย
นายไพฑูรย กานตธัญลักษณ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิยาลัยศิลปากร
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม
อาจารยที่ปรึกษารวม

ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา
ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น
รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง

ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………………………………
หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………
วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง
แบบประเมินคุณภาพสื่อ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ โปรดพิจารณาขอคําถามตาง ๆ
แตละขอ โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดย
ระดับ
ความคิดเห็น / ความเหมาะสม
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
นอย
1
หมายถึง
นอยที่สดุ
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1 ขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรคสามารถกระตุนความสนใจ
ของผูเรียน
2 ขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรคครอบคลุมและสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของการเรียน
3 ขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรคสามารถไปประยุกตใช
แกปญหาเชิงสรางสรรคในชีวิตประจําวันกับผูเรียนได
4 ระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนผานขั้นตอนของ
การแกปญหาเชิงสรางสรรค ในแตละเรื่องเหมาะสมกับคาบเวลาเรียน
5 ขั้นตอนของการแกปญหาเชิงสรางสรรค มีความเหมาะสมกับระดับ
ผูเรียน
กิจกรรมการเรียน
6 การทํากิจกรรมกลุมยอย และกลุมใหญ ในการเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น
สามารถชวยกระตุนและฝกพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
7 การจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสทําใหผูเรียนไดเทคนิคการคิด
สามารถสงเสริมใหเกิดกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
8 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูแบบซินเนคติกสชวยกระตุนใหผูเรียน
เกิดการแกปญหารวมกัน
9 การจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสทําใหผูเรียนและผูสอนทําให
มีปฎิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น
14 การทํากิจกรรมกลุมยอย และกลุมใหญ ในการเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น
สามารถชวยกระตุนและฝกพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
10 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส
สามารถกอใหเกิดกระบวนการทางความคิดสรางสรรคได
11 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและ
สามารถวัดความคิดสรางสรรคได

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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.
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(

)

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
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4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู
คําชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ โปรดพิจารณาขอคาถามตางๆ
แตละขอโปรดทาเครื่องหมาย / ลงในชองหมายเลขที่ตรงกับความพึงพอใจของทานโดย
ระดับ
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
1. การเตรียมผูเรียนกอนเรียน การปฐมนิเทศ การจัดอบรมกอนเรียน
2. การจัดผูเรียนเขากลุม แตละคนเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
3. ผูสอนเสนอหัวขอตางๆ
4. การกําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
5. นักเรียนรวมมือระดมสมองการคนหาปญหา (Problem Finding)
รวมกัน
6. การมอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการแกปญหาโดยนํา
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกสมาใชในการแกปญหา
7. การนําเสนอแนวทางแกปญหาที่ไดแตละบุคคลมารวมโหวตในกลุม
ยอย เพื่อการยอมรับและมีแนวทางแกปญหาเดียวกัน
8. การดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน
9. การนําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อรวมกันวิพากษวิจารณ
แสดงความคิดเห็น
10 การใหนักเรียนกลับมาทบทวน พิจารณาปญหาเริ่มแรกอีกครั้ง
11. การโหวตชิ้นงานที่นําเสนอกลุมเพื่อนในชั้นเรียนและผูสอน
ขอ

