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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัญหาและแนวทางการจดัการเรียนการสอน 

ของนัก ศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา  สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  3) ศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ  คณาจารย์ผู ้สอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 86 คน 
ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย และนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 44 คน ไดม้าโดยการสุ่ม
แบบกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 24 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ รูปแบบ
การเรียนการสอน แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอน แบบทดสอบความสามารถดา้นอภิปัญญา 
แบบทดสอบการรับรู้สารสนเทศ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบทกัษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบเป็นอิสระแก่กนัและไม่เป็นอิสระ
แก่กนั 
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ผลการวิจยั พบวา่ 
1.  สภาพการจดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ด้านการวางแผนและ                

การออกแบบการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล 

ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

ปัญหาการจดัการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการวางแผนและ    
การออกแบบการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการวดัและประเมินผล 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน คือ                 
ดา้นการวางแผนและออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล 

2.  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน สาํหรับนกัศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย องค์ประกอบ  
1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) เน้ือหา 4) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 5) การวดัและประเมินผล 
มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การตระหนกัรู้ 2) การวางแผน 3) การกาํกบั และ 4) การประเมินผล ดา้นความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.45 

3.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ปรากฏผลดงัน้ี 
3.1 ความสามารถด้านอภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนกับ            

หลงัเรียน และหลงัเรียนและกบัเกณฑ์ท่ีกาํหนด พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลอง มีความสามารถดา้น          
อภิปัญญา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.2 ความสามารถด้านอภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม               
หลงัการเรียน พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลอง มีความสามารถดา้นอภิปัญญาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง                
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.3 การรู้สารสนเทศของนักศึกษากลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน                
และหลงัเรียนและกบัเกณฑท่ี์กาํหนด พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลอง มีการรู้สารสนเทศ หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ท่ีร้อยละ 75 อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

DPU



จ 

3.4  การรู้สารสนเทศของนกัศึกษากลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมหลงัการเรียน พบว่า 
นกัศึกษากลุ่มทดลองมีความสามารถดา้นอภิปัญญาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

3.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนและ                
หลงัเรียนกบัเกณฑท่ี์กาํหนด พบวา่ นกัศึกษากลุ่มทดลอง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว  ้ท่ีร้อยละ 75                     
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.6  ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนัก ศึกษาก ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม                            
หลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีกาํหนด พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.7  ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษากลุ่มทดลองระหวา่งก่อนเรียนกบั
หลงัเรียน และหลงัเรียนกบัเกณฑ์ท่ีกาํหนด พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.8  ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษากลุ่มทดลองและ        
กลุ่มควบคุมหลงัเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารสูงกวา่นกัศึกษากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4.  ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดแนวคิด 
การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา พบว่า ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนหลงัการเรียนกบัเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนด พบว่า 
นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบั มากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.78 และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01และมีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั .61 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to : 1) study problems and guidelines of 

instructional for Faculty of Education Students in Rajabhat University in the Northeastern 2) 
development of the Instructional Model using Blended Learning and Metacognition for Faculty of 
Education Students in Rajabhat University in the Northeastern 3) study the effect of experiment 
of the Instructional Model using Blended Learning and Metacognition for Faculty of Education 
Students in  Rajabhat University in the Northeastern 4) evaluate the effectiveness of the 
Instructional Model using Blended Learning and Metacognition for Faculty of Education Students 
in Rajabhat University in the Northeastern. 

The subjects consisted of 86 lecturers of master degree in curriculum and instruction 
program in Rajabhat University in the Northeastern, Thailand, using simple random sampling and 
44  master of education in curriculum and instruction students was devided into 2 groups, the 
experiment group was the 24 students in Sakonnakhon Rajabhat University and the control group 
was the 20 students in the Ubonratchathani Rajabhat University  the period for the research of 
education was at the first semester of academic year 2016. The instruments used in the research 
were,The Instructional Model, Manual of The Instructional Model, Metacognition test, 
Information literacy test, achievement test, the questionnaire of student’s satisfaction. The 
statistics used in analyzing data were: percentage, mean standard deviation and t-test dependent 
simples and t-test independent simples. 
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The result of this research were to follows : 
1. The state of instructional in term of instructional planning and design were 

moderate level Instructional management evaluation and measurement media and learning 
resources were low level.  

The problem of instructional in term of instructional planning and design were 
highest level Instructional management media and learning resources but evaluation and 
measurement were high level.  

The guidelines of instructional in term of instructional planning and design were 
highest level Instructional management media and learning resources but evaluation and 
measurement. 

2. The developed of the Instructional Model using Blended Learning and 
Metacognition in Curriculum Development and Training Techniques Subject for Faculty of 
Education Students in Rajabhat University in the Northeastern, Thailand, was 5 components : 1) 
principles,  2) objectives,  3) contents,  4) instructional process has 4 steps as follows awareness, 
planning, directed, evaluate,  and  5) measurement and evaluation. The appropriate of the 
Instructional Model was high level 

3.  The results form installing the developed of Instructional Model were shown 
below : 

3.1  After the experimented students had been learned through the Instructional 
Model their metacognition abilities was statistically higher than that of before at .01 level of 
significance, and more than 75 percent of criterion. 

3.2  After the experimented students had been learned through the Instructional 
Model their metacognition abilities was statistically higher than that of the control group was 
statistically higher than that of before at .01 level of significance. 

3.3  After the experimented students had been learned through the Instructional 
Model their information literacy was statistically higher than that of before at .01 level of 
significance, and more than 75 percent of criterion. 

3.4  After the experimented students had been learned through the Instructional 
Model their information literacy was statistically higher than that of the control group was 
statistically higher than that of before at .01 level of significance. 
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3.5  After the experimented students had been learned through the Instructional 
Model achievement was statistically higher than that of before at .01 level of significance, and 
more than 75 percent of criterion. 

3.6  After the experimented students had been learned through the Instructional 
Model their achievement was statistically higher than that of the control group was statistically 
higher than that of before at .01 level of significance. 

3.7  After the experimented students had been learned through the Instructional 
Model information literacy and technology computer skills was statistically higher than that of 
before at .01 level of significance, and more than 75 percent of criterion.  

3.8  After the experimented students had been learned through the Instructional 
Model their information literacy and technology computer skills was statistically higher than that 
of the control group was statistically higher than that of before at .01 level of significance.  

4.  The student’s satisfaction toward the Instructional Model was at the highest level, 
had mean scores of 4.37 and the standard deviation of 0.78, was statistically at .01 level of 
significance, and effectiveness index was .61. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเพราะไดรั้บความเมตตาและกรุณาอยา่งยิ่งจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํ 
แก้ไขโดยเฉพาะการนําองค์ความรู้มาบูรณาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการวิจัยและสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจยัท่ีดีตลอดระยะเวลาของการศึกษาและการทาํวิทยานิพนธ์ใหแ้ก่
ผูว้ิจยั ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย  ์ดร.ไพฑูรย  ์สินลารัตน์  และคณาจารยทุ์กท่านใน
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนท่ีไดก้รุณาอบรมสั่งสอน ให้คาํแนะนาํและให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัใน
การศึกษาตลอดหลกัสูตร 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู บุญใช ้ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาํราญ 
กาํจดัภยั  ดร.พจมาน ชาํนาญกิจ  ดร.อุษา ปราบหงส์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ 
และ ดร.สาวิตรี เถาว์โท ท่ีได้กรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครและมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
ท่ีกรุณาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีมาโดยตลอดและไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่า 
ทาํใหง้านวิจยัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมาย 

พลงัแห่งความสาํเร็จของผูว้ิจยัไดม้าจากอาจารย ์เพื่อน ๆ พี่ ๆ และนอ้ง ๆ ลูกศิษยร์วมถึง
ทุกคนในครอบครัว คุณค่าและสารประโยชน์ท่ีเกิดจากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบบูชาพระคุณบิดา 
มารดาตลอดจนครู อาจารย ์ท่ีเป็นผูใ้หค้วามรู้ในขั้นพื้นฐานจนสามารถสาํเร็จการศึกษาในขั้นน้ีได ้

 
 

ประทวน  คลา้ยศรี 
 

DPU



ญ 

สารบัญ 
หน้า 

 

บทคดัยอ่ภาษาไทย  ฆ 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  ฉ 
กิตติกรรมประกาศ  ฌ 
สารบญัตาราง  ฐ 
สารบญัภาพ  ณ 
บทท่ี    

1.  บทนาํ  1 
1.1  ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา  1 
1.2  คาํถามของการรวิจยั  10 
1.3  วตัถุประสงคข์องการวิจยั  10 
1.4  สมมติฐานของการวิจยั  11 
1.5  ขอบเขตของการวิจยั  12 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  13 
1.7  นิยามศพัทเ์ฉพาะ  14 

2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  18 
2.1  รูปแบบการเรียนการสอน  19 
2.2  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  39 
2.3  แนวคิดอภิปัญญา  72 
2.4  การรู้สารสนเทศ  93 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  102 
2.6  ประสิทธิผล  106 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  109 

3.  วิธีดาํเนินการวิจยั  134 
ขั้นตอนท่ี 1 สาํรวจสภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกปั้ญหา 

การจดัการเรียนการสอน ของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ในภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ (Research : R1  134 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที ่ หน้า 
ขั้นตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 

ผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา (Development : D1)  137 
ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน (Research : R2)  153 
ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน (Development : D2) 164 

4.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  174 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และแนวทางแกปั้ญหา การจดัการเรียนการสอน ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  175 

ตอนท่ี 2 ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบ 
ผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  192 

ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้                       
แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  199 

ตอนท่ี 4 ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญาสาํหรับนกัศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  205 

5.  สรุปผล อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ  215 
5.1  สรุปผลการวิจยั  217 
5.2  อภิปรายผลการวิจยั  219 
5.3  ขอ้เสนอแนะ  234 

บรรณานุกรม  237 
ภาคผนวก  255 

ภาคผนวก  ก  รายนามผูเ้ช่ียวชาญและหนงัสือขอความอนุเคราะห์  256 
ภาคผนวก  ข  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั  264 
ภาคผนวก  ค  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั  342 
ภาคผนวก  ง  ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั  386 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที ่ หน้า 
ภาคผนวก  จ  คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  402 
ภาคผนวก  ฉ  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  546 

ประวติัผูว้จิยั  554 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หน้า 
2.1  สงัเคราะห์กระบวนการในรูปแบบการเรียนการสอน  25 
2.2 การสงัเคราะห์ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  41 
2.3 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  45 
2.4 อตัราในการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนของการเรียนแบบต่าง ๆ  49 
2.5 วิธีการสอน ส่ือและเทคโนโลยท่ีีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสา  55 
2.6 ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบสอนครูเป็นศูนยก์ลาง บทบาทผูเ้รียน 

ในกิจกรรม การเรียนนาํตนเอง และการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  56 
2.7 การสงัเคราะห์ลกัษณะของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  58 
2.8 การสงัเคราะห์ความหมายของอภิปัญญา  74 
2.9 การสงัเคราะห์องคป์ระกอบของอภิปัญญา  82 
2.10  ตวัอยา่งลกัษณะพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงการมีอภิปัญญา  87 
2.11  การสงัเคราะห์หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียน                

การสอนแบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา  92 
3.1 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  135 
4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของอาจารยท่ี์ตอบแบบสอบถาม  175 
4.2  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจดัการเรียนการสอน 
 ดา้นการวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนการสอน  176 
4.3  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจดัการเรียนการสอน  
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  177 
4.4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจดัการเรียนการสอน 
 ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้  178 
4.5  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจดัการเรียนการสอน 
 ดา้นการวดัและประเมินผล  179 
4.6  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการจดัการเรียนการสอน 
 ดา้นการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน  180 
4.7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการจดัการเรียนการสอน 
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  181 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่ หน้า 
4.8  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการเรียนการสอน 

ดา้นส่ือและการเรียนรู้  183 
4.9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการจดัการเรียนการสอน 

ดา้นการวดัและประเมินผล  184 
4.10  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

ดา้นการวางแผนและออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  185 
4.11  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแนวทางการจดัการเรียนการสอน 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  187 
4.12  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแนวทางการจดัการเรียนการสอน  

ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  190 
4.13  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

ดา้นการวดัและประเมินผล  191 
4.14  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน 

การสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา  
สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ  192 

4.15  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมคู่มือแนะนาํการใชรู้ปแบบ 
การเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา  
สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  195 

4.16  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรม  196 
4.17  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นอภิปัญญา                                   

ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  199 
4.18  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละความสามารถดา้นอภิปัญญา                               

กบัเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนด  199 
4.19  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นอภิปัญญา                                   

หลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  200 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่ หน้า 
4.20  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรู้สารสนเทศระหวา่งก่อนเรียน                              

และหลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  201 
4.21  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละการรู้สารสนเทศ                                               

กบัเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนด  201 
4.22  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรู้สารสนเทศหลงัเรียนของนกัศึกษา 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  202 
4.23  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ                                

และการส่ือสาร ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  202 
4.24  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนร้อยละทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ                            

และการส่ือสารกบัเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนด  203 
4.25  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ                               

และการส่ือสารหลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  203 
4.26  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งก่อนเรียน                      

และหลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  204 
4.27  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                                   

กบัเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนด  204 
4.28  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน                                 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โลกในยคุปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
จําเป็นท่ีแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ในการปรับตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลาและเตรียมคนในประเทศใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญกบัการทา้ทายของกระแสโลกาภิวตัน์พร้อม
รับกบัทุกสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน โดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดแนวทางพฒันาคน
ในประเทศให้มีความพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการ
พฒันาคนให้มีความสามารถในการปรับตวัให้เท่าทนักบัความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เปล่ียนแปลงต่างๆ แลว้ยงัทาํให้บุคคลสามารถคิดวิเคราะห์ พึ่งตนเองได้ รู้จักแก้ปัญหา เผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและมีศกัยภาพในการ
แข่งขนัรวมทั้งนาํความรู้ความสามารถไปใชใ้นการพฒันาประเทศใหเ้จริญรุดหนา้กวา่ประเทศต่างๆ 
ในสงัคมโลก 

ประเทศไทยจึงมีความพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนท่ีมี
คุณภาพสามารถปรับตวัเขา้สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการกาํหนดยุทธศาสตร์และ
กาํหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เนน้ปรับกระบวนการเรียนการสอน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้ผูเ้รียน คิดเป็น ทาํเป็น  
ใฝ่เรียนรู้อนั เป็นพื้นฐานในการบริโภคข่าวสารในยุคสังคมฐานความรู้ พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์ท่ีสําคญัคือ จัด
การศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรม ในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุขและยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด 
กระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการเป็นไปอย่างเหมาะสมทั้ งด้านความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับตนเอง 
ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้และทกัษะดา้นภาษา โดยเนน้การทกัษะการคิด
ขั้นสูง (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) เพื่อเตรียมบุคคลให้สอดรับกับความเป็น 
สงัคมสารสนเทศ (Information Society) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของคนในอนัท่ีจะนาํขอ้มูลไปใชใ้ห้
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เกิดประโยชน์ และแทจ้ริงแลว้ สังคมท่ีเจริญหรือประเทศท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูง จะตอ้งเป็น
สังคมท่ีสามารถ แปลงฐานข้อมูลให้เป็นความรู้ นั่นคือ การพฒันาสู่ “สังคมแห่งการเรียนรู้” 
(Knowledge Society) คุณภาพของคนในสังคมจึงกลายมาเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของ
ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศโดยองคค์วามรู้ของคนนั้นประกอบไปดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ 
สถานภาพแห่งความรู้และวิธีคิดหรือกระบวนทศัน์ในการคิด (Thinking Paradigm) การท่ีจะไดม้า
ซ่ึงสถานภาพแห่งความรู้ของแต่ละบุคคลยงัไม่สําคญัเท่ากบัการวดัความลุ่มลึกและแนวทางการ
แสดงออกซ่ึงความคิด นั่นคือ คุณค่าของคนท่ีจบปริญญาตรี โท เอก นั้นมิได ้วดัจากใบปริญญา 
หากแต่สามารถวดัได้จากวิธีคิดการออกความเห็นจะสามารถบอกระดับความรู้ของคนนั้ น ๆ  
ไดดี้กว่า (สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2546, น. 47) ปัจจุบนัเร่ืองการคิดเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ในการศึกษา
เพ่ือพฒันาคนให้มีคุณภาพสูงข้ึน ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกให้ความสนใจต่อการจดัการศึกษามุ่งเนน้
พฒันาผูเ้รียนให้เติบโตในทุกๆ ดา้น และการพฒันาดา้นสติปัญญาเป็นดา้นท่ีไดรั้บความเอาใจใส่
สูงสุดเน่ืองจากเป็นดา้นท่ีเห็นผลเด่นชดั (ทิศนา แขมมณี, 2544, น. 66) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดมุ่้งเน้นการ
ยกระดบัคุณภาพทุนมนุษยข์องประเทศ โดยพฒันาคนใหเ้หมาะสมตามช่วงวยั เพื่อใหเ้ติบโตอยา่งมี
คุณภาพ มีการพฒันาทกัษะท่ีสอดคลอ้งและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 การเตรียม
ความพร้อมของกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกในอนาคตตลอดจน
การยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ ดว้ยฐานการพฒันา
สาํนกังานคณะกรรมการ (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 36) ซ่ึงแนวทาง
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุ
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกได้
อยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 29) โดยกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษท่ีสอง พุทธศกัราช 2552-2561 ซ่ึงมีวิสัยทศัน์ให้คนไทยไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพ
ในปี 2561 โดยมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบในสามประเด็นคือ การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร
จดัการศึกษา 

ในการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา มีการกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกาํหนดไวใ้นมาตรา 28 ว่า “...มีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันา
วิชาการวิชาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และพฒันาสังคม” ซ่ึงสะทอ้นให้
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เห็นเช่นเดียวกบัการจดัการศึกษาระดบัอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งมีการปฏิรูปเพื่อใหเ้กิดการพฒันาวิชาการและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป โดยเฉพาะการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงมี
ภาระหนา้ท่ีโดยตรงในการพฒันาวิชาการและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ใหแ้ก่สงัคม ความมุ่งหมาย
และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมีผลโดยตรงต่อสถาบนัอุดมศึกษาจึง
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางของการเรียนการสอน เพื่อท่ีจะให้การศึกษาของชาติเป็นไปใน
แนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อนาํไปสู่คุณภาพของบณัฑิตและคุณภาพของสงัคมต่อไป 

จากผลการวิจัยของ คณะวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550, น. 112) พบว่า                  
การจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษามีจุดอ่อนหลายประการ ประการแรก การเรียนการสอน
ท่ียงัไม่สร้างความรู้ข้ึนใหม่ในสังคมไทย ซ่ึงพบว่าสถาบนัอุดมศึกษายงัมีการสร้างความรู้ใหม่ข้ึน
นอ้ย และเป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการช้ีนาํการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไดน้อ้ย ประการ
ท่ีสองส่ิงท่ีเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสังคมไทย ไม่สามาระถนาํประสบการณ์หรือ
ขอ้มูลท่ีมีอยู่มาสังเคราะห์เป็นปัญญาท่ีสูงข้ึนได ้ประการท่ีสาม ผูส้อนเป็นผูแ้สวงหาความรู้และ
เตรียมความรู้ให้กับผูเ้รียน ซ่ึงพบว่าการเรียนการสอนของบณัฑิตศึกษาของไทยนั้นไม่ฝึกให้
นกัศึกษาสามารถเรียนหรือหาความรู้ดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่ผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมความรู้ใหน้กัศึกษา จึง
ไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองท่ีจะติดตามวิทยาการท่ีก้าวหน้าไป
ตลอดเวลาอยา่งเต็มท่ี ประการท่ีส่ี การเรียนการสอนท่ีเนน้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงพบว่าการ
สอนของอาจารยเ์ป็นการถ่ายเทความรู้ไม่ถ่ายเทความคิดเป็นทาํเป็น ประการท่ีห้าพบว่าอาจารยท่ี์
คุณภาพมีจาํนวนนอ้ยมาก ตาํรามีคุณภาพตํ่า องคค์วามรู้ไทยมีนอ้ย ห้องสมุดไม่ทนัสมยั และคลงั
แห่งความรู้ไม่เพียงพอ นอกจากน้ีการสาํเร็จการศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
ยงัมีคุณภาพไม่น่าพอใจ เน่ืองจากขาดทกัษะในการแสวงหาความรู้ ขาดทกัษะในการคน้ควา้วิจยั 
ขาดความรู้ความเขา้ใจในสาขาท่ีศึกษาท่ีสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาอ่ืน ขาดความรู้และทกัษะท่ีเพียงพอจะ
นาํไปประกอบอาชีพ ขาดความรู้และทกัษะในการส่ือสารเพ่ือการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่สังคม
ทัว่ไป ขาดความรู้และทกัษะในการใชภ้าษาและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา และประการสาํคญั
ท่ีสุดของคุณภาพการศึกษา ก็คือ การขาดการพฒันาทางปัญญาและความเป็นผูน้าํทางวิชาการและ
ผูน้าํในการบริหารให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศท่ีจะนาํไปสู่ความเป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

นอกจากน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐานกบันกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าปัญหาท่ีสาํคญั คือ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ยงัขาดนิสัยใฝ่รู้ ขาดความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองขาดทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขาดความกระตือรือร้นและขาดความสนใจท่ีจะติดตาม
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ความกา้วหนา้ของวิทยาการต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา ขาดความสามารถในการประยกุตว์ิชาการสู่สภาพ
ความเป็นจริงของสังคม รวมถึงเร่ืองของความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การวางแผน กาํกบั
ตนเอง การประเมินตนเอง และการตระหนกัรู้ เพื่อเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการพฒันาหลกัสูตร
และเทคนิคการฝึกอบรม รวมถึงการเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ (พจมาน ชาํนาญกิจ และคณะ, 2559,  
น. 36) ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเสริมสร้างและพฒันาคุณลกัษณะดงักล่าวให้เกิดข้ึน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ตามหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยั   
ราชภฏัไดก้าํหนดแนวทางการเรียนรู้ ท่ีเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิต มุ่งจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนสามารถ
ดาํรงชีวิตใหอ้ยูใ่นสงัคมอยา่งมีคุณภาพ คือ ประการท่ีหน่ึง การเรียนเพื่อรู้ เป็นการศึกษาท่ีมุ่งพฒันา
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อให้
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ตลอดชีวิต ประการท่ีสองการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริง เป็น
การศึกษาท่ีมุ่งพฒันาความสามารถและความชาํนาญทั้งสมรรถนะดา้นอาชีพ สามารถปฏิบติังาน
เป็นหมู่คณะ ปรับประยุกตค์วามรู้ไปสู่การปฏิบติังานและอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม ประการท่ีสาม 
การเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกันและเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น เป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียน
สามารถดาํรงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มีความตระหนกัในการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
การแกปั้ญหาการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธีเพื่อพฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดลอ้ม ศีลธรรม ซ่ึงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัการจดัการเรียนรู้
ดงักล่าวประกอบดว้ย ผูเ้รียนมีวิธีการคิดระดบัสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นตน้ ผูเ้รียนมีวิธีการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีทกัษะการและเปล่ียนเรียนรู้ ทกัษะทางสงัคมและตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และผูเ้รียนมีคุณลกัษณะสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์ส่ิงท่ีสาํคญักบัการมีความรู้ อนัลึกซ้ึง 
คือ คุณลกัษณะและสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ การมีคุณลกัษณะท่ีดีช่วยทาํให้พฒันาตนเองและ
ดาํรงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสงบสุขและสนัติท่ามกลางสงัคมยคุสารสนเทศ (Information Age)  

จากสถานการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้กิดการยอมรับกนัวา่ ความรู้ในปัจจุบนัมีมากมายเกินกว่า
ท่ีจะทาํการถ่ายทอดหรือสามารถจดจาํเน้ือหาสาระนั้นได้หมด กอปรกับวิทยาการและความรู้ 
ใหม่ ๆ เกิดข้ึนทุกวนัอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด การเรียนรู้ทกัษะใหม่ในสังคมยุคสารสนเทศจึงเก่ียวขอ้ง 
กับทักษะการสืบคน้ ทักษะการติดต่อส่ือสาร และทักษะการจัดการกับขอ้มูล ควบคู่ไปพร้อม 
กบัทกัษะดา้นภาษา เพ่ือใชใ้นการศึกษาและติดต่อส่ือสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น 46)  
ฉะนั้น “เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร” หรือ “ไอซีที” (Information and Communication 
Technology: ICT) จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน  และเป็นกลไกสําคัญ 
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ในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการทาํงาน ทาํให้สถานศึกษานาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการ
สอนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้(บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์, 2551, น. 38) ในระบบการศึกษาไดมี้การนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการพฒันาการศึกษาให้ดีข้ึน โดยใช้สนับสนุน
การศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
จึงมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั การรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ 
การจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผล ส่งผ่าน และส่ือสาร ดว้ยความเร็วสูงและปริมาณมาก สามารถ
นาํเสนอและแสดงผลดว้ยระบบส่ือต่างๆ ทั้งดา้นขอ้มูล รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ  
ซ่ึงการเรียนรู้ในยุคใหม่น้ี มีขุมความรู้อยู่มากมายมหาศาล กระจายอยู่ทัว่โลกหรือท่ีเรียกว่า “ขุม
ความรู้ระดบัโลก (World Knowledge)” แหล่งความรู้เกิดข้ึนตลอดเวลา ดงันั้น ผูเ้รียน จึงจาํเป็น 
ตอ้งเรียนรู้ให้ไดม้ากและรวดเร็ว อีกทั้งยงัตอ้งสามารถแยกแยะ คน้หาขอ้มูล สารสนเทศตลอดจน
การแสวงหาส่ิง ท่ีต้องการได้ตรงตามความต้องการ   (พงษ์ศัก ด์ิ  เดชคุณ , 2553, น .  118)  
วยเหตุน้ีความรู้ ความสามารถพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจึงเป็นความจาํเป็น
พื้นฐานท่ีแสดงถึงศกัยภาพเบ้ืองตน้ของบุคคลในปัจจุบนัและอนาคตอนัใกล ้(ธีรพงษ ์สุภกัดี, 2550, 
น. 107) การเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (กิดานนัท ์มลิทอง, 2548, น. 246) ซ่ึงตอ้งอาศยั 
แนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และจาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัการ
รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน ท่ีหลากหลายเขา้ไปช่วย (ทิศนา แขมมณี, 
2550, น. 135) อีกทั้งการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์นั้นเป็นเร่ืองใหญ่มากและยงัไม่มีการนาํมาใช้
ประโยชน์มากนกั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากแรง
ขบัเคล่ือนของกระแสโลกาภิวตัน์ การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จึงเป็นทางเลือก
หน่ึงท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการพฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณา สิกขมาน (2555, น. 211) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษธุรกิจโดยการใช้การสอนแบบ E-Learning พบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้อนัเน่ืองมาจากบทเรียนมีการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบคือ มีการศึกษาเน้ือหา และวิเคราะห์เน้ือหา และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ อีกทั้งยงัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง ยดึผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเลือกเน้ือหาตามลาํดับจากง่ายไปสู่ยากได้ และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ปณิธิ อมาตยกลุ (2554, น. 86) ไดศึ้กษาเร่ืองการสอนแบบเนน้เน้ือหาร่วมกบัอีเลิร์นน่ิง
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดนําเสนองานภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พบว่า ความสามารถในการนาํเสนองานภาษาองักฤษ
ของนักศึกษาหลังได้รับการสอนแบบเน้นเน้ือหาร่วมกันอีเลิร์นน่ิงพฒันาข้ึนตามลาํดับ ทั้ งน้ี
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เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถเลือกขอ้มูลภาษาองักฤษท่ีจะนาํมาใช้ในการนาํเสนอและสามารถปรับ
ขอ้มูลเหล่านั้นให้เหมาะกบัการนาํเสนอได ้เน่ืองจากผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ศพัท ์รูปประโยคและรูปแบบ
การใชภ้าษาผา่นการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั นอกจากน้ียงัพบว่าการให้
ตวัอยา่งสาํนวนและแนวทางในการพูดนาํเสนองานภาษาองักฤษผา่นระบบอีเลิร์นน่ิง ทาํให้ผูเ้รียน
สามารถเขา้ไปสืบคน้ขอ้มูลดา้นเทคนิควิธีการไดต้ลอดเวลาตามความสะดวกของผูเ้รียนอีกดว้ย  

จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นักวิชาการและนักการศึกษาไดป้ระยุกต์ใช ้การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานรูปแบบ การเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน ผสมผสานกบัการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนท่ี
ผูเ้รียนผูส้อนไม่เผชิญหน้ากนั หรือการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมเกิดข้ึนจากยุทธวิธี การเรียนการสอนท่ีหลากรูปแบบ เป้าหมายอยู่ท่ีการให้ผูเ้รียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้เป็นสาํคญัโดยใชกิ้จกรรมทางสังคมซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาและเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกคนมีระดับพฒันาการทางสติปัญญาท่ีตนเป็นอยู่และมีระดับ
พฒันาการท่ีตนจะมีศกัยภาพจะไปใหถึ้ง ช่วงห่างระหว่างระดบัท่ีผูเ้รียนเป็นอยูใ่นปัจจุบนักบัระดบั
ท่ีผูเ้รียนจะมีศกัยภาพพฒันาไปถึงน้ีเองท่ี เรียกว่า Zone of Proximal Development (ทิศนา แขมมณี, 
2551) ซ่ึงระดบัของช่วงห่างน้ีมกัจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล บางคนมีระดบัสติปัญญาอยู่
เหนือระดบั บางคนมีอยูต่ามระดบั บางคนอยูต่ ํ่ากว่าระดบั ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีผูส้อนจะตอ้งพยายามทาํ
ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาระดบัสติปัญญาของตนเองไปสู่ขั้นสูงสุดเท่าท่ีตนเองจะกระทาํได ้ผูเ้รียน
จะสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมร่วมกบัผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็น
เพื่อน ครู หรือพ่อแม่ รวมไปถึงบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมและวฒันธรรมผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิคต่างๆ 
ออกแบบการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ตลอดจนการนาํเทคโนโลยต่ีางๆ มาช่วย
สนบัสนุนให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์เช่น การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทางไกลหรือบริการต่างๆ ท่ีมีใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนาและห้องสนทนาเพื่อเป็น
ส่ือกลางในการสนทนา อภิปราย คน้ควา้ แกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ครู และผูเ้ช่ียวชาญใน
วงวิชาชีพท่ีอาจอยู่ห่างไกลจากชั้นเรียน เคร่ืองมือส่ือสารเหล่าน้ีจะมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูล แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีรูปแบบแตกต่างกันอันจะทาํให้ผูเ้รียนเข้าใจถึง
วฒันธรรมของพวกเขาเองและผูอ่ื้นการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจดัจาํแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นวตัถุส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ออกเป็น
ส่วนๆ  และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้ น  เพื่อค้นหาสภาพ 
ความเป็นจริง ส่ิงสาํคญัของส่ิงท่ีกาํหนดหรือเกิดข้ึน (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 116) การสอน 
คิดวิเคราะห์จึงถือเป็นความคิดระดบัสูง ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการคิดสังเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ 
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และการคิดสร้างสรรค ์(สมใจ กงเติม, 2553, น. 47) นอกจากน้ี การท่ีนกัศึกษาครูมีทกัษะการคิด 
พิจารณาเหตุผล  ตัดสินข้อความ  วิ เคราะห์  สรุป  ควบคุมการคิดของตนเอง  รู้จักวางแผน  
กาํกบัตรวจสอบและประเมินการคิดของตนเอง หรือท่ีเรียกว่า ความสามารถในอภิปัญญา ประกอบ
กบั สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างสร้างสรรค ์คุณลกัษณะดงักล่าว จะส่งผลให้นักศึกษาครู 
เป็นผูท่ี้มีความสามารถวางแผนการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพในดา้นการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสภาพ
ปัญหาท่ีพบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัศึกษาครูในระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยั
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  
ขาดการวางแผน กาํกับ ควบคุม ตรวจสอบและประเมินการคิดของตนเอง ทาํให้การตดัสินใจ
แกปั้ญหา ในสภาพการณ์ต่างๆ  ท่ีพบยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ทาํใหผู้ว้ิจยัเกิดความสนใจท่ีจะ
พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัศึกษาครู เน่ืองจากนกัศึกษาครูจะตอ้งใชท้กัษะการคิดวิเคราะห์
ในการเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการคิดแก้ปัญหา  
การคิดตดัสินใจ ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อประสิทธิภาพในการเรียน การปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอน
ของนกัศึกษาต่อไป  (ประทวน  คลา้ยศรี. 2559, น. 28)  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบั
การเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของผูเ้รียน พบวา่พบวา่ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมามีการนาํแนวคิดอภิ
ปัญญา (The Metacognitive Approach) มาใช้ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา และ 
พบว่าไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ ดงัท่ี จินดา ยญัทิพย ์(2547, น. 219) ได้อธิบายแนวคิดอภิปัญญา 
ไวว้่า การควบคุมการคิดของตนเองในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยการวางแผน 
การคิดอย่างเป็นขั้นตอน รู้เป้าหมายของการคิดและมีการควบคุมการคิดและตรวจสอบคิดของตน
รวมถึงการประเมินการคิดของตนเพื่อปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง รวมทั้ งหาแนวทางพฒันา 
การคิดของตนให้ดียิ่งข้ึน ดงันั้นการนาํกลวิธีอภิปัญญามาสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
จึงเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ เช่ือไดว้า่จะเป็นวิธีท่ีช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัศึกษาครูได ้

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เป็นคาํท่ีใชอ้ธิบายถึงกระบวนการแสวงหา
สารสนเทศอย่างผสมผสานกลมกลืนระหว่างความสามารถ 3 ด้าน คือ การเขา้ถึงสารสนเทศ 
ประเมินสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีมี
ความเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกนั จนกลายเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (American Library 
Association Presidential Committee on Information Literacy, 1989) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมีเป้าหมายสําคญัอยู่ท่ีการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของประชาชนในชาติตั้ งแต่แรกเกิดจนถึงส้ินชีวิต โดยยึดหลกั 3 ประการ คือ 
ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเกิดจาก
การผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพ่ือให้
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สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542)  
ดงันั้นเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาน้ี จึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างและพฒันาให้ผูเ้รียนในทุกระดบั
การศึกษามีความสามารถทางการรู้สารสนเทศ โดยเร่ิมดาํเนินการปูพื้นฐานตั้งแต่การศึกษาระดบัตน้  
และต่อเน่ืองจนถึงระดบัอุดมศึกษา ใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และฝึกฝนทกัษะไปตามลาํดบัขั้นจากง่าย
ไปยาก (ชุติมา กิจจาไกร, 2544, น. 78) ส่วนประกอบการรู้สารสนเทศ ประกอบดว้ยทกัษะหอ้งสมุด 
(Library Skills) ทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Skills) และการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) ทกัษะห้องสมุดเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการระบุแหล่งท่ีอยู ่
วิธีการค้นหา ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและบริการต่างๆ ของห้องสมุด ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ฐานขอ้มูล และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ส่วนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นแนวความคิดเก่ียวกบัตรรกะ
ความเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ การประเมิน การแกไ้ขปัญหา และการตดัสินใจดว้ยความสาํนึก
ของตนเอง การรู้สารสนเทศจึงเป็นการนาํเอาทั้งทกัษะห้องสมุด และทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มารวมกนั เพื่อการเขา้ถึงการประเมินและการนาํสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา 
ภายใตก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณในสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยสารสนเทศ (Hubbard, 1987,  
p. 216) ซ่ึงในสภาพปัจจุบนัในปัญหาดา้นการขาดทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา จาก
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษายงัขาดการรู้แหล่งขอ้มูลและวิธีการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลายผา่นส่ือ
และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการรู้เทคโนโลยีสมยัใหม่ และยงัขาดทกัษะความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน เพื่อส่งและรับข่าวสารด้วยการวิเคราะห์ สรุปความ ขยายความ พร้อมทั้ ง
จดัระบบขอ้มูลและประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย (อญัชลี ศิริชยั, 2553, น. 26) 

จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่การนาํเอารูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ซ่ึงเป็นระบบการเรียนรู้ท่ีผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนดว้ย
เทคโนโลย ีโดยนาํเอาขอ้ดีของการเรียนทั้ง 2 รูปแบบ มาผสมผสานกนัเพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (Bonk and Graham, 2006 อา้งถึงใน จินตวีร์ คลา้ยสังข ์และ ประกอบ กรณีกิจ, 
2552, น. 235) การเรียนรู้แบบผสมผสานจะนาํเสนอเน้ือหาวิชาโดยผสมผสานวิธีบนออนไลน์และ
วิธีพบปะในชั้นเรียน ส่วนมากของเน้ือหา (ร้อยละ 30-75) นาํเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น กระดาน
สนทนา และบางส่วนนาํเสนอในชั้นเรียน (Sloan Consortium Foundation, 2005 อา้งถึงใน               
จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2554) โดยท่ีผูส้อนทาํหน้าท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้  
โดยเคร่ืองมือการส่ือสารต่างๆ ท่ีมีอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึงมีความสามารถของเทคโนโลย ี 
Web 2.0 อนัได้แก่ แชท ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ กระดานอภิปราย บล็อก และวิกิ ซ่ึงอาจ
เปรียบเทียบลกัษณะเคร่ืองมือตามมิติเวลาในการเรียนรู้บนออนไลน์ (ใจทิพย ์ณ สงขลา, 2553) 

DPU



9 

รูปแบบเวลาในกิจกรรมการเรียนรู้ และมีปฏิสัมพนัธ์ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
การเรียนรู้ในมิติประสานเวลา (Synchronous Mode of Learning) กิจกรรมในลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึน
เม่ือผูเ้รียนและผูส้อนออนไลน์พร้อมกนั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการส่ือสารแบบโตต้อบในทนัที เป็นวิธีการ
ท่ีเหมาะสาํหรับสถานการณ์ท่ีผูส้อนตอ้งการไดรั้บการตอบสนองจากผูเ้รียนในทนัที การเรียนรู้แบบ
ประสานเวลาจะใชเ้คร่ืองมือหลกั ดงัน้ี 1) โปรแกรมสนทนา (Chat 2) โปรแกรมประชุมทางไกล
ดว้ยวีดีทศัน์ (VDO Conference) 2) การเรียนรู้ในมิติต่างเวลา (Asynchronous Mode of Learning)  
3) ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) 4) กระดานอภิปราย (Forum) 5) บลอ็ก (Blog) 6) วิกิ (Wiki) 

เคร่ืองมือการส่ือสารเหล่าน้ีจะช่วยอาํนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนรู้บน
ออนไลน์ ผูส้อนสามารถนาํเอาเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาช่วยจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยบูรณาการ
ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้จากการทาํงานเป็นกลุ่มหรือการสร้างความรู้ดว้ยตนเองแลว้ทาํความเขา้ใจจาก
การวิพากษ์งานของผูเ้รียนกับผูเ้รียนคนอ่ืน การจัดการเรียนการสอนท่ีจะนําเอาการเรียนรู้บน
ออนไลน์เขา้มาใชใ้นการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนจริงกบัการทาํกิจกรรม
บนออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีจะนาํเขา้มาช่วยสนับสนุนการส่ือสารในกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหส้ะดวกมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยม ทาํให้
ผูส้อนอาจใชโ้อกาสน้ีในการนาํมาประยุกต์ใชใ้นการเรียนรู้ และนาํมาบูรณาการกบัรูปแบบการ
สอนท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากสังคม ตลอดจนการทาํให้
ผูเ้รียนสมัผสักบังานท่ีใกลเ้คียงกบัชีวิตจริง โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนรอบขา้งและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเองจนสามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจอย่างมีความหมายข้ึน ทั้งน้ี
ผูส้อนมีหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจดัเตรียมเอกสาร
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง การให้คาํปรึกษาระหว่างดาํเนินงาน และการให้ขอ้มูลป้อนกลบัไปยงั
ผูเ้รียน (กลุชยั กลุตวนิช และคณะ, 2554, น. 76) 

ดงันั้น จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะนาํแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหาในคาํอธิบาย
รายวิชาในหลกัสูตร สอดคลอ้งและเอ้ือต่อการนาํแนวคิดดงักล่าว เพราะเน้ือหาส่วนใหญ่จะเป็น
เน้ือหาท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในฐานะนกัพฒันาหลกัสูตร เกิดแนวคิดในการวางแผน
กาํกบัติดตาม และประเมินผลการพฒันาหลกัสูตร และเทคนิคการฝึกอบรมเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม นอกจากน้ีจะเป็นการใชส่ื้อเพื่อการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ประกอบกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยท่ีนกัศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม
การเรียนการสอน มีการเสริมแรงต่อการตอบสนองท่ีถูกตอ้ง มีอิสระในการเรียนรู้ ทาํใหน้กัศึกษามี
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ความกระตือรือร้นสนใจท่ีจะเรียนต่อไป เกิดความทา้ทายโดยท่ีนกัศึกษาจะใชก้ารเรียนซํ้ าก่ีคร้ัง ก็
ไดต้ามความสนใจและความสามารถ โดยอาศยัศกัยภาพดา้นการเรียนรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์แก่ทางคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการนาํการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญาไปบูรณาการใชใ้นการเรียนการ
สอนวิชาการพฒันาหลกัสูตรใหก้บันกัศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัต่อไป 
 