รายการประเมิน

1

214
ขอ

รายการประเมิน

ดานโครงสรางการออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต
1 มีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลในแตละหนาจอ
2 มีความสะดวกและงายในการใชหนาจอ
3 เมนูหลักเขาใจงายและสะดวกในการเขาถึงขอมูล
4 ภาพนิ่ง วีดิโอ และเนื้อหาสอดคลองกันงายตอความเขาใจ
5 สีและงานกราฟกประกอบเหมาะสมนาสนใจ
6 . ภาพนิ่งมีความคมชัดนาสนใจ
7 . ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน มีความคมชัดนาสนใจ
8 ขนาดตัวอักษร การจัดวางตัวอักษร มีความคมชัดนาสนใจ
9 แหลงขอมูลมีความหลากหลาย นาสนใจ
10 ปุมเมนูหลักเชื่อมโยงถูกตองใชงานงาย
11 ความสะดวกในการแสดงความคิดเห็น, การสงการบานและดาวนโหลด
12 การออกแบบหนาสวยงาม
ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายผานหองเรียนเสมือน
(Learning Management System : LMS) แบงเปน
ระบบการบริหารจัดการของผูใชและการจัดการรายวิชา
13 การลงทะเบียนเพื่อใชระบบ (Registration)
14 การเขา/ออกจากระบบ (Login/Logout)
15 การเขาสูรายวิชา โดยผูเรียนจะสามารถเขาไดทาง URL ที่ไดสรางขึ้น
16 การรายงานผลการเรียน
ระบบการจัดการเนื้อหารายวิชา (Content Management)
17 การแบงหมวดหมูเนื้อหางาย สะดวกตอการใชงาน
18 ความรวดเร็วในการ Upload และ Download
19 การมี Link เชื่อมโยงนําไปสูหนาเว็บไซตหรือ URL ภายนอก ได
สะดวก
ระบบการติดตอสื่อสาร (Communication )
20 ความสะดวกในการติดตออาจารยผูสอน ความสะดวกในการติดตอเปน
รายบุคคลและ/หรือรายกลุม เชน การมีหองสนทนารวม(Chatroom),
หองสนทนาสวนตัว (Personal chat) และการมีเว็บบอรด
(Webboard) เพื่อการถายโยงความรูและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2

1
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ขอ

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2

1

21 การแสดงความคิดเห็นผานทาง แผนผังความคิดแบบออนไลน(Mind
MappingOnline)
22 การถามคําถาม/การทําแบบสอบถาม (Q&A/Polling)
23 การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) การสง-รับการบานและ/หรือ
รายงานจากอาจารย
24 การเรียนและทํางานรวมกัน (Collaboration) การอภิปรายรวมกัน /
กระดานสนทนา (Discussionboard)
25 การแบงกลุมยอย (Small Group) และมีการอภิปรายรวมกันภายใน
กลุมยอย (Discussion Small Group Online)
ระบบการติดตามการเรียนการสอน (Course Tracking)
26 การรับทราบความกาวหนาของตนเอง การติดตามความคืบหนาในการ
เรียน เชน การบันทึกการสงการบาน การบันทึกเวลาการเขาใชงาน
27 การขอดูบทเรียนที่ไดเรียนไปแลว
28 การมีตัวนับจํานวนผูเขาดูรายวิชา
ระบบการวัดผลประเมินผล(Assessment)
29 การรายงานสถิติของผลการทดสอบผูเรียน
30 การระบุและกําหนดชวงวัน เวลา ที่อนุญาตใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
31 การทราบผลการเรียนยอนกลับทันที
32 การใหผูบรรยายหรือผูสอนและผูเรียนสามารถเขามาตั้งคําถามเพื่อ
สํารวจความคิดเห็น (Poll) และสามารถคํานวณผลสํารวจออกมาเปน
เปอรเซ็นตไดทันที
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
ที่กรุณาใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตองานวิจัยครั้งนี้
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5. แบบประเมินความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการ
เรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาครู
ชื่อผูวิจัย
นิสิตปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม
อาจารยที่ปรึกษารวม

นายไพฑูรย กานตธัญลักษณ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา
ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น
รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง

ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ
ชื่อ-สกุล……………………………..……………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนวยงาน……………………………………………………………………………………….………………………………………...
วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………………………….………………………………………………
คําแนะนํา
การประเมินความคิดเห็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1. การประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบฯ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมขององคประกอบ
และขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซิ
นเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2. โปรดประเมินรูปแบบตามระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
คําชี้แจง
แบบประเมินหาคาความเที่ยงตรง เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ โปรดพิจารณาขอคําถาม
ตาง ๆ แตละขอ โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดย
ระดับ
ระดับความเหมาะสม
1
หมายถึง
นอยที่สุด
2
หมายถึง
นอย
3
หมายถึง
ปานกลาง
4
หมายถึง
มาก
5
หมายถึง
มากที่สุด
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ระดับการประเมิน

ขอคําถาม
1

2

3

4

5

1. ดานองคประกอบของรูปแบบการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
1.1 กลุม
1.2 ประเด็น ปญหา งาน
1.3 โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน
1.4 เนื้อหาหรือแหลงขอมูล
1.5 เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส
1.6 เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน
1.7กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.8 ระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลน
1.9 การประเมินผล

2. ดานขั้นตอนของรูปแบบการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิค
ซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ขั้นการเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน(Preparation)
1. ปฐมนิเทศการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสราง
ขอตกลงรวมกัน
2. จัดผูเรียนเขากลุม แตละคนเลือกหัวเรื่องที่
สนใจ
3. จัดอบรมการใชบทเรียนออนไลน การเรียนแบบซิ
นเนคติกส และกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
ขั้นการคนหาปญหา(Problem Finding)
4. ผูสอนเสนอหัวขอตางๆ
5. กําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
6. นักเรียนรวมมือระดมสมองการคนหาปญหาที่แทจริง
(Problem Finding) รวมกัน

218
ขั้นคนหาแนวคิดสรางสรรค(Idea Finding)
7. มอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางในการ
แกปญหาโดยนํากระบวนการคิดแบบซินเนคติกสมาใช
ในการแกปญหา
7.1 การอุปมาอุปมัยทางตรง
7.2 การอุปมาอุปมัยอิงตนเอง
7.3 การอุปมาอุปมัยแบบอิงนามบัญญัติ
7.4 การอุปมาอุปมัยแบบเพอฝน
ขั้นคนหาแนวทางการแกปญหา(Solution Finding)
8. นําเสนอแนวทางแกปญหาของแตละบุคคล
9. ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมยอย เพื่อการ
ยอมรับและมีแนวทางแกปญหาเดียวกัน
10. ดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน
11. นําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อรวมกัน
วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น
ขั้นคนหาการยอมรับแนวคิด(Acceptance Finding)
12. ประเมินผลชิ้นงานที่กลุมอื่นที่นําเสนอในชั้นเรียน
รวมกับผูสอน
13. แกไขปรับปรุงชิ้นงานตามคําแนะนําจากเพื่อนรวมชั้น
14. นําเสนอผลงานที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวในชั้นเรียน

ระดับการประเมิน
1

2

3

4

5
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3 . ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษา
ครู
………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………………………
…………………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………………………
…………………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………………
……............………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………………………
…………………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………………
……............………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………

ลงมือชื่อ ..........................................................................................
(

)

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
ที่กรุณาใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตองานวิจัยครั้งนี้
นายไพฑูรย กานตธัญลักษณ(081-6188148)
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6. แบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
ชื่อผูวิจัย
นายไพฑูรย กานตธัญลักษณ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีการศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิยาลัยศิลปากร
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม
อาจารยที่ปรึกษารวม

ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา
ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น
รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง

ชื่อผูรับรองรูปแบบ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

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

คําแนะนําการประเมินความคิดเห็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
1. การประเมินรูปแบบ หมายถึง การประเมินรูปแบบหองเรียนเสมือนโดยใชการเรียนรู
รวมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาครู
2. โปรดประเมินรูปแบบตามระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
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ระดับความเหมาะสมรูปแบบฯ
ขอคําถาม

5

4

3

2

1

1. ทานมีความคิดเห็นวา องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู มีความเหมาะสมอยูในระดับใด
1.1 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของการเรียนรู
1.2 วัตถุประสงคของการเรียนรู
1.3 กลุม
1.4 ประเด็น ปญหา งาน
1.5 โครงงาน ผลงาน หรือชิ้นงาน
1.6 เนื้อหาหรือแหลงขอมูล
1.7 เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส
1.8 เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน
1.9 กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.10 ระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลน
1.11 การประเมินผล
2. ทานมีความคิดเห็นวา ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาครู มีความเหมาะสมอยูในระดับใด
2.1 ปฐมนิเทศการเรียนรู
2.2 ผูเรียนและผูสอนสราง ขอตกลงรวมกัน
2.3 วัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคกอนเรียน
2.4 จัดผูเรียนเขากลุม แตละคนเลือกหัวเรื่องที่
สนใจ
2.5 จัดอบรมการใชบทเรียนออนไลน การเรียน
แบบซินเนคติกส และกระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรค
2.6 ผูสอนเสนอหัวขอตางๆ
2.7 กําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
2.8 นักเรียนรวมมือระดมสมองการคนหาปญหา
(Problem Finding) รวมกัน
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ขอคําถาม
2.9 มอบหมายงานใหแตละบุคคลหาแนวทางใน
การแกปญหาโดยนํากระบวนการคิดแบบซินเนค
ติกสมาใชในการแกปญหา
1. ใชการเปรียบเทียบตรง
2. ใชการเปรียบเทียบแบบบุคคล
3. ใชการเปรียบเทียบแบบคําคูขัดแยง
4. ใชการเปรียบเทียบแบบเพอฝน
2.10. นําแนวทางแกปญหาที่ไดแตละบุคคลมารวม
โหวตในกลุมยอย เพื่อการยอมรับและมีแนวทาง
แกปญหาเดียวกัน
2.11. ดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน
2.12. นําเสนอผลงานใหเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อ
รวมกันวิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น
2.13. ใหนักเรียนกลับมาสูจุดเริ่มตนเพื่อทบทวน
พิจารณาปญหาเริ่มแรกอีกครั้ง
2.14. ประเมินผลชิ้นงานที่นําเสนอโดยตนเอง
เพื่อนในชั้นเรียนและผูสอน
2.15. ประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคหลังเรียน
2.16. แบบทดสอบหลังเรียน
2.17. ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