1.2  คาํถามของการวจัิย 
1.  สภาพปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร

และเทคนิคการฝึกอบรมของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เป็นอยา่งไร 
2.  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิด อภิปัญญา 

รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม มีองคป์ระกอบและขั้นตอนอะไรบา้ง 
3.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบั

แนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม ไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใด 
4.  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบั

แนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม มีประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใด 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ี กาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ไวด้งัน้ี 
1.  เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและ

เทคนิคการฝึกอบรม ของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
2.  เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิด

อภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

3.  เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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4.  เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สาํหรับ
นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
1.4  สมมติฐานของการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี กาํหนดสมมติฐานของการวิจยัไวด้งัน้ี 
1.   ความสามารถด้านอภิปัญญาของนักศึกษาท่ีเ รียนตามรูปแบบการเรียนการสอน               

หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน และหลงัการเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 75 
2.   ความสามารถด้านอภิปรัชญาของนักศึกษาท่ีเ รียนตามรูปแบบการเรียนการสอน                      

หลงัการเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ 
3.  การรู้สารสนเทศของนักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน หลังการเรียน                           

สูงกวา่ก่อนการเรียน และหลงัการเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 75 
4.  การรู้สารสนเทศของนักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน หลังการเรียน                

สูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ 
5.   ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รี ยนของนัก ศึกษา ท่ี เ รี ยนตาม รูปแบบการ เ รียนการสอน                        

หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนและหลงัการเรียนสูงกวา่ร้อยละ 75 
6.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนหลงัการเรียนสูง

กวา่นกัศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ 
7.  ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบ               

การเรียนการสอนหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนและหลงัการเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 75 
8.  ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบ              

การเรียนการสอนหลงัการเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ 
9.  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนอยู่ในระดับมาก 

เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
10. ดชันีประสิทธิผลของนักศึกษาท่ีไดรั้บการสอนตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนสูงกว่าเกณฑ ์

ร้อยละ 50 
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1.5  ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจดัการเรียนการ

สอน 
1.1  ประชากร คือ คณาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา

หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558 - 2559 
จาํนวน 143 คน  

1.2  กลุ่มตวัอย่าง คือ คณาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558 
- 2559 จาํนวน 86 คน ท่ีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย 
2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองรูปแบบการเรียนการสอน 
2.1  ประชากร คือ นักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน            

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 
จาํนวน 13 แห่ง จาํนวนนักศึกษาทั้งหมด 264 คน มีการจดัชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 
ของนกัศึกษาและนกัศึกษาแต่ละสถาบนัมีคุณลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2.2  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 24 คน ท่ีได้มา 
โดย การสุ่มแบบกลุ่ม และกลุ่มควบคุมเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการพฒันาหลกัสูตร
และการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 
2558 จาํนวน 20 คน ท่ีไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

3.  ตวัแปรท่ีสนใจศึกษา 
3.1 ตวัแปรจดักระทาํ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและ

เทคนิคการฝึกอบรม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 วิธีไดแ้ก่  
1)  การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้

แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับกลุ่มทดลอง 
2)  การเรียนการสอนแบบปกติ สาํหรับกลุ่มควบคุม 

3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1)  ความสามารถในดา้นอภิปรัชญา 
2)  การรู้สารสนเทศ 
3)  ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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4)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5)  ความพึงพอใจ 
6)  ดชันีประสิทธิผล 

4.  เน้ือหา  
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเน้ือหาตามคาํอธิบายรายวิชา ในรายวิชาการพฒันา

หลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม รหัสวิชา 71025301 ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โดยมีเหตุผลในการเลือกรายวิชาคือ เป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหาในคาํอธิบายรายวิชาใน
หลกัสูตร สอดคลอ้งและเอ้ือต่อการนําแนวคิดดังกล่าว เพราะเน้ือหาส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือหาท่ี
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัในฐานะนกัพฒันาหลกัสูตร เกิดแนวคิดในการวางแผนกาํกบั
ติดตาม และประเมินผลการพฒันาหลกัสูตร และเทคนิคการฝึกอบรมเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม สาํหรับกลุ่มควบคุม ทั้ง 2 หลกัสูตร มีเน้ือหาเหมือนกนั 
5.  ระยะเวลา  

เดือนมิถุนายน 2559 – ตุลาคม 2559 (ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558) 
6.  สถานท่ีดาํเนินการวิจยั  

ห้องเรียนระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร และมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 
1.6  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.  ไดรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิ

ปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาํหรับใชเ้ป็นนวตักรรมการจดั  ารเรียนการสอน
รายวิชาดงักล่าว  
2.  ช่วยยกระดบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจดักิจกรรม การเรียนการสอน รายวิชาการ

พฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา อนัจะเป็นการพฒันา
หลาย ๆ ดา้น เช่นความสามารถดา้นอภิปัญญา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะทางเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร รวมถึงการรู้สารสนเทศ  

3.  เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแก่สถาบนัการศึกษา และคณาจารย ์
ผูส้อนในระดบับณัฑิตศึกษา ดา้นการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีสาํคญั ตลอดจนกระบวนการพฒันาและ
การจดัองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
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4.  เป็นแนวทางแก่สถาบันการศึกษาและคณาจารย์ ท่ีจะนํารูปแบบการเรียนการสอน 
ไปประยกุตก์บัการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
5.  เป็นแนวทางแก่นกัวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณาจารย ์และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ

จัดการศึกษา ในการท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพ
สังคมไทย และสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษาไทย 4.0 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกตส่ื์อ 
เทคโนโลยีการส่ือสารและคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ
บณัฑิตศึกษา 
 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน ท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็น
แบบเป็นแผน ตามหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเช่ือถือได ้โดยการจดัลาํดบัขั้นของกระบวนการ
ของการเรียนการสอน ใหส้ามารถใชใ้นการเรียนการสอนไดใ้นสถานการณ์จริง ทาํใหก้ารเรียนการ
สอนดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนนั้นไดอ้ย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจะตอ้งได้รับการพิสูจน์ และทดสอบตามกระบวนการท่ีเป็นท่ี
ยอมรับแลว้ 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง การบูรณาการการเรียน
ออนไลน์ผา่นระบบเครือข่าย (Online Learning) และการเรียนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional 
Classroom) ท่ีมีการเรียนแบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face Meeting) เขา้ดว้ยกนั โดยใชส่ิ้งอาํนวยใน
อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือและเคร่ืองมือ ในสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอน และเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์จากการเรียนบนเวบ็ และการมีส่วนร่วมในการ
เรียนปกติ โดยใชเ้วลาในการเรียนบนเวบ็ร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต ์ 

การเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีการเรียนการสอนท่ีผูส้อนเป็นผูแ้สดงบทบาท
สําคญัในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยทาํหน้าท่ีจดัเตรียมความรู้ให้ผูเ้รียน ใชก้ารบรรยาย การ
อภิปราย และการวดัผลการเรียน ในชั้นเรียนตามตารางเรียนปกติ ผูเ้รียนจะเรียนรู้ผา่นหนงัสือและ
เอกสารประกอบการสอนเป็นหลกั โดยใชเ้วลาในการเรียนในชั้นเรียนปกติร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต ์

แนวคิดอภิปัญญา หมายถึง กระบวนการทางปัญญาท่ีเขา้ใจในกระบวนการคิดของ
ตนเองในการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง รู้ว่าตนรู้อะไร และยงัไม่รู้อะไร มีการวางแผนตรวจสอบ
ความเขา้ใจของตนเองอยา่งเป็นระบบ เพื่อควบคุมกาํกบัการคิดปรับการกระทาํของตนเอง ประเมิน
การคิดของตนเองอนัจะนาํไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายได ้แบ่งเป็นดงัน้ี 

DPU



15 

1. การตระหนักรู้ หมายถึง ความเอาใจใส่ต่อการเลือกใช้วิธีการหรือวิธีทาํงานท่ี
เหมาะสม ตอ้งรู้และเขา้ใจกบัปัญหาท่ีตอ้งการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาได ้รวมทั้งความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเองว่ามีความรู้ความสามารถในการ
เรียนรู้หรือปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เพื่อนํามาตัดสินใจเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการแกปั้ญหา 

2. การวางแผน หมายถึง การกาํหนดวตัถุประสงค ์การเลือกวิธีปฏิบติั การเรียงลาํดบั
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานให้สําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การกาํกบัควบคุมตนเอง หมายถึง การรู้ว่าจะทาํงานนั้นอย่างไรและเม่ือไร เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จ เป็นกลวิธีในการกาํกบัตนเองในขณะท่ีกาํลงัคิดแกปั้ญหา ซ่ึงรวมไปถึง
การพิจารณาวา่มีความเขา้ใจในส่ิงนั้นหรือไม่ 

4. การประเมินผล หมายถึง การประเมินความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนตามจุดมุ่งหมาย การ
พิจารณาผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยา่งละเอียด การประเมินปัญหาท่ีพบ 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิด   
อภิปัญญารายวิชาการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง วิธีการเรียนการสอนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร
โดยบูรณาการการเรียนออนไลน์ผา่นระบบเครือข่าย (Online Learning) และการเรียนในห้องเรียน
แบบดั้งเดิม (Traditional Classroom) ท่ีมีการเรียนแบบเผชิญหนา้ (Face to Face Instruction)  
เขา้ดว้ยกนั โดยใชส่ิ้งอาํนวยในอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือ และเคร่ืองมือ ในสภาพแวดลอ้มการเรียนการ
สอนอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์จากการเรียน
บนเวบ็ และการมีส่วนร่วมในการเรียนปกติ โดยมีขั้นตอนการสอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การตระหนกัรู้ 
1.1 ระบุวา่เรารู้อะไร ไม่รู้อะไร และประเมินประสบการณ์เดิมของตนเองโดยใชค้วามรู้

เดิมมาช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหาใหม่ในชั้นเรียนแบบเผชิญหนา้ร่วมกบัผูส้อน 
ขั้นท่ี 2 การวางแผน 
2.1 ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาหรือประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้า

ร่วมกบัผูส้อน 
2.2 วางแผนการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ แบ่งเป็น 1) การเรียนแบบเผชิญหนา้โดย

เนน้ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร งานวิจยั และ 2) การเรียนออนไลน์ โดยกาํหนดให้ศึกษาคน้ควา้ผา่น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ขั้นท่ี 3 การกาํกบั 
3.1  ผูเ้รียนปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ตามแนวทางท่ีวางแผนไว ้แบ่งเป็น 1) การเรียน แบบ

เผชิญหนา้ โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด เอกสาร งานวิจยั และ 2) การเรียนแบบ
ออนไลน์ โดยให้ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย รวมถึงส่ือสารกบัเพื่อนและ
ผูส้อนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

3.2  ผูเ้รียนกาํกบัวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีไดว้างแผนไวโ้ดยควบคุม
ตนเองและนาํเสนอพร้อมร่วมอภิปรายในชั้นเรียนปกติร่วมกบัผูส้อน 

ขั้นท่ี 4 การประเมินผล 
4.1  ผูเ้รียนประเมินความสําเร็จตามเป้าหมาย ตรวจสอบความเขา้ใจ เพื่อสร้าง

ความกา้วหนา้ของตน โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม ขององคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ 
4.2  ผูเ้รียนตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบติั พร้อมทั้งประเมินความถูกตอ้ง เหมาะสม

และประยกุตว์ิธีอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างมาใช ้
ความสามารถด้านอภิปัญญา หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการตระหนกัรู้ การ

วางแผน การกาํกบัและควบคุมตนเอง และการประเมินผล เม่ือเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมในการพฒันา
หลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม ซ่ึงวดัไดโ้ดยใชแ้บบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถท่ีใช้ในการกาํหนดขอบเขตสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ การแสวงหาและวิธีการคน้ควา้สารสนเทศ โดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อประเมินคุณค่า
สารสนเทศท่ีคน้ควา้ได ้และการนาํสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหา การตดัสินใจอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยจาํแนกความสามารถออกเป็น 3 ประการ คือ  

1. ความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศ หมายถึงความสามารถในการระบุและแสดง
ความตอ้งการสารสนเทศของตนเอง โดยการระบุประเภทและรูปแบบแหล่งสารสนเทศ หลกัวิธีการ
คน้ควา้ หรือวา่โลกการคน้ควา้สารสนเทศ การกาํหนดกลยทุธ์การคน้ และการดาํเนินการคน้หาโดย
ใชว้ิธีการต่างๆ ได ้ 

2. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการตดัสินคุณค่า
และคดักรองสารสนเทศตาม เกณฑข์ั้นตน้ในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ อยา่งมี
วิจารณญาณได ้ 

3. ความสามารถในการใชส้ารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายและปฏิบติั
ตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณเก่ียวกบัการเขา้ถึงและการใชท้รัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการ
อา้งอิงแหล่งสารสนเทศท่ีนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้การรู้สารสนเทศวดัไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบ
การรู้สารสนเทศท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
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ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียนเก่ียวกับการสืบค้นขอ้มูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจัดกระทาํกับข้อมูลด้วยตาราง 
สัญลกัษณ์ รูปภาพ การประมวลขอ้มูลดว้ยการสรุปอยา่งเป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ การนาํเสนอ
ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ การตดัต่อรูปภาพ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การวางรูปแบบของภาพและ
ตวัอกัษร การสร้างเอกสารนาํเสนอดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ การเช่ือมโยงขอ้มูลและความ
น่าสนใจของเอกสารนาํเสนอซ่ึงวดัไดโ้ดยใชแ้บบวดัทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรู้รายวิชา  
การพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรมในด้านความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้  
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า มีเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิค
การฝึกอบรม ซ่ึงวดัไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
พฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน เก่ียวกบัดา้น
เน้ือหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการวดัและ
ประเมินผลซ่ึงวดัไดโ้ดยแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 

ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าของ
นักศึกษา ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบั
แนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงวดัไดจ้าก แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏั ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากนักวิชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
2.1  รูปแบบการเรียนการสอน 

2.1.1  ความหมายและความสาํคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
2.1.3  จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอน 
2.1.4  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.1.5  การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
2.1.6  การนาํเสนอการพฒันารูปแบบการสอน 

2.2  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2.2.1  ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2.2.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2.2.3  องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2.2.4  อตัราส่วนของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
2.2.5  ปัจจยัในการเรียนแบบผสมผสาน 
2.2.6  บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2.2.7  ลกัษณะการจดัการเรียนสอนแบบผสมผสาน 
2.2.8  การออกแบบและการพฒันาโปรแกรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2.2.9  ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

2.3  แนวคิดอภิปัญญา 
2.3.1  ความหมายของอภิปัญญา 
2.3.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอภิปัญญา 
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2.3.3  องคป์ระกอบของอภิปัญญา 
2.3.4 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดอภิปัญญา 
2.3.5  การวดัและประเมินอภิปัญญา 

2.4  การรู้สารสนเทศ 
2.4.1  ความเป็นมาของการรู้สารสนเทศ 
2.4.2  นิยามของการรู้สารสนเทศ 
2.4.3  องคป์ระกอบของการรู้สารสนเทศ 
2.4.4  การสอนการรู้สารสนเทศ 
2.4.5  การประเมินความรู้สารสนเทศ 

2.5  ความพึงพอใจ 
2.5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
2.5.2  ทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.5.3  องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 
2.5.4  การวดัความพึงพอใจ 

2.6  ประสิทธิผล 
2.6.1  ความหมายของประสิทธิผล 
2.6.2  วิธีการหาดชันีประสิทธิผล 

2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  รูปแบบการเรียนการสอน 

2.1.1  ความหมายและความสาํคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 
ทิศนา แขมมณี (2550, น. 221-223) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน  

คือ ลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสําคญั ซ่ึงไดรั้บการจดัไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ ประกอบดว้ย กระบวนการ
หรือขั้นตอนสาํคญัในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วย
ใหส้ภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดท่ียึดถือ ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์
ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุ
วตัถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ และได้อธิบายถึงคาํว่า รูปแบบการเรียนการสอน และ 
คาํว่าระบบการจดัการเรียนการสอนไวว้่ามีความหมายเหมือนกนั แต่นิยมใชต่้างกนั คือ ระบบการ
เรียนการสอนนิยมใช้กับระบบใหญ่ ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบสําคญัของการเรียนการสอน 
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ในภาพรวม ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนนิยมใช้กับระบบท่ีย่อยกว่า ดังท่ี ทิศนา แขมมณี  
(2550, น. 33) ไดเ้สนอว่ารูปแบบการเรียนการสอนควรมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ปรัชญา ทฤษฎี 
หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือหลกัของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 2) การบรรยาย
และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักการท่ียึดถือ  
3) การจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของระบบให้
สามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของกระบวนการนั้น ๆ 4) การอธิบายหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีสอน 
และเทคนิคการสอน อนัจะช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

บุญเล้ียง ทุมทอง (2556, น. 60) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่า
หมายถึง แบบแผนเชิงปฏิบติัการเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัทาํข้ึนอยา่งเป็นระบบและมี
จุดมุ่งหมายท่ีเฉพาะโดยผา่นขั้นตอนการดาํเนินการออกแบบและพฒันาอยา่งเป็นระบบ โดยใชห้ลกั
ปรัชญา หลกัการ แนวคิดทางทฤษฏีหรือความเช่ือพื้นฐาน ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ (Syntax) และแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

Cole (1987); Anderson (1997); ทิศนา แขมมณี (2553) ใหค้วามหมายของรูปแบบการ
เรียนการสอนว่าเป็นแบบแผน (Pattern) ของการสอนท่ีวางไวอ้ย่างเป็นกระบวนการโดยมีการ
กาํหนดองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการอธิบาย การดาํเนินการสอนในเชิงปฏิบติัและความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บการจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบตามหลกัการ แนวคิดหรือทฤษฏีความเช่ือ
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดักระทาํเพื่อให้เกิดผลแก่ผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของการสอนนั้น โดยภายใน
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจะมีรายละเอียดของสถานการณ์ การจดัส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้และการสอนว่าผูเ้รียนและผูส้อนจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างไรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึง
รายละเอียดดงักล่าวจะช่วยในการวางแผนหลกัสูตรรายวิชา หน่วยการเรียน บทเรียน และเพ่ือ
ออกแบบส่ือการเรียนการสอน 

Joyce & Weil (1986, pp.2); Joyce, Weil & Calhoun (2004, pp. 7) ใหค้วามหมายของ
รูปแบบการเรียนการสอนว่า เป็นแผน (Plan) หรือแบบ (Pattern) ซ่ึงสามารถใชเ้พ่ือการจดัการเรียน
การสอนแบบเผชิญหน้าในห้องเรียน หรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย หรือเพื่อจดัเตรียมส่ือการ
สอน รวมถึง หนงัสือ ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือหลกัสูตรรายวิชาซ่ึง
รูปแบบการเรียนการสอนนั้น สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียน
บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ได ้ซ่ึงรูปแบบการสอนท่ีแทจ้ริงนั้น จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ แนวคิด ทกัษะต่าง ๆ ค่านิยม วิธีการคิด และวิธีการท่ีแสดงออกซ่ึงความคิดของ
ตนเอง ในการสอนนั้นตอ้งสอนวิธีการท่ีจะเรียน ในความเป็นจริงแลว้ผลลพัธ์ระยะยาวท่ีสาํคญัท่ีสุด
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ของการสอน  คือ การเพิ่มข้ึนของความสามารถในการเรียน ทําให้เ รียนรู้ได้ง่ายข้ึนและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีเพราะว่าความรู้และทกัษะท่ีไดม้าจากการท่ีผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได ้

ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า รูปแบบการเรียนการสอนหมายถึง ลกัษณะของการจดัการ
เรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบสาํคญั ซ่ึงจดัไวอ้ยา่งเป็นแบบเป็นแผนตามหลกัการ แนวคิด
และทฤษฎี ท่ีเช่ือถือได ้โดยการจดัลาํดบัขั้นของกระบวนการของการเรียนการสอน ให้สามารถใช้
ในการเรียนการสอนไดใ้นสถานการณ์จริง ทาํให้การเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนนั้นได ้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์ และทดสอบตามกระบวนการท่ีเป็นท่ียอมรับ 

2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
ในเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนนั้น มีนกัการศึกษา

ไดน้าํเสนอไวห้ลายรูปแบบไวม้ากมาย ดงัน้ี  
1.  Brown, and Harcleroad. (1983, pp. 3-15) ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนการสอน 

ท่ีเน้นการจดัให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ โดยพิจารณาวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน
เป็นสําคญั เพื่อให้ผูส้อนจดัการเรียนการสอนได ้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสามารถและ
ความสนใจของผูเ้รียน โดยมีองคป์ระกอบของรูปแบบ 4 องคป์ระกอบ คือ เป้าหมายในการเรียน
การสอน (Goals) สภาพการณ์ (Conditions) แหล่งการเรียนรู้ (Resource) และผลลพัธ์ (Outcomes) 
ดงัต่อไปน้ี 

1.1)  เป้าหมายในการเรียนรู้ (Goals) ในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีเป้าหมายให้
ผูเ้รียนบรรลุผลสาํเร็จนั้น จะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาสอดคลอ้งจุดมุ่งหมายในการเรียน 
โดยผูส้อนตอ้งเขียนเป็นวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวดั หรือสังเกตได ้และการเลือก
เน้ือหาของบทเรียนตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพื่อให้ ผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ี
กาํหนดไว ้ในการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมนั้น กฤษมนัต ์วฒันาณรงค ์(2549, น. 188) ได้
นาํเสนอแนวการเขียนจุดประสงคท์างการสอนท่ีเรียกว่า “Taxonomy of Educational Objectives” 
โดยแยกเน้ือหาวิชาท่ีจะสอนออกเป็นสามดา้น (Domain) ดงัน้ี 1) Cognitive Domain เน้น
ความสามารถทางสมองในการจาํ การเขา้ใจ และการคิด 2) Affective Domain เนน้ในดา้นอารมณ์
และความรู้สึก เช่น ความสนใจ ทศันคติ และความซาบซ้ึง 3) Psychomotor Domain เนน้ในดา้น
ทกัษะและฝีมือทางการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

1.2)  สถานการณ์การเรียนรู้ (Conditions) ควรจดัสภาพการณ์เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนอยา่งไดผ้ล เพื่อบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีการเลือกประสบการณ์ท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน โดย
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เน้นถึงสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือการจัดรูปแบบหรือวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม 
ประกอบดว้ย 1) การจดัประสบการณ์การเรียน เป็นการจดัประสบการณ์ในรูปลกัษณะกิจกรรมการ
เรียนต่าง ๆ เพ่ือนาํไปสู่การเรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้แบ่งไดเ้ป็นหลายรูปแบบ เช่น 
การฝึกให้คิด การอภิปราย การเขียน การอ่าน การฟัง เป็นตน้ 2) การจดัรูปแบบการเรียนการสอน 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ควรคาํนึงถึงจาํนวนผูเ้รียน วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และเน้ือหา
บทเรียนดว้ย ทาํไดโ้ดยการจดัหอ้งตามขนาดของกลุ่มผูเ้รียน โดยถา้เป็นผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ ผูส้อนมกั
ใชว้ิธีการบรรยายในห้องเรียนใหญ่ ถา้กลุ่มผูเ้รียนมีขนาดกลางหรือ กลุ่มเล็กก็ใชก้ารบรรยาย และ
อาจจดัใหมี้การซกัถามโตต้อบกนั รวมทั้งควรมีการใชส่ื้อการสอนร่วมดว้ย 

1.3)  แหล่งการเรียนรู้ (Resources) หมายถึง บุคคล หรือวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมในการสอน ตลอดจนการจดัสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนการ
สอนดว้ย ไดแ้ก่ 1) แหล่งการเรียนรู้ท่ีบุคคล ซ่ึงมิไดห้มายถึงเพียงผูส้อนหรือผูเ้รียนเท่านั้น แต่จะ
หมายรวมถึงบุคคลทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 2) วสัดุอุปกรณ์และส่ือการ
สอน การเลือกใชส่ื้อควรคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เดิมของผูเ้รียนและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ ความเหมาะสมระหว่างส่ือท่ี
นํามาใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการสอนนั้น เช่น ส่ือนั้นสามารถหาได้ในแหล่ง
วิชาการหรือในทอ้งถ่ิน และท่ีสาํคญัคือความสะดวกในการใชส่ื้อนั้น ซ่ึงส่ือการสอนท่ีใชใ้นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ จะตอ้งช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เช่น เคร่ือง
เทปบนัทึกเสียง เคร่ืองฉายสไลด ์เคร่ืองฉายภาพยนตร์ โทรทศัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ และ 3) 
สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกหมายถึง การจัดสภาพห้องเรียนตามขนาดของกลุ่มผูเ้รียน 
ตลอดจนการจดัวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอนเพื่อความสะดวกในการใชด้ว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวก
และสถานท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ หอ้งเรียน หอ้งสมุด และส่ือการศึกษา เป็นตน้ 

1.4)  ผลลพัธ์ (Outcomes) ผลลพัธ์ของการเรียนรู้เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
เรียนรู้ ซ่ึงอาจประเมินความสําเร็จจากเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้โดยการพิจารณาปัจจยัท่ี
จาํเป็นตอ้งปรับปรุง การประเมินผลและการปรับปรุงเป็นการประเมินว่าหลงัจากท่ีสอนแลว้ผูเ้รียน
ไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวตัถุประสงคห์รือไม่ การ
ประเมินผลจะทาํให้ผูส้อนสามารถทราบได้ว่าระบบการสอนนั้นมีขอ้บกพร่องอะไรบา้ง เช่น 
แผนการสอน จุดมุ่งหมาย ส่ือการสอน เน้ือหา หรือแมแ้ต่ความพร้อมของผูเ้รียนเอง ทั้งน้ีเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อไป 
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2.  Gagne and Briggs (1985, pp. 246-256) และ Gagne, Wager and Golas (2005, pp. 
205)  
ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีการจดัเรียนรู้แบบผสมผสาน (Eclecticism) คือ เป็นการผสมผสานระหว่าง
ทฤษฎี พฤติกรรมนิยมและพุทธินิยมเขา้ดว้ยกนั โดยเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการ
เรียนรู้ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง โดยจดัสภาพภายนอกท่ีเอ้ือต่อกระบวนการ
เรียนรู้ภายในตวัผูเ้รียนและเน้นการใชส่ื้อการเรียนสอน โดยมีขั้นการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การเร้าความสนใจ (Gaining Attention) เป็นการกระตุน้และดึงดูดความสนใจ
ของผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนพร้อมท่ีจะเรียนโดยการเลือกส่ิงเร้า เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ การใชค้าํถาม 
การสาธิต ในส่วนของบทเรียนท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐาน Gagne´, Wager and Golas (2005)  
ไดแ้นะนาํใหใ้ชภ้าพการเคล่ือนไหวต่อเน่ืองและภาษาท่ีเร้าความสนใจผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 2 การแจง้วตัถุประสงคใ์ห้ผูเ้รียนทราบ (Informing Learners of the Objective) 
เพื่อใหผู้เ้รียนทราบถึงส่ิงท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ โดยใชภ้าษาท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

ขั้นท่ี 3 ส่งเสริมให้ระลึกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนมาแลว้ (Stimulating Recall of Prerequisite 
Learning) เป็นการช่วยในการดึงขอ้มูลเดิมจากภายในตวัผูเ้รียน เพื่อเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ 

ขั้นท่ี 4 การเสนอส่ิงเร้าหรือเน้ือหาใหม่ ๆ เพ่ือการเรียนใหม่ (Presenting the Stimulus 
Materials) โดยท่ีส่ิงใหม่ ๆ นั้นจะตอ้งมีความชดัเจน เพื่อใหส้ามารถปรับเขา้กบัความรู้เดิมไดง่้าย 

ขั้นท่ี 5 การใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการเรียน (Providing Learning Guidance) เป็นการ
ช่วยใหผู้เ้รียนทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน 

ขั้นท่ี 6 สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดมี้การแสดงออก (Eliciting the Performance) เป็นการช่วย
ให้ผูเ้รียนแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ เช่น ให้ผูเ้รียนลงมือทาํกิจกรรมปฏิบติัการ
ทดลอง ผูส้อนคอยใหค้วามสะดวกจดัเตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อมสาํหรับการปฏิบติัการ 

ขั้นท่ี 7 การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Providing Feedback) เพื่อให้ผูเ้รียนทราบว่า การทาํ
กิจกรรมหรือปฏิบติัการทดลองไดผ้ลถูกตอ้ง หรือตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ตามจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

ขั้นท่ี 8 การประเมินผล (Assessing Performance) การวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหก้าร
ทาํกิจกรรมอาจทาํได้โดยขอ้สอบวดัได้ในขณะเรียนและเม่ือส้ินสุดการเรียน ทั้งน้ีการทดสอบ
ระหว่างเรียนนั้นควรมีการกาํหนดแนวทางใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั ทั้งท่ีผลการประเมินนั้นผา่น และไม่
ผา่น ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารเรียนของผูเ้รียนบรรลุความสาํเร็จ 
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ขั้นท่ี 9 ส่งเสริมระดบัความคงทนในเร่ืองท่ีเรียน และการถ่ายโยง (Enhancing Retention 
and Transfer) การใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัซํ้ า เพื่อใหเ้กิดความคงทนของความรู้ หรือการทบทวนและ
นําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่เพื่อฝึกการถ่ายโอนการเรียนรู้ ในส่วนของบทเรียนท่ีใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน Gagne´, Wager and Golas (2005, pp. 102) ไดแ้นะนาํใหใ้ชก้ารยกตวัอยา่ง
เพิ่มเติมท่ีไม่ซํ้ าซาก และมีการใชค้าํถามเพ่ือทบทวน 

จากศึกษารายละเอียดอาจสรุปได้ว่า การออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  
ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองการดําเนินการเรียนการสอนและการปรับปรุงแก้ไขการสอน และ 
มีลกัษณะการออกแบบการเรียนสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ส่วนการนาํไปใชเ้ป็นแนวคิดในการออกแบบส่ือในการเรียนการ
สอน เน่ืองจากให้ความสาํคญัในเร่ืองของการเร้าความสนใจและการสร้างความตั้งใจในการเรียนรู้ 
การส่งเสริมให้ระลึกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนมา การให้คาํแนะนาํช่วยเหลือในการเรียน และการสนบัสนุน
ให้ผูเ้รียนได้แสดงออกและยงัส่งเสริมการใช้ส่ือเพื่อสนับสนุนการสอนซ่ึงสอดคลอ้งกับความ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยเป็นลกัษณะการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัไว้
อย่างเป็นแบบเป็นแผน ตามหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้ โดยการจัดลาํดับขั้นของ
กระบวนการของการเรียนการสอน ให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ในสถานการณ์จริง  
ทาํใหก้ารเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียน
การสอนนั้นไดอ้ย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) เน้ือหา 4) กระบวนการจดัการเรียนรู้ 5) การวดัและ
ประเมินผล ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์และทดสอบตามกระบวนการท่ีเป็นท่ียอมรับแลว้ ดงัท่ี 
อินทิรา รอบรู้ (2553, น. 18-19) ไดศึ้กษาถึงรายละเอียดในรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ
ของนกัการศึกษาต่างประเทศระหว่างปีคริสตศ์กัราช 1971-1990 และสังเคราะห์กระบวนการใน
รูปแบบการเรียนการสอนสงัเคราะห์ได ้ดงัตารางท่ี 2.1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.1 สงัเคราะห์กระบวนการในรูปแบบการเรียนการสอน 
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1.  การกาํหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ √ √ √ √ √ √ √ 
2.  การพิจารณาความพร้อมของผูเ้รียน √ √ √ √ √ √  
3.  การกาํหนดและออกแบบเน้ือหาการ
เรียนรู้ 

√ √   √   

4.  การจดัหาส่ือและเลือกแหล่งการเรียน
เรียนรู้ 

√ √ √  √ √ √ 

5.  การเร้าความสนใจ/การสร้างความตั้งใจ    √    
6.  การกาํหนดวิธีการเรียนหรือกิจกรรมการ
เรียน 

√ √ √  √ √ √ 

7.  การดาํเนินการเรียนการสอน/นาํเสนอ
เน้ือหา 

√  √ √    

8.  การส่งเสริมใหร้ะลึกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนมา    √    
9.  การใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการเรียน    √    
10.  การสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออก    √    
11.  การจดักลุ่มผูเ้รียน  √      
12.  การทดสอบก่อนเรียน     √   
13.  กาํหนดพฤติกรรมและคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน 

     √  

14.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม      √ √ 
15.  การวิเคราะห์การสอน     √ √ √ 
16.  การวิเคราะห์เน้ือหาการเรียนรู้     √ √ √ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

กระบวนการในรูปแบบการเรียนการสอน 
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17.  การกาํหนดเวลาเรียน  √      
18.  การกาํหนด/จดัสถานท่ีเรียน  √ √     
19.  การวิเคราะห์กิจกรรม       √ 
20.  การจดักิจกรรมเสริมทกัษะ       √ 
21.  การประเมินระหวา่งเรียน      √ √ 
22.  การประเมินผลการเรียนการสอน √ √ √ √ √ √ √ 
23.  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั √ √ √ √    
24.  การปรับปรุงแกไ้ขการสอน    √  √ √ 
25.  การเผยแพร่และขยายผล       √ 

 
ทีม่า: อินทิรา รอบรู้ (2553, น. 18-19) 

 
จากผลการสังเคราะห์กระบวนการภายในรูปแบบการเรียนการสอนของนักวิชาการ

ต่างประเทศโดยอินทิรา รอบรู้ (2553, น.18-19) ดงัตาราง 2.1 นั้นแสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
ภายในรูปแบบการเรียนการสอนให้ความสาํคญัในประเด็นท่ีคลา้ยกนัคือ การกาํหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดหาส่ือและเลือกแหล่งการเรียนรู้ การกาํหนดวิธีการเรียนหรือ
กิจกรรมการเรียน และการประเมินผลการเรียนการสอน รองลงมาคือ การพิจารณาความพร้อมของ
ผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดักิจกรรมการเรียนท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยส่งเสริมผูเ้รียนให้พฒันาคุณสมบติัเฉพาะตน เปิดโอกาสและส่งเสริมการตดัสินใจของ
ผูเ้รียนดว้ยตนเองและยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ ก็มีการให้ความสาํคญัแตกต่างกนัไป 
ตามความเหมาะสมในสภาพแวดลอ้ม และช่วงเวลาท่ีนักการศึกษาแต่ละท่านไดก้ารทาํการศึกษา
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รูปแบบการเรียนการสอนนั้น ๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะนาํผลการวิเคราะห์ดงักล่าวมาเป็น
แนวทางในการกาํหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
โดยนาํกระบวนการท่ีนกัการศึกษาทั้ง 7 ท่าน ใหค้วามสาํคญัเหมือนกนันั้นเป็นแนวทางหลกัในการ
ออกแบบการเรียนการสอน ซ่ึงแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเรียนการสอนมีรายละเอียด
ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

2.1.3  จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอน 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดจากพื้นฐานทฤษฎีทางการเรียนรู้ หลกัการและทฤษฎี

ของการออกแบบการสอนมีจากพื้นฐานทฤษฎีทางการเรียนรู้จาก 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มพฤติกรรม
นิยม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม รวมถึงศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดของกลุ่มคอนสตรัคติวิสม ์และแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ ซ่ึงมีหลกัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

1.  กลุ่มพฤติกรรมนิยม แนวคิดพฤติกรรมนิยมมองว่าความรู้แปลความหมายไดจ้าก
พฤติกรรมท่ีสะสมไว ้ความรู้คือการกระทาํท่ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม การเรียนการ
สอนแนวพฤติกรรมนิยมใช้หลกัการของการฝึกพฤติกรรมใหม่ด้วย การกระตุน้เสริมแรงจาก
ภายนอก และฝึกซํ้ าจนกระทั้งเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการอย่างถาวรและพฤติกรรมนั้นตอ้งสามารถ
สงัเกตและวดัได ้

2.  กลุ่มพทุธิปัญญานิยม แนวการเรียนการสอนพุทธิปัญญานิยมเนน้ท่ีกระบวนการของ
ความคิด และยงัคงใชก้ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตไดเ้ป็นตวับ่งช้ีว่า ไดมี้การเปล่ียนแปลง
กระบวนการทางความคิด ภายในการเรียนการสอนกลุ่มน้ี อยูใ่นแนวทางเดียว กบักลุ่มมานุษยวิทยา 
(Humanistic Theories) ซ่ึงจะเห็นว่าบุคคลมีธรรมชาติของความตอ้งการท่ีจะรู้ บุคคลเรียนในส่ิงท่ี
สอนไดแ้ละตอ้งสามารถควบคุมส่ิงท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ผูส้อนทาํหน้าท่ีเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก ความรู้ในแนวของพุทธิปัญญา คือ 1) ส่ิงท่ีปรากฏและความจริง 2) ความรู้ประกอบดว้ย
หลกัการ (Concept) ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแปลความหมายแมว้่าส่ิงนั้นไดเ้ปล่ียนไปแต่หลกัการจะ
ยงัคงเดิมเสมอ 3) ความรู้ใดก็ตาม ตอ้งอยู่ในบริบทใดบริบทหน่ึง หมายความว่า ความรู้นั้น ๆ 
จะตอ้งถูกตอ้งในบริบทหน่ึง ๆ ถา้ไม่มีบริบทหรือเม่ือเปล่ียนบริบท ความรู้นั้น ๆ กจ็ะไร้ความหมาย 

3.  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมานุษยวิทยา (Humanism) นักทฤษฎีในกลุ่มมนุษยนิยม  
มีความเช่ือและค่านิยมเบ้ืองตน้ว่ามนุษยมี์ธรรมชาติเป็นคนดี พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นผลจากการ
เลือกกระทาํอย่างมีเสรีภาพ มนุษย์มีศักยภาพในการพฒันาคุณภาพชีวิต และมีความสามารถ 
ในการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามสภาพท่ีเป็นไดจ้ริง (Self-actualization) นกัจิตวิทยาคนสาํคญั
ในกลุ่มน้ี คือ Maslow Rogers Kombs Knowles Faire Illich and Neil ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
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ทิศนา แขมมณี (2550, น. 68-72) กล่าววา่ นกัทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมมีแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
มนุษย ์รวมทั้งหลกัการจดัการเรียนการสอนโดยสรุปไดด้งัน้ี 

3.1  ทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow (1962) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฎี
น้ี คือ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการพื้นฐานตามธรรมชาติ เป็นลาํดบัขั้น คือ ขั้นความตอ้งการทาง
ร่างกาย ขั้นความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ขั้นความตอ้งการความรัก ขั้นความตอ้งการรับการ
ยอมรับและยกยอ่งจากสังคม และขั้นความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ี และหาก
ความตอ้งการพื้นฐานไดรั้บการตอบสนองอยา่งพอเพียงแลว้ก็จะสามารถพฒันาตนไปสู่ขั้นท่ีสูงข้ึน 
นอกจากน้ีมนุษยย์งัตอ้งการรู้จกัตนเองและพฒันาตนเองท่ีเรียกว่า “Peak Experience” เป็น
ประสบการณ์จากการรู้จกัตนเองตรงตามสภาพความเป็นจริง เป็นช่วงเวลาท่ีบุคคลเขา้ใจเร่ืองหน่ึง
เร่ืองใดอยา่งถ่องแท ้มีลกัษณะผสมผสานกลมกลืน เป็นช่วงแห่งการรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะ
สามารถพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีของ 
Maslow เนน้การเขา้ถึงความตอ้งการพื้นฐานของผูเ้รียน และตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานนั้น
อย่างพอเพียง ให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ มีการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ซ่ึงช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ในการรู้จกัตนเองตามสภาพความเป็นจริง 

3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Kidler (1970, pp. 124) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
ทฤษฏีน้ีเช่ือว่า มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยูใ่นสภาวะท่ีผอ่นคลายและเป็นอิสระ การจดั
บรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเอ้ือต่อการเรียนเรียนรู้และเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยครูเป็นผู ้
ช้ีแนะและทาํหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน และการจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฏีน้ีเน้นการเรียนรู้กระบวนการเป็นสําคญั การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น 
ปลอดภยั ครูควรสอนแบบช้ีแนะ โดยใหผู้เ้รียนเป็นผูน้าํทางในการเรียนรู้ของตน และคอยช่วยเหลือ
ผูเ้รียนใหเ้รียนอยา่งสะดวกจนบรรลุผล 