ระดับความเหมาะสมรูปแบบฯ
5
4
3
2
1
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3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
………………………………………………………………………………………………………..............………………………………
………………………………………………………………………..............………………………………………………………………
………………………………………..............………………………………………………………………………………………………
………..............………………………………………………………………………………………………………..............…………
……………………………………………………………………………………………..............…………………………………………
……………………………………………………………..............…………………………………………………………………………
……………………………..............………………………………………………………………………………………………………....

ลงชื่อ………………………………………………………………………..
(
)
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
ที่กรุณาใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตองานวิจัยครั้งนี้
นายไพฑูรย กานตธัญลักษณ (081-6188148)
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ภาคผนวก ค
ตารางสังเคราะห
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ตารางที่ 26 ตารางสังเคราะหองคประกอบของการจัดการเรียนแบบผสมผสาน
องคประกอบ

Singh and
Reed,
(2001)

3
3
3
3

Donald
Clark
(2006).

สายชล จิน
โจ.
(2550)

มนตชัย
เทียน
ทอง

ผูวิจัย

3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3
3

3

3

3

3
3
3
3

3
3

3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
D

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3
3

จินตวีย
คลาย
สังข
(2552)

3

3

3
3

3
3
3
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1. ประเภทออฟไลน(Offline Group)
1.1 การเรียนรูในสถานที่ทํางาน(Workplace Learning)
1.2 ผูสอนผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาในชัน้ เรียนแบบดั้งเดิม(Face-to-face
tutoring )
1.3 การเรียนรูในชั้นเรียน (Classroom Learning)
1.4 สื่อกระจายเสียง (Broadcast Media)
1.5 สื่อสิ่งพิมพ(Distributable printmedia)
1.6 สื่อสําหรับเผยแพร(Broadcast media)
1.7สื่ออิเล็กทรอนิกส(Distributable electronicsmedia)
2. ประเภทออนไลน (Online Group)
2.1 การเรียนรูแบบออนไลน(Online Learning)
2.2. ผูสอนผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาออนไลน(E-tutoring, e-coachingor ementoring)
2.3การเรียนรูแบบรวมมือกันออนไลน (Online Collaborative
Learning)
2.4การจัดการเรียนรูแบบออนไลน (Online Knowledge
Management)
2.5เว็บ (WEB)
2.6การเรียนรูผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Mobile Learning)
3. ผูเรียน (Audience)
4. กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนประสบผลสําเร็จดวยตนเอง (Self-paced
learning)
5. ระบบการจัดการเรียนรู (LMS)
5. การประเมิน (Assessment)
6. งบประมาณ (Finance)

Jared M.
Carman,
(2002)
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ตารางที่ 27ตารางสังเคราะหองคประกอบการเรียนรูรวมกัน(Collaborative Learning)
องคประกอบ
1.กลุม
2.ประเด็น/ปญหา/งาน
3. การลงมือปฏิบัติ
5. โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน
4. การประเมินผล
6.สถานที่/หองเรียน/
สภาพแวดลอม
7. เทคโนโลยี
8. การพึ่งพาอาศัย/การ
ชวยเหลือ

Johnson and
Johnson

3
3
3
3
3

Slavin
(1995 : 5)

Spancerกลาวในประ
วิทย
(2552)

เนาวนิตย
(2550 : 57-58)

3
3
3
3
3

ผูวิจัย

3

3
3
3

3
3


3

3
3
3
3
3



3







3




3
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ตารางที่ 28 ตารางสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูรวมกัน(Collaborative Learning )
ขั้นตอนการเรียนรูรวมกัน
1. ผูสอนเสนอหัวขอตางๆ
2. กําหนดงาน โครงงาน/ชิ้นงาน
3. อธิบายวิธีการเรียนรูรวมกัน
4. จัดผูเรียนเขากลุม แตละคนเลือกหัวเรื่องที่
สนใจ
5. ผูเรียนและผูสอนสราง ขอตกลงรวมกัน
6. นักเรียนรวมมือระดมสมอง
7. ดําเนินการสรางโครงงานหรือชิ้นงาน
8. นําเสนอผลงาน
9. ประเมินผลชิ้นงานที่นําเสนอโดยตนเอง
เพื่อนในชั้นเรียนและผูสอน
10. ชี้แนวทางและหาคําตอบ
11. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยความ
ปรารถนาดี

พิชัย ทองดีเลิศ
(2547, 17)

สุพิน สายประดิษฐ
(2543)

เนาวนิตย
สงคราม
(2550:69)

3

3

3

Stacey,
E.
(1999)

Davis, B.G.
(1993)
3

3

3

3
3
3
3

3
3
3
3

3

3

3
3
3
3

3
3
3

Gokhale,
A. (1995)
3
3

ผูวิจัย
3
3

3

3

3
3

3

3
3
3
3

3

3

3

3
3
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228
ตารางที่ 29 ตารางสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดสรางสรรคแบบซินเนคติกส
กอรดอน
ฟสิกส ฌอณ ทิศนา แขมมณี สมพงษ สิงหะพล
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติกส
(1972)
(2554)
(2551)
(2533)
หลักการเนื้อหา
3
ขั้นนํา
3
3
3
ครูเปนผูกําหนดงาน
3
ใชการเปรียบเทียบตรง
3
3
3
3
ใชการเปรียบเทียบแบบบุคคล
3
3
3
3
ใชการเปรียบเทียบแบบคําคูขัดแยง
3
3
3
3
เปรียบเทียบแนวใหม (New analogy)

การอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง
ใหนักเรียนกลับมาสูจุดเริ่มตนเพื่อพิจารณา
ปญหาเริ่มแรกอีกครั้ง
ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรคงาน

ผูวิจัย
3

3
3
3

3
3
3

3

3

3

3
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ตารางที่ 30 ตารางสังเคราะหขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.สรางโอกาสในการคนหาและเขาใจความตองการ
แกปญหาจากสถานการณ(Opportunity Finding)

Lewin; TreffingerIsa
& Reed
ksen&
Parnes;
1998 Dorval. 2005 1976
Version 6.1

ออสบอรน
(Osborn 1963 กิลฟอรด ผูวิจัย
: 45)

3

2.การคนหาความจริง(Fact Finding)
3.การเขาใจความทาทาย(Understanding the
challenges)
4.การคนหาขอมูลของปญหา(Data Finding)
5.การคนหาปญหา (Problem Finding)
6.การคนหาแนวคิดในการแกปญหา(Idea Finding)
7.การเตรียมการแกปญหา(Preparing for Action)
8.การคาหาทางเลือกในการแกปญ
 หา(Solution
Finding)
9.การคนหาการยอมรับ(Acceptance Finding)
10.การวางแผนการปฏิบัติแกปญหา(Planning the
Approach )
11.การลงมือปฏิบัติ

สิทธิชัย
ชมพู
พาทย
(2553)