3.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Combs แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของทฤษฎีน้ี  
เช่ือว่าความรู้สึกของผูเ้รียนมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้มาก เพราะความรู้สึกและเจตคติของผูเ้รียนมี
อิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดย Combs ไดก้ล่าวถึงแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) 
ไวว้่า เป็นผลมาจากนิสัยและลกัษณะทางพนัธุกรรม ประสบการณ์เดิม และรวมไปถึงอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัเป็นเหตุทาํใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงความแตกต่างน้ีเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างทกัษะพื้นฐาน 4 แบบ ตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning Theory) ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Experience) การพินิจพิเคราะห์ 
(Reflective Observation) การคิดเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) และการทดลองปฏิบติั
จริง (Active Experimentation) หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ี จึงเน้นความรู้สึก 
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ของผูเ้รียนเป็นหลกั การสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นส่ิงช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี (2550, น. 70-71) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของ Knowles เช่ือวา่ผูเ้รียน
จะเรียนรู้ไดม้าก หากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นกระบวนการ
ภายใน อยูใ่นความควบคุมของผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนจะนาํประสบการณ์ความรู้ ทกัษะและค่านิยม
ต่าง ๆ เขา้มาสู่การเรียนของตน Knowles เช่ือว่ามนุษยจ์ะมีอิสระท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตนตอ้งการ  
ดว้ยวิธีการท่ีตนพอใจ มนุษยทุ์กคนมีลกัษณะเฉพาะตนมนุษยเ์ป็นผูมี้ความสามารถและมีเสรีภาพท่ี
จะตัดสินใจ และเลือกกระทาํส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีตนพอใจ และรับผิดชอบผลของการกระทาํนั้ น 
หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Knowles น้ีเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
รับผิดชอบในกระบวนการเรียนจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนนาํประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะเจตคติ และค่านิยมของตน มาใชใ้นกระบวนการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ ๆ จดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกส่ิงท่ีเรียนและวธีิการเรียนดว้ยตนเอง ผูส้อนควร
เขา้ใจและส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมผูเ้รียนให้พฒันา
คุณสมบติัเฉพาะตน เปิดโอกาสและส่งเสริมใหผู้เ้รียนตดัสินใจดว้ยตนเอง ลงมือกระทาํ และยอมรับ
ผลของการตดัสินใจหรือการกระทาํนั้น 

3.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Faire เช่ือวา่ผูเ้รียนตอ้งถูกปลดปล่อยจากการกดข่ีของครูท่ี
สอนแบบเก่าผูเ้รียนมีศกัยภาพและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีจะกระทาํส่ิงต่าง  ๆ ดว้ยตนเอง 
หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ี การใหอิ้สรภาพและเสรีภาพในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

3.5  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ Illich เช่ือว่า สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมท่ี
ตอ้งลม้เลิกระบบโรงเรียน การศึกษาควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแบบเป็นไปตามธรรมชาติ โดยให้
โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุคคลอย่างเต็มท่ี หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
Illich เนน้การจดัการศึกษาต่อเน่ืองไปตลอดชีวิตไปตามธรรมชาติ 

3.6  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ Neil เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นผูมี้ศกัด์ิศรี มีความดีโดย
ธรรมชาติ หากมนุษยอ์ยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีอบอุ่นบริบูรณ์ดว้ยความรัก มีอิสรภาพและเสรีภาพ 
มนุษยจ์ะพฒันาไปในทางท่ีดีทั้งต่อตนเองและสังคมหลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
Neil คือ การใหเ้สรีภาพอยา่งสมบูรณ์แก่ผูเ้รียนในการเรียน จดัใหเ้รียนเม่ือพร้อมท่ีจะเรียนจะช่วยให้
ผูเ้รียนพฒันาไปตามธรรมชาติ 

4.  กลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ แนวความคิดน้ีเ ช่ือว่าบุคคลมีทัศนะและความคิดต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม จากประสบการณ์ส่วนตวัและโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู ่กลุ่มการสอนแนวน้ีจึงเนน้ท่ี
การเตรียมการให้ผูเ้รียนสามารถจดัการแกปั้ญหาทฤษฎี Constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเนน้ท่ีตวั
ผูเ้รียน ว่าจะตอ้งเป็นผูล้งมือกระทาํ (Active) การเปล่ียนแปลงทางพุทธิปัญญา จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ 
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ผูเ้รียนอยู่ในสภาพไม่สมดุล ทางดา้นพุทธิปัญญา (Disequilibration) เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ใหม่ ผูเ้รียนจะเกิดการปรับและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื่อจะทาํให้เกิดกระบวนการพฒันา
สมดุลทางปัญญา (Cognitive Equilibrium) ข้ึน ซ่ึงเป็นแนวทฤษฎีของ Piaget and Vygotsky ท่ีมี
ความเห็นวา่การเรียนรู้มีคุณลกัษณะทางสงัคม คือเกิดเพราะมีการปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ภาษา และวฒันธรรม ทาํให้เกิดการสร้างความคิดรวบยอดในเร่ืองต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองมาก่อนซ่ึง
เกิดจากการปะทะสมัพนัธ์ตามธรรมชาติ (Spontaneous Concept) และพฒันาข้ึนจนสามารถรับความ
พฒันาข้ึนจนสามารถรับความคิดรวบยอด ท่ีเป็นทางการ (Scientific Concept) ซ่ึงเรียกขอบเขตท่ี
ความคิดรวบยอดเดิมของผูเ้รียน (Spontaneous Concept) พฒันาข้ึนจนสามารถรับความคิดรวบยอด
ท่ีเป็นทางการ (Scientific Concept) ว่า “Zone of Proximal Development” ซ่ึงหมายถึง เป็น 
ระยะระหว่างระดบัพฒันาการท่ีแทจ้ริง (Actual Developmental Level) ซ่ึงเป็นระดบัท่ีนกัเรียน
ทาํงานเองตามลาํพงัโดยกระบวนการแกปั้ญหาอย่างเป็นอิสระ และระดบัพฒันาการตามศกัยภาพ 
(Potential Development Level) ซ่ึงเป็นระยะท่ีนกัเรียนทาํงานผา่นกระบวนการแกปั้ญหาภายใตก้าร
แนะนาํของ พ่อแม่, ผูป้กครอง, เพ่ือน และผูส้อน ทั้งน้ีรวมถึง สไตลก์ารเล้ียงดูมีอิทธิพลและการ
สนับสนุนของครูผูส้อนก็มีความสําคญัในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผูเ้รียนดว้ยเช่นกนั การ
เรียนรู้ตามแนวคิดน้ีจะเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริงในสังคม ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้โดยตระหนกัถึงองคค์วามรู้ท่ีสร้างข้ึนอยา่งมี
ความหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Maclure (2006, pp. 323) ไดอ้ธิบายวา่ Constructivism มีหลกัการท่ีเร่ิม
ด้วยการกําหนดปัญหาท่ีซับซ้อน แล้วให้ผูเ้รียนค้นหาคาํตอบหรือแก้ปัญหานั้ นโดยท่ีผูส้อน 
เป็นผูแ้นะนาํช่วยเหลือ หรือเป็นรูปแบบการเรียนแบบ Top-down Processing คือมีลกัษณะการเรียน 
โดยท่ีผูเ้รียนตอ้งคิดไตร่ตรอง (Reflection) ในเร่ืองท่ียากหรือไม่เคยรู้มาก่อน โดยคน้หาความรู้ใหม่
นั้นจากประสบการณ์ตรง นาํมาประมวลเขา้กบัความรู้เดิม เพ่ือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ในสภาพจริง
ของสภาวการณ์จริงท่ีผูเ้รียนเผชิญอยู่จริง การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Constructivist เร่ิมจากการ 
กาํหนดปัญหาเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้มีการการสนทนาเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียน ซ่ึงเป็นฝึกหัด 
โดยใชปั้ญญาโดยสภาพแวดลอ้มในการสร้างองคค์วามรู้ตามแนวคิดแบบ Constructivist นั้น 
คือ ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้ลงมือปฏิบติั (Learners are Active Participants) ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ 
ดว้ยตนเอง (Learners Create Knowledge) การเรียนรู้ควรเรียนตามสภาพจริง (Learning Should be 
Authentic) วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนรู้เป็นไปตามสภาพจริง (Materials should be Authentic)  
การประเมินผลการเรียนควรจะประเมินตามสภาพจริง (Assessment of Learning should be 
authentic) และครูทาํหนา้ท่ีเป็นพิธีกร (Teachers are Moderators) 
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แรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation to Learn) โดยธรรมชาติบุคคลจะมีความ
กระตือรือร้นในการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองดว้ยความเต็มใจ 
นกัจิตวิทยากลุ่มพุทธิปัญญาเช่ือว่า ผูเ้รียนกระทาํการใด ๆ จากแรงขบัดนั 2 ประเภท คือ แรงจูงใจ
ภายในและภายนอก ซ่ึงผูเ้รียนควรไดรั้บแรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic Motivation) มากกว่าการ
ไดรั้บแรงจูงใจจากภายนอก (Extrinsic Motivation) แรงจูงใจภายในคือ การท่ีผูเ้รียนเกิดความมุ่งมัน่
อยูก่บักิจกรรมการเรียนแมว้่าไม่ไดรั้บการตอบแทนดว้ยรางวลัใด ๆ (ใจทิพย ์เอ้ือไชยพงศ,์ 2550,  
น. 153) รูปแบบการสร้างแรงจูงใจท่ีอยูบ่นฐานความคิด ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อความเป็นปัจเจกบุคคล 
คือ บุคคลแต่ละบุคคลเลง็เห็นคุณค่าในกิจกรรมท่ีกระทาํอยู ่และบุคคลจะตอ้งเช่ือว่าตนเองสามารถ
ประสบความสําเร็จในกิจกรรมท่ีกระทาํนั้น การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ท่ีเกิดข้ึนภายในตวั
ผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงสาํคญั โดย Gabielle, Donna M. (2550, pp. 212) ไดน้าํเสนอแนวคิดเก่ียวกบั
แรงจูงใจ (Keller’s ARCS Model) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1.  กลยทุธ์การเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความตั้งใจในการเรียนรู้ (Attention Strategies) มีความ
อยากรู้อยากเห็น และสนใจท่ีจะเรียนรู้ โดยการเร้าความสนใจของผูเ้รียน กระตุน้ความอยากรู้อยาก
เห็นของผูเ้รียน โดยการตั้งคาํถามเพ่ือให้ผูเ้รียนฝึกแกปั้ญหา จดัหาวิธีการในการเรียนรู้ และส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ 

2.  กลยุทธ์ในการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ (Relevance Strategies) โดยการเช่ือมโยงความ
จาํเป็นในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เขา้กบัความสนใจ และการจูงใจในการเรียนรู้ โดยการนาํเสนอ
เป้าหมายการเรียนการสอนท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมาย
ในจูงใจในการเรียนรู้นั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการเรียนของผูเ้รียน ส่วนของเน้ือหา
สาระในการเรียนรู้นั้น ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนเห็นคุณค่า และจะตอ้งนาํเสนอในแนวทางท่ีผูเ้รียน
สามารถทาํความเขา้ใจได ้และสามารถเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนได ้

3.  กลยุทธ์ในการสร้างความเช่ือมัน่ (Confidence Strategies) เป็นการช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาความคาดหวงัเชิงบวกต่อ ความสําเร็จในการเรียนรู้ โดยการแจ้งให้ผูเ้รียนได้ทราบถึง
กิจกรรมในการเรียนรู้ท่ีตอ้งกระทาํ และแจง้เกณฑ์การประเมินผลให้ผูเ้รียนทราบ และการสร้าง
โอกาสท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไดส้าํเร็จ รวมทั้งช่วยใหผู้เ้รียนเป็นบุคคลท่ี
มีความรับผดิชอบ 

4.  กลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction Strategies) เป็นการช่วยเสริมแรง
กระตุ้นทั้ งภายใน และภายนอกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความพยายามในการเรียนรู้มากข้ึน โดยการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดความประทบัใจในประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ มีการ
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เสริมแรงในเชิงบวก และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ รวมทั้งสนบัสนุน
ใหผู้เ้รียนรักษามาตรฐานของความสาํเร็จในการเรียน 

จากการศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียนสอน จาก
การวิจยัคร้ังน้ีโดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดน้าํสาระสาํคญั มาประยุกตใ์ช้
โดยยึดหลกัท่ีว่า ความรู้จะเกิดไดดี้เม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ โดยผูเ้รียนสามารถสร้าง
ความรู้จากประสบการณ์ตรงรวมกบัความรู้เดิม เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ในสภาวการณ์ท่ีผูเ้รียนเผชิญ
อยู่จริง ส่วนการสร้างแรงจูงใจท่ีอยู่บนฐานความคิดท่ีให้ความสําคญัต่อความเป็นปัจเจกบุคคล 
ตามท่ี Gabielle  (2005, pp. 220) ไดน้าํเสนอ Keller’s ARCS Model ท่ีเร้าความสนใจของผูเ้รียน 
กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน จดัหาวิธีการในการเรียนรู้ และส่ือเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ ความจาํเป็นในการเรียนของผูเ้รียน ส่วนของเน้ือหาสาระในการ
เรียนรู้ต้องเป็นเร่ืองราวท่ีผูเ้รียนเห็นคุณค่าสามารถทาํความเข้าใจได้ และสามารถเช่ือมโยง 
กบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนได ้นอกจากน้ี การแจง้ให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงกิจกรรมในการเรียนรู้ 
และเกณฑ์การประเมินสามารถช่วยให้ผูเ้รียนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไดส้ําเร็จ รวมทั้งช่วยให้
ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในการเรียน ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีสําคญัในการทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้นในสังคม ทฤษฎีเหล่าน้ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ี
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคญัสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
บุคคลในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนํามาประกอบการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อไป 

2.1.4  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมท่ีสําคัญ  

ซ่ึงผูท่ี้จะพฒันารูปแบบการสอนควรคาํนึงถึงดงัต่อไปน้ี 
ทิศนา แขมมณี (2553, น. 116) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการสอนโดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบ

ร่วมท่ีสาํคญั ซ่ึงผูพ้ฒันารูปแบบการสอนควรคาํนึงถึงต่อไปน้ี  
1.  หลกัการของรูปแบบการสอน เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงความเช่ือและแนวคิดทฤษฎีท่ีเป็น

พื้นฐานของรูปแบบการสอน หลกัการของรูปแบบการสอนจะเป็นตวัช้ีนาํ การกาํหนดจุดประสงค์
เน้ือหา กิจกรรม และขั้นตอนการดาํเนินงานในรูปแบบการสอน 

2.  จุดประสงค์ของรูปแบบการสอน เป็นส่วนท่ีระบุถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการสอน 

3.  เน้ือหา เป็นส่วนท่ีระบุถึงเน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการจดั การเรียน          
การสอนเพ่ือใหบ้รรลุตามจุดประสงคข์องรูปแบบการสอน 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดาํเนินงาน เป็นส่วนท่ีระบุถึงวิธีการปฏิบติัในขั้นตอน      
ต่าง ๆ เม่ือนาํรูปแบบการสอนไปใช ้

Kibler (1970, pp. 44-53) ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนการสอน วา่มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1.  จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน เป็นผลผลิตทางการเรียนการสอนท่ีมุ่งหวงัให้เกิด

ในผูเ้รียน ซ่ึงมีความครอบคลุมพฤติกรรมทางดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) ดา้นจิตใจ 
(Affective Domain) และดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain) 

2.  การวดัพฤติกรรมพื้นฐาน เป็นการตรวจสอบความพร้อม ความรู้พื้นฐานและทกัษะ
เบ้ืองตน้ของเรียนก่อนการเรียนการสอนจริง ๆ 

3.  การจดักระบวนการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรม เพื่อพฒันาพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนโดยเร่ิมตน้ท่ีพฤติกรรมของผูเ้รียนโดยเร่ิมท่ีพฤติกรรมพื้นฐาน ต่อเน่ืองจนถึงพฤติกรรม
ปลายทาง 

4.  การประเมินรวมเป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการเรียนการสอนบรรลุ
จุดประสงคเ์พียงใด มีวิธีการจดัการเรียนการสอนเหมาะสมเพียงใด 

Gerlach and Ely (1971, pp. 145) ไดเ้สนอรูปแบบการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย
องคป์ระกอบต่าง ๆ 10 ประการ คือ 

1.  กาํหนดวตัถุประสงค ์(Specification of Objectives) คือ การวตัถุประสงคว์่าผูเ้รียน
ควรจะสามารถทาํส่ิงใดไดบ้า้ง 

2.  กาํหนดเน้ือหา (Specification of Content) เป็นการเลือกเน้ือหาท่ีจะสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้

3.  พิจารณาพื้นฐานเดิมของผูเ้รียน (Assessment of Entering Behaviors) การทราบถึง
ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน จะทาํให้ผูส้อนสามารถนาํส่ิงเหล่านั้นมาพิจารณา
ก่อนท่ีจะวางแผนการสอน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) 
ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูลไดด้งัน้ี 

3.1  บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ (Use of Available Records) เช่น ระเบียนสะสม  
ซ่ึงจะบนัทึกผลการเรียนดา้นต่าง ๆ เช่น สติปัญญา การใชเ้หตุผล และภาษา ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบั
บุคลิกภาพ 

3.2  แบบทดสอบท่ีผูส้อนสร้างข้ึน (Teacher-Designed Pretest) เพื่อทดสอบถึง
ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน ทาํให้ผูส้อนไดท้ราบถึง
ความสามารถ (Learners' Abilities) ความถนดั (Aptitudes) ของผูเ้รียน อนัจะเป็นขอ้มูล เพ่ือใชใ้น
การแนะนาํผูเ้รียน และในการวางแผนการจดัประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ในอนาคต 
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4.  เลือกยทุธศาสตร์และเทคนิคการสอน (Determination of Strategy and Techniques) 
คือ วิธีการท่ีครูใชใ้นการใหข้อ้มูล ในการเลือกแหล่งการเรียนรู้ และบทบาทของผูเ้รียน ท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงวิธีการดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

4.1  การบรรยาย (Expository Approach) จะเป็นวิธีการสอนแบบดั้งเดิมท่ีเนน้ครูเป็น
ผูน้าํเสนอขอ้มูลต่าง ๆ 

4.2  วิธีการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) วิธีการน้ีบทบาทของครูจะเป็น
ผูอ้าํนวยการในการจดัประสบการณ์ โดยการตั้งคาํถาม สร้างเง่ือนไขให้ผูเ้รียนไดเ้สาะแสวงหา
คาํตอบในการแก้ปัญหา โดยใช้ขอ้มูล ตาํรา หนังสือ วสัดุ และผูเ้รียนจะตอ้งพยายาม รวบรวม 
(Organize) จัดระบบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ  โดยผู ้เ รียนจะต้องทํากิจกรรมด้วยตัวเอง (Active 
participations) ในท่ีสุดจะไดเ้ป็นขอ้สรุปท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนการดาํเนิน การเรียนการ
สอนได ้

5.  จดักลุ่มผูเ้รียน (Organization of Students into Groups) เป็นการจดักลุ่มเรียน เช่น 
เรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก หรือโดยการบรรยายเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นรายบุคคล ระหว่างครูและ
กลุ่มผูเ้รียนเท่านั้น 

6.  กาํหนดเวลาเรียน (Allocation of Time) การเลือกยทุธวิธี เทคนิคต่าง ๆ นั้นลว้นมีผล
ต่อการเลือกและกาํหนดเวลาเรียนท่ีเหมาะสมทั้งส้ิน เช่น เน้ือหาวิชา วตัถุประสงค ์สถานท่ีเรียน 
รูปแบบการบริหาร ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 

7.  กาํหนดสถานท่ีเรียน (Allocate of Learning Space) จะข้ึนอยูก่บัขนาดของกลุ่ม
ผูเ้รียน วิธีการสอน คือ 

7.1  หอ้งสาํหรับกลุ่มใหญ่ เรียนไดค้ร้ังละ 30-50 คน 
7.2  หอ้งขนาดเลก็ ใชส้าํหรับการเรียนการสอนกลุ่มยอ่ย หรือการอภิปราย 
7.3 หอ้งเรียนแบบรายบุคคล อาจเป็นศูนยส่ื์อท่ีจดัไวส้าํหรับเรียนเป็นรายบุคคล 

8.  การกาํหนดแหล่งการเรียนรู้ (Allocation of Resources) เป็นการเลือกแหล่งการเรียน 
หรือส่ือการสอน ซ่ึงสามารถสนองตอบวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้เช่น ภาพน่ิง เสียงภาพเคล่ือนไหว 
โทรทศัน์ ของจริง ส่ือบุคคล หุ่นจาํลอง สถานการณ์จาํลอง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

9.  ประเมินผล (Evaluation of Performance) เป็นการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน
อนัเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือ ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัส่ือการสอน 
การประเมินผลเป็นส่วนสุดทา้ยในการวางแผนรูปแบบการสอน ท่ียดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 

10.  วิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบั (Analysis of Feedback) หลงัจากท่ีไดป้ระเมินผลการเรียน
การสอนแลว้จะทาํใหท้ราบวา่ การเรียนการสอนสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
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หากมีขอ้บกพร่องก็สามารถวิเคราะห์ผล แลว้ยอ้นกลบัมาเพื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ 
ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการ เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขระบบการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และควร
วิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบัใหร้วดเร็วท่ีสุด มิใช่เพียงเฉพาะผูส้อนเท่านั้นแต่รวมถึงผูเ้รียนดว้ย 

Kemp (1985, pp. 11) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของการออกแบบการสอน 10 ประการ ดงัน้ี 
1.  พิจารณาความจาํเป็นในการเรียนรู้ กาํหนดเป้าหมาย อุปสรรคและลาํดบัความสาํคญั 
2.  กาํหนดหวัขอ้เร่ืองและความความมุ่งหมายทัว่ไป 
3.  อธิบายลกัษณะท่ีสาํคญัของผูเ้รียน  
4.  วิเคราะห์จดัเรียงลาํดบัเน้ือหาวิชา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
5.  ระบุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
6.  เลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
7.  เลือกทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน 
8.  จดัหาบริการต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรมหรือการผลิตส่ืออุปกรณ์การสอน  
9. เตรียมการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
10. พฒันารูปแบบการวดัผลก่อนเรียน 
จากการศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียน

การสอนมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ หลกัการ จุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมและขั้นตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจัยได้กําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ร่วมกบั แนวคิดอภิปัญญา มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ขั้น ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ การวางแผน การกาํกบั 
และการประเมินผล ส่วนประกอบสุดทา้ย คือ การวดัและประเมินผล 

2.1.5  การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งมีการวางแผนอยา่ง เป็นระบบ

เพ่ือให้ไดรู้ปแบบการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการออกแบบและ
พฒันาของรูปแบบการสอนสามารถสรุปขั้นตอนสําคญัในการพฒันารูปแบบการสอนได้ดังน้ี 
(สมพงษ ์สิงหะพล, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2550; Joyce & Weil, 2000 อา้งถึงใน บุญเล้ียง ทุมทอง, 
2556, น. 60-61) 

1.  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและขอ้คน้พบจากงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดจนการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัหรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวิจยัต่าง ๆ 
หรือการสงัเกต การสอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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2.  การกาํหนดหลกัการ เป้าหมายและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของรูปแบบการสอนให้
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานและสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบระเบียบ การกาํหนดเป้าหมายของรูปแบบ
การสอนจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใชใ้ห้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของการสอน
เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสูงสุด 

3.  การกาํหนดแนวทางในการนํารูปแบบการสอนไปใช้ประกอบด้วยรายละเอียด
เก่ียวกบัวิธีการและเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น ใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มยอ่ย ผูส้อนจะตอ้งเตรียมงาน
หรือจดัสภาพการเรียนการสอนอยา่งไร เพื่อใหก้ารใชรู้ปแบบการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.  การประเมินผลรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนท่ีสร้างข้ึน โดยทัว่ไปผูป้ระเมินรูปแบบการสอนใชว้ิธีการต่อไปน้ี 

4.1  ประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฏี โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงจะประเมินความ
สอดคลอ้งภายในระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ 

4.2  ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการ โดยการนํารูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง ในลกัษณะของการวิจยัเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง 

5.  การปรับปรุงรูปแบบการสอน แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
5.1  ระยะก่อนนาํรูปแบบการสอนไปทดลองใช ้การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน

ระยะน้ีใชผ้ลการประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฏีเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
5.2  ระยะหลงันาํรูปแบบการสอนไปทดลองใช ้การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน

ระยะอาศยัขอ้มูลจากการทดลองใชเ้ป็นตวัช้ีนาํในการปรับปรุง และอาจจะมีการนาํรูปแบบการสอน
ไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงซํ้า จนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน สรุป
ได้ว่า การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องเร่ิมต้นจาก
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขอ้คน้พบต่าง ๆ รวมถึงศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันา กาํหนดแนวทางในการนาํรูปแบบการเรียนการสอน 
ซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยเร่ิมจาก ขั้นตอนท่ี 
1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและการสํารวจสภาพปัญหา และจ้อเสนอแนะ ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา
รูปแบบ ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบและขั้นตอนท่ี 4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

2.1.6  การนาํเสนอการพฒันารูปแบบการสอน 
Joyce and Weil. 2000 (อา้งถึงใน บุญเล้ียง ทุมทอง, 2556, น. 61-62) กล่าวว่า การ

นาํเสนอการพฒันารูปแบบการสอนท่ีไดจ้ากการพฒันาเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีสาํคญั เน่ืองจากการ
นาํเสนอรูปแบบการสอนท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายจะช่วยให้ครูผูส้อนเกิดความเขา้ใจและสามารถนาํ
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รูปแบบการสอนไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการสอนนั้น ๆ ซ่ึงการ
นาํเสนอรูปแบบการสอนมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.  เสนอเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการสอน (Model of Teaching) โดยการสรุป
องคป์ระกอบรวมทั้งการนาํเสนอว่าประกอบดว้ยทฤษฏี หลกัการ หรือแนวคิดสนับสนุน วิธีการ
ตรวจสอบในเชิงการนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริงเพื่อนาํขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ข 

2.  ท่ีมาของรูปแบบการสอน (Orientation to The Model) เป็นการอธิบายความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบการสอน ประกอบดว้ยเป้าหมายของรูปแบบทฤษฏี หลกัการ
และแนวคิดสําคญัท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน ตลอดจนการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับสภาพ
ปัจจุบนั หรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวิจยั หรือการสงัเกต สอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

3.  รูปแบบการสอน (The Model Teaching) เป็นการอธิบายถึงรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนโดยละเอียด ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

3.1  ขั้นตอนการสอน (Syntax) เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกบัลาํดบัขั้นตอนของ
การสอนหรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัออกไป 

3.2  รูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์ (Social System) เป็นการอธิบายถึงบทบาทของ
ผูส้อนและผูเ้รียน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียนหรือระหว่างผูเ้รียนด้วยกันเอง ซ่ึงจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละรูปแบบ เช่น บทบาทของครูอาจเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรม เป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวก เป็นผูช้ี้แนะหรือเป็นแหล่งขอ้มูล  

3.3  หลกัการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของผูส้อนต่อผูเ้รียน การตอบสนองการกระทาํของนกัเรียน เช่น การให้รางวลัแก่ผูเ้รียน 
การใหอิ้สระในการแสดงความคิดเห็น การไม่ประเมินวา่ถูกหรือผดิ เป็นตน้ 

3.4  ระบบการสนบัสนุนการเรียนการสอน (Support System) เป็นการอธิบายถึง
เง่ือนไขหรือส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํให้การใช้รูปแบบนั้นไดผ้ล เช่น รูปแบบการสอนแบบทดลองใน
ห้องปฏิบติัการ ตอ้งใชผู้น้าํการทดลองท่ีผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแลว้ รูปแบบสอนแบบฝึกทกัษะ
ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการฝึกทาํงานในสถานการณ์และใชอุ้ปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงสภาพการทาํงานจริง 
เป็นตน้ 

4.  การประเมินรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบท่ี
สร้างข้ึน โดยทัว่ไปจะใชว้ิธีการต่อไปน้ี 

4.1  ประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฏีโดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ ก็จะประเมินความ
สอดคลอ้งภายในระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ 
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4.2  ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการโดยการนํารูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง ในลกัษณะของการวิจยัเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง 

5.  การปรับปรุงรูปแบบการสอน มี 2 ระยะ คือ 
5.1  ระยะก่อนนาํรูปแบบการสอนไปทดลองใช ้การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน

ระยะน้ี ใชผ้ลจากการประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฏีเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
5.2  ระยะหลงันาํรูปแบบการสอนไปทดลองใช ้การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน

ระยะน้ีอาศยัขอ้มูลจากการทดลองใชเ้ป็นตวัช้ีนาํในการปรับปรุง และอาจจะมีการนาํรูปแบบการ
สอนไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงซํ้า จนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 

6.  การนาํรูปแบบการสอนไปใช ้(Application) เป็นการให้คาํแนะนาํและตั้งขอ้สังเกต
เก่ียวกบัการนาํรูปแบบการสอนไปใช้ให้ไดผ้ล เช่น ควรใช้กบัเน้ือหาประเภทใดและควรใช้กบั
ผูเ้รียนระดบัใด เป็นตน้ 

7.  ผลท่ีไดจ้ากการใชรู้ปแบบการสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม (Instructional and 
Nurturing Effects) เป็นการระบุถึงผลของการใชรู้ปแบบการสอนท่ีคาดว่าจะเกิดแก่ผูเ้รียนทั้งผล
ทางตรงซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของรูปแบบการสอนนั้น และผลทางออ้มซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้าก
การใชรู้ปแบบการสอนนั้นซ่ึงจะเป็นแนวทางสาํหรับครูในการพิจารณาและเลือกรูปแบบ การสอน
ไปใช ้

จากแนวคิดในการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้ สรุป
ไดว้า่ ในการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการและกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการ
จดัการบทเรียน เพ่ือแกไ้ขปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึงเก่ียวกบัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยมี
การศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางและพ้ืนฐานในการกําหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ดงันั้น จึงสามารถนาํแนวคิดน้ีมาใชพ้ฒันาระบบทั้ง
ระบบการสอน การสอนบทเรียนสําเร็จรูป และบทเรียนคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น CAI/CBT, 
WBI/WBT หรือ E-Learning รวมทั้งบทเรียนอ่ืน ๆ ท่ีนาํเสนอโดยใชค้อมพิวเตอร์ ทั้งน้ีรูปแบบการ
สอนท่ีพฒันาข้ึนจะไดรั้บการตรวจสอบ ประเมินผลและพิสูจน์เพื่อยนืยนัประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน รวมถึงไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้มีประสิทธิภาพเพื่อนาํไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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2.2  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2.2.1  ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ใจทิพย ์เอ้ือรัตนพงศ.์ (2550, น. 16) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning/Hybrid Solutions) ไวว้า่ หมายถึงการใชย้ทุธวิธีการเรียนรู้ ท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็น
ส่ือหลกั และอาจครอบคลุมการใชเ้ทคโนโลยี หรือส่ือทุกชนิด ไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ หรือส่ิงพิมพ ์
รวมทั้งการสอนในหอ้งเรียน 

อินทิรา รอบรู้ (2553, น. 60) กล่าวว่าการเรียนสอนแบบผสมผสาน หมายถึง การจดัการ
เ รียนการสอน  ท่ี มีการวางแผนการจัดกระบวนการสอนให้ผู ้เ รียนได้เ กิดการเ รียนรู้ ท่ี ดี  
โดยการเลือกใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานการเรียนแบบดั้งเดิมท่ี
สอนแบบบรรยาย เนน้กิจกรรมการเรียนแบบนาํตนเอง (Self-directed Learning) ผสมผสานกบั  
การเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถทาํกิจกรรมร่วมกนัได ้ทั้งในเวลา
เดียวกนัและต่างเวลากนั รวมถึงการใชส่ื้อการสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อช่วยสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รียนฝึกฝนทกัษะการแสวงหาความรู้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนของผูเ้รียน ส่วนในเร่ืองของสัดส่วนในการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบปกติ และ 
การเรียนดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ควรคาํนึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาของบทเรียน กิจกรรม
การเรียนตามจํานวนเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนท่ีสนับสนุนให้ผู ้เ รียนมีความสามารถ 
ในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และให้ความสําคญัในเร่ืองการจดัการเรียน การสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered Instruction) 

บุญเล้ียง ทุมทอง (2556, น. 63-64) ได้ให้ความหมายว่า การจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเป็นการผสมผสานวิธีการหลาย ๆ วิธีเขา้ด้วยกัน ทั้งวิธีการสอน ส่ือและเทคโนโลย ี
การสอน ผา่นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมหรือการสอนแบบเผชิญหนา้
กนั (Face to Face) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการฝึกฝน
และลงมือปฏิบติัจริงเพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้มีความยดืหยุน่และทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็
ศกัยภาพ บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ 

Pearcy (2010, pp. 98) ไดใ้หค้วามหมายการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวว้่า เป็นชั้น
เรียนท่ีมีการวางแผนการเรียนการสอนไวโ้ดยผสมการเรียนแบบดั้ งเดิม ท่ีสอนแบบบรรยาย  
เขา้ดว้ยกนักบักิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ ซ่ึงอาจหมายถึงการเรียนการสอนท่ีนาํเอาลกัษณะ 
ท่ีดีท่ีสุด ของการเรียนการสอนทั้งสอนแบบรวมเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงผูเ้รียนสามารถท่ีจะติดต่อกบัผูส้อน
และผูเ้รียนอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก โดยไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีสถาบนั เพื่อเขา้ชั้นเรียน เพราะว่าบทเรียน
ส่วนใหญ่สามารถเรียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
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Suh (2005, pp. 11-12) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการรวมกนัของ 
การเรียนแบบเผชิญหน้าแบบดั้ งเดิม และการเรียนแบบออนไลน์ ซ่ึงผูเ้รียนจะพบกับผูส้อน 
แบบเผชิญหน้าและทํากิจกรรมผ่านเว็บ เช่น การสนทนากลุ่ม  การอ่านและการเขียนงาน 
ท่ีกาํหนดให้ จุดมุ่งหมายของการเรียนแบบผสมผสานเป็นการรวมลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของการเรียน 
ในชั้นเรียน กบัลกัษณะท่ีดีท่ีสุด ของการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และลดเวลาในการเข้าเรียนในชั้ นเรียนปกติ ผูส้อนท่ีใช้รูปแบบการสอน
ผสมผสานโดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เป็นฐานนั้น เป็นการออกแบบเน้ือหาท่ีสอน หรือเน้ือหาท่ี
ใช้ในปฏิบัติการทดลองในกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ เช่น กรณีศึกษา การสอนพิเศษ 
แบบทดสอบตนเอง การจาํลองสถานการณ์และการเรียนร่วมกนั 

Schroeder (2006, pp. 114) ไดใ้ห้ความหมายการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวว้่า  
เป็นชั้นเรียนกาํหนดให้กิจการการเรียนรู้ส่วนท่ีมีความสําคญับางส่วนอยู่ในระบบออนไลน์ และ
เวลาในการเขา้ชั้นเรียนปกติก็ยงัคงมีอยู ่จุดมุ่งหมายของการเรียนแบบน้ีคือการนาํส่วนท่ีดีท่ีสุดของ
การสอนแบบเผชิญหน้า รวมเขา้กบัส่วนท่ีดีท่ีสุดของการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อท่ีจะสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองและลดเวลาในการเรียนในชั้นเรียน 

Sing (2003, pp. 69) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน                      
ไวว้่า เป็นบทเรียนท่ีได้รวมการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน เขา้ไวก้ับการเรียนด้วยการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ซ่ึงการเรียนการสอนแบบผสมผสานอาจมาแทนท่ีการเรียนแบบออนไลน์ 
และลดเวลาในการเขา้เรียนในชั้นเรียนปกติ 

Allen and Seaman (2010, pp. 4) ไดอ้ธิบายไวว้่า การเรียนแบบผสมผสานเป็น การเรียน
ท่ีผสมกนัระหวา่งการเรียนแบบเผชิญหนา้และการเรียนออนไลน์ โดยนาํเสนอเน้ือหาส่วนใหญ่ผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสนทนาออนไลน์ และยงัคงมีส่วนท่ีให้ผูเ้รียนและผูส้อนพบปะกนั 
โดยมีสัดส่วนในการนาํเสนอเน้ือหาผา่นระบบออนไลน์อยูร่ะหว่างร้อยละ 30-79 ของเน้ือหาการ
เรียนทั้งหมด 

จากการท่ีมีผูใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวข้า้งตน้ สามารถ
นาํมาสงัเคราะห์ไดด้งัตาราง 2.2 
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ตารางที ่2.2 การสงัเคราะห์ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 

ความหมายของการเรียนการสอน 
แบบผสมผสาน 

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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) 
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len

 (2
01
0) 

การใชยุ้ทธวิธีการเรียนรู้ท่ีใชค้อมพิวเตอร์
เ ป็นหลักและอ าจครอบค ลุมก าร ใช้
เทคโนโลยทุีกชนิด 

/   /   /  

การจัดการ เ รี ยนการสอนท่ี มีการวาง
แผนการจดักระบวนการสอนให้ผูเ้รียนได้
เกิดการเรียนรู้ท่ีดี โดยการผสมผสานการ
เ รียนแบบดั้ ง เ ดิมกับการ เ รียนด้วย ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 /  /  /   

เป็นการผสมผสานวิธีการใหห้ลาย ๆ วิธีเขา้
ดว้ยกนั ผา่นการจดักิจกรรมการสอนในชั้น
เรียนหรือการสอนแบบเผชิญหน้ากันกับ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

/  /   /   

เป็นชั้นเรียนท่ีมีการวางแผนการเรียนการ
สอนไวโ้ดยผสมกบัการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมกบัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

   /  / / / 

เป็นการรวมกนัของการเรียนการสอนแบบ
เผชิญหนา้แบบดั้งเดิมกบัการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 

 /   /  /  
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

ความหมายของการเรียนการสอน 
แบบผสมผสาน 

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใจ
ทิพ

ย ์(
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เ ป็นชั้ นเ รียนท่ีกําหนดให้กิจกรรมการ
เรียนรู้ส่วนท่ีมีความสําคญับางส่วนอยู่ใน
ระบบออนไลน์และเวลาเขา้ชั้นเรียนปกติก็
ยงัคงมีอยู ่

  /   /   

เ ป็นบท เ รี ยน ท่ีได้รวมการ เ รี ยนแบบ
เผชิญหน้าในชั้นเรียนเขา้ไวก้ับการเรียน
ดว้ยการใชค้อมพิวเตอร์ 

 /  /   /  

เป็นการเรียนท่ีผสมกันระหว่างการเรียน
แบบเผชิญหนา้และการเรียนออนไลน์โดย
นําเสนอเน้ือหาส่วนใหญ่ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 /  /   /  

 
จากตารางท่ี 2.2 สรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานหมายถึงการเรียน

การสอนท่ีมีการวางแผนการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยการผสมผสานการเรียนแบบดั้งเดิม
หรือเผชิญหนา้กบัการเรียนแบบออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการรวมนวัตกรรมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเขา้ด้วยกัน โดยบูรณาการการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย 
(Online Learning) และการเรียนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional Classroom) ท่ีมีการเรียนแบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face Meeting) โดยใช้ส่ิงอาํนวยในอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือและเคร่ืองมือ  
ทาํให ้Blended Learning สามารถสนบัสนุน และเสริมสร้างการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึนได ้ทั้งยงัส่งเสริม
การฝึกใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะดา้นการปฏิบติั ไดเ้ป็นอยา่งดี การใชรู้ปแบบการสอนในชั้นเรียนร่วมกบั 
การสอนแบบออนไลน์ตรงกบัความคิดท่ีวา่ไม่มีวิธีการสอนแบบใดแบบหน่ึง ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาจารยผ์ูส้อน ควรตอ้งใชว้ิธีการหลาย ๆ วิธีมาผสมผสานกนั 
เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
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2.2.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
Prokop  (2008, pp. 23-32) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มของการเรียนแบบบูรณา

การหรือการผสมผสาน ว่าเป็นการรวมกันของการสอนในชั้นเรียน และรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ไดแ้ก่ การผสมผสานท่ีดี ตามแนวคิดของการผสานการเรียนผา่นเวบ็เขา้กบัการเรียนใน
ชั้นเรียน ดงัน้ี 

1.  การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการ
ออกแบบการเรียนการสอนใหม่ เป็นการนาํเอาส่วนท่ีดีท่ีสุดของการสอนแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน
ปกติท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย และการทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2.  ส่วนประกอบของการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีใชใ้นการผสมผสาน ท่ีเนน้เร่ือง
เวลาในการเรียน เช่น การทาํงานเป็นทีมแบบเสมือนจริง (Virtual Teamwork) การติดต่อส่ือสารใน
เวลาเดียวกนั (Synchronous Communication) รวมทั้งช่องทางการสนทนา 

3.  การออกแบบใหม่ของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการปรับตวัจากแนวคิด
ของการเรียนแบบดั้ งเดิม ในเร่ืองเวลาในการเขา้ชั้นเรียนรวมเขา้เวลาในการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยการคาํนวณดว้ยชัว่โมงเรียนทัง่หมด การประเมินผลจากการเรียนรู้จะเป็นระบบการ
ประเมินผลการเรียนแบบผสมผสาน 

4.  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เนน้ความรับผดิชอบและการรู้จกัหนา้ท่ีของผูเ้รียน 
เป็นหลกัสําคญัในการออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมการเรียนรู้เอง ทั้ง
กิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่มและกิจกรรมการเรียนส่วนบุคคล ให้ผูเ้รียนควบคุมชุมชนแห่งการเรียน
ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการเรียนแบบผสมผสาน 

5.  Kamel and Wahba. (2003, pp. 331-346) ไดก้ล่าวว่า ส่วนสาํคญั ของการศึกษาคือ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลต่อแนวคิดในการสอน เช่น วิธีการท่ีจะนาํมาใชใ้น
หอ้งเรียน และในระบบออนไลน์ รวมถึงการสร้างสภาพแวดลอ้มแบบใชค้วามรู้เป็นฐานสาํหรับการ
เรียนการสอน การเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้น เหมาะสมกบัการจดัสภาพแวดลอ้มทางการ
ศึกษาระดบัสูง ซ่ึงมีจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีจดัทาํบทเรียนแต่ละเร่ืองไวใ้น ซีดีรอมและ
จดัทาํผา่นระบบเครือข่าย โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ไปจดัการกบัเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเรียนรู้ของแต่
ละบุคคลได ้เช่น การจดัทาํปฏิทินสําหรับโปรแกรมการเรียน การจดัทาํขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียน
เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวผลการเรียนและการประเมินผล รวมทั้งเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบั
ผูส้อน หรือติดต่อกบัผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ โดยใช ้E-mail และการสนทนากลุ่ม และยงัรวมถึงการเขา้ถึง
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ห้องสมุดในระบบออนไลน์ ซ่ึงจะช่วยในกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูเ้รียนอาจรับเน้ือหา
บทเรียนจากซีดีรอมและจากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงอาจมีลกัษณะเป็นทั้งบทเรียน (Courseware) และตาํรา
เรียน (Textbooks) 

Smith (2005, pp. 20) ไดน้าํเสนอแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
สาํหรับการเรียนการสอนทางไกลโดยมีส่ือการเรียนการสอนท่ีสาํคญั ๆ ไดแ้ก่ การใชซี้ดีรอมเป็น
ฐาน เน่ืองจากซีดีรอมมีความเหมาะสมในการบรรจุเน้ือหาของบทเรียนแบบมลัติมีเดียท่ีสะดวกใน
การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากเม่ือเทียบกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการลดอุปสรรคในเร่ือง
ของระบบเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล อุปกรณ์ซีดีรอมเป็นอุปกรณ์ในการส่งมอบเน้ือหาของบทเรียน
ท่ีมีราคาถูก และมีประสิทธิภาพในการส่งมอบขอ้มูลจาํนวนมากเน้ือหาบทเรียนท่ีสร้างข้ึนมาในรูป
ของส่ือมลัติมีเดียท่ีใชซี้ดีรอมเป็นฐานเป็นแนวคิดท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สําคญัในการส่ง
มอบสารสนเทศสาํหรับการเรียนรู้ และเน่ืองจากหนา้จอคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการแสดง
ภาพกราฟฟิก และมีความสามารถในการปฏิสมัพนัธ์มากกวา่ส่ือแบบดั้งเดิมมาก ทาํใหม้นุษยต์อ้งใช้
ความสามารถทางสายตาและดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนส่ิงท่ีสาํคญัท่ีควรพิจารณาเป็นอนัดบัแรกคือ ความ
จําเป็นในการพิจารณาการนําเสนอส่ือแต่ละลักษณะ  ซ่ึงมีทฤษฎีอยู่สองทฤษฎีท่ีกล่าวถึง
กระบวนการทางปัญญา ท่ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบมลัติมีเดียสาํหรับการเรียนการสอน 
คือทฤษฎีรหัสคู่ (Dual Coding Theory) และทฤษฎีภาระงานทางสติปัญญา (Cognitive Load 
Theory) ทั้งสองทฤษฎีกล่าวถึงระดบัความแตกต่างของการใชค้วามจาํระยะสั้นหรือความจาํท่ีเกิด
จากการทาํงานของสมอง ซ่ึงสารสนเทศท่ีไดรั้บจากทั้งการไดย้ินเสียงและจากการใชส้ายตาเป็น
กระบวนการท่ีเกิดพร้อมกนัได ้ทฤษฎี Cognitive Load Theory กล่าวว่า เม่ือมีการรับสารสนเทศ  
ณ เวลาหน่ึงเวลาใดมากเกินขนาดขณะท่ีความสามารถของการรับมีอยูจ่าํกดัจะทาํให้ผูเ้รียนสูญเสีย
ทิศทางการรับรู้และสมาธิได้ ดังนั้นผูท่ี้ออกแบบส่ือมลัติมีเดียควรเขา้ใจในเร่ืองน้ีอย่างชัดแจ้ง  
และนาํไปประยุกตใ์ชอ้ย่างระมดัระวงั และไม่ควรนาํเสนอส่ือมลัติมีเดียท่ีหลาย ๆ ลกัษณะมาก ๆ  
โดยไม่จาํเป็น ซ่ึงอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน เสนอให้ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ี
ช่วยสนับสนุนในการส่ือสารขอ้มูลและการอภิปรายร่วมกนั และการใชส่ื้อส่ิงพิมพส์นบัสนุนการ
เรียนการสอนในรูปของไฟลข์อ้มูลท่ีผูเ้รียนสามารถพิมพไ์ดเ้อง 

จะเห็นได้ว่า ลักษณะสําคัญของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการเรียน  
การสอนแบบบูรณาการ ระหว่างการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียนกบัการทาํกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยเน้นให้ผูเ้รียนทาํงานเป็นทีมและมีความ
รับผิดชอบ ควบคุมการเรียนรู้เอง โดยผา่นสภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีมีการจดัทาํบทเรียนแต่ละ
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เร่ืองไวใ้นซีดีรอม และจดัทาํผ่านระบบเครือข่าย มีการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 
หรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ โดยใช ้E-mail และการสนทนากลุ่ม 

2.2.3  องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
Singh  (2003, pp. 201-203) ไดน้าํเสนอองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ออกเป็น 12 กลุ่ม โดยไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ องคป์ระกอบดา้นออฟไลน์ (Offline) 6 กลุ่ม 
องคป์ระกอบดา้นออนไลน์ (Online) 6 กลุ่ม สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.3 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.3 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 

องค์ประกอบด้านออฟไลน์ องค์ประกอบด้านออนไลน์ 

1. การเรียนรู้ใน
สถานท่ีทาํงาน 
(Workplace 
Learning) 

- ผูจ้ดัการเป็น
นกัพฒันา 

- การเรียนรู้เก่ียวกบั
งาน 

- โครงการ 
- การฝึกงาน 
- การติดตามผล 
- การมอบหมายงาน 
- การตรวจงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

1. เน้ือหาการเรียน
บนระบบเครือข่าย 
(Online Learning 
Content) 

- แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้พื้นฐาน 

- การปฏิสมัพนัธ์ดา้น
เน้ือหาทัว่ไป  

- การปฏิสมัพนัธ์ดา้น
เน้ือหาเฉพาะ  

- การสนบัสนุนการ
ปฏิบติั 

- สถานการณ์จาํลอง 

2. ผูส้อน ผูช้ี้แนะ
หรือท่ีปรึกษาใน
ชั้นเรียนแบบ
ดั้งเดิม (Face to 
Face tutoring 
coaching or 
mentoring) 

- การฝึกสอน 
- การช้ีแนะ 
- การใหค้าํปรึกษา 
- การสะทอ้นผลแบบ 

360 องศา 

2. ผูส้อน ผูช้ี้แนะ
หรือท่ีปรึกษา
ออนไลน์  
(E-tutoring,  
e-coaching or  
e-mentoring) 

- การฝึกสอนออนไลน์ 
- การช้ีแนะออนไลน ์
- การใหค้าํปรึกษา
ออนไลน์ 

- การสะทอ้นผลรอบ
ดา้น 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบด้านออฟไลน์ องค์ประกอบด้านออนไลน์ 

3. ชั้นเรียนแบบ
ดั้งเดิม 
(Classroom) 

- การบรรยาย/               
การนาํเสนอ 

- การสอน 
- การฝึกปฏิบติั 
- การสมัมนา 
- บทบาทสมมติ 
- สถานการณ์จาํลอง 
- การประชุม 

3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือออนไลน์ 
(Online 
Collaborative 
Learning) 

- แบบประสานเวลา 
ไดแ้ก่ อีเมล ์กระดาน
ข่าว 

- แบบไม่ประสานเวลา 
ไดแ้ก่ การสนทนา
แบบพิมพ ์การใช้
ขอ้มูลร่วมกนั  

- การประชุมโดยใช้
เสียง  

- การประชุมผา่นวีดี
ทศัน์ หอ้งเรียนเสมือน
จริง 

4. ส่ือส่ิงพิมพ ์
(Distributable 
print media) 

- หนงัสือ 
- นิตยสาร/วารสาร 
- หนงัสือพิมพ ์
- สมุดฝึกหดั 
- Review/Learning 

log 

4. การจดัการ
ความรู้ออนไลน์ 
(Online knowledge 
management) 

- การคน้หาฐานขอ้มูล 
- แหล่งขอ้มูล 
- เอกสารและการเรียก
คืนขอ้มูล 

- การสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญ 

5. ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
(Distributable 
electronics media) 

- เทปคลาสเซ็ท 
- ซีดี 
- วีดีโอ 
- ซีดีรอม 

5. เวบ็ไซต ์
(Website) 

- เคร่ืองมือในการสืบคน้ 
- เวบ็ไซต ์
- กลุ่มผูใ้ชง้าน 
- เวบ็ไซตด์า้นธุรกิจ 

6. ส่ือสาํหรับ
เผยแพร่ 
(Broadcast Media) 

- โทรทศัน์ 
- วิทย ุ
- โทรทศัน์แบบ
ปฏิสมัพนัธ์ 

6. การเรียนรู้แบบ
เคล่ือนท่ี (Mobile 
Learning) 

- คอมพิวเตอร์แลบทอ๊ป 
- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (PDAs) 

- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(Mobile phone) 
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Nick  (2003, pp. 92) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานสรุปไดด้งัน้ี 

1.  การเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ (Face to Face) เป็นการเรียนการสอนท่ีผูส้อนและผูเ้รียน
อยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัเวลาเดียวกนั ไดแ้ก่ การบรรยายของครูผูส้อนหรือการเรียนรู้แบบปกติในชั้น
เรียนซ่ึงผูเ้รียนสามารถเขา้ร่วมในเวลาพร้อมกนัหลาย ๆ คน  

2.  เหตุการณ์สด (Live Event) เป็นการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้โดยท่ีผูเ้รียน
และผูส้อนร่วมกนัในเวลาเดียวกนัแต่ต่างสถานท่ี ในท่ีน้ีอาจจะจดัเป็นหอ้งเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) การเรียนการสอนในลกัษณะน้ีเป็นการเรียนการสอนแบบประสานเวลา โดยเน้นให้
ผูเ้รียนเกิดความตั้งใจ (Attention) ความสัมพนัธ์ (Relevance) ความมัน่ใจ (Confidence) และเกิด
ความพึงพอใจ (Satisfaction)                                                

3.  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Paced Learning) ไดแ้ก่ การศึกษาบทเรียนดว้ยตนเองจาก
ซีดีรอม หรือการศึกษาบทเรียนจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามความเร็ว และความพร้อมของผูเ้รียน
เอง ซ่ึงจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนภายในตวับุคคล การเรียนการสอนแบบน้ีเป็นการเรียนการสอน
แบบไม่ประสานเวลา หรือการเรียนแบบร่วมมือโดยผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนแต่
ไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัผูเ้รียนคนอ่ืนหรือผูส้อนในเวลาเดียวกนั 

4.  การร่วมมือ (Collaboration) ไดแ้ก่ การส่ือสารกบัคนอ่ืน ๆ ทั้งผูเ้รียนดว้ยกนัเองและ
ผูส้อน รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญในสาขาโดยใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
เวบ็บอร์ด หรือสนทนาแบบเวลาจริง (Real time chat) ซ่ึงมีลกัษณะในการร่วมมือใน 2 ประการ คือ 
การร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั (Peer to Peer) การร่วมมือกบัผูใ้หค้าํปรึกษา (Peer to Mentor) 

5.  การประเมินผล (Assessment) ไดแ้ก่ การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อน
การเรียน ระหวา่งการเรียนและหลงัการเรียน เพื่อประเมินผลการถ่ายโยงความรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึน
ในขั้นต่าง ๆ                                  

6.  วสัดุสนบัสนุนการเรียนการสอน (Performance Support Materials) ไดแ้ก่ เอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือช่วยสอน และเอกสารดาวน์โหลด เพื่อทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากยิง่ข้ึน 

Jared  (2005  อา้งถึงใน สุพรรณี แสงชาติ, 2552, น. 114) กล่าวว่า ภายใตส้ถานการณ์
ของการเรียนแบบผสมผสานนั้น จะประกอบไปดว้ยส่ิงบ่งช้ีสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจุบนั (Live Events) เป็นลกัษณะของการ
เรียนรู้ท่ีเรียกว่า การเรียนแบบประสานเวลา (Synchronous) จากเหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์
จาํลองท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนในช่วงเวลาเดียวกนั เช่น เหตุการณ์ในการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีเรียกวา่ หอ้งเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เป็นตน้ 
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2.  การเรียนเน้ือหาแบบออนไลน์ (Online Content) เป็นลกัษณะการเรียนท่ีผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามสภาพความพร้อมหรืออตัราการเรียนรู้ของแต่ละคน (Self-paced 
Learning รูปแบบการเรียน เช่น การเรียนแบบส่ือปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) การเรียนจากการสืบคน้ 
(Internet-Based) หรือการฝึกอบรมจากส่ือ CD-ROM เป็นตน้ 

3.  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Collaboration) เป็นสภาพการณ์ทางการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
สามารถส่ือสารขอ้มูลร่วมกนักบัผูอ่ื้นจากระบบส่ือออนไลน์ เช่น E-Mail, Chat, Blogs เป็นตน้ 

4.   การวัดและประ เ มินผล  ( Assessment)  การ เ รี ยนลักษณะดังก ล่ าว  ต้อง มี 
การประเมินผลความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกระยะนบัตั้งแต่การประเมินผลก่อนเรียน 
(Pre-assessment) การประเมินผลระหว่างเรียน (Self-paced evaluation) และการประเมินผลหลงั
เรียน (Post-assessment) เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ใหดี้ข้ึน 

5.  วสัดุประกอบการอา้งอิง (Reference Materials) การเรียนหรือการสร้างงาน ในการ
เรียนรู้แบบผสมผสานนั้นตอ้งมีการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์จากการศึกษาคน้ควา้ และอา้งอิง
จากหลากหลายแหล่งขอ้มูลเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการเรียนให้สูงข้ึน ลกัษณะดังกล่าวน้ีอาจเป็น
ลกัษณะของการสืบคน้ขอ้มูลในระบบ Search Engine เป็นตน้ 

สรุปได้ว่ า  องค์ประกอบท่ีสําคัญของการจัดการเ รียนรู้  แบบผสมผสาน  คือ  
ตอ้งประกอบดว้ยการเรียรู้แบบเผชิญหน้า รวมถึงเหตุการณ์สด ซ่ึงอาจจะจดัเป็นห้องเรียนเสมือน
จริงก็ได้ นอกจากน้ีจะต้องประกอบไปด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเน้นความร่วมมือ  
ทั้งในการเรียนการสอนตามปกติและแบบออนไลน์ โดนให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารเรียนรู้แบบเป็นทีมเน้นการมีส่วนร่วม และ 
ใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ และเหตุการณ์สดโดยการใชห้อ้งเรียนเสมือนจริง 

2.2.4  อตัราส่วนของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
Allen and Seaman (2007, pp. 4) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัอตัราส่วนของการจดัการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานของ สมาคมสโลน (The Sloan Consortium) แห่งสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนความร่วมมือแลกเปล่ียนความรู้และการปรับปรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  
ไดจ้ดักลุ่มอตัราการใชร้ะบบออนไลน์ในการเรียนการสอนเป็น 4 ประเภท ตามรูปแบบการเรียน 
การสอน ดงัน้ี 

1.  ประเภทดั้ งเดิมหรือประเภทในห้องเรียน (Traditional Classroom-Based)  
เป็นการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเผชิญหนา้กนั (Face to Face) ซ่ึงจะใชว้ิธีการบรรยาย การใช้
กระดานหรือแผน่ใส เป็นตน้ โดยไม่ใชว้ิธีการสอนแบบออนไลน์เลย 
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2.  ประเภทเว็บช่วย (Web-Facilitated) ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ ร้อยละ 1-29  
และยงัคงเป็นการสอนในชั้นเรียนหรือการสอนแบบเผชิญหนา้กนั (Face to Face) โดยใชร้ะบบการ
จดัการรายวิชา (CMS: Course Management Systems) โดยใชห้นา้เวบ็เพื่อประกาศใหผู้เ้รียนทราบ
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ คาํอธิบายรายวิชาและการบา้น เป็นตน้ 

3.  ประเภทผสมผสาน (Blended Hybrid) ใชว้ิธีการสอนแบบออนไลน์ ร้อยละ 30-79 
นัน่คือผสมผสานระหว่างการสอนแบบออนไลน์กบัการสอนในชั้นเรียน ส่ือการสอนส่วนมากใช้
วิธีการแบบออนไลน์ เช่น มีการปรึกษาหารือออนไลน์และมีการประชุมแบบเผชิญหนา้กนั เป็นตน้ 

4.  ประเภทออนไลน์หรืออีเลิร์นน่ิง (Online/E-learning) ใชว้ิธีการสอนแบบออนไลน์ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป ส่ือการสอนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ อาจจะไม่มี 
การประชุมแบบเผชิญหน้ากันและอาจจะไม่มีการเรียนในชั้นเรียนเลย ซ่ึงอตัราในการนาํเสนอ
เน้ือหาบทเรียนของการเรียนแบบต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี (อินทิรา รอบรู้, 2553, น. 62) 
 
ตารางที ่2.4 อตัราในการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนของการเรียนแบบต่าง ๆ 

 
อตัราส่วนของ
เนือ้หาบทเรียน

ออนไลน์ 

รูปแบบการเรียนการสอน รายละเอยีด 

0% การเรียนแบบดั้งเดิม 
(Traditional) 

เป็นการสอนท่ีแบบบรรยายไม่มีการใช้
ออนไลน์เลย 

1-29% ใชเ้วบ็เป็นส่วนสนบัสนุนการ
สอน(Web Facilitated) 

เป็นการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้  
ใช้เว็บช่วยสนับสนุนมีคาํอธิบายรายวิชา
และการมอบหมายงาน 

30-79% แบบผสมผสาน 
(Blended/hybrid) 

เป็นการเรียนท่ีผสมกนัระหว่างการเรียน
แบบเผชิญหน้าและการเรียนออนไลน์ 
โดยนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สนทนาออนไลน์ และมีส่วน
ท่ีมีการพบปะกนั 

80% + การเรียนแบบออนไลน์ 
(Online) 

เป็นการเรียนท่ีนาํเสนอเน้ือหาเกือบ
ทั้งหมดผา่นระบบออนไลน ์การเรียนแบบ
น้ีไม่มีการพบหนา้กนั 
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2.2.5  ปัจจยัในการเรียนแบบผสมผสาน 
ใจทิพย ์เอ้ือรัตนพงศ ์(2550, น. 16-17) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีควรคาํนึงในการเรียนแบบ

ผสมผสาน มีดงัน้ี 
1 .   ปัจจัยด้านผู ้เ รียน  ได้แก่  จํานวนผู ้เ รียน  ทักษะทางเทคโนโลยีของผู ้เ รียน 

ความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตลกัษณะการเรียนรู้ (Learning Styles)  
ช่วงระยะเวลาของผูเ้รียน ความพร้อมและความยดืหยุน่ของผูเ้รียน และแรงจูงใจของผูเ้รียน  

2.  ปัจจยัดา้นลกัษณะของเน้ือหา/สาระความเป็นรูปธรรมชดัแจง้ของเน้ือหา (Explicit) 
ความทนัสมยั และคงทนของเน้ือท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้สาระหรือความรู้เนน้ดา้นพุทธพิสัย จิตพิสัย 
หรือทกัษะพิสยั ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความจาํเป็นในการใชห้อ้งปฏิบติัการ  

3.  ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินนั้น ๆ การตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมจะตอ้งพิจารณาความจาํเป็นและความเหมาะสมของแหล่งการผลิต ทกัษะและทรัพยากร
ในทีมงานผลิต สภาพทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน และเง่ือนไขของเวลาในการผลิตเน้ือหารวมทั้ง
วิธีการเผยแพร่  

4.  ปัจจยัดา้นค่าใช้จ่าย ในบางคร้ังแมว้่าลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ ทางการเรียนมี
ความซับซอ้นสมควรท่ีตอ้งใชก้ารปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีผูเ้รียนเก่ียวขอ้งแทนท่ีจะใชเ้พียงเทคโนโลยีแต่
งบประมาณในการจดัการเรียนการสอนนั้นก็ยงัคงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้การออกแบบการเรียน
แบบผสมผสานเกิดข้ึนตามความเหมาะสม 

สรุปไดว้า่ อตัราส่วนในการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีเหมาะสทควรอยูใ่นระหว่าง
60 – 79 % ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชอ้ตัราส่วน 60 : 40 คือการเรียนการสอนแบบปกติ 60% และ 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์  40%  ส่วนปัจจัยในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผูเ้รียน เช่น จาํนวนผูเ้รียน ทกัษะทางเทคโนโลยขีองผูเ้รียน เป็นตน้ รวมถึง
ปัจจยัดา้นลกัษณะของเน้ือหา การเลือกเทคโนโลยีสานสนเทศท่ีเหมาะสม และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  
ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น จาํนวนผูเ้รียน ทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน 
2.2.6  บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

สุพรรณี  แสงชาติ (2552, น. 120) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการ
จดัการเรียนแบบผสมผสานสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.  ผูส้อนเป็นผูร้วมวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 วิธีหรือมากกว่า เช่น วิธีการสอนท่ีใช้ส่ือ
เทคโนโลยเีป็นหลกักบัการสอนแบบเดิม (Face-to-Face : F2F)  โดยท่ีเร่ิมตน้อธิบายโครงสร้างของ
เน้ือหาหรือการแนะนาํบทเรียน ดาํเนินการตามดว้ยการสอน Online 
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2.  การเรียนแบบผสมผสานเป็นการประยุกต์วิธีการในการบูรณาการ E-Learning  
ดว้ย การจดัการเรียน (Learning Management System หรือ LMS) โดยใชค้อมพิวเตอร์ในหอ้งเรียน
รวมกบัการสอนแบบปกติ นอกจากน้ี ผูส้อนมีบทบาทในการพิจารณาส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพื่อ
อาํนวยความสะดวกในการเรียนและปรับกระบวนการสอนใหเ้หมาะสมรวมทั้งจะตอ้งสร้างส่ิงจูงใจ
ในการเรียนและเสริมสร้างทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีให้ผูเ้รียน และยงักล่าวถึงบทบาทของผูเ้รียนใน
การเรียนแบบผสมผสานว่า ผูเ้รียนมีบทบาทในการเป็นผูศึ้กษาหาความรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียน
แบบผสมผสานทั้งการเรียนแบบเดิม (Face-to-Face : F2F และการเรียนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยอียา่ง
เตม็ตามศกัยภาพของตนเองโดยมีผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน 

Suh (2005, pp. 43) กล่าวถึงบทบาทของผูส้อนในสภาพแวดลอ้มของการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ต่างไปจากการเรียนการสอนท่ีใชเ้วบ็เป็นฐานแบบเต็มรูป เพราะว่าการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานยงัคงมีการสอนโดยผูส้อนแบบเผชิญหนา้อยู่ดว้ย ถึงแมว้่าผูเ้รียนจะไดพ้บกบั
ผูส้อนแบบเผชิญหนา้ แต่ผูส้อนจะตอ้งเตรียมหลกัการพ้ืนฐานโดยสรุป และวิธีการใชโ้ปรมแกรม
การศึกษารวมทั้งเทคโนโลยีการศึกษาไวใ้หก้บัผูเ้รียน บทบาทของผูส้อนในการเรียนแบบน้ีต่างไป
จากการเรียนในชั้นเรียนปกติท่ีผูส้อนทาํหนา้ท่ีสอนเน้ือหาส่วนใหญ่ให้กบัผูเ้รียน ส่วนการสอนใน
แบบผสมผสานน้ี ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูฝึ้ก (Coach) และเป็นผูส้นับสนุน (Facilitator) โดยท่ีทาํ
หนา้ท่ีสนบัสนุนผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และเขา้ช่วยเหลือผูเ้รียนแกปั้ญหาท่ียาก 

ในประเด็นบทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สรุป   
ไดว้่า บทบาทของผูส้อนจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เตรียมเอกสาร ส่ือ และแหล่ง
การเรียนรู้ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีบทบาทเป็นผูฝึ้ก 
(Coach) และผูส้นบัสนุน (Falicitor) กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สร้างส่ิงจูงใจ และ
เสริมสร้างทกัษะทางใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแก่ผูเ้รียน เขา้ไปช่วยเหลือผูเ้รียนเม่ือพบปัญหาท่ียาก 
เกินกว่าผูเ้รียนจะแกปั้ญหาได ้ส่วนบทบาทของผูเ้รียน มีบทบาทสาํคญัไดแ้ก่ เป็นผูศึ้กษาหาความรู้
ทั้งจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม และแบบออนไลน์ สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยอียา่งเตม็
ศกัยภาพของตนเอง ซ่ึงบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนดังกล่าว ผูว้ิจัยได้ใช้เป็นแนวทางในการ
กาํหนดบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน เช่น ผูส้อนเป็นผูท่ี้เตรียมส่ือและแหล่งการเรียนรู้ เป็นผูฝึ้ก
และผูอ้าํนวยความสะดวก กระตุน้ เร่งเร้า และร่วมอก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีดาํเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ ส่วนบทบาทของผูเ้รียนจะเป็นผูเ้รียนท่ี
เรียนดว้ยตนเอง ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศออนไลน์ 
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2.2.7  ลกัษณะการจดัการเรียนสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนแบบผสมผสาน 
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีใชก้นัอยู่ทัว่ไปมีมากมายหลายรูปแบบและเป็นท่ียอมรับ

กนัโดยทัว่ไปว่าไม่มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใดดีท่ีสุด เน่ืองจากแต่ละรูปแบบจะมีความ
เหมาะสมในการใช้ในบริบทท่ีแตกต่างกัน ทาํให้เกิดแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน เพื่อเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสบ
ผลสาํเร็จมากท่ีสุดจากการศึกษาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถทาํได้
ในหลายรูปแบบโดยสรุปไดด้งัน้ี 

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และจินตวีร์ มัน่สกุล. (2550, น. 65) ไดก้ล่าวถึง ส่ิงท่ีผูส้อน
ควรตระหนกัถึงในการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ไวด้งัน้ี 

1.  การใชเ้คร่ืองมือในการบริหารจดัการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือในการจดัการรายวิชา อาทิ 
มอบหมายการบา้น ข่าวแจง้เพื่อทราบ ขอ้มูล ข่าวสาร และสรุปเน้ือหาวิชา เป็นตน้ 

2.   ผู ้สอนทําหน้า ท่ี เ ป็นผู ้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ เ รียน รู้  
โดยการจดัเตรียมเน้ือหาบทเรียน การแนะนําแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต และการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนและผูส้อนส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมและใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้ความ
เขา้ใจในบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

3.  การสนบัสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ การพฒันาความร่วมมือระหว่างกลุ่มผูเ้รียนจะ
ช่วยใหพ้ฒันาความคิดความเขา้ใจดีกวา่การทาํงานคนเดียว เป็นการสร้างความสัมพนัธ์เป็นกลุ่มโดย
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงจะเป็นการพฒันาการแกไ้ขปัญหา และการยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นมาประกอบเพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด 

4.  การสนับสนุนให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง หลีกเล่ียง
การป้อนขอ้มูลหรือคาํตอบให้กับผูเ้รียน เน่ืองจากการหาขอ้มูลด้วยตนเองเป็นการสร้างความ
กระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

5.  การใชเ้คร่ืองมือติดต่อส่ือสาร เพื่ออาํนวยความสะดวกในการติดต่อ ส่ือสารระหว่าง
อาจารย์และผูเ้รียนรวมทั้ งการส่งการบ้านผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการรับส่ง
แฟ้มขอ้มูลทางเครือข่าย รวมทั้งเป็นคลงัในการเก็บรวบรวมช้ินงานของผูเ้รียน รวมถึงการประกาศ
นดัหมายทางป้ายประกาศอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้และเกิดความกระตือรือร้นอยู่
เสมอ และช่วยเติมเตม็การเรียนการสอนในหอ้งเรียนใหมี้พลวตัมากยิง่ข้ึน 

Kemp  (1985, pp. 204) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานไวว้า่ เป็นการผสมผสานเทคโนโลยแีละส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายไวเ้ขา้ดว้ยกนั 
โดยเป็นการรวมหรือผสมเทคโนโลยขีองเวบ็ (Web Based Technology) เขา้กบัการเรียนในชั้นเรียน
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แบบดั้งเดิม เช่น หอ้งเรียนเสมือนจริง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั วีดีโอสตรีมม่ิง เสียง
และขอ้ความ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงสุด 

Allen (2010, pp. 82) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวว้่า  
เป็นการผสมผสานวิธีการสอนหรือระบบการเรียนการสอน (Learning Systems) ท่ีหลากหลายเขา้
ไวด้ว้ยกนั โดยการนาํหลกัการ แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) แนวคิดกลุ่มพุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) และแนวคิดกลุ่มคอนสตรัคติวิสต ์
(Constructivism) มาช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ และแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย
ในการเรียนเพื่อให้ได้ผลลพัธ์มาจดัการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงอาจใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลย ี
การสอนกไ็ด ้เช่น แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยตรงหรือการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง เป็นตน้ 

Sankey  (2004, pp. 194) กล่าวว่า ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็น
การผสมผสานระหว่างการสอนแบบออนไลน์หรืออีเลิร์นน่ิง (Online or E-Learning) กบัการสอน
ในชั้นเรียนหรือการสอนแบบเผชิญหนา้กนั (Face to Face) โดยเป็นการนาํเอาขอ้ดีของการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนมนุษย ์และขอ้ไดเ้ปรียบของการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ผูเ้รียนในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลและการเพิ่มช่องทาง
ในการส่ือสารมาผสมเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อใหก้ารเรียนรู้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

Vandam (2003, pp. 213-214) ไดน้าํเสนอรูปแบบการส่งสารในมิติการผสมผสานการ
เรียนรู้แบบเผชิญหน้ากันและการเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และ 
ผลยอ้นกลบัของการเรียนรู้ใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1.  รูปแบบการเผชิญหนา้กนัในชั้นเรียนหรือการประชุมเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงสามารถนาํ
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์มาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน รูปแบบน้ีจะมีขอ้จาํกดัคลา้ยกบัการอ่าน
แบบเดิมหรือการใชท้รัพยากรการเรียนรู้ในห้องสมุดในการเรียนแบบดั้งเดิม ซ่ึงอุปกรณ์เช่ือมต่อ
แบบออนไลน์ยงัไม่ค่อยมีการนาํมาใช ้และผูเ้รียนท่ีมีความกระตือรือร้น ซ่ึงผูเ้รียนจะใหค้วามสนใจ
ในเปอร์เซ็นตท่ี์น้อยมากประมาณร้อยละ 10 ของจาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด และจะเกิดผลกระทบต่อ
ผูเ้รียนในทางบวกนอ้ยท่ีสุด 

2.  รูปแบบการใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์กับการเรียนรู้ในชั้ นเรียน โดยจะให้
ความสาํคญักบัการอภิปรายในห้องเรียน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง 
การมอบหมายงานก่อนเขา้เรียนสามารถเตรียมผูเ้รียนและเติมเตม็ช่องว่างการเรียนรู้และกระตุน้การ
คิดก่อนการเขา้เรียนและการมอบหมายงานหลงัการเรียนการสอน สามารถขยายขอบเขตการเรียนรู้
และอาํนวยความสะดวกในการติดตามผลการเรียนอย่างเป็นระบบ โดยทัว่ไปผูเ้รียนท่ีมีความ
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กระตือรือร้นเลือกท่ีจะนาํมาใชเ้น่ืองจากเห็นความเก่ียวขอ้งในการมอบหมายงานการเรียนรู้เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเฉพาะเจาะจง ขณะท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่จะใหค้วามสนใจในเปอร์เซ็นตท่ี์นอ้ย 

3.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยจะทาํให้เกิด
การเช่ือมต่อกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ส่วนบุคคลและการวางแผนการพฒันาความสามารถโดย
เพิ่มเติมการฝึกสอนการใหค้าํปรึกษาหรือการสนบัสนุนการทาํงานซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบติั
ระดบัสูง โดยการบูรณาการทฤษฏีกบัการปฏิบติั เช่น การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือการ
นําเสนอผลการเรียนรู้กับผูเ้รียนด้วยกัน การทาํรายงานหรือการท่ีผูส้อนเป็นส่วนหน่ึงในการ
ประสานการเรียนรู้และความสามารถในการวางแผนการพฒันาและการทาํงานจะเกิดผลดีท่ีสุดเม่ือ
มีแหล่งทรัพยากรออนไลน์ท่ีเฉพาะ เช่น แบบฝึกหดัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  รูปแบบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนาํส่งผลการเรียนรู้ท่ีสามารถพิสูจน์ได ้
โดยผ่านการประยุกตใ์ชโ้ดยบุคคลหรือทีมงาน การเรียนรู้ในชั้นเรียนกบัการเรียนรู้แบบออนไลน์
เป็นเคร่ืองมือโดยตรงในการสร้างผลการเรียนรู้ทางบวกผ่านโครงงานท่ีสามารถพิสูจน์ได้เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานส่วนบุคคลและการทาํงานเป็นทีม ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคข์ั้นพื้นฐาน 
โดยจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานในระดบัสูงสุดและสามารถทาํไดดี้ในการทาํให้เกิดผลลพัธ์
เก่ียวกบัโครงงานท่ีเฉพาะ 

สถาบนั NIIT ซ่ึงเป็นสถาบนัการสอนไอที (IT) ชั้นนาํของโลกไดจ้ดัแบ่งรูปแบบการ
เรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้นวิธีการแกปั้ญหาวิธีการส่งสารและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไวใ้น 3 
รูปแบบ ดงัน้ี 

1.  รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
กบัการสนับสนุนของครูผูส้อนและผูอ้าํนวยการความสะดวกเพื่อพฒันาความรู้หรือทกัษะเฉพาะ
ผา่นอีเมลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการประชุมแบบเผชิญหนา้กบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาทักษะ  ได้แก่  การสร้างตารางท่ีแน่นอนใน 
การวางแผนการเรียนรู้ของกลุ่ม 2) การอธิบายคร่าว ๆ ของครูผูส้อนและการประชุมแบบใกลชิ้ดกนั  
3) การใชห้อ้งปฏิบติัการออนไลน์ในการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 4) การเตรียมการสนบัสนุน
ผูเ้รียนผา่นอีเมล ์และ 5) การออกแบบโครงการระยะยาว  

2.  รูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นการผสมผสานเหตุการณ์การเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมกบัการเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์ การสนบัสนุนการประชุมแบบเผชิญหนา้
กนัหรือเหตุการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกนัอาจจะใชว้ิธีการสอนเน้ือหาโดยให้ผูเ้รียนทดลองปฏิบติัส่ิง
ใหม่ ๆ ในสภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากความเส่ียง เทคนิคในการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพฒันา
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พฤติกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) ใชก้ารประชุมบนเวบ็ซ่ึงเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 2) การมอบหมาย
โครงงานเป็นกลุ่ม และ 3) จดัการบทบาทการแสดงในสถานการณ์จาํลอง  

3.  รูปแบบการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ เป็นการผสมผสานเคร่ืองมือและการ
จดัการแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงกิจกรรมอาจ
รวมถึงการผสมผสานเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการปฏิบติัแบบออนไลน์กับผูใ้ห้คาํปรึกษาโดยการ
ถ่ายทอดสด เทคนิคในการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การ
กาํหนดผูใ้หค้าํปรึกษาและการพฒันาแหล่งการจดัเกบ็หรือบรรจุความรู้ (LCMS/LMS) 

Griffin and Care (2015, pp. 394-397) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานให้
ประสบผลสาํเร็จให้ไดน้ั้นจะตอ้งเลือกวิธีการสอน ส่ือและเทคโนโลยีท่ีจะนาํมาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ใหถู้กตอ้งและเหมาะสม ทั้งน้ีวิธีการสอน ส่ือ และเทคโนโลยท่ีีควรจะนาํมาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ดงัสรุปไดต้ามตารางท่ี 2.5 
 
ตารางที ่2.5 วิธีการสอน ส่ือและเทคโนโลยท่ีีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 

การดําเนินการสอนในช้ันเรียนเป็นทางการ การดําเนินการสอนในช้ันเรียนไม่เป็นทางการ 
- การนาํชั้นเรียนของครูผูส้อน 
- การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
- การฝึกสอน/การใหค้าํปรึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การทาํงานบนพ้ืนฐานของปัญหา 

- การเช่ือมต่อกนัของผูเ้รียน 
- การทาํงานเป็นทีม 
- การฝึกหดั 

ความร่วมมือกนัเสมือนจริงแบบประสานเวลา ความร่วมมือกนัเสมือนจริงแบบไม่ประสานเวลา 
- ชั้นเรียนแบบออนไลน ์
- การฝึกสอนออนไลน์/การใหค้าํปรึกษา
ออนไลน์ 
- ขอ้ความแบบเร่งด่วน/SMS 

- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
- การติดต่อส่ือสารออนไลน์และกระดานสนทนา 
- Listservs บลอ็ก Wikis, Podcasts 
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ตารางที ่2.5 (ต่อ) 
 
ความร่วมมือกนัเสมือนจริงแบบประสานเวลา ความร่วมมือกนัเสมือนจริงแบบไม่ประสานเวลา 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- หลกัสูตรการเรียนรู้บนเวบ็ 
- แหล่งทรัพยากรเช่ือมโยงออนไลน ์
- สถานการณ์จาํลองและบทบาทสมมติ 
- การประเมินผลและการประเมินตวัเอง 
- คู่มือการทาํงาน การอ่าน 

การสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
- ระบบช่วยเหลือออนไลน์ 
- ส่ิงพิมพเ์พื่อช่วยเหลือการทาํงาน 
- ฐานขอ้มูลความรู้ออนไลน์ 
- เอกสาร 
- เคร่ืองมือสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

 
จากการศึกษารูปแบบและลกัษณะการเรียนการสอนแบบผสมผสานทาํให้ทราบถึง

ความหลากหลายในแนวทางการเรียนการสอนดงักล่าว ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของ Knowles (1984,  
pp. 110-111); ทิศนา แขมมณี. (2550, น. 113-155);  Suh (2005, pp. 43) และไดส้ังเคราะห์ประเด็น
สําคญัในส่วนของลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการวิจยัในคร้ังน้ี  
มาเปรียบเทียบให้มีความชัดเจนข้ึน ทั้ งในส่วนของการวางแผนการเรียนการสอน รวมถึง 
การประเมินผลการเรียน ทั้งน้ีไดมุ่้งประเด็นไปท่ีผูส้อนและผูเ้รียนเท่านั้น ดงัตารางท่ี 2.6 (อินทิรา 
รอบรู้, 2553, น. 65) 

 
ตารางที ่2.6  ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบสอนครูเป็นศูนยก์ลาง บทบาทผูเ้รียนในกิจกรรม 
การเรียนนาํตนเอง และการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

กจิกรรม 
ลกัษณะการเรียนการสอน 

ครูเป็นศูนย์กลาง 
กจิกรรมของผู้เรียน
แบบนําตนเอง 

การเรียนด้วยส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ 

การวางแผนการ
เรียน 

- ครูควบคุมทิศทางการ
เรียนการสอน 

- เป็นผูต้ดัสินใจในเร่ือง
เน้ือหาท่ีจะสอน 

- เป็นผูต้ดัสินใจเลือก
วิธีการเรียนการสอน 

- ผูเ้รียนวางแผนการ
เรียนดว้ยตนเอง 

- ผูเ้รียนเลือกแหล่ง
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- ผูเ้รียนเลือกวธีิการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- ผูส้อนเป็นผูว้ิเคราะห์
และกาํหนดเน้ือหา       
การเรียนรู้ 

- ผูส้อนกาํหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

กจิกรรม 
ลกัษณะการเรียนการสอน 

ครูเป็นศูนย์กลาง 
กจิกรรมของผู้เรียน
แบบนําตนเอง 

การเรียนด้วยส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ 

เนือ้หาสาระการ
เรียน 

- เนน้การเรียนรู้วิชาการ 
ท่ีเป็นขอ้มูลความรู้
และขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

- แนะนาํแนวทางการ
แสวงหาความรู้/การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- เป็นขอ้มูลความรู้ท่ี
ผูเ้รียนมีความสนใจ
และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการจาํเป็น
ในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

- เนน้การเรียนรู้
วิชาการ ท่ีเป็นขอ้มูล
ความรู้และ
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

แหล่งการเรียนรู้ - จากตวัผูส้อน หนงัสือ
และเอกสารประกอบ 
การสอน 

- ผูเ้รียนกาํหนดแหล่ง 
การเรียนรู้ ทั้งจาก
บุคคลชุมชน และ
หอ้งสมุดเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หนงัสือ
ตาํราต่าง ๆ 

- จากเน้ือหาเชิงทฤษฎี
ในบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีจดั
ไวแ้ละจาก
อินเทอร์เน็ต 

ความสัมพนัธ์ของ
ผู้เรียนและผู้สอน 

- มีความเป็นมิตร และ
เป็นกนัเองตามบทบาท
ของผูส้อนและผูเ้รียน 

- ผูส้อนเป็นผูใ้ห้
คาํแนะนาํและ
ช่วยเหลือ เม่ือผูเ้รียน
ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ 