3

3
3
3
3

3
3

3
3

3
3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3
3

3
3
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ภาคผนวก ง
1. ผลการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
2. ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาครู
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1. ผลการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
ผูวิจัยไดนําเสนอรางรูปแบบฯ ที่มาและความสําคัญงานวิจัย
วัตถุประสงคงานวิจัย
สมมติฐาน คําถามงานวิจัย ขอบเขตงานวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงขั้นตอนการศึกษาวิจัย
และ การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการแกปญหารวมกันและเทคนิคสซิ
นเนคติกสเพื่อสงเสริมกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู โดยมีขอคําถามเพื่อสอบถาม
กลุมผูเชี่ยวชาญ 11 ทานเกี่ยวกับ รูปแบบ องคประกอบ ขั้นตอน และความเหมาะสม สอดคลองของตัว
แปรตนกับตัวแปรตาม รวมถึงขั้นตอน แผนการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคลองกับรูปแบบฯที่
พัฒนาขึ้นโดย
ผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะวาควรสรางเกณฑการวัดและสรางแบบวัดความสามารถ
แกปญหาเชิงสรางสรรค ตามสภาพจริง และหาความเที่ยงตรง การกําหนดโจทยหรือประเด็นที่ถาม แลว
ใหระยะเวลาผูเรียนตอบควรมีการกําหนดเวลาที่กําหนด(แรงเสริม)
ควรมีเกณฑความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคที่ชัดเจนวาผูเรียนตอบถูกตองกี่ขอและมีความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคอยูในระดับใด
แลวคอยจัดระดับความสามารถแกปญหาเชิงสรางสรรคของผูเรียนที่มี
ความสามารถในการแกปญหาต่ํา ควรสงเสริมความสามารถดานใดจึงจะมีความสามารถในการแกปญหา
ทีส่ ูงขึ้น
และกระบวนการวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคควรจะอยูในหองเรียนแบบ
เผชิญหนา
และเครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนควร
เชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมกับผูเรียนโดยนําสื่อสังคมออนไลนมาประยุกตใชใหเหมาะสม ไดแก กลุมไลน
(Line Group)หรือการจัดกลุมพูดคุยกันในเฟสบุค(Facebook) ที่สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรม
ออนไลน และไมจําเปนตองเปนการเรียนแบบเผชิญหนากันในหองเรียนการและการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ ควรนํากระบวนการวิธีระบบ(system approach) มาใชในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบไดแก สิ่งนําเขา(Input) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Process)และผลลัพท(Output) และ แผนการสอนของครูควรนําเอาขั้นตอนของโมเดลหลักมาเปนแกน
ในการพัฒนาแผนการสอนใน กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค(Creative Problem Solving)และ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1)ขั้นเตรียมผูเรียน 2)
ขั้นคนหาปญหาที่แทจริง(Problem Finding) 3) คนหาแนวคิด (Idea Finding) 4) หาแนวทางการ
แกปญหา(Solution Finding)และ5) การคนหาการยอมรับ(Acceptance Finding) และในแผนการสอน
ควรอธิบายขั้นตอนการสอนใหชัดเจนในหองเรียนปกติ(Face to Face) และในหองเรียนออนไลน(Online
Learning) และควรมีเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการเรียน เชนฐานการชวยเหลือ (Scaffolding) การ
แกปญหาเชิงสรางสรรค ตัวอยางสถานการณปญหา เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง การเรียนรู
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ตามรูปแบบฯ ควรมีการพบปะกันแบบเผชิญหนาหรือหองเรียนปกติบาง เนื่องจากตองมีการสรุปผลการ
ทํากิจกรรม การเรียนรูแบบออนไลนควรมีการโตตอบแบบทันทีทันใดใหทันกับความตองการของผูเรียน
ควรมีกระบวนการซินเนคติกสแทรกอยูทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนจะทําใหงานวิจัยนี้มีความ
สมบูรณมากขึ้น
การนํารูปแบบไปใชไดงาย 1. วิธีการสอนควรงายตอการนําไปใชงาน 2.ไมควรยึดเนื้อหาเปน
ที่ตั้ง ควรยึดกิจกรรมการวิจัยเปนที่ตั้ง ดังนั้นเมื่อสอนใหผูเรียนสามารถแกปญหาเชิงสรางสรรคได เราก็
จะสามารถใหผูเรียนไปเรียนรูเองโดยผูสอนใหแคหัวขอและใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมนี้ไดดวยตนเอง
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2. ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู
2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหา
เชิงสรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1
ตารางที่ 31 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
1
26
43
44
50
63
64
70
86
2
28
45
42
51
65
64
77
83
3
32
46
44
49
62
65
75
81
4
32
50
45
53
64
65
71
84
5
28
44
47
50
63
66
77
83
6
30
49
41
53
64
65
71
81
7
30
53
45
52
65
65
75
83
8
27
46
41
55
67
65
74
85
9
27
48
48
54
63
62
73
85
10
28
44
41
53
63
63
76
82
11
28
44
45
54
61
66
73
82
12
32
46
42
51
62
67
71
82
13
36
46
45
55
63
66
79
86
14
33
42
46
53
63
61
75
84
15
31
46
41
54
63
69
71
79
16
30
42
47
52
62
66
77
85
17
45
49
45
54
64
64
78
85
18
35
44
46
52
62
64
73
79
19
33
48
45
50
62
64
75
79
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ตารางที่ 30 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1(ตอ)
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
20
30
42
45
54
63
63
74
86
21
27
49
44
50
65
69
77
86
22
29
39
46
56
68
64
75
82
23
26
50
46
52
66
65
74
84
24
33
46
44
53
63
66
74
82
25
30
48
47
54
64
68
80
80
26
32
44
46
55
66
65
73
80
27
35
45
45
55
66
63
72
85
28
33
42
46
53
63
67
73
84
29
30
42
42
53
63
67
74
84
30
32
44
42
49
62
61
75
84
31
32
47
48
51
62
65
75
83
32
31
47
44
52
62
68
74
84
33
33
48
46
55
63
68
76
80
34
33
47
42
50
62
65
71
83
35
36
50
47
53
64
67
76
81
36
40
45
42
52
64
67
76
79
37
35
48
45
53
65
65
73
83
38
37
47
44
53
62
67
69
86
39
34
45
43
52
62
64
72
82
40
31
41
41
53
65
65
71
76
41
29
40
44
52
58
64
68
78
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ตารางที่ 30 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1(ตอ)
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
42
30
39
45
51
64
71
75
77
43
29
39
41
49
59
69
72
79
44
31
47
48
51
63
65
82
79
45
28
46
44
54
61
61
74
87
46
27
44
45
51
62
62
71
82
47
24
42
44
52
62
65
70
82
48
32
41
46
53
63
65
74
86
49
29
46
40
54
69
67
74
84
50
31
43
43
51
58
57
72
76
2.2 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2
ตารางที่ 32 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
1
32
41
47
58
60
65
69
81
2
30
46
44
53
60
66
75
80
3
34
45
46
50
61
67
73
82
4
33
52
44
50
67
68
74
83
5
34
41
48
51
64
65
73
80
6
36
45
42
50
58
64
69
83
7
35
44
46
51
66
67
71
80
8
30
45
40
52
59
55
70
80
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ตารางที่ 32 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2(ตอ)
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
44
45
49
60
59
72
82
10
32
45
42
50
60
61
71
81
11
31
43
41
51
62
65
70
79
12
33
44
41
55
63
65
72
85
13
32
40
39
49
60
63
69
81
14
35
41
44
51
61
63
70
80
15
36
42
40
52
61
63
70
82
16
36
45
42
52
62
62
72
85
17
37
43
40
53
63
65
79
86
18
39
40
45
54
65
65
76
85
19
38
45
43
52
60
62
77
87
20
39
45
48
51
62
64
74
89
21
40
47
45
55
62
63
73
88
22
41
39
45
52
61
65
76
85
23
41
49
47
53
64
66
77
85
24
38
44
40
55
62
65
73
84
25
39
45
45
54
60
67
74
84
26
39
41
45
54
63
65
75
83
27
38
43
44
53
61
62
73
85
28
36
48
49
53
64
65
76
86
29
38
40
41
52
62
65
75
82
30
37
45
43
54
61
66
77
80
31
39
44
46
55
61
67
77
81
32
40
48
42
51
60
64
74
85
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ตารางที่ 32 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2(ตอ)
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
33
40
49
47
50
63
65
75
82
34
41
45
44
52
61
67
78
83
35
35
49
45
53
62
65
77
89
36
38
45
41
56
60
63
76
87
37
39
47
45
51
65
66
78
85
38
38
46
45
51
62
63
75
84
39
37
40
40
50
61
60
73
81
40
39
42
41
51
62
65
78
80
41
38
39
44
52
62
66
77
82
42
36
40
47
55
63
66
78
86
43
37
41
45
54
61
65
75
82
44
38
45
45
54
60
67
74
82
45
38
46
45
54
62
65
71
82
46
39
47
48
55
63
66
75
83
47
39
43
44
54
63
64
74
84
48
37
40
45
51
62
65
76
85
49
38
47
42
52
64
68
76
85
50
39
44
45
53
65
69
78
86