- ติดต่อส่ือสารกนัผา่น
ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

การประเมินกจิกรรม 
การเรียนรู้ 

- ผูส้อนมีการติดตาม
การปฏิบติังานอยา่ง
ใกลชิ้ด 

- ผูส้อนเป็นผู ้
ประเมินผลการเรียนรู้ 

- ผูส้อนประเมินผล
การเรียนร่วมกบัการ
ประเมินการเรียน
ดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียน 

- ผูเ้รียนทาํการ
ทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการ
เรียนรู้และรับทราบ
ผลการเรียนไดด้ว้ย
ตนเอง 
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จากแนวคิดของการเรียนการสอนดงักล่าว สามารถท่ีจะนาํมาประยกุตเ์ป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยในปัจจุบนัได ้
โดยการผสมผสานกนัระหว่างการเรียนในชั้นเรียนปกติกบัการเรียนดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมี
ศกัยภาพในการส่งมอบเน้ือหาบทเรียน และนาํเทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มาใชร่้วมกนั ซ่ึงการเรียน
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชน้ั้น ไดแ้ก่ ส่ือการเรียนการสอนประเภทมลัติมีเดียท่ีอาศยัการส่งมอบใน
แบบออนไลน์ และ ซีดีรอมรวมถึงการผสมผสานระบบการส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผูเ้รียน
และผูส้อน หรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั สามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้โดยอาศยัการส่ือสารผา่น E-
Mail Chat and Webboard เป็นตน้ ทั้งน้ีในการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานควรคาํนึงถึง 
ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ จาํนวนผูเ้รียน ทกัษะทางเทคโนโลยีของผูเ้รียนความสามารถในการเขา้ถึง
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ความพร้อมในการเรียนของตัวผู ้เ รียนโดยให้ความสําคัญต่อ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ดงัการ
สงัเคราะห์ในตารางท่ี 2.7 
 

ตารางที ่2.7 การสงัเคราะห์ลกัษณะของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 
 

ลกัษณะของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การใชเ้คร่ืองมือในการบริหารจดัการเรียนรู้ ผูส้อน
ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนและอาํนวยความสะดวก 
ใช้การเ รียนรู้แบบร่วมมือสนับสนุนให้ผู ้เ รียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใช้เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสาร 

/  / /  

เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีและส่ือการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั เป็นการรวมหรือผสม
เทคโนโลยีของเวบ็เขา้กบัการเรียนในชั้นเรียนแบบ
ดั้งเดิม 

 /  /  
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ตารางที ่2.7 (ต่อ) 
 
 

ลกัษณะของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เป็นการผสมผสานวิธีการสอนหรือระบบการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน โดยการนํา
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสําคญั ได้แก่ 
แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม 
และแนวคิดกลุ่มคอนสตคัติวิสต ์มาช่วยในการสร้าง
เสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 

  / /  

เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์หรืออีเลิร์นน่ิง กบัการสอนในชั้นเรียนหรือ
การสอนแบบเผชิญหนา้กนั เป็นการนาํเอาขอ้ดีของ
การเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบดั้ งเดิมท่ีส่งเสริมการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนมนุษยแ์ละขอ้ไดเ้ปรียบของการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

 /  / / 

เป็นรูปแบบการเผชิญหน้ากนัในชั้นเรียนหรือการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ ใชอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์
กับผูเ้รียนใน   ชั้นเรียน ทาํให้เกิดการเช่ือมต่อกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ส่วนบุคคลและการพฒันา
ตนเอง 

/    / 

เป็นรูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ แผนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง สนับสนุนบทบาทของครูในการ
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ประสม
ประสานการเรียนรู้ในชั้นเรียนกบัออนไลน์ผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต 

 /   / 
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จากตารางท่ี 2.7 สรุปไดว้่า การใชเ้คร่ืองมือในการบริหารจดัการเรียนรู้ ผูส้อนทาํหนา้ท่ี
เป็นผูส้นับสนุนและอาํนวยความสะดวก ใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ สนับสนุนให้ผูเ้รียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสําคญั ได้แก่ แนวคิดกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม กลุ่มพทุธิปัญญานิยม และแนวคิดกลุ่มคอนสตคัติวิสต ์มาช่วยในการสร้างเสริมและ
สนับสนุนการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษย ์และขอ้ไดเ้ปรียบของการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน                                          

2.2.8  การออกแบบและการพฒันาโปรแกรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปมีมากมายหลายรูปแบบและเป็นท่ียอมรับ 
Singh (2003, pp. 360-362) กล่าวว่า ในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมการจดัการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานมีส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงหลายประการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
1.  ผูเ้รียน (Audience) เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน นักออกแบบ

การเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียนใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลาย โดยใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการ
เรียนรู้และบุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละคน โดยเนน้คุณลกัษณะสาํคญัของผูเ้รียนดงัต่อไปน้ี 

1.1  บทบาทการเลือกและการควบคุมตวัเองของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูเ้ลือก
การเรียนรู้แบบผสมผสานบนพ้ืนฐานความสะดวกและความง่ายต่อการเขา้ถึง ซ่ึงความแตกต่างใน
การผสมผสานอาจจะส่งผลต่อประสบการณ์การเรียนรู้และบทสรุปของการฝึกฝนดว้ยตนเองใน
ส่วนท่ีผา่นมาของผูเ้รียนดว้ย                                 

1.2  บทบาทของการปฏิบติัสมัพนัธ์ในชีวิตจริง ภายใตเ้ง่ือนไขความสาํคญัของการมี
ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยเ์พื่อนําไปสู่กระบวนการเรียนรู้และเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจใน
กระบวนการเรียนรู้ในการผสมผสานประสบการณ์การเผชิญหน้ากันและการใช้ส่ืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

2.  เน้ือหา (Content) เน่ืองจากเน้ือหาท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นนักออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้งกับลกัษณะ
เน้ือหา เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 

3.  ระบบโครงข่ายพื้นฐาน (Infrastructure) เน่ืองจากความสามารถในการเขา้ถึงระบบ
การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ท่ีแตกต่างกนั นกัออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบ
บทเรียนโดยคาํนึงถึงระบบโครงข่ายพื้นฐาน ประกอบดว้ย อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร การเช่ือมต่อระบบเครือข่าย ความเร็วในการส่งผ่าน การรับและการส่งขอ้มูล รวมถึง
รูปแบบของส่ือสาํหรับบทเรียนบนเวบ็ เป็นตน้ 
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4.  รูปแบบสาํหรับการสนบัสนุนและการฝึกหัด ประเด็นหลากหลายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สนบัสนุนและฝึกหดัในส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้แบบผสมผสาน ไดแ้ก่ 

4.1  ความตอ้งการเวลาท่ีเพิ่มข้ึนของครูผูส้อน 
4.2  การเตรียมทกัษะดา้นเทคโนโลยีของผูเ้รียนเพ่ือให้ประสบผลสําเร็จทั้งแบบ

เผชิญหนา้กนัและการใชส่ื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5.  การประยุกตใ์ห้เขา้กบัวฒันธรรม ความเขม้แขง็ของอิเลิร์นน่ิงเป็นความสามารถใน

แพร่กระจายเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบเตรียมกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามยงัมีความจาํเป็น
ท่ีจะต้องปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมกับการสนทนาในท้องถ่ินนั้ น ๆ เพื่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมของผูเ้รียน 

6.  ความสมดุลระหว่างนวตักรรมและผลผลิต ในการออกแบบจาํเป็นท่ีตอ้งมองถึง
ความเป็นไปได้ของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ท่ีจัดเตรียมไว้ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 
ความสามารถในการผลิตและแกปั้ญหาค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในการออกแบบและพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานนอกจากท่ีจะตอ้งพิจารณา
ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ซ่ึงไดมี้ผูเ้สนอแนวทางสาํหรับการออกแบบไวห้ลายท่านดงัน้ี  

Driscoll, M.p. (2002, pp. 67) ไดน้าํเสนอขั้นตอนการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานวา่จะประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1.  การกาํหนดลาํดบัขั้นในการจดัการเรียนรู้ 
2.  ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ 
3.  ส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ก่อนการเรียน (ถา้มี) 
4.  กาํหนดจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ 
5.  เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
6.  การประยกุตใ์ชย้ทุธศาสตร์การเรียนรู้ 
7.  ยทุธศาสตร์การประเมินผลการเรียนรู้  
นอกจากน้ีไดน้าํเสนอรูปแบบ การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานของมหาวิทยาลยัปักก่ิง 

(Beijing Normal University : BNU) ท่ีไดน้าํมาใชใ้นการจดัการศึกษาโดยมีขั้นตอนในการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 3 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1 ขั้นตอนการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ทีม่า: Driscoll, M.P. (2002, pp.  67) 

 
 
 
 
 
 

ขั้นก่อนการวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์คุณสมบติัของผูเ้รียน 

การวเิคราะห์วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการเรียนแบบผสมผสาน 

รายงาน 

การวเิคราะห์ 

ขั้นการออกแบบกจิกรรมและวสัดุการเรียนรู้ 

การออกแบบภาพรวมของ Blended Learning 
 

- กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
- กลยทุธ์การนาํเสนอบทเรียนใน Blended Learning 
- ส่วนสนบัสนุนใน Blended Learning 

การออกแบบกิจกรรมในแต่ละหน่วย 
 

- นิยามผลการปฏิบติัของผูเ้รียน 
- กิจกรรมในแต่ละจุดประสงค ์
- การจดักลุ่มในแต่ละกิจกรรม 
- การประเมินผลในแต่ละหน่วยการ
เรียน 

การออกแบบและพฒันาวสัดุในการเรียนรู้ 
 

- การเลือกเน้ือหาในแต่ละสาระ 
- พฒันากรณีศึกษาต่างๆ 
- การนาํเสนอผลการออกแบบและพฒันา 

การรายงานผลการออกแบบ
ทั้งหมดของ Blended 

Learning 

การตรวจสอบ
ผลการสอน 

ขั้นประเมินผลการเรียนรู้    
 

- การประเมินขั้นตอนการเรียนรู้ 
- การจัดสอนตามหลักสูตร 
- การประเมินผลกิจกรรมท้ังหมด 

รายงานผลการออกแบบ 
Blended Learning  

อย่างละเอียด 
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จากภาพประกอบ 2.1 สามารถอธิบายไดว้่าขั้นตอนการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานมีดงัต่อไปน้ี 

1)  ขั้นก่อนการวิเคราะห์ (Pre-Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบการเรียนรู้
แบบผสมผสานโดยจะพิจารณาขอ้มูลทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 

1.1)  การวิเคราะห์คุณสมบติัของผูเ้รียน 
1.2)  การวิเคราะห์วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 
1.3)  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

2)  ขั้นการออกแบบกิจกรรมและวสัดุการเรียนรู้ (Design of Activity and Resources) 
ซ่ึงสามารถจาํแนกออกเป็น 3 ส่วนยอ่ย ๆ ไดแ้ก่ 

2.1)  การออกแบบภาพรวมของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบดว้ย 
2.1.1)  กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยเรียน 
2.1.2)  กลยทุธ์การนาํเสนอบทเรียนในการจดัการเรียนรู้ 
2.1.3)  ส่วนสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 
2.2)  การออกแบบกิจกรรมแต่ละหน่วยเรียน ประกอบดว้ย 
2.2.1)  นิยามผลการปฏิบติัของผูเ้รียน 
2.2.2)  การออกแบบกิจกรรมในแต่ละวตัถุประสงค ์
2.2.3)  การจดักลุ่มของกิจกรรมทั้งหมด 
2.2.4)  การประเมินผลในแต่ละหน่วยเรียน 

2.3)  การออกแบบและพฒันาวสัดุการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
2.3.1)  การประเมินผลขั้นตอนการเรียนรู้ 
2.3.2)  การพฒันากรณีศึกษาต่าง ๆ  
2.3.3)  การนาํเสนอผลการออกแบบและการพฒันา 

3)  ขั้นการประเมินผลการเรียนการสอน (Instructional Assessment) ซ่ึงเป็นขั้นตอน
สุดทา้ยในการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

3.1)  การประเมินผลขั้นตอนการเรียนรู้ 
3.2)  การจดัการสอบตามหลกัสู 
3.3)  การประเมินผลกิจกรรมทั้งหมด 

ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรกจะนาํไปใชใ้นขั้นตอนท่ี 2 และผลท่ีไดจ้ากการ
ออกแบบในขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็นรายละเอียดของการออกแบบบทเรียนในแต่ละส่วนและจะนาํมาใช้
ในการประเมินผลการเรียนการสอนในขั้นตอนสุดทา้ย และผลจากขั้นตอนสุดทา้ยจะนาํไปพิจารณา
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2.1)  เปิดโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมมากท่ีสุด (Maximize Opportunities for 
Social Interactions) คือการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมผา่นกระบวนการเรียนรู้ โดยการจดัเตรียมเวลา
ออนไลน์หรือออฟไลน์สาํหรับการเร่ิมตน้และรูปแบบของกิจกรรมบางอยา่งท่ีเหมาะสม 

2.2)  จดักิจกรรมใหม้ากท่ีสุด (Maximize Action) โดยการจดักิจกรรมท่ีใชค้าํถาม
อยา่งสมํ่าเสมอและการประชุมเพื่อหาคาํตอบหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  

2.3)  สัญลกัษณ์ (Signpost) หมายถึง ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีใช้ในการจดัการ
เรียนรู้แบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบเผชิญหนา้กนั ไดแ้ก่ โฮมเพจและแผนผงัเวบ็ไซต ์เคร่ืองมือ
สาํหรับการคน้หาการเช่ือมโยง โครงสร้างการเรียนรู้ในแต่ละวนั วิธีการฝึกอบรมและเทคนิค เป็น
ตน้ 

2.4)   อัตราความแปรปรวนและจังหวะ  ( Vary Pace and Rhythm)  อัตรา 
ความแปรปรวนและจงัหวะจะช่วยส่งเสริมการสะทอ้นผลเก่ียวกบัเหตุการณ์ วิธีการคิดผา่นการวาง
แผนการเรียนรู้ ซ่ึงรวมถึงช่วงเวลาของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดใ้นอตัราท่ีชา้หรือเร็ว 

2.5)  การแบ่งเน้ือหา (Chunk Content) เป็นการแบ่งเน้ือหาของโปรแกรมการ
เรียนรู้แบบผสมผสานและการนําเสนอเน้ือหาท่ีได้มีการจดัแบ่งไว  ้รวมถึงการระบุเน้ือหาท่ีจะ
นาํเสนอหรือการทาํงานภายในกรอบระยะเวลาท่ีเฉพาะ 

2.6)  ความเขา้ใจกนัไดก้บัโลกของผูเ้ขา้ร่วม (Map the Participant’s World)  
ความเขา้กนัไดก้บัโลกของผูเ้ขา้ร่วมจะประสบผลสําเร็จไดโ้ดยการใช้รูปแบบภาษาเดียวกนักบั
ผูเ้ขา้ร่วมและการใชต้วัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวกเขา รวมถึงวิธีการรับรู้และการทาํงานของผูเ้รียน 

2.7)  การใหท้างเลือกแก่ผูเ้ขา้ร่วม (Give the Participants Choices) โดยส่วนใหญ่
ผูเ้รียนจะรู้สึกสะดวกสบายในการควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตวัเอง ถา้พวกเขาไดรั้บทางเลือก
ระหว่างโปรแกรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ เป้าหมายของการเรียนรู้ ประเด็นในกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ
ในการทํางาน  สมาชิกในการทํางานกลุ่ม  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ส่ิงพิมพ์หรือวัสดุ
อิเลก็ทรอนิกส์ วิธีการในการติดต่อส่ือสารกบัผูฝึ้กสอน เป็นตน้  

2.8)  การแสดงความไม่เห็นดว้ย (Surface Objections) บางคร้ังผูเ้รียนอาจเร่ิมตน้
กบัโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานดว้ยความรู้สึกในดา้นลบหรือไม่เห็นดว้ย ถา้หากพวกเขาไม่
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การสร้างเวลาเพ่ือแสดงความไม่เห็นดว้ยหรือการวิพากษว์ิจารณ์
ท่ีมีประโยชน์ตามวิธีการท่ีผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ะทาํใหผู้เ้รียนแต่ละคนกลายเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ 
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2.9)  การผสมระหว่างทฤษฏีและการปฏิบติั (Balance Theory and Practice)  
เป็นความตอ้งการท่ีจะนาํไปสู่การจดัสรรท่ีสมดุลระหว่างทฤษฏีและการปฏิบติัภายในโปรแกรม
การเรียนรู้แบบออนไลน์โดยมีหลกัเกณฑค์ร่าว ๆ คือ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัในอตัราส่วน (20 : 
80) สาํหรับการฝึกทกัษะพื้นฐาน 

2.10)  การออกแบบกิจกรรมสะทอ้นผล (Design in Reflective Activities) หมายถึง 
การใหผู้เ้รียนและผูใ้ชส้ะทอ้นผลและการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2.11)  การออกแบบสาํหรับการใชง้าน (Design for Accessibility) การออกแบบ
และพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาจะตอ้งออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและควบคุม
สถานการณ์ได้ รวมถึงแนวคิดในการตอบสนองความต้องการผูเ้ รียนมาเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการในการออกแบบ 

2.12)  การออกแบบการสะทอ้นผล (Design in Feedback) การสะทอ้นผลเป็นส่วน
ท่ีมีความสาํคญัต่อกระบวนการเรียนรู้ การสะทอ้นผลท่ีดีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงจูงใจ 
รวมถึงช่วยเนน้ความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการสร้างเหตุการณ์การเรียนรู้ออนไลน์
ผา่นการทดสอบท่ีเป็นแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) ซ่ึงอาจทาํใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบความ
เข้าใจของตัวเอง นอกจากน้ีการสะท้อนผลอาจจัดเตรียมโดยผูฝึ้กสอนหรือผูเ้ข้าร่วมอ่ืน ๆ  
ในแนวทางท่ีคลา้ยกบัการประชุมในชั้นเรียน 

2.13)  การออกแบบสาํหรับปิดการอภิปราย (Design for Closure) การออกแบบ
โปรแกรมการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ จุดก่ึงกลางและจุดส้ินสุดท่ีชดัเจน ทั้งน้ีจุดเร่ิมตน้และ
จุดส้ินสุดของแต่ละส่วนประกอบของโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานจะตอ้งระบุไวอ้ย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการนําทางท่ีชัดเจนผ่านกระบวนการเรียนรู้ ขณะท่ีผูเ้รียนเขา้ใกล้
จุดส้ินสุดของโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานจะตอ้งสร้างวิธีการท่ีส่งเสริมความรู้สึกของการ
บรรลุผลสาํเร็จ 

2.14)  การออกแบบสาํหรับการสนบัสนุน (Design for Support) โดยตอ้งพิจารณา
ถึงความตอ้งการท่ีจะให้ผูเ้รียนไดรั้บการสนับสนุนผ่านกระบวนการเรียนรู้ เช่น การสนับสนุน
ช่วยเหลือทางเทคนิค การสนับสนุนจากผูฝึ้กสอน การสนับสนุนจากผูเ้รียนด้วยกัน และการ
สนบัสนุนจากผูใ้หค้าํปรึกษา เป็นตน้ 

3)  การพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ (Developing the Program) เป็นการนาํเอาโปรแกรม
และผลผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด ไดแ้ก่ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เอกสารต่าง 
ๆ เก่ียวกบัการเตรียมการรวมถึงการสนบัสนุนการดาํเนินการ เพ่ือนาํมาใชใ้นการพฒันาโปรแกรม
การจดัการเรียนรู้ โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 เร่ืองใหญ่ ๆ คือ 
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3.1)  การพฒันาประสบการณ์การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Developing a Blended 
Learning Experience) ในการออกแบบโปรแกรมการสอน และการฝึกหดัทาํไดโ้ดยการแบ่งเน้ือหา 
เช่น โปรแกรม หลกัสูตรและกิจกรรม ในแต่ละระดับของการจดัระบบอย่างเป็นลาํดบัขั้นตอน  
อาจมีการตั้งเป้าหมายและตวับ่งช้ีผลของการเรียนรู้ การพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ควรเร่ิมตน้และจบลงดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ ขณะท่ีจะเร่งความเร็วช่วงเร่ิมตน้ของ
กระบวนการเรียนรู้และการอาํนวยความสะดวกจะเนน้ส่วนสุดทา้ยของโปรแกรม อยา่งไรกต็ามอาจ
ไม่จําเป็นท่ีต้องเร่ิมต้นด้วยกิจกรรมแบบเผชิญหน้ากันเสมอไป เทคนิคท่ีนิยมใช้เพื่อพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ไดแ้ก่ การใชส้ตอรีบอร์ดและวิธีการจดัการเรียนรู้และการ
ฝึกหดัโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั ดงัท่ี Allan (2007, pp. 120) ไดน้าํเสนอรูปแบบทางเลือกเพ่ือนาํส่ง
โปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานไวด้งัภาพท่ี 2.3 

 

Start  End 

E-Learning F2F E-Learning F2F E-Learning F2F 
 

F2F E-Learning F2F E-Learning E-Learning F2F 
 

 

ภาพที ่2.3 รูปแบบทางเลือกเพ่ือนาํส่งโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ทีม่า: Allan (2007) 

3.2)  เคร่ืองมือการเรียนรู้ (Learning Objects) เคร่ืองมือการเรียนรู้จะระบุหัวขอ้
หรือผลการเรียนรู้ไวอ้ยา่งชดัเจน ผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริบทท่ีแตกต่าง และเคร่ืองมือนาํทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีนําเขา้ไปในระบบฐานขอ้มูล รวมถึงจุดประสงค์ท่ีชัดเจน ผลการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ ตวัอย่างของเคร่ืองมือการเรียนรู้ไดแ้ก่ เคร่ืองนาํทาง โดยอาจรวมเขา้ไปภายใน
การพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตัวอย่างของเคร่ืองมือการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้แก่ 
บทความออนไลน์ สไลด ์PowerPoint รูปภาพดิจิตอล หรือ Podcasts เป็นตน้  

3.3)  เอกสารประกอบ (Documentation) ลกัษณะสําคญัของโปรแกรมการเรียนรู้
แบบผสมผสานเป็นการพฒันาเอกสารประกอบท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นการจดัเตรียมเคา้โครงทั้งหมด
ของโปรแกรมภายในโครงสร้างจะระบุถึงจุดประสงคก์ารเรียนรู้และผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
แต่ละหัวขอ้กิจกรรมของผูฝึ้กหัดและกิจกรรมของผูเ้รียน การประมาณการจาํนวนเวลาท่ีผูเ้รียนจะ
ทาํกิจกรรมแต่ละอยา่ง การประเมินผลกิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
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4)  การนาํไปใช ้(Implementation) ในการนาํโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานไปใช้
ควรคาํนึงถึงประเดน็สาํคญัต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

4.1)  ประเด็นดา้นเทคนิค (Technical Issues) ประเด็นทางดา้นเทคนิคจะตอ้ง
พิจารณาถึงระดบัการออกแบบและพฒันา ผูเ้รียนอาจจะเขา้ถึงระบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
การติดตามเคร่ืองนาํทางสามารถใชเ้พื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้

4.2)  ลิขสิทธ์ิและประเด็นกรรมสิทธ์ิทางปัญญา (Copyright and Other Intellectual 
Property Issues) กฎพื้นฐานบางอย่างในการพฒันาเคร่ืองมือและโปรแกรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน รวมถึงความสาํคญัของเคร่ืองหมายท่ีชดัเจน วนัเดือนปี และการระบุเคร่ืองมือการเรียนรู้
ทั้งหมดถา้ใช้ลิขสิทธ์ิทางปัญญาของบุคคลอ่ืน เช่น ภาพ ขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว รายการของ 
URLs  

4.3)  การนาํส่ง (Delivery) การนาํส่งโปรแกรมการเรียนรู้ใหม่เป็นความทา้ทายและ
เป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน ในการเร่ิมตน้โปรแกรมหน่ึง ๆ ผูน้าํโปรแกรมหรือผูฝึ้กหัดอิเล็กทรอนิกส์
จะตอ้งตรวจสอบความน่าเช่ือถือตลอดจนความเหมาะสมรวมถึงกิจกรรมท่ีแตกต่างอย่างชดัเจน 
เช่น การตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้เสมือนจริง กิจกรรมของผูเ้รียน กิจกรรมของผูฝึ้กสอน 
การตรวจสอบ การใชร้ะบบการสนับสนุน เช่น การสนับสนุนทางเทคนิค การตรวจสอบทีมงาน
พฒันาโปรแกรม เป็นตน้ 

5)  การประเมินผล (Evaluation) การประเมินโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
เพื่อพบกับเป้าหมายและผลการเรียนรู้ รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีควรได้รับจากการให้บริการ
สารสนเทศและส่ิงพิมพ ์การประเมินผลรวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรมการเรียนรู้
และการใชข้อ้มูลเพื่อตดัสินคุณค่าของโปรแกรม การประเมินโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
จะเนน้ประเดน็หลกั 3 ประการ คือ 

5.1)  การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู้และเหตุการณ์ในการเรียนรู้ โดยจะมีระดบั
ของความแตกต่าง 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

5.1.1)  การประเมินการตอบสนอง (Reaction) เป็นการสะทอ้นรายละเอียด
เก่ียวกบัเหตุการณ์หรือประยกุตก์ารเรียนรู้เหล่านั้นในบริบทอ่ืน ๆ 

5.1.2)  การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินเก่ียวกบัความรู้
หรือทกัษะท่ีไดรั้บจากผลลพัธ์ของโปรแกรม 

5.1.3)  การประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Changes in Behavior) เป็น
การประเมินผลกระทบของโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 
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5.1.4)  ผลกระทบของการบริการสารสนเทศและส่ิงพิมพ์ (Impact on 
Information and Library Service) เป็นการประเมินการช่วยเหลือเพื่อให้ประสบผลสาํเร็จใน
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในเร่ืองท่ีกาํหนด 

5.2)  ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้และเคร่ืองมือในการเรียนรู้ (Learning Environment and 
Materials) โดยการประเมินผลส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้และเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

5. 2. 1)  ส่ิ งแวดล้อมการ เ รี ยน รู้ทางด้านกายภาพ  ( Physical Learning 
Environment) เช่น ช่วงเวลาการเรียนรู้ท่ีง่ายในการเขา้ถึงและสามารถใช้ได้ ณ เวลาท่ีตอ้งการ
ช่วงเวลาการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและสะดวกในการใชง้าน ช่วงเวลาการเรียนรู้ท่ีจดัใหเ้ขา้ถึงเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม ความง่ายต่อการเขา้ถึงเพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุน 

5.2.2) ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning Environment) 
เช่น ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีง่ายต่อการเขา้ถึง โครงสร้างและแบบแผนของส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
ระบบความปลอดภยัในการทาํงานท่ีไม่ยุง่ยาก การออกแบบส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสนใจและง่ายต่อการ
มองเห็น รวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกทั้งหมด   

5.3.3) เคร่ืองมือในการเรียนรู้ (Learning Materials) เช่น ง่ายต่อการเขา้ถึงและ
ดาวน์โหลดไดอ้ย่างรวดเร็ว การกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน การกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 
การใชภ้าษาท่ีชดัเจน ความสมัพนัธ์ของเน้ือหา การจดัเตรียมรูปแบบของเส้นทางผา่นเคร่ืองมือ และ
การใชก้ารสนบัสนุนดว้ยรูปภาพหรือแผนภาพ 

5.3)  การประเมินกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะ
การติดต่อส่ือสารเสมือนจริง การพฒันาการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการเรียน การใชเ้คร่ืองมือการ
เรียนรู้ การใชเ้คร่ืองมือการติดต่อส่ือสารเสมือนจริงท่ีทาํข้ึน การผสมผสานการทาํงานรายบุคคล
หรือการทาํงานแบบร่วมมือกนั กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง การสนบัสนุนจาก
ผูเ้รียนร่วมกนัและการสนบัสนุนจากผูฝี้กหัดอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการสนบัสนุนอ่ืน ๆ เช่น                         
การสนบัสนุนของผูท่ี้ใหค้าํปรึกษา 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย                     
การวิเคราะห์ผูเ้รียนในประเดน็คุณสมบติัของผูเ้รียน วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ จากนั้นจึงออกแบบ
กิจกรรมและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ โดยวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมและ                         
การประเมินผลการเรียนการสอน แลว้จึงนาํขอ้มูลทั้งหมดมาพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ เช่น แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ เอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการเตรียมการออกแบบโปรแกรมการสอน แบบฝึกต่าง 
ๆ การกาํหนดเคร่ืองมือการเรียนรู้ เอกสารประกอบและการวางแผนการนาํโปรแกรมการเรียนรู้
แบบผสมผสานไปสู่การปฏิบติัจริง ทั้งน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงลิขสิทธ์ิและประเด็นกรรมสิทธ์ิทางปัญญา
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จากส่ือ ขอ้ความ รูปภาพ วิดิโอ ท่ีนาํมาประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย ในประเด็น
ของการประเมินผล จะต้องมีการประเมินการตอบสนอง การประเมินผลการเรียนรู้ และการ
ประเมินการเปล่ียนแปลงโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ และเคร่ืองมือในการเรียนรู้ดว้ย ซ่ึงใน
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา เช่น การวิเคราะห์ความตอ้งการ การออกแบบการพฒันา การนาํไปใชแ้ละ
การประเมินผล 
2.2.9  ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

สมบูรณ์ กลางมณี (2554, น. 76) ไดอ้ธิบายถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานไวด้งัน้ี 

1.  ช่องทางการรับส่งแบบทางเดียวนั้นมีขอ้จาํกดัท่ีจะทาํให้บรรลุผลการเรียน และการ
ถ่ายโอนความรู้อย่างแน่นอน ดงันั้น การเรียนการสอนแบบผสมผสานจึงทาํให้เกิดช่องทางการ
เรียนรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึนและสามารถกระจายความรู้ไดม้ากข้ึน  

2.  ความแตกต่างในเร่ืองมูลค่าและเวลาทาํใหเ้กิดการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ และทาํให้
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  การผสมผสานระหวา่งการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการเรียนการสอนแบบอีเลิร์
นน่ิง ทาํให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนกว่าการเรียนการสอนเพียง
รูปแบบเดียวเท่านั้น 

สมใจ จนัทร์เต็ม (2553,  น. 86) ไดใ้ชค้าํศพัทว์่า “Hybrid Learning” แทน คาํว่า 
“Blended Learning” โดยไดก้ล่าวถึงขอ้ไดเ้ปรียบของการเรียนรู้แบบผสมผสานเม่ือเปรียบเทียบกบั
การเรียนแบบเผชิญหนา้ท่ีจาํกดัเฉพาะการเรียนในห้องเรียนอยา่งเดียวหรือการเรียนออนไลน์อยา่ง
เดียว สรุปได ้ดงัน้ี 

1.  ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถขยายความรู้ให้กวา้งขวางยิ่งข้ึนเพราะสามารถแลกเปล่ียน
เรียนรู้ไดท้ั้งการเรียนแบบเผชิญหนา้และการเรียนออนไลน์ 

2.  ช่วยพฒันาทกัษะการเขียน และกระบวนการเรียนรู้โดยอาศยัอินเทอร์เน็ต ดว้ยเหตุท่ี
ผูเ้รียนส่วนใหญ่อาจไม่กลา้แสดงความเห็นในห้องเรียน ก็สามารถแสดงความคิดเห็นไดเ้ตม็ท่ีผา่น
ทางระบบออนไลน์ เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะคน้ควา้หาความรู้มากข้ึน 
เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจข้ึนเม่ือตอ้งเขา้กลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3.  สนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (Self-directed learning) เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง (Student Centered) โดยผูเ้รียนสามารถคน้ควา้บทเรียนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี ตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียนในการเรียนออนไลน์ พร้อมไปกบัการเรียนแบบเผชิญหนา้ 
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4.  เพิ่มทกัษะการติดต่อส่ือสารและช่องทางการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Learning)  
ไดห้ลายทางระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และ ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนมากกว่าใชว้ิธีการสอนแบบใดแบบหน่ึง
เพียงวิธีเดียว ตวัอยา่ง เช่น การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นอาจทาํในหอ้งเรียนแลว้ต่อดว้ยทาง
ออนไลน์ หรืออาจเร่ิมจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นโตต้อบทางออนไลน์แลว้นาํกลบัมาอภิปราย
ต่อในหอ้งเรียน 

5.  ช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัการเช่ือมโยงความรู้และทาํใหเ้กิดการพฒันาความคิดวิเคราะห์เชิง
วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรคโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้อา้งอิง
จากแหล่งความรู้นอกห้องเรียนทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในกลุ่มโดยมีผูส้อนให้
คาํแนะนาํ 

6.  ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถทาํแบบฝึกปฏิบติัรายงานหรือโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
รวมถึงทาํแบบทดสอบไดดี้ข้ึน เพราะสามารถเรียนซํ้ าบทเรียนส่วนท่ีไม่เขา้ใจไดห้ลายๆ คร้ัง ใน
การเรียนออนไลน์และเม่ือมีปัญหากส็ามารถเขา้มาหาคาํตอบในหอ้งเรียนไดอี้กคร้ัง 

Graham, Allen and Ure (2003, 2005 อา้งถึงใน Graham, 2006, pp. 46-49) มีความเห็น
วา่การเรียนการสอนแบบผสมผสานใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 

1.  ช่วยปรับปรุงการสอน (Improve Pedagogy) ทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ในการสอน
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงเนน้การสร้างกลยุทธ์ในการเรียน ให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น (Active Learning 
Strategy) กลยทุธ์การเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัมากข้ึน (Peer-to-Peer Learning Strategy) และกล
ยทุธ์การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Learner-Centered Strategy) ใหมี้มากข้ึนในการเรียน
การสอน 

2.  เพิ่มความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน (Increased Access and 
Flexibility) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นและเปิด
โอกาสในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนมากข้ึน โดยการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนมนุษยแ์ละการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เอ้ือประโยชน์แก่ผูเ้รียนในดา้นการ
เขา้ถึงขอ้มูลและการเพ่ิมช่องทางในการส่ือสาร ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนรู้ใหม้ากยิง่ข้ึน 

3.  เพิ่มประสิทธิภาพและผลของการลงทุน (Increased Cost-Effectiveness) การลงทุน
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยเฉพาะทางดา้นโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐาน
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีมหาศาล ดงันั้น แต่ละสถาบนัการศึกษาจาํเป็นตอ้งพิจารณาหาวิธีการใชเ้ทคโนโลยี
ดงักล่าวให้คุม้ค่ากบัการลงทุน และเกิดประสิทธิผลให้ไดม้ากท่ีสุด การเพิ่มปริมาณและวิธีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะช่วยให้เกิดความคุม้ค่าจาก
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การศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานพบว่า การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานทาํใหก้ารเรียนการสอนบนเวบ็มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะเป็นการลดขอ้จาํกดัของการ
เรียนการสอนบนเวบ็ การเรียนการสอนแบบผสมผสานจึงเหมาะสมท่ีจะนาํมาพฒันาการเรียนการ
สอนในสถาบนัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

จากแนวคิดเก่ียวกบัประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานดงักล่าว ผูว้ิจยั เห็น
วา่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ี เน่ืองจากการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน เป็นการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน ทั้งแบบในชั้นเรียนปกติ
ผสมผสานกบัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
เรียนการสอนเพียงรูปแบบเดียว นอกจากน้ียงัช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต พฒันาทักษะการติดต่อส่ือสารและช่องทาง
ปฏิสัมพนัธ์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยเช่ือมโยงความรู้ และทาํให้เกิดการพฒันา
ความคิดวิเคราะห์ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการกระตือรือร้น และยืดหยุ่นเก่ียวกบัเวลาและสถานท่ี 
ตลอดจนแหล่งขอ้มูลต่าง  ๆ ในการเรียนรู้ 

 
2.3  แนวคดิอภิปัญญา 

2.3.1  ความหมายของอภิปัญญา 
อภิปัญญา เมตาคอกนิชนั มาจากคาํว่า (Metacognition) เป็นคาํท่ีนกัจิตวิทยาการศึกษา

กล่าวถึงในช่วงสองทศวรรษ คาํดงักล่าวดูเหมือนว่าเมตาคอกนิชนั จะเป็นนามธรรมและไม่คุน้เคย
แต่ความจริงแลว้อภิปัญญาคือ ความเขา้ใจถึงกระบวนการทางปัญญา (Cognitive process) ต่างจาก
ปัญญาหรือการคิดทั่วไป (Cognition) ตรงท่ีปัญญาเป็นการคิดเชิงสรุป เปรียบเทียบหาเหตุผล 
แกปั้ญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือนาํไปใช้ แต่อภิปัญญาเป็นการคิดท่ีรู้ตวัว่าคิดอะไร มีวิธีคิด
อย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได ้และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนได ้ 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใชค้าํวา่อภิปัญญา มีนกัการศึกษาใหค้วามหมายอภิปัญญาไวด้งัน้ี 

เชิดศกัด์ิ โฆวาสินธ์  (2540, น. 1-2) ใหค้วามหมายของอภิปัญญาหรือเมตาคอกนิชนัว่า 
เป็นความเขา้ใจในกระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่าตนรู้อะไร และยงัไม่รู้อะไร ตลอดจนสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบการรู้คิดของตนเองได ้

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2544, น. 3) ไดใ้หค้วามหมายของอภิปัญญาหรือเมตาคอกนิชนัซ่ึงมี
ความหมายเหมือนกนัไวว้่า การควบคุมและประเมินการคิดของตวัเอง ความสามารถของบุคคลท่ี
ไดรั้บการพฒันา เพื่อควบคุมกาํกบักระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนกัใน
งานและสามารถใชย้ทุธวิธีทาํงานจนสาํเร็จสมบูรณ์ 
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ทิศนา แขมมณี (2547, น. 82) ให้ความหมายของอภิปัญญาหรือเมตาคอกนิชนัว่าเป็น
การรู้คิดของตนเองในการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือประเมินการรู้คิดของตนเอง และใชค้วามรู้
นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทาํของตนเอง ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน การควบคุม กาํกบัการ
กระทาํของตนเอง การตรวจสอบความกา้วหนา้ และการประเมินผล 

สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2550, น. 16) ไดใ้หค้วามหมายของอภิปัญญาไวว้่า อภิปัญญา 
หมายถึง ความเขา้ใจถึงกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) ไดแ้ก่ การรู้ตวัว่าตนคิดอะไร 
คิดอยา่งไร ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได ้และผูเ้รียนสามารถปรับเปล่ียนกลวิธี
การคิดให้เหมาะสมได้ โดยบทบาทของครู คือ การเปิดโอกาสให้เด็กปรับแก้วิธีคิดของตวัเอง 
สะทอ้นความคิด โตต้อบ ตรวจสอบตนเองได ้อาจใหส้ะทอ้นความคิดจากการถามหรือการพดู 

สุดใจ จนัทร์คง (2550, น. 22) ไดส้รุปความหมายของอภิปัญญาไวด้งัน้ีความสามารถ
ของผูอ่้านในการตระหนกัรู้และเขา้ใจดา้นพุทธิพิสัยตรวจสอบและควบคุมกระบวนการคิดของตน
โดยติดตามกระบวนการอ่านและการปรับเปล่ียนกลวิธีท่ีใชใ้นการอ่านเพ่ือให้สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ี
อ่านและปฏิบติัภาระงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ตลอดจนการประเมินตนเองอนัจะนาํไปสู่การบรรลุ
จุดมุ่งหมายในการอ่าน และรู้จกัเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับการอ่านนั้นไปใชไ้ด ้ทาํใหผู้อ่้านมี
ทิศทางในการอ่านท่ีชดัเจน 

กาญจนา สามเต้ีย (2551, น. 23) ไดส้รุปไวว้า่ อภิปัญญา หมายถึง การคิดเก่ียวกบัการคิด
ของตนเองและเป็นการรู้ในกระบวนการคิดของตนเองว่าตนเองคิดอย่างไรโดยมีการวางแผนและ
ทบทวนความคิดของตนเองอยา่งมีขั้นตอน และถ่ายทอดความคิดออกมาผา่นการพดูหรือการกระทาํ 
เพื่อใหต้วัเราสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

ชัชวาลย ์มนัเทศสวรรค์ (2552, น. 13) ไดส้รุปความหมายของอภิปัญญาไวด้งัน้ี  
ความตระหนักรู้ตวัของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ เขา้ใจกระบวนการคิดของตนเอง ตลอดจน
ความสามารถในการตรวจสอบแกไ้ขความเขา้ใจในการเรียนรู้เหล่านั้นดว้ยตนเองและสามารถ
ประเมินความคิดของตนเองได ้ส่วนกลวิธีอภิปัญญา เป็นกลวิธีการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดค้วบคุม
กระบวนการทางความคิด สติปัญญาและพฤติกรรมของตนเอง โดยกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
มีอิสรภาพในการเรียนรู้ สามารถควบคุมและประเมินตนเองได ้

Flavell. (1985, pp. 115) ไดใ้ห้ความหมายของอภิปัญญาไวว้่า หมายถึง ความเขา้ใจใน
เร่ืองการคิดของตนเอง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบความคิด การวางแผนความคิดของตนเอง และ
การถ่ายทอดความคิดออกมาโดยการพดูหรือการกระทาํ 

Brown (1986, pp. 1014) ไดก้ล่าว อภิปัญญาหมายถึงกระบวนการตรวจสอบ
กระบวนการคิดของบุคคลนั้น ๆ เก่ียวกบัความรู้หรือประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มา 
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Ormrod (2000 อา้งถึงใน สุเทียบ ละอองทอง 2545, น. 14) ระบุว่าอภิปัญญาหมายถึง 
ความรู้และความเช่ือของบุคลท่ีเก่ียวกบักระบวนการทางความคิดของตน และผลจากความพยายาม
ของตนในอันท่ีจะจัดระเบียบกระบวนการทางความคิดเหล่านั้ นให้เกิดการเรียนรู้และจดจํา 
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 2.8 
 

ตารางที ่2.8 การสงัเคราะห์ความหมายของอภิปัญญา 
 
ความหมายของอภิปัญญาหรือเมตาคอกนิชนั แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทิศ
นา

 (2
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7) 

สม
ศกั

ดิ์ (
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) 
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1) 
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) 
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) 
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เป็นการรู้คิดของตนเองในการกระทาํอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือประเมินการรู้คิดของตนเอง และ
ใชค้วามรู้นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทาํ
ของตนเอง  ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน  การ
ควบคุม  กํากับการกระทําของตนเอง  การ
ตรวจสอบความกา้วหนา้และการประเมินผล 

/ /    / 

ความเขา้ใจถึงกระบวนการทางปัญญา ไดแ้ก่ การ
รู้ตวัว่าตนคิดอะไร คิดอย่างไร ผูเ้รียนสามารถ
ตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได ้ปรับเปล่ียน
กลวิธีคิดโดยครูมีบทบาทในการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนปรับแกว้ิธีคิดของตนเอง 

/ /   /  

การคิดเก่ียวกบัการคิดของตนเองและเป็นการรู้
ในกระบวนการคิดของตนเองว่าตนเองคิด
อย่างไรโดยมีการวางแผนและทบทวนการคิด
ของตนเองอยา่งมีขั้นตอน 

/ / /  /  

ความตระหนักรู้ตัวของผูเ้ รียนท่ีเก่ียวกับการ
เรียนรู้ เขา้ใจกระบวนการคิด ความสามารถของ
ตนเอง 

 /  /   
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ตารางที ่2.8 (ต่อ) 
 
ความหมายของอภิปัญญาหรือเมตาคอกนิชนั แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทิศ
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ความเข้าใจในเ ร่ืองการคิดของตนเอง  การ
ตรวจสอบ ความคิด วางแผนความคิดของตนเอง
และการถ่ายทอดความคิดออกมาโดยการพดูหรือ
การกระทาํ 

/ /   /  

ความ รู้และความ เ ช่ื อของ บุคคล เ ก่ี ย วกับ
กระบวนการทางความคิดของตน และผลจาก
ความพยายามของตนในอันท่ีจะจัดระเบียบ
กระบวนการทางความคิดเหล่านั้ นให้เกิดการ
เรียนรู้และจดจาํใหม้ากท่ีสุด 

  /   / 

 
จากตารางท่ี 2.8 สรุปไดว้่าอภิปัญญาหรือเมตาคอกนิชนัเป็นการรู้คิดของตนเองในการ

กระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง หรือประเมินการรู้คิดของตนเอง ครอบคลุมการวางแผน การควบคุม 
กาํกบัการกระทาํของตนเอง การตรวจสอบความกา้วหนา้และการประเมินผลตรวจสอบความเขา้ใจ
ของตนเองได ้ระเบียนมนวิธีคิดโดยครูมีบทบาทในการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนปรับแกว้ิธีคิดของ
ตนเอง สะทอ้นความคิด โตต้อบ ตรวจสอบตนเองอยา่งมีขั้นตอนรวมถึงการวางแผนความคิดของ
ตนเองและการถ่ายทอดความคิดออกมาโดยการพดูหรือการกระทาํ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่าอภิปัญญา เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีเขา้ใจในกระบวนการคิด
ของตนเองในการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง รู้วา่ตนรู้อะไร และยงัไม่รู้อะไร มีการวางแผนตรวจสอบ
ความเขา้ใจของตนเองอยา่งเป็นระบบ เพื่อควบคุมกาํกบัการคิดปรับการกระทาํของตนเอง ประเมิน
การคิดของตนเองอนัจะนาํไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายได ้
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2.3.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอภิปัญญา 
ทฤษฎีประมวลผลขอ้มูล (Information processing theory) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายการเกิด

อภิปัญญา ซ่ึงเป็นแนวคิดทางการเรียนรู้ของจิตวิทยาพุทธิปัญญาท่ีเปรียบเทียบความคิดของมนุษย์
กบักระบวนการประมวลขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ (Eggen & Kauchak, 1999) ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 
ภาพที ่2.4 รูปแบบของทฤษฎีประมวลผลขอ้มูล 
ทีม่า: Eggen & Kauchak (1999, pp. 244) 

 
จากภาพท่ี 2.4 แผนผงัแสดงการประมวลผลขอ้มูลตามทฤษฎีประมวลผลขอ้มูล รูปแบบ

ของทฤษฎีประมวลผลขอ้มูล ประกอบดว้ยส่วนประกอบสําคญั 3 ประการ คือ การจดัเก็บขอ้มูล 
(Information stores) กระบวนทางสติปัญญา (Cognitive processes) และ อภิปัญญา (Metacognition) 

1. การจดัเก็บขอ้มูล เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล เปรียบไดเ้สมือนกบัแฟ้ม
เก็บขอ้มูลตูเ้ก็บแฟ้มขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ หรือสมุดบนัทึกท่ีอยู่ซ่ึงคนเราใช้ในการเก็บขอ้มูล 
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บในรูปแบบการจดักระทาํขอ้มูล ไดแ้ก่ ความจาํท่ีเกิดจากประสาทสัมผสั ความจาํท่ี
เกิดจากการปฏิบติั และความจาํระยะยาว 

2.  กระบวนการทางสติปัญญา เป็นการกระทาํทางสติปัญญาในการแปลงขอ้มูลและการ
เคล่ือนยา้ยขอ้มูลจากท่ีจดัเกบ็หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง กระบวนการน้ีประกอบดว้ยการเอาใจใส่ การรับรู้
การฝึกฝน การแปลงขอ้มูล และการเรียกใชข้อ้มูล กระบวนการทางสติปัญญาเปรียบไดเ้สมือนกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงทาํหนา้ท่ีกาํกบัและแปลงขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 
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3.  อภิปัญญา หมายถึง กระบวนการบริหารและควบคุมกระบวนการทางสมองเก่ียวกบั
การใส่ใจ การรับรู้ การฝึกฝน การแปลงขอ้มูล การเรียกใชข้อ้มูล ซ่ึงขั้นตอนการเกิดอภิปัญญามีดงัน้ี 

 
 
ภาพที ่2.5 ขั้นตอนการเกิดอภิปัญญา 
ทีม่า: กาญจนา สามเต้ีย (2551, น. 26) 

 
สรุปไดว้า่ ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูลเช่ือวา่ ผูเ้รียนจะจดัเกบ็ขอ้มูลในหน่วยความจาํท่ี

เกิดจากการไดรั้บการกระตุน้จากประสาทสมัผสั ความจาํท่ีเกิดจากการปฏิบติั และความจาํระยะยาว 
โดยจะมีการเปล่ียนความจาํจากระดับหน่ึงไปสู่อีกระดับหน่ึงโดยใช้อภิปัญญาในการควบคุม
กระบวนการทางสติปัญญา 
2.3.3  องคป์ระกอบของอภิปัญญา 

องคป์ระกอบของอภิปัญญานั้น ไดมี้นกัการศึกษากล่าวไว ้ดงัน้ี 
Flavell (1979, pp. 906) กล่าวเก่ียวกบัองคป์ระกอบของอภิปัญญาไวด้งัน้ี 
1.  ความรู้ในอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge) หมายถึง ส่วนของความรู้ ทั้งหมด 

ท่ีบุคคลสะสมไวใ้นระบบความจาํระยะยาว เป็นการท่ีบุคคลรู้วา่ตนเองรู้อะไร และจะบรรลุ
เป้าหมายไดอ้ยา่งไร ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ในอภิปัญญาของบุคคลนั้น ไดแ้ก่  

1.1  ตวัแปรดา้นบุคคล คือ การรู้ถึงความสามารถทางปัญญาของบุคคล  
1.2  ตวัแปรดา้นงาน คือ การรู้ถึงลกัษณะงานท่ีทาํ 
1.3  ตวัแปรดา้นยทุธวิธี คือ การรู้ถึงยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการทาํงานนั้นให้

บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  ประสบการณ์ในอภิปัญญา (Metacognitive Experience) หมายถึง ประสบการณ์

ทางการคิดท่ีบุคคลสามารถควบคุมได้ และประสบการณ์น้ีมีความสําคญัในการกํากับตนเอง  
ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

การกระตุน้
ความจาํท่ีเกิด
จากประสาท

สัมผสั 

การใส่ การรับรู ้ การฝึกฝน 
การแปลง
ขอ้มูล 

การเรียกใช้
ขอ้มูล 
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2.1 การวางแผน  (Planning)  เ ป็นการ รู้ว่ าตนเอง คิดจะทํางานนั้ นอย่างไร  
ตั้งแต่กาํหนดเป้าหมายจนการปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย  

2.2 การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเก่ียวกบัแผนท่ีวางไวว้่า
เป็นไปไดเ้พียงใด ความเหมาะสมของลาํดบัขั้นตอนและวิธีการท่ีเลือกใชเ้ป็นอยา่งไร  

2.3 การประเมิน (Evaluating) เป็นการคิดเก่ียวกบัการประเมินการวางแผน วิธีการ
ตรวจสอบ และการประเมินผลสมัฤทธ์ิ โดยประสบการณ์ในอภิปัญญาน้ีมี 2 องคป์ระกอบ ดงัภาพท่ี 
2.6 

 
ยทุธวิธีทางการคิด 

(Cognitive Strategies) 
 ประสบการณ์เก่ียวกบัอภิปัญญา 

(Metacognitive Experiences) 

   
ความรู้เก่ียวกบัอภิปัญญา 

(Metacognitive Knowledge) 
 เป้าหมายของการคิด 

(Cognitive Goals) 

   
งาน 

(Tasks) 
 บุคคล 

(Person) 
 ยทุธวิธี 

(Strategy) 
  

 
ภาพที ่2.6 องคป์ระกอบอภิปัญญาของฟลาเวล 
ทีม่า: Flavell (1979, 906) 

 
Baker and Brown (1984, อา้งถึงใน ทิศนา แขมณี และคณะ, 2540) ไดส้รุปไวว้่า  

อภิปัญญา แยกไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบ คือ 
1.  การตระหนกัรู้ (Awareness) เป็นการตระหนกัรู้ถึง ทกัษะ กลวิธี และแหล่งขอ้มูลท่ี

จาํเป็นต่อการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะตอ้งทาํอย่างไร กล่าวคือ เป็นเร่ืองของการท่ี
บุคคลรู้ถึงส่ิงท่ีตนเองคิด และความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการแสดงออกใน
ส่ิงท่ีรู้ออกมาโดยการอธิบายให้ผูอ่ื้นฟังได ้สามารถสรุปใจความสําคญัของส่ิงท่ีเรียนรู้นั้น หรือมี
วิธีการจาํ การวางขอบข่าย การจดบนัทึก และความสามารถในการสะทอ้นการคิดของตนออกมาใน
ขณะท่ีอ่านเร่ืองราว หรือในการคิดแกปั้ญหาซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจะทาํใหบุ้คคลทาํงานอยา่งมีแผน เพราะ
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จะทาํให้รู้ว่างานนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง ท่ีจะทาํให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และทาํให้
สถานการณ์นั้นมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.  ความสามารถในการกํากับตนเอง (Self-Regulation) เป็นการรู้ว่าจะทาํงานนั้ น
อย่างไร และเม่ือไหร่ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จ เป็นกลเป็นกลวิธีในการกาํกบัตนเองใน
ขณะท่ีกาํลงัคิดแกปั้ญหาซ่ึงรวมไปถึงการพิจารณาวา่มีความเขา้ใจในส่ิงนั้นหรือไม่ 

Flavell (1985, pp. 231-236) ไดแ้บ่งอภิปัญญาออกเป็น 2 องคป์ระกอบดงัน้ี 
1.  ความรู้ในอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge) เป็นส่วนหน่ึงของความรู้ทั้งหมดท่ี

บุคคลสะสมไวใ้นความจาํระยะยาว เป็นการท่ีบุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไร คิดอยา่งไร คิดถึงเป้าหมาย
และการบรรลุเป้าหมายอยา่งไร องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อกิจกรรมการคิด ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร 

1.1 ตวัแปรดา้นบุคคล (Person Variables) หมายถึง ความรู้ท่ีบุคคลมีเก่ียวกบั
ลกัษณะของบุคคลในดา้นความสามารถทางปัญญา การเรียนรู้หรือการทาํงาน  

1.2 ตวัแปรดา้นงาน (Task Variables) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของงานท่ี
เคยทาํว่ามีความยากง่ายอย่างไร หรือท่ีทาํอยู ่ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจและการทาํงานนั้น ๆ รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคของงานท่ีอาจเกิดข้ึน  

1.3 ตวัแปรดา้นกลวิธี (Strategy Variables) หมายถึง ความรู้ท่ีบุคคลมีเก่ียวกบัวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการทาํงานนั้น เป็นการรู้ว่ากลวิธีใดจะช่วยทาํให้การทาํงานนั้นบรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ 

2. ประสบการณ์ในอภิปัญญา (Metacognitive Experience) คือ เป็นประสบการณ์
ทางการคิดท่ีบุคคลสามารถควบคุม และประสบการณ์นั้นมีความสาํคญัต่อการกาํกบัตนเอง (Self-
Regulation) ในกิจกรรมทางการคิด เร่ิมตั้งแต่การเขา้สู่สถานการณ์ในการคิดจนกระทัง่สามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ีคือ การวางแผน (Planing) เป็นการรู้ว่าตนเองจะทาํงาน
นั้นอย่างไรจนถึงขั้นการปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย การกาํกบัและควบคุมตนเอง (Monitoring) 
เป็นการคิดพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอ้งของวิธี หรือขั้นตอนท่ีเลือกใชแ้ละการประเมิน 
(Evaluation)เป็นการประเมินวิธีการหรือขั้นตอนท่ีใชต้รวจสอบและประเมินผลลพัธ์มีความถูกตอ้ง
เหมาะสมเพียงใด และยงัมีวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างอีกหรือไม่ 

Daimler Chrysler Nation Training Center (2002) ไดแ้บ่งอภิปัญญาออกเป็น 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความตระหนัก (Awareness) ความรู้ (Knowledge) เเละการควบคุม (Control) 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.  ความตระหนัก (Awareness) หมายถึง ความเอาใจใส่ต่อการเลือกใชว้ิธีการหรือวิธี
ทาํงานท่ีเหมาะสม รวมทั้งการตั้งเป้าหมายในการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง 

DPU



80 

2.  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การท่ีคนสามารถรู้ได้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไรใน
สภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั หรือเป็นความสามารถในการเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนมากท่ีสุด
ในการทาํงานใหส้าํเร็จ 

3.  การควบคุม (Control) หมายถึง ความสามารถในการวางแผนจดัการการเรียนรู้ของ
ตนเอง ยกตวัอย่างเช่น ก่อนท่ีจะมีการสอนนักเรียนจะตอ้งสามารถวางแผน กาํหนด ตารางท่ีการ
อ่าน หนงัสือของตน เม่ือเร่ิมอ่านแลว้ยงัตอ้งสามารถตรวจสอบไดว้่าตนปฏิบติัตามท่ีวางแผนไวไ้ด้
เพียงใด หรือตอนเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ไดดี้เพียงใด ซ่ึงก่อนท่ีจะถึงขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ
เรียนรู้ของตนน้ี จะตอ้งเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมใหไ้ดเ้สียก่อน 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550, น. 214-216) ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของอภิปัญญาอยา่งเป็นรูปธรรมสามารถนาํไปใชก้บัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้
เป็นอยา่งดี ซ่ึงคลา้ยกบั Daimler Chrysler Nation Training Center ว่าองคป์ระกอบของอภิปัญญามี 
3 องคป์ระกอบ คือ (1) ความรู้ (2) การควบคุมตนเอง (3) ความตระหนกัต่อกระบวนการคิด ดงัน้ี 

1.  ความรู้ เป็นความสามารถของผูเ้รียนเก่ียวกบัการรู้กระบวนการคิดของตนเองในการ
เรียนรู้หรือปฏิบติังานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความรู้ 3 ดา้น 

1.1  ความรู้ด้านเน้ือหาสาระ เป็นความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบพื้นฐาน ท่ีผูเ้รียน
จาํเป็นตอ้งรู้ในการเรียนการปฏิบติังาน ทั้งความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของงานท่ีทาํ และความรู้เก่ียวกบั
ความสามารถของตน 

1.1.1 ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของงานท่ีทาํ เป็นการรู้ว่างานน้ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ใดในดา้นขอ้เทจ็จริง คาํศพัทแ์ละคาํนิยาม เช่น ถา้ผูเ้รียนตอ้งการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตอ้งรู้
วา่โจทยปั์ญหาน้ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาคณิตศาสตร์เร่ืองใด  

1.1.2 ความรู้เก่ียวกับความสามารถของตนเอง เป็นความสามารถในการ
วิเคราะห์ตนเองวา่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้หรือปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด 

1.2  ความรู้ในวิธีการ เป็นความรู้เก่ียวกบัวิธีการหรือกระบวนการต่าง ๆ ท่ีสามารถ
นาํมาใชใ้นการเรียนรู้หรือการปฏิบติังาน  

1.3  ความรู้ท่ีใชเ้พื่อการตดัสินใจ เป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ลกัษณะของ
วิธีการท่ีใชใ้นการเรียนรู้การปฏิบติังาน เพื่อตดัสินใจเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด              

2.  การควบคุมตนเอง เป็นความสามารถของผูเ้รียนในการควบคุมตนเองใหเ้รียนรู้หรือ
ปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยการควบคุมตนเองใน 3 ดา้นดงัน้ี 
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2.1  การวางแผน เป็นการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนของการเรียนรู้หรือการ
ปฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้หรือการปฏิบติังานใหส้าํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2  การกาํกบัควบคุม เป็นการตรวจสอบและคิดทบทวนเก่ียวกบัความเหมาะสม
และความถูกตอ้งของวิธีการและขั้นตอนท่ีเลือกใชใ้นการเรียนรู้หรือการปฏิบติังาน 

2.3  การประเมิน เป็นการตรวจสอบผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้โดยการปฏิบติังาน ซ่ึงจะ
ทาํใหผ้ลท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

3.  ความตระหนกัต่อกระบวนการคิด เป็นความสามารถของผูเ้รียนเก่ียวกบัการรู้ปัจจยั
ท่ีจาํเป็นท่ีทาํให้การเรียนรู้หรือการปฏิบติังานสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถอธิบายส่ิงท่ี
ตนเองรู้ใหผู้อ่ื้นฟัง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการอธิบายเหตุผลใน 3 ดา้นดงัน้ี 

3.1  การสนบัสนุนความคิดหรือวิธีการท่ีถูกตอ้งของตนเอง ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เหตุผลเพ่ือสนับสนุนความคิดหรือวิธีการท่ีถูกตอ้งของตนเองไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความมัน่ใจว่าส่ิงท่ีตนคิดนั้นถูกตอ้ง หลงัจากมีการประเมินแลว้ว่า กระบวนการคิดท่ีใช้ในการ
เรียนรู้หรือการปฏิบติังานทาํใหง้านสาํเร็จ  

3.2  การยอมรับความคิดเห็นหรือวิธีการอ่ืนท่ีถูกตอ้ง ผูเ้รียนสามารถอธิบายเหตุผล
ในการยอมรับความคิดเห็นหรือวิธีการอ่ืนท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดของตนเอง  

3.3  การยอมรับความคิดเห็นหรือวิธีการของตนเองท่ีผดิพลาด ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เหตุผลในการยอมรับความคิดหรือวิธีการของตนเองท่ีผดิพลาดและพร้อมท่ีจะแกไ้ขความผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากมีการประเมินแลว้ว่ากระบวนการคิดท่ีใชก้ารเรียนรู้หรือการปฏิบติังานท่ีผดิพลาด 
ดงัภาพท่ี 2.7 

 
 
ภาพที ่2.7 องคป์ระกอบอภิปัญญาของบราวน์ (Brown, pp. 1987) 
ทีม่า: กาญจนา สามเต้ีย (2551, น.26) 

 

อภิปัญญา 

(Metacognition) 

ความรู้ทางการคิด 

(Knowledge of Cognition) 
ความสามารถในการควบคุมการคิด 

(Regulation of Cognition) 
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จากแนวคิดเ ก่ียวกับองค์ประกอบของอภิปัญญาดังกล่าว  ผู ้วิจัยได้สังเคราะห์
องคป์ระกอบของอภิปัญญาจากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัตารางท่ี 2.9 

 
ตารางที ่2.9 การสงัเคราะห์องคป์ระกอบของอภิปัญญา 
 

 
 

องคป์ระกอบของอภิปัญญา แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ความรู้เป็นความสามารถของผูเ้รียนเก่ียวกับการรู้
กระบวนการคิดของตนเอง ความรู้ในดา้นเน้ือหาสาระ
และลกัษณะงานท่ีทาํ รู้ความสามารถของตนเองใน
การเรียนรู้หรือปฏิบัติงาน การควบคุมตนเอง การ
วางแผน  การกํากับควบคุม  การประเมิน  ความ
ตระหนักต่อกระบวนการคิดการสนับสนุนความคิด 
การยอมรับความคิดเห็นและความสามารถในการ
ควบคุมการคิดของตนเอง 

 / /  

การรู้ตวั การสร้างความรู้เก่ียวกบังานท่ีทาํ การระดม
สมอง การจดัหมวดหมู่ การสร้างเกณฑ์ความสําคญั 
การเลือกขอ้ความท่ีสําคญัและการสร้างความรู้ในผล
การคิดของตนเอง รวมเพลงการติดตามดูแลควบคุม
การคิดของตนเอง 

/ /  / 

อภิ ปัญญา  ประกอบด้วย  ความ รู้ ในอ ภิ ปัญญา 
ประสบการณ์ในอธิปัญญา ประกอบดว้ยการวางแผน 
การตรวจสอบและการประเมิน 

  /  

ความตระหนกัรู้ถึงทกัษะ กลวิธีและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
รวมถึงการกํากับตนเอง เป็นการรู้ว่าจะทาํงานนั้ น
อยา่งไร เม่ือไร เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานนั้นไดส้าํเร็จ 

   / 
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จากตารางท่ี 2.9 สรุปไดว้่า อภิปัญญาประกอบดว้ย ความรู้ในอภิปัญญา ประสบการณ์
ในอภิปัญญา ซ่ึงหมายถึง การวางแผน การตรวจสอบและการต่อ และความตระหนกัซ่ึงเป็นความ
เอาใจใส่ต่อการเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเองให้มากท่ีสุด รวมทั้งการตั้งเป้าหมายในการ
ทาํงานให้สําเร็จลุล่วง การจดัการเรียนรู้ของตนเองได ้ตระหนักรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนรู้การปฏิบัติงาน ความตระหนักต่อกระบวนการคิด การสนับสนุนความคิด การยอมรับ
ความคิดและความสามารถในการควบคุมการคิดของตนเอง 

กล่าวโดยสรุปองคป์ระกอบของอภิปัญญา มี 2 องคป์ระกอบ คือ ความรู้ในอภิปัญญา 
คือ การตระหนกัรู้ การท่ีบุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไร และจะบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างไร อาจเป็นทกัษะ 
วิธีการ แหล่งขอ้มูล และส่วนท่ีสองประสบการณ์ในอภิปัญญา คือ ความรู้เก่ียวกับการควบคุม
ความรู้ความเขา้ใจ ประกอบดว้ยการวางแผน การตรวจสอบและการประเมินการคิด ในการวิจยัคร้ัง
น้ีผูว้ิจยันาํไปใชใ้นการกาํหนดกรอบทฤษฎี ความสารมารถในทางอภิปัญญาและเป็นแนวทางใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
2.3.4  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดอภิปัญญา 

อุทยั ภิรมยร่ื์น (2536, น. 11-14) ไดน้าํเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
อ่านตามแนวคิดอภิปัญญา โดยมีขั้นตอนการสอน แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ดา้นการรู้ตวั (Self Awareness) 
1.1  การสร้างความรู้เก่ียวกบังานท่ีจะทาํในขอ้น้ีจะจดัให้นักเรียนอ่านขอ้ความท่ีมี

ขอ้สนเทศเด่นชดั ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขารู้ตวัวา่ช้ีแนะอะไรไดบ้า้งในบทอ่าน และการวิเคราะห์คาํถามเพ่ือ
พิจารณาความสาํคญัของเน้ือหาถา้นกัเรียนจบัใจความสาํคญัไม่ได ้ครูควรจะเร่ิมจากบทอ่านท่ีแสดง
สาระสาํคญัเด่นชดั แลว้จึงใหอ่้านขอ้ความท่ีอา้งถึงได ้ขั้นตอนต่อไปอาจจะกระทาํ ดงัน้ี 

1.1.1 การระดมสมอง เม่ือเด็กอ่านขอ้ความตอนสั้น ๆ แลว้ ใหเ้ขาช่วยกนัระดม
สมองเพ่ือคน้หาแนวคิดหรือขอ้สนเทศท่ีเขาคิดว่าสําคญั จดบนัทึกผลการระดมสมองลงบนแผ่น
ป้ายหรือกระดานดาํ แลว้ใหเ้ดก็อธิบายเหตุผลในการเลือกส่วนนั้น 

1.1.2 จัดหมวดหมู่ เม่ืออภิปรายความสําคญัของเน้ือหาท่ีอ่านแลว้ ครูเขียน
ใจความสําคัญต่าง ๆ ไวภ้ายใต้หัวข้อ “ใจความหลัก” “รายละเอียดสําคญั” และ “ข้อความท่ี
น่าสนใจ” เรียงกนัไว ้จากนั้นให้นกัเรียนเลือกรายการท่ีบนัทึกไวแ้ลว้นาํมาจดัหมวดหมู่ให้ตรงกบั
หวัขอ้ 

1.1.3 สร้างเกณฑ์วดัความสําคัญ เม่ือเอาหัวข้อมาจัดหมวดหมู่แล้ว ครูให้
นักเรียนพิจารณาว่าขอ้สนเทศกลุ่มใดท่ีเขาจะสนใจและเพราะเหตุใด จดบนัทึกคาํตอบลงบน   
กระดานดาํ จากนั้นทาํแผนภูมิมี 2 หวัขอ้ คือรูปแบบขอ้มูล และขอ้สงัเกต 
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1.1.4 เลือกขอ้ความท่ีสาํคญั จากนั้นครูตั้งคาํถามเก่ียวกบัสาระสาํคญัของเร่ืองท่ี
อ่านต่อไป ให้นักเรียนอ่านขอ้ความเพื่อคน้หาคาํตอบ แนะให้ใช้แผนภูมิ หัวเร่ือง “อะไรท่ีควร
สนใจ” แนวทางในการตดัสินใจเลือกเน้ือหาท่ีเขาควรจะอ่าน 

1.1.5  ฝึกอ่านต่อไป นกัเรียนฝึกอ่านต่อไปโดยใชว้ิธีการต่าง ๆ ควบคู่ไปกบับท
อ่านท่ีตอ้งการ จนกวา่จะสามารถคน้หาขอ้สนเทศท่ีมีความสาํคญัและนาํมาฝึกอ่านได ้ใหเ้ด็กทาํงาน
เป็นกลุ่มเลก็ ๆ  

1.2  การสร้างความรู้ตวัในกลวิธีการเรียน มีขั้นตอน ดงัน้ี คือ 
1.2.1  การระดมสมอง (Brainstorming) ให้นักเรียนอ่านเน้ือหาเป็นตอนสั้น ๆ 

แลว้ให้เด็กอธิบายวิธีท่ีตนเองใชใ้นการอ่าน ครูเขียนวิธีการลงภายใตห้ัวขอ้ “กลวิธีท่ีลงมือปฏิบติั
จริง” และ “กลวิธีท่ีคิดทาํอยูใ่นใจ” กลวิธีท่ีทาํจริงไดแ้ก่ การขีดเส้นใตค้าํหรือขอ้ความท่ีสาํคญั การ
จดบนัทึก การทาํเคา้โครงเร่ือง และการทาํไดอะแกรมสาระสาํคญั ส่วนกลวิธีท่ีใชค้วามคิดและทาํ
อยูใ่นใจเป็นการใชส้มอง เช่น การทบทวน การเช่ือมโยงขอ้สนเทศใหม่ ๆ เขา้กบัแนวคิดของเร่ืองท่ี
อ่าน และความรู้เดิมของผูอ่้าน การทบทวน การจดบนัทึก เป็นตน้ หลงัจากระดมสมองแลว้ ให้
นกัเรียนอภิปรายวา่เขาใชก้ลวิธีเหล่าน้ีอยา่งไร และมีประโยชน์อยา่งไร 

1.2.2 การประเมินตนอง (Self-assessment) ครูจดัทาํแผน่ปลิว อธิบายกลวิธีการ
เรียนทั้งหมดท่ีนกัเรียนใชใ้นเวลาอ่านขอ้ความยาว ๆ แลว้ถามเด็กใหคิ้ดว่าเขาใชก้ลวิธีน้ีอยา่งไร ใช้
เม่ือไร และใชอ้ยา่งไร 

1.2.3 เปรียบเทียบกลวิธีท่ีใชใ้นการเรียน (Comparing strategy use) ใหน้กัเรียน
ทาํงานเป็นกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเอง และอธิบายวา่ทาํไมถึงใชก้ลวิธีนั้น 

1.2.4 เอากลวิธีท่ีใชไ้ดผ้ลมาสอนต่อ (Teaching effective strategy use) ครูนาํ
นกัเรียนสนทนาเร่ืองกลวิธีท่ีใชไ้ดผ้ล เร่ิมจากการรู้ตวัในงานท่ีทาํ เร่ิมจากการรู้ตวัในงานท่ีทาํปัญหา
เร่ืองวิธีการ เวลา และเหตุผลท่ีใชว้ิธีแตกต่างกนั 

1.3  การสร้างความรู้ตวัในผลการปฏิบติั 
1.3.1  วิเคราะห์ผลการเรียน (Analyzing performance) นกัเรียนอภิปรายผลการ

เรียนหลงัจากการใชก้ลวิธีต่าง ๆ แลว้ ช่วยใหอ่้านไดม้ากนอ้ยเพียงใด และตนเองรู้ไดอ้ยา่งไรว่าอ่าน
ได้ เรียนได้ เม่ืออ่านข้อความจบแล้วให้ตอบคาํถามสั้ น ๆ ประมาณ 5-10 คาํถาม โดยไม่ต้อง
ยอ้นกลบัไปอ่านขอ้ความเดิมอีก แลว้ดาํเนินการขั้นต่อไป 

ก. วดัความเช่ือมัน่ในคาํตอบของตนเอง มีหัวขอ้ท่ีเขียนไวว้่า  ผลท่ีคาดว่าจะ
ตอบได”้ โดยใหก้า (+) หนา้ขอ้ท่ีคิดวา่ตอบถูก และกา (-) หนา้ขอ้ท่ีคาดวา่น่าจะตอบผดิ 
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ข. เฉลยคาํตอบ และให้นกัเรียนเขียนหวัขอ้ 2 “ผลการตอบคาํถาม”ถา้ตอบถูก
ใหก้า (+) และถา้ตอบผดิใหก้า (-) 

ค. รวมผลขอ้ท่ีคาดการณ์ถูก ได้แก่ ขอ้ท่ีคาดว่าถูก หรือผิด และผลออกมา
ตรงกนั เป็นการยืนยนัว่าตนเองคาดการณ์แม่นยาํเพียงใด แลว้นบัจาํนวนขอ้ท่ีตอบถูกจริง ๆ เป็น
คะแนนรู้ตวัในการเรียน (PAS-Performance Awareness Score) ซ่ึงแสดงผลรวมของการคาดการณ์
ผลการเรียน และผลการเรียนจริงซ่ึงเป็นตวักระตุน้ใหเ้ดก็อยากอ่านมากข้ึน 

1.3.2  การเพิ่มพนูความสามารถในการตอบคาํถาม (Increasing test-success) 
ใหน้กัเรียนเล่าวา่เขาจะเพิ่มคะแนน (PAS) ไดอ้ยา่งไร การคาดการณ์คาํตอบของตวัเองว่าถูกหรือผดิ
ในการทดสอบ จะช่วยให้นักเรียนสํารวจตนเองว่ารู้หรือไม่ รู้เร่ืองท่ีอ่านมากน้อยเพียงใดจากนั้น
ตรวจสอบดูว่าตอบผดิขอ้ไหนบา้ง ลองคน้หาคาํตอบท่ีถูกจากเร่ืองท่ีอ่าน ครูถามต่อไปว่า “เธอมีวิธี
ตรวจสอบไดอ้ย่างไรว่าเธอเขา้ใจ และจาํเร่ืองท่ีอ่านก่อนตอบคาํถาม” คาํถามเช่นน้ีจะกระตุน้ให้
นกัเรียนรู้จกัถามตนเองในระหว่างอ่านและอ่านทบทวน จากนั้นใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคาํตอบกบั
เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 

2.  ดา้นการติดตามดูแล (Monitoring) 
กิจกรรมดา้นน้ีอาจทาํได ้2 ลกัษณะ คือ ครูเป็นผูน้าํทางและนักเรียนติดตามดูแล

ตวัเอง กิจกรรมท่ีใชใ้นการตรวจสอบตวัเอง อาจใชไ้ดท้ั้งครูและนกัเรียน มีขั้นตอน ดงัน้ี 
2.1  ครูเป็นผูน้าํทาง (Teacher-directed monitoring) ขั้นตอนน้ีครูผูส้อนตั้งคาํถาม

เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองและให้นักเรียนตอบคาํถาม นอกจากน้ีให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับ
เน้ือหาท่ีอ่าน ค้นหาใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าแล้วเอาใจความสําคัญแต่ละย่อหน้ามา
เปรียบเทียบรายละเอียดกบัใจความสําคญัของแต่ละย่อหน้า และให้นักเรียนทาํนายเร่ืองเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอ่าน แลว้ครูเขียนโครงเร่ืองหรือลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ือง เพื่อนาํมาเทียบกบัท่ีเดก็ทาํนายไว ้

2.2  นกัเรียนติดตามดูแลตวัเอง (Self-monitoring by student) นกัเรียนตั้งคาํถาม
คลา้ยกบัท่ีครูตั้งแลว้ตอบคาํถามนั้น ถอดความประโยคนาํ จากแต่ละย่อหน้าของเร่ืองท่ีอ่าน แลว้
เขียนใจความสาํคญัท่ีครูแนะนาํไวเ้สียใหม่ ทาํเคา้โครงเร่ืองหรือสรุปรายละเอียดสาํคญัของเร่ืองท่ี
อ่าน เขียนไดอะแกรมหรือแผนผงัของเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อแสดงใจความสาํคญั ประเมินตนองจากเร่ืองท่ี
อ่าน โดยคาดการณ์ถึงผลการตอบคาํถาม แลว้นาํมาเทียบกบัคาํตอบท่ีครูเฉลยให ้ใชก้ลวิธีต่าง ๆ ใน
การทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ือง และเลือกวิธีท่ีจะช่วยให้อ่านเขา้ใจเน้ือเร่ือง และเลือกวิธีท่ีจะช่วยให้
เขา้ใจไดดี้กวา่ 
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3.  ดา้นการควบคุม (Regulating) 
นกัเรียนสามารถควบคุมวิธีการอ่านของตนเองไดเ้ม่ือพบปัญหาในขณะท่ีอ่านหนงัสือ

เช่นไม่สามารถบอกใจความสาํคญัของเร่ืองได ้หรือไม่สามารถเลือกรายละเอียดของเร่ืองได ้เป็นตน้
เขาอาจจะเลือกใชว้ิธีใหม่ ๆ แทนวิธีท่ีใชไ้ม่ไดผ้ล กิจกรรมท่ีจะช่วยให้เด็กฝึกการควบคุมการอ่าน
ของตนเองไดแ้ก่ การอ่านทบทวนเน้ือเร่ืองหลาย ๆเท่ียว ตั้งคาํถามเอง เทียบเน้ือเร่ืองกบัความรู้เดิมท่ี
มีอยูเ่ปรียบเทียบใจความสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้และเทียบใจความสาํคญักบัรายละเอียดของเร่ืองใน
แต่ละยอ่หนา้ และเทียบใจความสาํคญัของเร่ืองกบัรายละเอียดทั้งเร่ืองจากขั้นตอนดงักล่าว สามารถ
สรุปไดว้่า นกัเรียนจะเรียนรู้หรืออ่านไดดี้ก็ต่อเม่ือเขารู้จกัตนเอง รู้ว่ามีความสามารถเพียงใด รู้ว่า
ตอ้งทาํอะไรบา้งในเวลาเรียน และรู้ผลการเรียน การรู้ตวัเหล่าน้ีเรียกวา่ อภิปัญญา ฝึกใหรู้้จกัควบคุม
ตนเอง ติดตามดูแลตนเอง จะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดว้่าการอ่าน เป็นกิจกรรมเฉพาะตวั ครูผูส้อนเป็น
เพียงผูน้าํทางเท่านั้น ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจดว้ยตนเองอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นการฝึกอ่านโดย
อาศยัแนวทางอภิปัญญาจะช่วยใหผู้เ้รียนเป็นนกัอ่านท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

กล่าวโดยสรุป การพฒันาความสามารถดา้นอภิปัญญา ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาโดยรวบรวมจาก
แหล่งอา้งอิงต่าง ๆ ดงัท่ีไดน้าํเสนอมาขา้งตน้ สามารถสรุปแนวคิดหลกัไดด้งัน้ี เป็นกระบวนการ
ทางปัญญาท่ีผูเ้รียนเขา้ใจในกระบวนการคิดของตนเองในการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง  รู้ว่าตนรู้
อะไร  และยงัไม่รู้อะไร  มีการวางแผนตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองอยา่งเป็นระบบ เพื่อควบคุม
กํากับการคิดปรับการกระทาํของตนเอง ประเมินการคิดของตนเองอันจะนําไปสู่การบรรลุ
จุดมุ่งหมายได ้ อภิปัญญา มี 2 องคป์ระกอบ คือ 1) ความรู้ในอภิปัญญา คือ การตระหนักรู้ การท่ี
บุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไร และจะบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร ซ่ึงอาจจะเป็นทกัษะ วิธีการ แหล่งขอ้มูล 
และ  2)ประสบการณ์ในอภิปัญญา  คือ  ความรู้เ ก่ียวกับการควบคุมความรู้ความเข้าใจ  ซ่ึง
ประกอบดว้ยการวางแผน การกาํกบั ตรวจสอบ และการประเมินการคิด 
2.3.5  การวดัและประเมินอภิปัญญา 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ พบว่ามีผูก้ล่าวถึงการวดัและประเมินผลอภิ
ปัญญาจากอดีตถึงปัจจุบนั ไวด้งัน้ี  

Garrner (1988, อา้งถึงใน คมกริบ ธีรานุรักษ,์ 2552, น. 35) กล่าวถึงวิธีวดัปริมาณยาไว ้
2 วิธีคือ 1) การสัมภาษณ์ เเละ 2)กระบวนการคิดและออกเสียง นอกจากนั้น Paris and Jacop (1984, 
อา้งถึงใน คมกริบ ธีรานุรักษ,์ 2552, น. 37) พยายามจะวดัอภิปัญญาในแบบท่ีเนน้เชิงปริมาณและมี
ความเป็นปรนัยมากข้ึน โดยการสร้างเป็นลักษณะคล้ายแบบทดสอบแบบเลือกตอบ รวมถึง
เคร่ืองมือวดัของ สมจิตร ทรัพยอ์บัประไมย (2540, อา้งถึงใน คมกริบ ธีรานุรักษ,์ 2552, น. 37) เเละ
ยธุการ สืบแกว้ (2552, น. 37) ท่ีเนน้ความเป็นปรนยัการใหค้ะแนนมากข้ึน  
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ในขณะท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550,216-235) 
กล่าวถึงการประเมินอภิปัญญาว่า อภิปัญญาเป็นวิธีการคิดท่ีมีระบบอยูใ่นสมองมนุษยก์ารประเมิน
อภิปัญญาจึงตอ้งใชก้ารกระตุน้จากภายนอก เพื่อให้ผูเ้รียนแสดงวิธีการคิดและพฤติกรรม โดยใช้
วิธีการอย่างหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ วิธีการคิดออกเสียง การให้รายงานตนเอง และการใช้
แบบทดสอบ ซ่ึงแต่ละวิธีมีขอ้ดีหรือขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนั จึงควรพิจารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น วตัถุประสงคข์องการประเมิน ระดบัชั้นของผูเ้รียน จาํนวนผูเ้รียน เพื่อให้สามารถ
เลือกวิธีในการประเมินไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ  

การประเมินอภิปัญญาของผูเ้รียน พิจารณาไดจ้ากท่ีกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออกตาม
องคป์ระกอบของอภิปัญญา ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2.10 
 
ตารางที ่2.10 ตวัอยา่งลกัษณะพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงการมีอภิปัญญา 
 