238
2.3 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 3
ตารางที่ 33 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 3
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
1
35
40
42
52
55
64
70
80
2
36
45
43
53
56
65
74
82
3
35
44
46
55
56
64
74
82
4
34
46
41
54
57
62
74
84
5
33
41
46
55
59
64
72
86
6
32
44
41
56
58
65
73
85
7
35
45
48
54
57
63
72
84
8
36
43
40
54
57
65
74
85
9
34
41
48
50
56
64
71
86
10
39
46
42
51
55
62
72
82
11
38
47
40
52
56
63
73
84
12
37
45
41
54
56
65
75
85
13
39
41
40
57
59
63
76
86
14
35
42
45
52
56
64
75
84
15
39
45
42
53
56
63
72
82
16
39
46
43
54
57
64
74
80
17
38
43
41
55
58
61
74
82
18
36
41
44
51
58
60
76
81
19
39
46
44
52
54
60
75
81
20
37
41
43
53
56
62
76
82
21
37
45
48
52
56
65
74
82
22
34
40
45
51
57
62
72
82
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 3(ตอ)
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
23
38
48
46
52
55
60
73
84
24
37
45
43
51
56
61
72
82
25
38
46
45
53
54
63
72
82
26
39
42
43
55
57
62
72
80
27
35
43
45
54
57
60
70
83
28
36
45
47
54
56
61
75
83
29
39
41
45
55
58
63
76
85
30
39
46
44
49
59
62
77
84
31
38
45
47
52
58
62
72
82
32
33
47
45
51
55
64
74
82
33
37
46
44
50
57
64
74
80
34
36
48
47
50
57
63
73
81
35
39
46
44
53
58
65
74
82
36
38
45
45
55
57
62
75
83
37
36
48
41
56
58
62
76
83
38
36
42
41
54
58
60
77
85
39
39
43
44
56
58
61
74
82
40
38
45
43
54
58
64
74
83
41
38
40
43
57
57
65
70
82
42
38
45
48
54
59
65
75
80
43
37
42
45
51
57
62
76
85
44
37
46
47
52
58
63
72
87
45
36
43
41
50
54
65
72
85
46
34
45
47
53
56
62
73
86
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียนตามสภาพจริงเพื่อวัดความสามารถในการแกปญหาเชิง
สรางสรรคที่เรียนรูผานรูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญทานที่ 3(ตอ)
สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
47
35
46
47
55
58
63
74
86
48
36
44
48
54
58
65
74
84
49
36
49
47
54
59
65
76
86
50
37
42
44
53
59
66
75
85
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ภาคผนวก จ
ภาพตัวอยางสื่อของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ
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ภาพที3่ ตัวอยางสื่อที่สรางขึ้นเว็ไซต 202.44.14.12/cps1 หนาโฮมเพจ