องค์ประกอบของอภปัิญญา ลกัษณะพฤติกรรมของผู้เรียน 
1.  ความรู้ 

1.1  ความรู้ดา้นเน้ือหาสาระ  
 
 
1.2  ความรู้ในวิธีการ  
 
 
1.3  ความรู้ท่ีใชต้ดัสินใจเพื่อ

เลือกวิธีการ 

 
- ผูเ้รียนอธิบายได้ว่างานนั้นเก่ียวขอ้งกับความรู้ในด้าน
ใดบา้งและอธิบายได้ว่าตนเองมีความสามารถในการ
เรียนรู้หรือปฏิบติังานน้ีหรือไม่ 

- ผูเ้รียนอธิบายได้ว่ามีวิธีการหรือกระบวนการใดบา้งท่ี
สามารถนาํมาประยกุตใ์นการเรียนรู้ในการปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

- ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลได้ว่าทาํไมจึงเลือกใช้วิธีการหรือ
กระบวนการน้ีในการเรียนรู้หรือการปฏิบติังาน 

2.  การควบคุมตนเอง  
2.1  การวางแผน  
 

 

 
- ผูเ้รียนอธิบายไดว้่าวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้หรือการ
ปฏิบติังานคืออะไร และมีขั้นตอนในการเรียนรู้หรือการ
ปฏิบติังานอยา่งไร  

2.3  การประเมิน  - ผูเ้รียนอธิบายได้ถึงวิธีการตรวจสอบผลท่ีได้จากการ
เรียนรู้หรือการปฏิบติังาน โดยเป็นวิธีท่ีมีความถูกตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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ตารางที ่2.10 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของอภปัิญญา ลกัษณะพฤติกรรมของผู้เรียน 
3.  ความตระหนกัต่อกระบวนการ
คิด  

3.1  การสนับสนุนความคิด
หรือวิธีการท่ีถูกตอ้งของ
ตนเอง 

  
3.2  การยอมรับความคิดหรือ

วิธีการอ่ืนท่ีถูกตอ้ง 
3.3 การยอมรับว่าความคิดหรือ

วิ ธี ก า ร ข อ ง ต น เ อ ง
ผดิพลาด 

 
- ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลท่ีสนับสนุนความคิดหรือวิธีการท่ี
ถูกตอ้งของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงแสดงถึงความมัน่ใจ
วา่ส่ิงท่ีตนเองคิดนั้นถูกตอ้ง  

- ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการยอมรับความคิดหรือวิธีการ
อ่ืนท่ีถูกตอ้งซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดของตนเอง  

- ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการยอมรับวา่ความคิดหรือวิธีการ
ของตนเองผิดพลาด และพร้อมท่ีจะแกไ้ขความผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึน 

 
1.  วิธีท่ีใชใ้นการประเมินอภิปัญญา 

วิธีท่ีใชใ้นการประเมินอภิปัญญามีหลายวิธีแต่ท่ีแพร่หลายมี 4 วิธีดงัน้ี  
1.1  การสัมภาษณ์ (Interview Technique) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ระหวา่งผูส้มัภาษณ์กบัผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยทัว่ไปจาํแนกการสมัภาษณ์เป็น 2 รูปแบบดงัน้ี  
1.1.1  การสมัภาษณ์แบบมีโครงร่าง เป็นรูปแบบท่ีกาํหนดประเด็นและคาํถามท่ี

จะใชส้ัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้ ช่วยใหผู้ส้ัมภาษณ์ถามในประเด็นไม่ออกนอกเร่ือง ไม่เกินขอบเขตและ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละคนสามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้ 

1.1.2  การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นรูปแบบท่ีมีการกาํหนดเรียง
ประเดน็หลกัท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์จะมีความยดืหยุน่ ผูส้มัภาษณ์มีอิสระในการถามให้
เหมาะสมกบัสมการและผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละคนได ้

การประเมินอภิปัญญาของผูเ้รียนโดยการใชก้ารสัมภาษณ์จะตอ้งใชค้าํถามเพ่ือให้
ผูเ้รียนผูทุ้กส่วนความคิดในส่ิงท่ีไดก้ระทาํหลงัจากการทาํงานไม่ควรกระทาํภายหลงัการทาํงานเป็น
เวลานานเกินไป เน่ืองจากผูเ้รียนอาจจาํรายละเอียดต่าง ๆ ไดไ้ม่ครบหรืออาจจาํผิดพลาด หรืออาจ
ตอบคาํถามไดน้อ้ยกวา่ความเป็นจริง 
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1.2 การคิดออกเสียง (Think Aloud Procedure) เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมายให้
ทาํงานและคิดแบบออกเสียงหรือรายงานทุกส่ิงท่ีคิดในขณะท่ีทาํงาน ซ่ึงจะถูกบนัทึกเสียงไว้
สาํหรับการวิเคราะห์  

1.3 การใชแ้บบรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นวิธีทาํเพ่ือให้ผูเ้รียนไดต้อบคาํถาม 
โดยการเขียนตอบตามความคิดเห็นของตนเองอยา่งอิสระหรือมีตวัเลือกใหผู้เ้รียนเลือกตอบ  

1.4 การใชแ้บบทดสอบ (Test) แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือท่ีผูส้อนคุน้เคยมากท่ีสุด
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบจะทาํใหเ้อารู้วา่ผูเ้รียนมีอภิปัญญามากนอ้ยเพียงใด 

2.  เคร่ืองมือวดัอภิปัญญา 
เคร่ืองมือวดัอภิปัญญามีหลายอย่าง บางอย่างอาจใช้เวลามากและเหมาะสําหรับ

ผูเ้รียนท่ีมีจาํนวนนอ้ย แต่เคร่ืองมือวดัอภิปัญญาท่ีเหมาะสมสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีจาํนวนมาก ไดแ้ก่ 1) 
แบบรายงานตนเอง และ 2) แบบทดสอบดงัน้ี 

2.1  แบบรายงานตนเอง เป็นเคร่ืองมือท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ขียนคาํตอบตามความคิดเห็น
ของตนอยา่งมีอิสระ หรือใหผู้เ้รียนเลือกตอบจากตวัเลือกท่ีกาํหนดให ้การสร้างแบบรายงานตนเอง
จะตอ้งสร้างขอ้ความหรือคาํถามใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบของอภิปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน 

2.2  แบบทดสอบ เป็นเคร่ืองมือท่ีใหผู้เ้รียนแสดงออกถึงการควบคุมกระบวนการคิด
ในการหาคาํตอบหรือสถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนดดว้ยการเขียนตอบ แบบทดสอบท่ีใชอ้าจใช้
ขอ้สอบทัว่ไป โดยเลือกขอ้สอบท่ีไม่ยากเกินไป เพราะถา้ขอ้สอบยากเกินไปผูเ้รียนอาจทาํขอ้สอบ
ไม่ได ้จึงทาํให้ไม่สามารถวดัอภิปัญญาของผูเ้รียนได ้ขอ้สอบแบบเขียนตอบท่ีใชต้รวจสอบการ
ประเมิน 

2.2.1 สถานการณ์และคาํถาม มีลกัษณะดงัน้ี  
1)  สถานการณ์ตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียนของผูเ้รียนแต่ละระดบัชั้น

และควรเลือกใชส้ถานการณ์ท่ีน่าสนใจและกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการมี
อภิปัญญา  

2)  คาํถามตอ้งมีความชดัเจน ตรงตามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจ
ง่าย และเหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน  

2.2.2  แนวคาํตอบ ตอ้งเป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้งตามประเด็นของคาํถามซ่ึงตอ้ง
กาํหนดแนวคาํตอบให้ครอบคลุมคาํตอบท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจให้
คะแนน การวดัอภิปัญญาของผูเ้รียนโดยใชแ้บบทดสอบ จะพิจารณาจากการเขียนตอบของผูเ้รียน
ในแบบทดสอบ ผูเ้รียนจะตอ้งเขียนแสดงวิธีคิด หากตอ้งการเปล่ียนคาํตอบหรือวิธีคิด ไม่ตอ้งลบ
เพื่อให้ผูส้อนดูร่องรอยของกระบวนการคิดของผูอ่ื้นได ้แปลให้ขีดเส้นทบัคาํตอบหรือวิธีคิดเดิม 
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แลว้เขียนคาํตอบหรือวิธีคิดใหม่เพื่อให้ผูส้อนดูร่องรอยของกระบวนการคิดของผูเ้รียนได ้ดงันั้น
ควรช้ีแจงวิธีการทาํแบบทดสอบใหผู้เ้รียนทราบก่อนลงมือทาํ 

3.  การฝึกกลวิธีอภิปัญญา 
ในการฝึกกลวิธีอภิปัญญาแก่นกัเรียนนั้น ไดมี้นกัการศึกษาไดเ้สนอแนวทางในการ

ฝึกไวห้ลายวิธีดงัน้ี  
Call (2003, pp.14) ไดใ้ชก้ารถามเพื่อสะทอ้นความคิด  โดยมีส่วนประกอบของ

วิธีการ 3 ส่วน คือ การตั้งคาํถามดว้ยตนเอง การคิดสามระดบั (คิดตามความเป็นจริง การคิดอา้งอิง 
การคิดวิเคราะห์) และการใช้การส่ือสารส่ีวิธี (อ่าน เขียน พูด และการฟัง) ในการตั้งคาํถามดว้ย
ตนเองนั้นเก่ียวขอ้งกบัคาํถาม 3 ระดบั คือ ระดบัท่ีหน่ึงคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริง เช่น 
คาํถามท่ีเร่ิมตน้ดว้ยคาํว่า ใคร ท่ีไหน อะไร เม่ือใด (4W : Who When Where What) ระดบัท่ีสอง
คาํถามเพ่ือการคิดอา้งอิง และการแปลความหมาย เช่น คาํถามท่ีเร่ิมตน้ดว้ยคาํว่า ทาํไม และอยา่งไร 
(Why How) ระดบัท่ีสามเป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัการประเมินผลและการคิดวิเคราะห์ คาํถามในระดบัน้ี
จะเร่ิมตน้ดว้ยคาํว่าเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย (Agree or Disagree) เพื่อใหผู้ต้อบ ตอบว่าทาํไมจึงเป็น
อยา่งนั้นหรือทาํไมจึงไม่เป็นอยา่งนั้น หรือคาํถามวา่ ถา้เป็นอยา่งน้ีแลว้จะ….. เป็นตน้ 

Chamoot (2003, pp. 36-41) ไดก้ล่าวถึงการวิจยัการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง โดยการใชก้ระบวนการ
ประเมินด้วยวิธีการคิดดัง (Think-Aloud) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์สูง จะสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งอย่างมีนัยยะสําคญักว่านักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ตํ่า นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงการฝึกกลวิธีอภิปัญญาไวอี้ก
ว่า การฝึกแบบเป็นกลุ่ม (Cooperation) หรือการแกปั้ญหาในกลุ่มยอ่ย เป็นวิธีการท่ีช่วยให้นกัเรียน
ตระหนกัรู้ในอภิปัญญาในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ของตนเอง 

Slavin (2003, pp. 203) ไดก้ล่าวถึงการฝึกกลวิธีอภิปัญญาว่าในขณะท่ีนกัเรียนบาง
คนมีพฒันาการทางอภิปัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ในบางคนก็ไม่ ดงันั้นการสอนวิธีอภิปัญญา
ใหก้บันกัเรียน จะนาํไปสู่การพฒันาเพื่อความสาํเร็จ (Alexander, Graham & Harris (1988, อา้งถึง
ใน Slavin (2003, pp. 203) นกัเรียนจะสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัความคิดของตนเอง และปรับปรุง
วิธีการเรียนรู้เฉพาะอย่าง เพ่ือทาํให้มีความยากลาํบากไดผ้า่นพน้ไป กลวิธีการตั้งคาํถามกบัตนเอง 
(Self-Questioning Strategies) ก็เป็นวิธีหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการตั้งคาํถามกบัตนเองนั้น 
นักเรียนจะมองหาส่วนประกอบพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนจากงานแต่ละส่วน แล้วถามตัวเองเก่ียวกับ
ส่วนประกอบย่อย ๆ เหล่านั้น ทั้งน้ีผูส้อนจะเร่ิมตน้ดว้ยคาํถามใดคาํถามหน่ึงเฉพาะเจาะจงลงไป
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แลว้ให้นกัเรียนคา้นหาส่วนประกอบยอ่ยเพื่อวิเคราะห์ดว้ยตนเอง ซ่ึงนกัเรียนจะมีความเขา้ใจดียิ่ง
กวา่การสอนใหถ้ามตนเองวา่ ใคร อะไร ท่ีไหน อยา่งไร ในการแกปั้ญหา  

Darry and Murphy (1986, อา้งถึงใน จรุง ขาํพงศ,์ 2542) ไดเ้สนอ วิธีการฝึกอภิ
ปัญญา ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

1.  สอนกลวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนสะสม อะไร มีเป้าหมายอยา่งไร 
2.  ฝึกใหผู้เ้รียนตระหนกัไดว้า่ ตนเองตอ้งเรียนอะไรมีเป้าหมาย  
3.  เพิ่มพูนความถ่ีและคุณภาพของประสบการณ์ อนัจะนําไปสู่การหยัง่เห็นการ

เรียนรู้ (Metacognitive Experience) 
4. ช่วยให้ผูเ้รียนได้สะสมความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของวิธีต่าง ๆ รวมทั้งความรู้

เก่ียวกบัโอกาสและวิธีท่ีจะใชก้ลวิธีเหล่านั้น (Metacognitive Knowledge) 
โดยกล่าวสรุปไดว้่า การฝึกกลวิธีอภิปัญญา ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การฝึกให้

ผูเ้รียนรู้จกัวางแผน การฝึกให้ผูเ้รียนสามารถกาํกบัควบคุมและตรวจสอบความคิดเห็นของตนเอง 
และการฝึกใหผู้เ้รียนสามารถประเมินการคิดของตนเอง  

จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด หลกัการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนแบบผสมผสานและอภิปัญญา ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใชแ้นวคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา ดงัตารางท่ี 2.11 
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ตารางท่ี 2.11 การสังเคราะห์หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนการสอ
แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา 
 

หลกัการ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เป็นการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยการผสมผสานการเรียน
แบบดั้งเดิมหรือเผชิญหนา้กบัการเรียนการสอนออนไลน์ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

/ /   

ผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนปรับแก้วิธีคิดของตนเอง โดยการ
สะท้อนความคิด ขอ้สอบและตรวจสอบการคิดของตนเองอย่างมี
ขั้นตอน และใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ สนับสนุนให้ผูเ้รียนแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 

 / / / 

เน้นให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการวางแผน การควบคุม กํากับ 
ประเมินการคิด และการกระทําของตนเอง และการประเมินผล
ตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได้ รวมถึงการถ่ายทอดความคิด
ออกมาโดยการพดูหรือการกระทาํ 

  / / 

เน้นให้ผูเ้รียนมีความตระหนักรู้ซ่ึงเป็นความเอาใจใส่ต่อการเลือกใช้
วิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเองให้มากท่ีสุด รวมทั้งการตั้งเป้าหมายใน
การทาํงานให้สาํเร็จลุล่วง จดัการการเรียนรู้ของตนเองได ้ตระหนกัรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้หรือปฏิบติังาน ความตระหนกั
ต่อกระบวนการคิด การสนับสนุนความคิด การยอมรับความคิดและ
ความสามารถในการควบคุมการคิดของตนเอง 

  / / 

จากตารางท่ี 2.11 สรุปหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้
แบบผสมสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สรุปไดด้งัน้ี 
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1.  เป็นการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยการผสมผสานการเรียนแบบเดิมหรือ
เผชิญหนา้กบัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2.  ผูส้อนทาํหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนปรับแกว้ิธีคิดของตนเอง โดยการสะทอ้นความคิด ขอ้สอบและตรวจสอบการ
คิดของตนเองอยา่งมีขั้นตอน และใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ สนบัสนุนใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 

3.  เน้นให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการวางแผน การควบคุม กาํกบั ประเมินการคิด 
และการกระทาํของตนเอง และการประเมินผลตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได ้รวมถึงการ
ถ่ายทอดความคิดออกมาโดยการพดูหรือการกระทาํ 

4.  เน้นให้ผูเ้รียนมีความตระหนักรู้ซ่ึงเป็นความเอาใจใส่ต่อการเลือกใช้วิธีการท่ี
เหมาะสมกบัตนเองให้มากท่ีสุด รวมทั้งการตั้งเป้าหมายในการทาํงานให้สําเร็จลุล่วง จดัการการ
เรียนรู้ของตนเองได้ ตระหนักรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้หรือปฏิบัติงาน ความ
ตระหนกัต่อกระบวนการคิด การสนบัสนุนความคิด การยอมรับความคิดและความสามารถในการ
ควบคุมการคิดของตนเอง                  
 
2.4  การรู้สารสนเทศ 

2.4.1  ความเป็นมาของการรู้สารสนเทศ 
วิวฒันาการการรู้สารสนเทศ (Literacy) หมายถึง ผูท่ี้สามารถอ่านออกเขียนได ้จากการ

ตรวจสอบประวติัของคาํว่า การรู้หนงัสือ พบว่าเร่ิมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา นัน่คือก่อนท่ีจะมี
ขอ้มูลการทาํสาํมะโนประชากรส่ิงท่ีสามารถบ่งช้ีไดว้่าประชาชนเป็นผูรู้้หนงัสือ คือ ความสามารถ
ในการเซ็นช่ือได ้ต่อมามีการเปล่ียนแปลงในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะเม่ือมีการทาํสาํมะ
โนประชากร ในปีคริสตศ์กัราช 1840 ส่ิงท่ีแสดงถึงการรู้หนงัสือในขณะนั้นก็คือ ความสามารถใน
การอ่านออกเขียนไดข้องประชาชน ในปีคริสตศ์กัราช 1840 ส่ิงท่ีจะช้ีไดว้่าเป็นผูรู้้หนงัสือคือการ
สําเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนตน้โดยใชเ้กณฑ์การจบระดบัประถมศึกษาตอนตน้ เป็น
ตวักาํหนดต่อมาในปีคริสตศ์กัราช 1970 ไดมี้การเพิ่มมาตรฐานการรู้หนงัสือให้สูงข้ึนอีก คือ ตอ้ง
ผ่านเกณฑ์การทดสอบการรู้หนังสือ ในเร่ืองความเขา้ใจในเน้ือหาและการใช้ภาษา ตลอดจน
ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล และไดมี้การทดลองใชท้ฤษฎีใหม่ ๆ เพื่อทดสอบการรู้หนงัสือ ซ่ึง
มีหลกัเกณฑคื์อ การสอบขอ้เขียน การสอบปากเปล่า การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ เป็นตน้ เม่ือ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการรู้หนังสือไดเ้ร่ิมให้ความสนใจเก่ียวกบัแนวคิดใหม่ของการรู้หนังสือว่า เป็น
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ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงช่วยให้บุคคลรู้จกัหนา้ท่ี มีวุฒิภาวะ มีความเป็นตวัของตวัเอง และมี
ศกัยภาพในตนเอง 

ขอบเขตของการรู้หนังสือไดข้ยายออกไป คือ ตอ้งมีทกัษะทางพุทธิปัญญา สามารถ
ลาํดบัความคิดและความมีเหตุผล ต่อมานกัวิชาการไดข้ยายความหมายของการรู้หนงัสือเพิ่มเติม คือ 
มีความตอ้งการขอ้มูลทางด้านสังคม วฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ การรู้หนังสือนั้นตอ้ง
สามารถแสดงออกให้เห็นเด่นชัดในด้านมีคุณค่าต่อสังคม เศรษฐกิจและมีคุณค่าต่อตนเอง มี
ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลและความรู้ ความมีเหตุมีผลความถูกตอ้งดว้ยศีลธรรมและความมี
ระเบียบวินยั และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในท่ามกลางสารสนเทศท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายน้ี ความสามารถ
ในการเขา้ถึงขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล และการประเมินขอ้มูลนั้นถือวา่เป็นส่วนท่ีสาํคญัของนิยามการ
รู้หนังสือในสมยัปัจจุบนั ดงันั้นในยุคสังคมข่าวสารน้ี การรู้หนังสือจึงเรียกในช่ือใหม่ว่า “การรู้
สารสนเทศ” (Information Literacy) 

คาํว่า “การรู้สารสนเทศ” ใช้คร้ังแรกในปีคริสต์ศักราช 1974 โดยซูว์คาวสกี 
(Zurkowski) นายกสมาคม อุตสาหกรรมสารสนเทศ (Information Industry Association : IIA) ได้
เสนอแนวคิดของการรู้สารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการจดัเตรียมใหบุ้คคลเป็นผูใ้ช้
สารสนเทศท่ีประสบความสําเร็จ และกล่าวถึงบรรณารักษ์ว่าเก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
สารสนเทศ และความสามารถในการคน้หาสารสนเทศท่ีมีมากมายไดเ้ป็นแนวคิดท่ีนาํมาใชท้ั้งใน
และนอกสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และไม่เพียงแต่ใชใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ไดรั้บ
การปรับปรุง พฒันา และเผยแพร่นาํไปใชท้ัว่โลก (Behrens, 2000, 309-310) 

สรุปไดว้่า การรู้สารสนเทศเร่ิมจากประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมตน้จากการสาํรวจการรู้
หนังสือ (Literacy) ของประชากรในการทาํสํามะโนประชากร ออกมาไดมี้การทดสอบประเด็น
เพิ่มเติมของการรู้หนงัสือ นอกจากตอ้งผ่านเกณฑก์ารทดสอบรู้หนังสือแลว้ เร่ืองของความเขา้ใจ
เน้ือหาและการใชภ้าษา ตลอดจนความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล และไดมี้การทดลองใชท้ฤษฎี
ใหม่ ๆ เพื่อทดสอบการรู้หนังสือเพิ่มข้ึน และเร่ิมให้ความสนใจเก่ียวกับแนวคิดใหม่ของการรู้
หนังสือว่าเป็นทกัษะในการติดต่อส่ือสาร ทกัษะทางพุทธิปัญญา การรู้ขอ้มูลทางสังคม ศีลธรรม 
และการคดักรองข่าวสารขอ้มูล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัยุคขอ้มูลข่าวสาร จึงเรียกช่ือใหม่ว่า “การรู้
สารสนเทศ” 

2.4.2  นิยามของการรู้สารสนเทศ 
คาํนิยามการรู้สารสนเทศ ทั้งสถาบนัทางการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และบุคคลไดใ้ห้

นิยามไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
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ศิริพร สุวรรณ (2541, น. 134) ไดใ้หนิ้ยามไวว้่า การรู้สารสนเทศมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
การรู้หนงัสือ (Literacy) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการอ่าน และการใชส้ารสนเทศท่ีจาํเป็น
สําหรับชีวิตประจาํวนั นอกจากน้ียงัเก่ียวข้องกับความต้องการสารสนเทศ และการแสวงหา
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ การรู้สารสนเทศตอ้งการความสามารถในการจดัการกบัสารสนเทศท่ี
ซบัซอ้น ซ่ึงกระทาํไดโ้ดยใชค้อมพิวเตอร์หรือส่ืออ่ืน ๆ และเพื่อท่ีจะเรียนรู้ตามความเปล่ียนแปลง
ของสงัคมและเทคโนโลยโีดยใชท้กัษะและความรู้ใหม่ 

Breivik and Gee (1989, pp. 45) ไดก้ล่าวถึงคณะกรรมการดา้นการรู้สารสนเทศของ
สมาคมหอ้งสมุดอเมริกนั (American Library Association Presidential Committee on Information 
Literacy)  
ไดก้าํหนดลกัษณะบุคคลผูรู้้สารสนเทศไวใ้นรายงานของสมาคมว่าเป็นบุคคลท่ีสามารถเขา้ใจว่า
เม่ือใดตอ้งการสารสนเทศ และมีความสามารถในการระบุแหล่งท่ีอยู ่ประเมิน และใชส้ารสนเทศท่ี
ตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยสรุปแลว้ บุคคลผูรู้้สารสนเทศเป็นผูท่ี้เรียนรู้ว่าจะสามารถ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร เพราะรู้วา่ความรู้จดัเป็นระบบอยา่งไร รู้วา่จะคน้หาสารสนเทศไดอ้ยา่งไร และรู้วา่
จะใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างไร ซ่ึงเป็นการเตรียมตวัเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและไดอ้ธิบายบุคคลผูรู้้
สารสนเทศว่า เป็นผูท่ี้รู้ว่าจะหาสารสนเทศไดอ้ยา่งไรรู้จกัประเมิน และใชส้ารสนเทศในการแกไ้ข
ปัญหาหรือการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสารสนเทศท่ีไดม้านั้น อาจมาจากหนงัสือ ส่ิงพิมพ์
รัฐบาล  ฟิล์ม  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ  การรู้สารสนเทศจึงเป็น
ความสามารถในการเขา้ถึง และประเมินสารสนเทศท่ีไดรั้บอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมทั้งการบูร
ณาการทกัษะการวิจยัและประเมินสารสนเทศ และความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือและแหล่งสารสนเทศ 
นอกจากน้ียงัได้ให้ความหมายของการรู้สารสนเทศไวว้่า เป็นความสามารถในการเขา้ถึงและ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลผูรู้้
สารสนเทศมีความสามารถ ดงัน้ี 

1.  สามารถดาํรงชีวิตอยูแ่ละประสบความสาํเร็จในสภาพท่ีแวดลอ้มดว้ยสารสนเทศและ
เทคโนโลย ี

2.  สามารถใชชี้วิตใหเ้ป็นประโยชน์ มีสุขภาพดี และพึงพอใจต่อสงัคมประชาธิปไตย 
3.  สามารถจดัการกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  เช่ือมัน่กบัอนาคตท่ีดีในยคุใหม่ 
5.  สามารถคน้หาสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล และ

เฉพาะสาขาวิชาชีพ 
6.  สามารถเขา้ใจและใชค้อมพิวเตอร์อยา่งเช่ียวชาญ 
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Doyle (1994, pp. 3) ให้นิยามการรู้สารสนเทศว่าเป็นความสามารถในการเขา้ถึง 
ประเมินและใชส้ารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได ้ซ่ึงผูรู้้สารสนเทศมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1.  รู้วา่สารสนเทศท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ เป็นพื้นฐานสาํหรับการตดัสินใจ 
2.  รู้ถึงความตอ้งการสารสนเทศ 
3.  กาํหนดคาํถามบนพ้ืนฐานของความตอ้งการสารสนเทศได ้
4.  ระบุแหล่งสารสนเทศท่ีมีคุณภาพได ้
5.  สามารถพฒันากลยทุธ์การคน้หาไดส้าํเร็จตามตอ้งการ 
6.  เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศโดยใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ได ้
7.  ประเมินสารสนเทศได ้
8.  จดัระบบของสารสนเทศท่ีไดม้า เพื่อนาํไปประยกุตใ์นทางปฏิบติัได ้
9.  บูรณาการสารสนเทศใหม่ใหอ้ยูใ่นรูปขององคค์วามรู้ได ้
10.  สามารถใชส้ารสนเทศในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการแกไ้ขปัญหา 
American Association of School Librarians and Association for Education 

Communications and Technology (1998) ไดก้าํหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศไวใ้นหนงัสือท่ีช่ือ
วา่ Information Power : Building Partnerships for Learning ดงัน้ี 

มาตรฐานท่ี 1 : นกัเรียนผูรู้้สารสนเทศสามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 2 : นกัเรียนผูรู้้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณ 
มาตรฐานท่ี 3 : นกัเรียนผูรู้้สารสนเทศสามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและอยา่ง

สร้างสรรค ์
Humes (1999, pp. 121) ไดนิ้ยามการรู้สารสนเทศว่า เป็นความสามารถในการเขา้ถึง 

ประเมินจดัระบบ และใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลายได ้เร่ิมตั้งแต่ผูรู้้สารสนเทศ
รู้ถึงความตอ้งการสารสนเทศ โดยกาํหนดหัวขอ้หรือเร่ืองท่ีตอ้งการคน้หาอย่างชดัเจน คดัเลือก
คาํศพัท์ท่ีเหมาะสมเพื่อแสดงแนวคิดหรือหัวขอ้ท่ีตอ้งการคน้หา กาํหนดกลยุทธ์การคน้หาท่ีจะ
นําไปสู่การพิจารณาถึงความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศ และวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการ
จดัระบบของสารสนเทศท่ีไดม้า วิเคราะห์สารสนเทศท่ีรวบรวมมาไดโ้ดยพิจารณาถึงคุณค่า ความ
เก่ียวขอ้ง คุณภาพและความเหมาะสม และเปล่ียนสารสนเทศใหอ้ยูใ่นรูปขององคค์วามรู้ได ้

Behrens, S.J. (2001, pp. 81-83) ไดใ้ห้นิยามของการรู้สารสนเทศ หมายถึง 
ความสามารถในการแสวงหาสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงจําเป็นในการใช้
สารสนเทศการรู้สารสนเทศจะประกอบอยูใ่นหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั  
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Hayden (2002, pp. 45) กล่าวถึงการรู้สารสนเทศว่า การรู้สารสนเทศเก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถในการเขา้ถึง และใช้แหล่งต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการ
สารสนเทศ ซ่ึงการรู้สารสนเทศมีความหมายมากกว่าความสามารถในการอ่านและการเขียน การรู้
สารสนเทศเก่ียวขอ้งกบัการคน้หา การประเมิน การใช ้และความรู้ในการส่ือสาร บุคคลตอ้งรู้และ
ตอ้งใช้ทกัษะการวิเคราะห์เพื่อกาํหนดขอ้คาํถาม กาํหนดวิธีการวิจัย และตอ้งใช้ทกัษะในการ
ประเมินอยา่งมีวิจารณญาณ นอกจากน้ีบุคคลตอ้งมีความสามารถในการคน้หา เพื่อหาคาํตอบใหก้บั
คาํถามท่ีซบัซอ้น และดว้ยแนวทางท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

Brown, C.M. (2003, pp. 20) ไดใ้หนิ้ยามของการรู้สารสนเทศ หมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้ความสามารถดา้นสนเทศโดยเป็นกระบวนการทางปัญญา เพ่ือสร้างความเขา้ใจในความ
ตอ้งการสารสนเทศ การคน้หาการประเมินการใชส้ารสนเทศ และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การ
รู้สารสนเทศเป็นการท่ีตอ้งอาศยัทกัษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการคิด ทกัษะการ
ส่ือสาร ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ และทกัษะอ่ืน ๆ 

จากนิยามการรู้สารสนเทศดงัท่ีมีนักการศึกษาขา้งตน้น้ี สามารถสรุปเป็นนิยามการรู้
สารสนเทศไดว้า่ การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ความสามารถของบุคคลในการกาํหนดขอบเขต
สารสนเทศท่ีตอ้งการแสวงหาวิธีการและการคน้คืนสารสนเทศโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ การประเมิน
คุณค่าสารสนเทศท่ีคน้คืนมาไดแ้ละการนาํสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา หรือการ
ตดัสินใจอยา่งมีวิจารณญาณอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ การรู้สารสนเทศ หมายถึง 
การบูรณาการกระบวนการความสามารถ 3 ดา้น คือ การเขา้ถึง ประเมินและใชส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ จนกลายเป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสภาพท่ีแวดลอ้มดว้ยสารสนเทศ 
2.4.3  องคป์ระกอบของการรู้สารสนเทศ 

ในศตวรรษท่ี 21 นอกเหนือจากทกัษะพื้นฐานเก่ียวกับการอ่าน การเขียน และการ
คาํนวณแลว้บุคคลในยุคสารสนเทศน้ียงัตอ้งการทกัษะการวิเคราะห์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน จึงไดมี้การ
เสนอการรู้อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการรู้หนังสือเกิดข้ึน ได้แก่ การรู้เก่ียวกับส่ิงท่ีเห็น (Visual 
literacy) การรู้ส่ือ (Media literacy) การรู้วฒันธรรม (Cultural literacy) การรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific literacy) การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer literacy) การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information technology literacy) และการรู้เครือข่าย (Network literacy) เป็นตน้ โดยการรู้ต่าง ๆ 
เหล่าน้ี คาํว่า “การรู้สารสนเทศ” เป็นคาํท่ีเขา้มาแทนท่ี และรวมเอาการรู้ทั้งหมดรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั 
ซ่ึงส่วนประกอบของการรู้สารสนเทศนั้ น พฒันามาจากทักษะห้องสมุด หรือการรู้ห้องสมุด 
(Library literacy) และทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการรู้คอมพิวเตอร์ ภายใตก้ระบวนการ
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แกไ้ขปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดงันั้น ทกัษะห้องสมุด ทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงเป็นส่วนประกอบหลกัของการรู้สารสนเทศ (Seamans, Nancy H., 
2000, online) 

Faster, Harper and Susan M. (2000) ไดก้ล่าวถึงทกัษะห้องสมุด จากแผนแม่บทของ
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัโคโลราโด (Colorado Academic Library Master Plan) ไดก้าํหนดโครงร่าง
ส่วนประกอบของการรู้หอ้งสมุดไว ้4 ส่วน ประกอบดว้ย  

1.  ความสามารถในการระบุและความสามารถในการใชแ้หล่งสารสนเทศ 
2.  ความสามารถในการเลือกสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งไดต้รงตามความตอ้งการ 
3.  การรู้จกัแหล่งท่ีอยูข่องทรัพยากรในหอ้งสมุด 
4.  การรู้จกัแหล่งทางเลือกท่ีสามารถหาไดใ้นระบบทอ้งถ่ิน รัฐ ประเทศ และนานาชาติ  
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ทกัษะห้องสมุดหรือการรู้ห้องสมุดเป็นความสามารถในการระบุ

แหล่งท่ีอยู่ วิธีการคน้หาและใชท้รัพยากรและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือ
กาํหนดขอบข่ายของสารสนเทศท่ีจะใช้ในการเรียนรู้นั้น ๆ และยงักล่าวว่า ทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบดว้ย  

1.  ทกัษะพื้นฐาน เช่น การใชแ้ป้นพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองพิมพ ์การจดัการแฟ้มขอ้มูล การ
รู้จกัคาํศพัท ์และการบาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2.  การเลือกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรมตาราง
คาํนวณโปรแกรมฐานขอ้มูล และโปรแกรมอ่ืน ๆ 

3.  การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4.  การรู้ถึงผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีต่ออาชีพ สงัคม และวฒันธรรม 
5.  ทกัษะการนาํเสนอขอ้มูลเชิงบวก และการสะทอ้นกลบัขอ้มูลเชิงสร้างสรรค ์
6.  การจดักลุ่มขอ้มูลไม่ใหเ้กิดการทบัซอ้น เกยทบักนัระหวา่งกลุ่มขอ้มูล 
7.  การยอมรับและผอ่งถ่ายขอ้มูลท่ีเขา้ถึงไดแ้ละยงัเขา้ถึงไม่ได ้
ดงันั้น ทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการรู้คอมพิวเตอร์ จึงเป็นความสามารถเฉพาะ

บุคคลในการเขา้ใจพื้นฐานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะกระบวนการการเขา้ถึงและสืบคน้สารสนเทศ
ดว้ยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประยกุตใ์ชฮ้าร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ฐานขอ้มูล และเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือ
จดัการขอ้มูลและสร้างสรรคเ์อกสารดว้ยคอมพิวเตอร์อยา่งชาญฉลาด ซ่ึงผูเ้รียนหรือผูสื้บคน้จะตอ้ง
มีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงเป็นกระบวนการฝึกฝนทางสติปัญญา ท่ีเก่ียวกบัการสร้าง
แนวความคิดการประยกุต ์การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ หรือการประเมินสารสนเทศท่ีรวบรวมมา
ได ้หรือมาจากการสงัเกต ประสบการณ์ การคิดพิจารณาไตร่ตรองดว้ยเหตุผลอยา่งชาญฉลาด ซ่ึงจะ
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เป็นแนวทางนาํไปสู่ความเช่ือและการปฏิบติั ดงันั้น การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงเป็นแนวความคิด
เก่ียวกบัตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ การประเมิน การแกไ้ขปัญหา และการตดัสินใจ
ดว้ยความสาํนึกของตนเอง (Self-awareness) 

แมว้่าการรู้สารสนเทศจะสัมพนัธ์กบัทกัษะห้องสมุดและทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แต่แทจ้ริงการรู้สารสนเทศมีความหมายมากกว่านั้น โดยทกัษะทั้งสองทกัษะเก่ียวขอ้งกบัการคิด
อย่างมีวิจารณญาณซ่ึงการรู้แต่ละประเภทจะมีระดบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณลึกซ้ึงแตกต่างกนั 
เ ม่ือเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศกับทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ  การรู้สารสนเทศเป็น
ความสามารถท่ีมากกว่าความสามารถในการเขา้ถึง และความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี เพราะ
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เคร่ืองรับประกนัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพได ้และเม่ือ
เปรียบเทียบการรู้สารสนเทศกบัทกัษะหอ้งสมุด การรู้สารสนเทศเป็นมากกว่าการคน้หาสารสนเทศ
จากรายการทางออนไลน์ หรือวสัดุอา้งอิงต่าง ๆ เพราะการรู้สารสนเทศไม่ใช่เทคนิค แต่เป็น
เป้าหมายสาํหรับผูเ้รียน 

2.4.4  การสอนการรู้สารสนเทศ 
การสอนการรู้สารสนเทศในต่างประเทศมีการจัดสอนทั้ งในระดับประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา ซ่ึงการสอนในระดบัอุดมศึกษาน้ีมีการจดัสอนทั้งในระดบัปริญญาตรี 
และระดบับณัฑิตศึกษา โดยรูปแบบการสอนการรู้สารสนเทศในระดบัอุดมศึกษามีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การกาํหนดเป็นรายวิชา (Stand-alone Courses or Classes) การสอนทางออนไลน์ 
(Online tutorials) สมุดแบบฝึกหดั (Workbooks) การสอนแบบสัมพนัธ์กบัรายวิชา (Course-related 
instruction) และการสอนแบบบูรณาการกบัรายวิชา (Course-integrated instruction) ดงัตวัอยา่งการ
สอนการรู้สารสนเทศระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ห้องสมุดมหาวิทยาลยัแห่งรัฐฮาวาย วิทยาเขตโออาฮูตะวนัตก (University of 
Hawaii-West Oahu Libraries) ได้เสนอหลกัสูตรการรู้สารสนเทศแก่ทางมหาวิทยาลยั  
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมัน่ใจว่านักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทั้งหมดจะเป็นผูรู้้สารสนเทศ 
และมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นักศึกษามีความสามารถท่ีจะรู้ว่าสารสนเทศคืออะไร เม่ือใดท่ีมีความ
ต้องการสารสนเทศจะเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างไร  ค้นหาสารสนเทศได้จากท่ีไหน  และ 
ใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งไร ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะนาํการรู้สารสนเทศมาสอนและฝึกใหก้บันกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาชั้นปีท่ี 1 และจะเปล่ียนแปลงตามระดบัโดยบูรณาการไวใ้นแต่ละรายวิชาท่ีมีการเปิด
สอนในสถาบนั โดยส่วนประกอบของโปรแกรม ประกอบดว้ย 

1.1 รายวิชาทกัษะการวิจยัและทกัษะหอ้งสมุด (Library and Research Skill Course) 
(3 หน่วยกิต) จะสอนให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในรายวิชาน้ีสอนทั้งการใชว้สัดุ
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ตีพิมพ ์ซีดีรอม แหล่งสารสนเทศออนไลน์ และแนะนาํนักศึกษาให้สามารถระบุแหล่งท่ีอยู่ของ
เอกสาร วิชาการรู้สารสนเทศจะสอนโดยบรรณารักษแ์ละนกัสารสนเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
นักศึกษารู้จักและสามารถใช้เคร่ืองมือค้นหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจะนาํมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

1.2  การฝึกฝนทกัษะการคน้ควา้วิจยัขั้นสูง จะจดัสอนโดยเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา
พื้นฐานในแต่ละหลกัสูตร จดัสอนเป็นทีม และประเมินโดยนักสารสนเทศและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา ในแต่ละกลุ่มจะให้นกัศึกษาออกไปศึกษาทรัพยากรเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา เช่น วิชา
หลกัธุรกิจเบ้ืองตน้ จะสอนการใชเ้คร่ืองมือคน้ควา้เฉพาะทางดา้นธุรกิจ เช่น ดรรชนีวารสารทาง
ธุรกิจและฐานขอ้มูล ABI/INFORM หรือวิชาจิตวิทยาเบ้ืองตน้ สอนการใชบ้ทคดัยอ่ทางจิตวิทยา
และแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้ งจากส่ิงพิมพ์และออนไลน์ เป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
นกัศึกษามีความรู้และความสามารถในการใชท้รัพยากรเฉพาะสาขาวิชา 

1.3 นกัศึกษาจะไดรั้บการสอน และการใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลในหอ้งสมุด 
1.4 นกัศึกษาจะสามารถเลือกเรียนแต่ละระดบัของโปรแกรมการรู้สารสนเทศ 
1.5 ผูส้อนจะกาํหนดให้มีการเขียนรายงาน และการรู้สารสนเทศเป็นส่วนประกอบ

ของทุกวิชาซ่ึงผูส้อนจะมอบหมายงานให้ไปคน้ควา้ท่ีห้องสมุด โดยการคน้จากแหล่งทั้งท่ีเป็น
ส่ิงพิมพ ์ซีดีรอมและการคน้คืนทางออนไลน์ ส่วนการประเมินผลการสอนการรู้สารสนเทศจะใช้
แบบสอบถาม เพื่อวดัว่านกัศึกษามีทกัษะในการทาํวิจยัหรือไม่ โดยดูจากบรรณานุกรมท่ีใชอ้า้งอิง
ในรายงานวิจยั และเม่ือมีปัญหาจะอภิปรายร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษาและนกัสารสนเทศ (สมาน ลอย
ฟ้า, 2545, น. 27-32) 