ภาพที่ 4 หนาลอกอินเขาสูหองเรียนออนไลน
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ภาพที่ 5 ประเด็นปญหาในแตละสัปดาหบนหองเรียนออนไลน

ภาพที่ 6 กระดานขาวในการแสดงผลงานแตละกลุมและรวมกันแสดงความคิดเห็นรวมกัน
ในแตละสัปดาหบนหองเรียนออนไลน
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ภาพที่ 7 แผนผังความคิดที่ผูเรียนทํางานรวมกันในการคาหาปญหา สาเหตุ และ
แนวทางการแกปญหาในแตละสัปดาหบนหองเรียนออนไลน

ภาพที่ 8 ตัวอยางผลงานที่ผูเรียนทํางานรวมกันจากกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ในแตละสัปดาหบนหองเรียนออนไลน
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ภาพที่ 9 เครื่องมือใชในการสื่อสารหองเรียนออนไลน ระหวางเพื่อนและผูสอน
ผานกระดานสนทนา (Chat Room Discussion)
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-นามกลุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552

นายไพฑูรย กานตธัญลักษณ
17/62 หมู3 หมูบานเพ็ญพร2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ
กรุงเทพฯ 10140
สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต(คบ.) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(กศ.ม) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กําลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด) สาขาหลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยี
การศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2539-2542 เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ ศูนยฝกอบรม สํานักงานใหญ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542-2545 เจาหนาที่ฝกอบรม แผนกฝกอบรม
บริษัทขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน อาจารยชวยสอน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