2.  มหาวิทยาลยัแห่งรัฐมิชิแกน (University of Michigan) ไดพ้ฒันาหลกัสูตร โดยได้
รวมการรู้สารสนเทศเขา้ไวใ้นวตัถุประสงคห์น่ึงของหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย 2 รายวิชา วิชาหน่ึง
เป็นรายวิชาท่ีสอนการรวบรวมสารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาส่ือสารมวลชน 
และอีกรายวิชาหน่ึงสอนเก่ียวกบัการสอนการใชห้้องสมุดแก่นักศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาวิชา
ต่าง ๆ ซ่ึงในรายวิชาการสอนการใชส้ารสนเทศ (Instruction in the use of Information) สอนใหรู้้จกั
วิธีการใหก้ารศึกษาแก่ผูใ้ชแ้ละการใชส้ารสนเทศตามความตอ้งการของแต่ละคนตามแต่ละอาชีพให้
ประสบผลสาํเร็จ สาระในรายวิชาน้ี ประกอบดว้ย 

2.1 การสร้างแนวคิดในการรวบรวมสารสนเทศในสถานการณ์นั้น ๆ 
2.2 การอธิบายให้นักศึกษาสามารถทํางานวิจัย  หรือจัดการกับปัญหาทาง                            

การวิจยัท่ีคลา้ย ๆ กนัได ้
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2.3 การสร้างกรอบความคิดในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อนาํไปใชง้านไดจ้ริง (Plotnick, Eric, 
1999, pp. 88-89) 

จะเห็นไดว้่า การสอนการรู้สารสนเทศมีการริเร่ิมในต่างประเทศก่อนเร่ิมจากนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัอุดมศึกษามีการสอน ท่ีหลากหลาย
รูปแบบส่วนในระดบับณัฑิตศึกษา มีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มีการจดัทาํหลกัสูตรสารสนเทศ
ศึกษา สอนในรายวิชาทกัษะการวิจยัและทกัษะห้องสมุด หรือรายวิชาการฝึกฝนทกัษะคน้ควา้วิจยั
ขั้นสูง 
2.4.5  การประเมินความรู้สารสนเทศ 

ในการประเมินการรู้สารสนเทศตวัแบบการรู้สารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือวิเคราะห์
แนวคิดของการสอนการรู้สารสนเทศและกระบวนการการคน้ควา้วิจยั แต่ละตวัแบบมีกระบวนการ
ท่ีคลา้ยคลึงแต่ใชค้าํแตกต่างกนั แมว้่าจะเป็นเร่ืองเดียวกนัก็ตามซ่ึงรายละเอียดและการเปรียบเทียบ
ตวัแบบของกระบวนการการรู้สารสนเทศ มีดงัน้ี 

1.   ตัวแบบการ รู้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและการวิจัยแห่ง
สหรัฐอเมริกาสมาคมห้องสมุดวิทยาลยัและการวิจยัแห่งสหรัฐอเมริกา ไดก้าํหนดมาตรฐานการรู้
สารสนเทศสําหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศไว้ 5 ข้อ ดังน้ี 
(Association of College and Research Libraries, 2000, Online) 

มาตรฐานท่ี 1 : นักศึกษาผูรู้้สารสนเทศสามารถกาํหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ตอ้งการใชไ้ด ้

มาตรฐานท่ี 2 : นกัศึกษาผูรู้้สารสนเทศสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 3 : นักศึกษาผูรู้้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณ และผสมผสานสารสนเทศท่ีเลือกสรรแลว้ให้เขา้กบัฐานความรู้เดิม
และระบบคุณค่าของตนเองได ้

มาตรฐานท่ี 4 : นักศึกษาผูรู้้สารสนเทศแต่ละบุคคลหรือกลุ่มสมาชิกสามารถใช้
สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

มาตรฐานท่ี 5 : นกัศึกษาผูรู้้สารสนเทศสามารถเขา้ใจประเด็นทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
กฎหมายและสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชส้ารสนเทศ รวมทั้งการเขา้ถึงและการใชส้ารสนเทศอยา่งมี
จริยธรรมและถูกกฎหมายได ้นอกจากมาตรฐานการรู้สารสนเทศ 5 ขอ้ ยงัไดก้าํหนดดรรชนีช้ีวดัแต่
ละมาตรฐานและผลท่ีไดจ้ากการรู้สารสนเทศ 
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จะเห็นได้ว่าการประเมินการรู้สารสนเทศโดยใช้ตัวแบบการรู้สารสนเทศจะเป็น
แนวทางให้ผูป้ระเมินแนวทางให้ผูป้ระเมินกาํหนดขอบเขตของการประเมินการรู้สารสนเทศให้
สอดคลอ้งหรือผา่นมาตรฐานของการรู้สารสนเทศสาํหรับนกัศึกษาซ่ึงสมาคมหอ้งสมุดวิทยาลยัและ
การวิจยัแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ไดก้าํหนดมาตรฐานไวท้ั้งหมด 5 มาตรฐาน ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
ไดใ้ชม้าตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานดงักล่าวเป็นแนวทางในการสร้างแบบวดัการรู้สารสนเทศ 
 
2.5   แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

2.5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
จุมพล หนิมพานิช และคณะ (2542, น. 62) ไดอ้ธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความชอบของบุคคลแต่ละคนในเร่ืองผลตอบแทนประเภทใดประเภทหน่ึง 
พรศกัด์ิ ตระกูลชีวพานิตต์ (2541) ได้ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย และความพึงพอใจเป็นกระบวนการทาง
จิตวิทยาท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มี จากการสังเกต
พฤติกรรมของคนเท่านั้น การท่ีจะทาํให้เกิดพึงพอใจจะตอ้งศึกษาปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีเป็น
สาเหตุแห่งความพึงพอใจนั้น 

พินิจ บุญอนันต์ (2541) ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติท่ีเป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตไดโ้ดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบั ซบัซอ้น จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจ
โดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม โดยใชม้าตรวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น ไดแ้ก่ การ
ใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ และการสงัเกต 

ธีรพล ทะวาปี (2544) ใหค้วามหมายไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของ
มนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถา้คาดหวงั
หรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้ม
อาจผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิง
ท่ีตนตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 

Tiffin and McCormick (1965 อา้งถึงใน ธีรพล ทะวาปี, 2544, น. 12) กล่าวว่า ความพึง
พอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษยท่ี์ตั้งอยู่บนความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ท่ีมีความหมาย
เก่ียวขอ้งกนัอย่างใกลชิ้ดกบัผลสัมฤทธ์ิและแรงจูงใจ (Intensive) และพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่
ตอ้งการ                                                                 
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Wolman (1973 อา้งถึงใน พินิจ บุญอนนัต,์ 2541, น. 6) อธิบายว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการหรือ
แรงจูงใจ 

Mullins (1985 อา้งถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2542, น. 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็น
ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ หลาย ๆ ดา้น เป็นสภาพภายในท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึก
ของบุคคลท่ีประสบความสาํเร็จในงานทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยจ์ะมีแรงผลกัดนั
บางประการในตวับุคคล ซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นแลว้จะเกิดความ
พอใจเป็นผลสะทอ้นกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้ เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก 

จากความหมายของความพึงพอใจดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจนั้น 
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และทศันคติของบุคคล อนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจ ซ่ึง
ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม และเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล คือ
ถา้หากว่าบุคคลมีความพึงพอใจในกิจกรรมหรืองานใด การกระทาํกิจกรรมหรืองานนั้นก็จะบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องงานนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี จึงถือไดว้่าความพึงพอใจเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัใน
การทาํกิจกรรมต่าง ๆ 
2.5.2  ทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

มีผูก้ล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ไวด้งัน้ี 
ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ (2533, น. 156-157) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีแสวงหาความพึง

พอใจว่า บุคคลพอใจจะกระทาํส่ิงใด ๆ ท่ีให้ความสุข และจะหลีกเล่ียงไม่กระทาํส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บ
ความทุกขห์รือความลาํบาก โดยแบ่งความพอใจในกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ  

1.  ความพอใจทางดา้นจิตวิทยา (Psychological hedonism) เป็นของความพอใจวา่มนุษย์
โดยธรรมชาติแลว้ตอ้งแสวงหาความสุขส่วนตวั หรือหลีกเล่ียงจากความทุกข ์

2.  ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (Egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จาํเป็นว่าการแสวงหาความสุขจะต้องเป็น
ธรรมชาติของมนุษยเ์สมอไป 

3.  ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (Ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่า มนุษยแ์สวงหา
ความสุขเพื่อหาผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ และจะเป็นผูไ้ด้รับ
ผลประโยชน์น้ีผูห้น่ึงดว้ย 

นอกจากน้ียงัไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่า เม่ือบุคคลแต่ละคนเกิดความตอ้งการก็จะกาํหนด
เป้าหมายไปต่าง ๆ นานา เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยท่ีความตอ้งการของแต่ละคนจะแตกต่างกนั
ไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี 
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1.  วฒันธรรมและค่านิยม (Cultural norms and values) 
2.  ความสามารถทางดา้นร่างกาย (Biological capacity) 
3.  ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Personal experience) 
4.  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคม (Physical and social environment) 
วชัราภรณ์  กองมณี (2546, น. 54) ใหค้วามหมายความพึงพอใจว่าความรู้สึกของบุคคล

ต่อส่ิงต่าง ๆ ในทางบวกและเป็นความรู้สึกท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือเวลาหรือสถานการณ์
เปล่ียนไป ดงันั้นความพึงพอใจในการเรียนรู้จึงหมายถึงความรู้สึกพอใจท่ีมีต่อการไดร่้วมปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนการสอนขนบรรลุผลหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ 

จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า หมายถึงความคิดเห็นของผูเ้ รียน  
ว่ามีความพึงพอใจหรือไม่พอใจต่อการเรียนหรือการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
การจดั การเรียนการสอนควรคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสามารถของผูเ้รียน เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยกระตุน้
ใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ และเกิดการเรียนรู้ต่อไป 
2.5.3  องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 

การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะมีความพึงพอใจงานมากน้อยเพียงใด จะต้องอาศัย
องคป์ระกอบของความพึงพอใจซ่ึง Luthans (1992 อา้งถึงใน สุวรรณ ภูติวณิชย,์ 2541) ไดส้รุป
องคป์ระกอบของความพึงพอใจไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  อารมณ์ตอบสนองต่อสถานการณ์ทาํงานนั้น ๆ 
2 .   อารมณ์ตอบสนองต่อการเปรียบเทียบผลตอบแทนจริง  จากการทํางานกับ

ผลตอบแทนตามความคาดหวงั 
3.  อารมณ์ตอบสนองท่ีมีต่อลกัษณะต่าง ๆ ของงานนั้น ๆ ไดแ้ก่ ตวังาน ค่าจา้ง โอกาส

กา้วหนา้ หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน 
จีราพร วีระหงส์ (2548, น. 23-25) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของความพึงพอใจนั้น

ประกอบดว้ยดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.  องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นลกัษณะทางความรู้สึก 

หรืออารมณ์ของบุคคล องคป์ระกอบทางความรู้สึกน้ีมี 2 ลกัษณะ คือ ความรู้สึกทางบวก ไดแ้ก่ 
ชอบ พอใจ เห็นใจ และความรู้สึกทางลบ ไดแ้ก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ เป็นตน้ 

2.  องคป์ระกอบดา้นความคิด (Cognitive Component) คือ การท่ีสมองของบุคคลรับรู้
และวินิจฉยัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บเกิดความรู้ความคิดเก่ียวกบัวตัถุบุคคลหรือสภาพข้ึน องคป์ระกอบ
ทางความคิดเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาท่ีมาของทศันคติออกมาวา่ถูกหรือผดิดีหรือไม่ดี 
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3.  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นความพร้อมท่ีจะกระทาํ
หรือพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีมาของทศันคติ 

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของความพึงพอใจประกอบไปด้วยอารมณ์ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ทาํงานนั้น ๆ อารมณ์ตอบสนองต่อการเปรียบเทียบผลตอบแทนจริงกบัความคาดหวงั
ตลอดจนตวังาน ค่าจา้ง โอกาสกา้วหนา้และเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ นอกจากน้ี ความรู้สึกทางบวก 
ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลกเ็ป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของความพึงพอใจ 
2.5.4  การวดัความพึงพอใจ 

บุญชม ศรีสะอาด (2545, น. 106) ความพึงพอใจเป็นคุณลกัษณะทางจิตใจ ของบุคคลท่ี
ไม่อาจวดัไดโ้ดยตรง การวดัความพึงพอใจเป็นการวดัโดยออ้ม วิธีการวดัความพึงพอใจในงานท่ีใช้
กนัอย่างกวา้งขวาง ในปัจจุบนัมีหลากหลายวิธีดว้ยกนั จากการศึกษาวิธีการวดัความพึงพอใจของ
นกัวิชาการหลายท่านพบประเดน็ของวิธีการวดัท่ีคลา้ยกนั มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระทาํได้
หลายวิธี สรุปไดด้งัน้ี ไดแ้ก่ 

1.  การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตอ้งการทราบความ
คิดเห็น ซ่ึงสามารถทาํได้ในลักษณะท่ีกาํหนดคาํตอบให้เลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถาม 
ดงักล่าวอาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหาร การควบคุมงานและเง่ือนไขต่าง ๆ  

2.  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วิธีการท่ีดีจึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้

3.  การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล 
เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกทางการพดู กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระทาํอยา่งจริงจงั และ
การสงัเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผนในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกรูปแบบการวดัความพึงพอใจดว้ย
แบบสอบถาม โดยใชม้าตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าตวัเลือก 5 ระดบั 
ดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดบั 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ไม่มีความพึงพอใจ 
การพิจารณาระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียน พิจารณาจากค่าเฉล่ียของคะแนน โดยเทียบ

กบัเกณฑ ์ดงัน้ี  
ช่วงคะแนน 4.51–5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ช่วงคะแนน 3.51–4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ช่วงคะแนน 2.51–3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ช่วงคะแนน 1.51–2.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
ช่วงคะแนน 1.00–1.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2532, น. 138-140) การแบ่งแบบวดัความพึงพอใจตาม

ลกัษณะขอ้คาํถามท่ีถามออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1.  แบบสาํรวจปรนยั เป็นแบบวดัท่ีมีคาํถามและคาํตอบใชเ้ลือกตอบโดยท่ีผูต้อบ ตอบ

ตามท่ีตนเองมีความคิดเห็นและความรู้สึกเป็นขอ้มูลท่ีมีการวิเคราะห์ดว้ยเชิงปริมาณ 
2.  แบบสาํรวจเชิงพรรณนา เป็นแบบสอบถามท่ีผูต้อบตอบดว้ยคาํพูดและขอ้เขียนของ

ตนเอง เป็นแบบสมัภาษณ์หรือคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบโดยอิสระแป็นขอ้มูลท่ีไดใ้นเชิงคุณภาพ 
จะเห็นไดว้่าการวดัความพึงพอใจสามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นคุณลกัษณะทาง

จิตใจ ของบุคคลท่ีไม่อาจวดัไดโ้ดยตรง การวดัความพึงพอใจเป็นการวดัโดยออ้ม วิธีการวดัความ
พึงพอใจในงานท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ในปัจจุบนัมีหลากหลายวิธีดว้ยกนั จากการศึกษาวิธีการวดั
ความพึงพอใจของนักวิชาการหลายท่านพบประเด็นของวิธีการวดัท่ีคลา้ยกนั สามารถกระทาํได้
หลายวิธี ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรง ทางหน่ึง ซ่ึง
ตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดีจึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงไดแ้ละ การสงัเกต เป็นวิธีการวดัความ
พึงพอใจ โดยการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคล 

 
2.6  ประสิทธิผล 

2.6.1  ความหมายของประสิทธิผลความหมายของประสิทธิผล 
ปัจจุบนัมีการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผล (effectiveness) กนัอย่างแพร่หลายและมี 

การนิยามความหมายแตกตางกนั โดยมีการใชห้ลกัเกณฑม์าประกอบกนั โดยมีผูใ้ห ้ความหมายหรือ
คาํนิยามต่าง ๆ กนั ดงัน้ี 

อรุณ รักธรรม (2549, น. 12) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า ประสิทธิผล หมายถึง 
ความสามารถขององคก์ารท่ีจะดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกันในองค์การ (integration) การปรับตวัของ องค์การให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้ม 
(adaptability) การปรับตวัขององคก์ารให ้สอดคลอ้งกบัสังคม (social relevance) และผลผลิตของ
องคก์าร (productivity) 

Georgopoulos and Tanenbaum (อา้งถึงใน ภรณี กีร์ติบุตร, 2529, น. 65) ไดใ้ห ้
ทศันะวา่ ประสิทธิผล ( effectiveness) หมายถึง ความมากนอ้ย (extent) ของประเด็นต่าง ๆ ในฐานะ
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เป็นระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวตัลุประสงค ์ไดโ้ดยทรัพยากรและหนทางท่ีมีอย ูโดยไม่ทาํ
ให้ทรัพยากรและหนทางเสียหายและ โดยไม,สร้างความตึงเครียดท่ีไม่สมควรแก่สมาชิก ซ่ึง
มาตรการท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิผล ขององคก์ารตั้งอยบูนวิธีการและเป้าหมาย (means and ends) 
โดยเกณฑบ่์งช๋ีในการวดั ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการผลิตขององคก์าร ความยืดหยุน่ของ
องค์การในรูป ของความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปล่ืยนแปลงภายในองค์การและ
ความสาํเร็จในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดขนนอกองคก์าร และการปราศจากความ
กดดนั หรือการขดัแยงรุนแรงระหวา่งกลุมยอ่ยในองคก์ารระหวา่งหน่วยงานในองคก์าร 

Schein (1970,  pp. 177) มีความเห็นว่า ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง สมรรถนะ 
(capacity) ขององคก์ารในการท่ีจะอยูร่อด (survival) ปรับตวั (adapt) รักษาสภาพ (maintain) และ
เติบโต (grow) ไม่ว่าองคก์ารนั้นจะมีหนา้ท่ีใดท่ีตอ้งการให้ลุล่วง นอกจากน้ียงัให้ใช ้ขอ้สังเกตว่า 
นกัทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์ารในยุคตน้ ๆ พอใจท่ีจะกล่าวถึงเพียงเร่ือง "การแสวงหาผลกาํไรสูงสุด,, 
(profit maximization) "การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ" "ผลผลิตสูง" (high productivity) และ 
"ขวญัพนักงาน ดี" ว่าเป็นเกณฑ์วดัประสิทธิผลท่ีเพียงพอแลว้ แต่ปรากฎว่าเกณฑ์เหล่าน้ีไม่เพียง
พอท่ีจะ อธิบายความเป็นจริงท่ีพบต่อมาว่าองคก์ารซ่ึงชอบตว้ยเหตุผล (rational) มีพฤติกรรมท่ี 
นาํไปสู่ความไม่มีประสิทธิผล ถา้เกณฑ์เดียวท่ีองคก์ารนั้นใชคื้อ การให้บริการท่ีดี นอกจากน้ียงั
พบว่าองคก์ารมีหลายหนา้ท่ี (multiple functions) ท่ืจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการ ปฏิบติัให้ครบถว้น 
ตลอดจนมีหลายเป้าหมาย (multiple goals) ซ่ึงบางเป้าหมายอาจขดัแยง้ กบัเป้าหมายอ่ืน เช่น 
องคก์ารท่ีเป็นมหาวิทยาลยั โรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทยห์รือ ทณัฑสถาน ลว้นมีหลายหนา้ท่ี
หรือหลายเป้าหมาย ทุกเป้าหมายเป็นเป้าหมายเบ้ืองแรก (primary) มหาวิทยาลยัตอ้งสอนและใน
ขณะเดียวกนักต็อ้งสร้างความรู้ท่ีเช่ือถือไตด้ว้ย การวิจยัโรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทยก์็ตอ้งดูแล
รักษาคนไขแ้ละใหโ้อกาสการ เรียนรู้แก่แพทยฝึ์กงาน ทณัฑสถานก็ตอ้งเก็บตวัอาชญากรไวเ้สียจาก
สังคม ในขณะเดียวกนัก็ ตอ้งให้โอกาสฟ้ืนฟูอาชีพให้เป็นพลเมืองดีต่อไปเม่ือส่งกลบัเขา้สังคม 
ดงันั้น ประสิทธิผล ขององคก์ารจะถูกตดัสินตว้ยผลการปฏิบติังานในหนา้ท่ีหน่ึงหรือทั้งสองหนา้ท่ี 
แยกออก จากกนัหรือ จากการผสมผสานกนัหลายหนา้ท่ีประสิทธิผลขององคก์าร ตามแนวความคิด
ตั้งแต่ดั้ งเดิมเป็นความพยายามท่ีจะ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้เกิดความชาํนาญ
เฉพาะอยา่ง (segmentation) การปฏิบติังานขององคก์ารเกือบโดยเด็ดขาด ทาํให้ขาดความร่วมมือ
ร่วมใจ ตลอดจน ไม่อาจริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละไม่อาจจดัการกบัความเปล่ียนแปลงใด ๆ ได จึงเกิด
แนวคิดท่ี ตรงกนัขา้มกบัแนวคิดดั้งเดิม คือ แนวความคิดแบบผสมผสาน (integration approach) ซ่ึง
มุ่งเนน้ไปท่ีการเปล่ียนแปลงและการเสริมสร้างส่ิงใหม่ ๆ โดยมองภาพรวมว่ามีส่ิงใด เก่ียวขอ้งใน
ขอบเขตท่ึกวา้งขวางและเช่ือมโยงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเขา้ดว้ย กนั ลกัษณะของ แนวความคิดน้ีจะไม่
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หลบเล่ืยงความขดัแยง้แต่จะมองส่ิงขดัแยง้ (conflicts) เป็นเร่ือง จาํเป็นท่ีดอ้งเผชิญและแกไ้ขเพื่อ
นาํมาซ่ึงการเปล่ึยนแปลงท่ีสีขนอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น แนวทางน้ีจึงเป็นพลวตั (dynamic) มีเป้าหมาย
อยู่ท่ีการพยายามทํางานให้สําเร็จด้วยดีจากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้ น พอท่ีจะสรุปได้ว่า 
ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของบุคคล ในการใช้ทรัพยากร บริหารอย่างคุม้ค่าและได้
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัอุประสงค์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและ
สามารถปรับตวัและ พฒันาใหด้าํรงอยูต่่อไปได ้

2.6.2  วิธีการหาดชันีประสิทธิผล 
ความหมายของดชันีประสิทธิผล 
ดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index) หมายถึงตวัเลขท่ีแสดงถึงความกา้วหนา้ในการ

เรียนของผูเ้รียนโดยการเทียบคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกบัคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบหลงัเรียนเม่ือมีการประเมินส่ือท่ีสร้างข้ึนมา เรามกัจะดูประสิทธิภาพผลทางดา้น
การสอนและการวดัประเมินผลทางส่ือนั้น ตามปกติแลว้จะเป็นการประเมินความแตกต่างของค่า
คะแนนใน 2 ลกัษณะ คือ ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทดสอบ
หลงัเรียน หรือเป็นการทดสอบเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมในทางปฏิบติัส่วนมากจะเนน้ท่ีผลความแตกต่างท่ีแทจ้ริงมากกว่าผลความแตกต่างทางสถิติ 
แต่ในบางกรณีการเปรียบเทียบเพียง 2 ลกัษณะก็อาจจะยงัไม่เป็นเพียงพอ เช่น ในกรณีของการ
ทดลองใชส่ื้อในการเรียนการสอนคร้ังหน่ึงปรากฏว่า กลุ่มท่ี 1 การทดสอบก่อนเรียนไดค้ะแนนจาก
การทดสอบทั้งสองกรณีมีพื้นฐาน (คะแนนทดสอบก่อนเรียน) แตกต่างกนัซ่ึงจะส่งผลถึงคะแนน
การทดสอบหลงัเรียนท่ีจะเพิ่มข้ึนไดสู้งสุดของแต่ละกรณี (เผชิญ กิจระการ. 2545, น. 36) ไดเ้สนอ 
“ดชันีประสิทธิผล” (Effectiveness index) ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากการหาความแตกต่างของการทดสอบ
ก่อนการทดลอง จะสามารถดว้ยคะแนนสูงสุดท่ีสามารถทาํเพ่ิมข้ึนได้ Hovland เสนอว่าค่า
ความสมัพนัธ์ของการทดลอง จะสามารถทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งแน่นอน ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างของ
คะแนนพื้นฐาน (คะแนนทดสอบก่อนเรียน) และคะแนนท่ีสามารถทาํไดสู้งสุด ดรรชนีประสิทธิผล
จะเป็นตวัช้ีวดัถึงขอบเขตและประสิทธิภาพสูงสุดของส่ือ เวบ็ให้ความสนใจค่าเฉล่ียร้อยละของ
คะแนนซ่ึงเรียนจากร้อยละของกลุ่มทดลองแลว้จึงหาร้อยละของกลุ่มควบคุม ผลท่ีไดจ้ะแสดงถึง
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน (หรือทดลอง) เปรียบเทียบกบัคะแนนของกลุ่มควบคุมดชันีประสิทธิผล มีรูปแบบ
ในการหาค่าดงัน้ี 

E.I. = อนเรียแนนทดสอบก่ผลรวมของคะ - คะแนนเต็ม) x รียน(จจํานวนนัก
อนเรียนแนนทดสอบก่ผลรวมของคะ -  ังเรียนแนนทดสอบหลผลรวมของคะ

 

หรือ 
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E.I. = 
1

12

P100
PP



 

จาํนวนเศษ E.I จะเป็นเศษท่ีไดจ้าการทดสอบก่อนเรียน (P1) และการทดสอบหลงัเรียน 
(P2) ซ่ึงคะแนนทั้ง 2 ชนิดน้ี จะแสดงถึงค่าร้อยละของคะแนนรวมสูงสุดท่ีทาํได ้(100%) ตวัหาร
ของดชันี คือความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน (P1) และคะแนนสูงสุดท่ีนกัเรียนจะ
สามารถทาํได ้ต่อมาเวบ็ไดป้รับปรุงรูปแบบของการแสดงค่าดชันีประสิทธิผลใหม่โดยการคูณดว้ย 
100 เพื่อใหค้่าทีออกมาเป็นร้อยละ ซ่ึงช่วยใหดู้และตีค่าไดส้ะดวกข้ึน 

จากการประมวลเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า ดัชนีประสิทธิผลสามารถนํามา
ประยุกต์เพื่อประเมินผลส่ือ โดยเร่ิมจากการทดสอบก่อนเรียนซ่ึงเป็นตวัวดัว่าผูเ้รียนมีความรู้
พื้นฐานอยู่ในระดบัใด รวมถึงการวดัความเช่ือ เจตคติ และความตั้งใจของผูเ้รียน นาํคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบมาแปลงให้เป็นร้อยละหาค่าคะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได ้จากนั้นนาํนักเรียนเขา้รับ
การทดลอง  เสร็จแล้วทําการทดสอบหลังเรียนนําคะแนนท่ีได้มาหาค่าดัชนีประสิทธิผล  
โดยนาํคะแนนก่อนเรียนไปลบออกจากคะแนนหลงัเรียน ไดเ้ท่าใดนาํมาหารดว้ยค่าท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบก่อนเ รียนสูงสุด ท่ีผู ้เ รียนจะสามารถทําได้ ลบด้วยคะแนนทดสอบก่อนเ รียน 
โดยทาํใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละ 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อรุณี สถิตภาคีกุล (2534, น.218) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนภาษาองักฤษสําหรับ
นักเรียนระดบัประถมศึกษาตามแนวยุทธศาสตร์การสอนภาษาแบบผสมผสานของ มาร์ทนั แบ่ง
ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการสอนเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) พฒันารูปแบบการสอน 2) ทดลองใช้
รูปแบบการสอน 3) ปรับปรุงรูปแบบการสอน ไดอ้งค์ประกอบรูปแบบการสอน ประกอบดว้ย 
หลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการสอน ยุทธศาสตร์การสอนกระบวนการสอน วิธี
สอน ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผลการทดลองปรากฏว่าได้
รูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา (2536, น. 322) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น
หลัก โดยศึกษากับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  แบ่งขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอน  
มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั 
ดูงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 2) สร้างและ พฒันารูปแบบการสอน 3) หาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน 4) การพฒันาและรูปแบบการสอน โดยกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการสอน
เป็น 3 ส่วน คือ 1) หลกัการ 2) องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน 3) กิจกรรมการเรียนการสอน  
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ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนท่ีพฒันา ปรากฏว่า เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการพฒันาความสามารถของนักเรียนในการแก้ไขปัญหา แต่ยงัไม่สามารถพฒันาความคิด
วิจารณญาณไดจ้ะตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงต่อไป 

วิชา ทรวงแสวง (2538, น. 186) ได้พฒันารูปแบบการสอนวิชาภาษาไทยและ
วรรณกรรมด้วย ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินสํ าห รับวิ ช า เอกภาษาไทยในวิทยาลัยค รู  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แบ่งขั้นการพฒันารูปแบบเป็น 7 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลพื้นฐาน 
 2) พฒันารูปแบบการเรียนการสอน 3) พฒันาเอกสารประกอบการสอนและเคร่ืองมือวดัผล  
4) การตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร 5) การแกไ้ขปรับปรุง 6) ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
7) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนได้องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
ประกอบด้วยปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และเป้าหมายผลผลิต ผลการทดลองพบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ ทศันคติต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีความสนใจในการมากข้ึนแต่ควรท่ีปรับปรุงจุดมุ่ง
ให้สอดคลอ้งกับทอ้งถ่ินมากข้ึน เพิ่มงบประมาณและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของ
นกัเรียน  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า  
มีขั้นตอนของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยส่วนใหญ่แบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน คือ  
1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) การสร้างและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 3) การทดลองใชแ้ละ
หาการประเมินผลการใช ้ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดขั้นตอนของ
การพฒันารูปแบบการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหาและแนวทางการจดัการเรียนการสอน  
2) พฒันารูปแบบการเรียนการสอน 3) ศึกษาผลการทดลองใช ้และ 4) ประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอน 

ภทัรา วยาจุต (2550, น. 116) ทาํการวิจยัเร่ืองผลของการเรียนแบบผสมผสานและแบบ
ใช้เว็บช่วยท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ท่ีมีบุคลิกภาพต่างกนั การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการเรียนแบบ
ผสมผสานและแบบใชเ้วบ็ช่วย ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีมีบุคลิกภาพต่างกัน คือ บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว
ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ท่ีมีบุคลิกภาพต่างกนั เม่ือเรียนแบบผสมผสาน     
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกบันกัศึกษาท่ีเรียนแบบใชเ้วบ็ช่วย 2) นกัศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต ท่ีเรียนแบบผสม ผสานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกับนักศึกษาท่ีเรียนแบบใช ้
เว็บช่วย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ท่ีมีบุคลิกภาพ
ต่างกนั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกนั 
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สายชล จินโจ (2550, น. 201) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) การสังเคราะห์รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้
รูปแบบท่ีประกอบดว้ย การสอนแบบบรรยายปฏิสัมพนัธ์ การสอนแบบช้ีนาํ การสอนดว้นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย และการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดา้นความเหมาะสม
ของรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีสร้างข้ึนอยู่ในระดบัมากท่ีสุดดา้นความสอดคลอ้งของรูปแบบกบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างอยู่ในระดบัมากท่ีสุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ
เครือข่ายตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 อยู่ใน
ระดบัพอใช ้3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองโดยอาศยัการแจกแจงของ t-test พบว่า กลุ่ม
ผูเ้รียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) กลุ่ม
ทดลองมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบดว้ยการสอนแบบบรรยาย
ปฏิสัมพนัธ์ การสอนแบบช้ีแนะ การสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดบัมาก และ 5) ความ
คงทนทางการเรียนของกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด สรุปได้ว่า
สามารถนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สาโรช โชติพนัธ์ (2550, น. 107) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง ท่ีเรียนวิชาเทคนิค และกระบวนการฝึกอบรมโดยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานกบั การ
เรียนในชั้นเรียนปกติ ผลการวิจยัปรากฏว่านกัศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนโดยวิธีผสมผสานมีคะแนน
หลงัเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา ท่ีเรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรมทั้ง 2 วิธี มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไม่แตกต่างกนั นักศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนโดยวิธีผสมผสานมีทกัษะการจดัการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองต่างกนั ความพึงพอใจในการเรียนแบบผสมผสานในระดบัดี 

ทิพเนตร ขรรคท์พัไทย (2551, น. 183) ไดท้าํการวิจยั การพฒันารูปแบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานเพ่ือการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัปรากฏว่า รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึน เพื่อการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิตมี 4 
องคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 3) การจดั
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กิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การวดัและประเมินผล องคป์ระกอบของการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานมี 3 กิจกรรม คือ 1) การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากโปรแกรมบทเรียน 2) 
การเรียนรู้ในชั้นเรียนจากการบรรยายเชิงปฏิสัมพนัธ์ และ 3) การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากบทเรียน
ออนไลน์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัราชภฏั มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.07/80.39 
และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6527 นักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้น 5 เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน นกัศึกษาท่ีเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิจารณญาณ
โดยรวมและรายดา้น 3 ดา้น คือ ดา้นการอนุมานดา้นการยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และดา้นการ
ประเมินขอ้โตแ้ยง้ และมีพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยรวมและรายดา้นทั้ง 5 ดา้น มากกว่า
นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกตินกัศึกษาท่ีสังกดัคณะต่างกนั มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายดา้น 2 ดา้น คือ ดา้นการอนุมาน และดา้นการ
ยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ไม่แตกต่างกนั แต่นกัศึกษาท่ีสงักดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีการ
คิดวิจารณญาณรายดา้น 3 ดา้น คือ ดา้นการนิรนยั ดา้นการตีความ และดา้นการประเมินขอ้โตแ้ยง้ 
มากกว่านกัศึกษาท่ีสังกดัคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีพฤติกรรม
การเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น ยกเวน้ดา้นการประเมินผลการเรียน มากกว่า
นักศึกษาท่ีสังกดัคณะอ่ืน ๆ มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนกบัคณะท่ีนักศึกษา
สงักดัต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายดา้น 3 ดา้น คือ ดา้นการนิรนยั
ดา้นการตีความ และดา้นการประเมินขอ้โตแ้ยง้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยรวมและ
เป็นรายดา้น 3 ดา้น คือ ดา้นการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ดา้นการวางแผนการเรียนและดา้น
การประเมินผลการเรียน 

ดารุณี ถึงลาภ (2552, น. 203) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพส่ือ
ประกอบการสอนแบบผสมผสานวิชาการอ่านตีความ (EN202) หลกัสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลยั 
รามคาํแหง มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพส่ือประกอบการสอนแบบผสมผสาน
วิชาการอ่านตีความ (EN202) หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาํแหง เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ส่ือประกอบการสอนแบบ
ผสมผสานท่ีสร้างข้ึน และเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือประกอบการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยมีสมมติฐานของการวิจยัดงัน้ี ส่ือประกอบการสอนแบบผสมผสาน วิชาการอ่าน
ตีความ (EN202) ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
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หลงัเรียนด้วยส่ือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนต่อการเรียนด้วยส่ือประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึน อยู่ในระดับมาก เคร่ืองมือในการวิจัย
ประกอบดว้ย แบบเรียนท่ีมีส่ือผสมท่ีเป็นบทเรียนบนเว็บ แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึง
พอใจของผูเ้รียน และแบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ    โดยกระบวนการทดลองใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นแบบกลุ่มเด่ียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงทดลองกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านตีความ จาํนวน30 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ส่ือประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.2/80.46 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์   ท่ีกาํหนด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อส่ือท่ีสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัมาก 

ชลีนุช คนซ่ือ (2553, น. 176) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อสังเคราะห์
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางดา้นกิจกรรมในรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ  2 )  เพื่ อพัฒนา รูปแบบ กิจกรรมการ เ รี ยนการสอนแบบผสมผสาน  
3) เพื่อประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
5) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนกบักลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ 6) เพื่อหาความพึง
พอใจของผูเ้รียนจากการไดรั้บจดักิจกรรมดว้ยบทเรียนการสอนแบบผสมผสานในการสังเคราะห์
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ีไดม้าโดยใชว้ิธีเดลฟาย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั โดย
เลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 60 คน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน สกลนคร ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2553 ซ่ึงไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มควบคุมท่ีเรียนแบบปกติกบักลุ่มทดลองท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึน ในการทดลองคร้ังน้ีใชเ้วลาดาํเนินการ 15 สัปดาห์ ผลการวิจยั 
พบว่า ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนสูงกว่าเกณฑ ์E1/E2 ค่าเฉล่ีย = 
91.24/89.63 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .01 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 และความพึงพอใจ
ของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อกิจกรรมการการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมาก 
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อินทิรา รอบรู้ (2553, น. 211) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
ของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองสูงและตํ่า และเพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู ้เ รียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้ นปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ราชภฏัจนัทรเกษม จาํนวน 43 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารโครงการงาน
สารสนเทศในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ ANCOVA ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้
องคป์ระกอบดงัน้ี หลกัการในเชิงนโยบายภาครัฐเก่ียวกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดและ
ทฤษฎีทางการศึกษา ไดแ้ก่ กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบนาํตนเอง กระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามรูปแบบ Big6 และการ
ผสมผสานการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามเกณฑข์อง The Sloan Consortium กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนและมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม (ค่า IOC = .93) ส่ือการเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์หาประสิทธิภาพโดยใชสู้ตร KW-CAI พบวา่ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี คือมีค่า E-
CAI = 91.37% ผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนกลุ่มท่ีมีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองสูงและกลุ่มตํ่าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของกลุ่มท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองสูงและกลุ่มตํ่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูเ้รียนมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนในระดบัดีมาก สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีพฒันาข้ึน สามารถนาํไปใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองให้กบัผูเ้รียนได ้
ทั้งกลุ่มท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองสูงและกลุ่มตํ่า 

ปณิตา วรรณพิรุณ (2555, น. 281) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชเ้คร่ืองมือทางปัญญาเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีวตัถุประสงค ์
เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชเ้คร่ืองมือทางปัญญาเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ การวิจยัแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 1) การศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิดของ
รูปแบบ 2) การพฒันารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชเ้คร่ืองมือทางปัญญาเพ่ือพฒันาทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การศึกษาผลของการใช้รูปแบบ และ 4) การรับรองรูปแบบ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2554 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีเรียนวิชาส่ือการเรียนการสอนบนเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 25 คน เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบผสมผสานท่ี
พฒันาข้ึนเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใช้เคร่ืองมือทางปัญญาเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบวดัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Cornell Critical Thinking Test Level Z) และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษา 
ระยะเวลาในการทดลอง 10 สปัดาห์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-Test Dependent) ผลการวิจยั พบว่า 1. องคป์ระกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสําคญั 4 องคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการของรูปแบบการ
เรียนการสอน 2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) 
การวดัและประเมินผล วตัถุประสงคข์องรูปแบบ คือ เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ; 
กระบวนการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 
และ 2) ขั้นการจดักระบวนการเรียนการสอน; การวดัและประเมินผลใชก้ารวดัพฒันาการของทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินตามสภาพจริง 2. นกัศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึนมีคะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดักระบวนการเรียนการสอน
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3. ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ทาํการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแลว้มี
ความคิดเห็นวา่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                                          

พรเทพ เมืองแมน และแวฮาซัน แวฮะมะ (2555, น.33-40) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การ
พฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาเทคโนโลยีกราฟิกและการพิมพ ์เพื่อการส่ือสาร
การศึกษา สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาเทคโนโลยี
กราฟิกและการพิมพเ์พื่อการส่ือสารการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเ รียนด้วยวิ ธีการเรียนรู้แบบผสมผสานกับการเรียนด้วยวิ ธีการเรียนแบบปกติ  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชา
เทคโนโลยีกราฟิกและการพิมพเ์พื่อการส่ือสารการศึกษา โดยกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั้นปีท่ี 
2 และ 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 263-204 เทคโนโลยีกราฟิกและการพิมพ์เพื่อการส่ือสาร
การศึกษา (Graphic and Printing Technology for Educational Communication) ในภาคการศึกษาท่ี 
2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จาํนวน 35 คน กลุ่มท่ี 2 จาํนวน 33 คน ไดม้าโดยวิธีการ
กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test แบบ Independent ส่วนค่าเฉล่ีย
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ระดบั ความพึงพอใจ ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วน
ของผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า ไดรู้ปแบบท่ีมี
การเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นหลกั แลว้เสริมดว้ยกิจกรรมการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ดว้ยหอ้งเรียนเสมือนจริง โดยใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมดงัน้ี การทบทวนเน้ือหาท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนเสมือน
จริง การส่งการบา้นผ่านห้องเรียนเสมือนจริง การอภิปรายผ่านห้องเรียนเสมือนจริง เป็นตน้ และ
จากการนาํรูปแบบดงักล่าวน้ีไปทดลองใชพ้บว่ามีความเหมาะสม 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน สูงกว่าของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย
วิธีการเรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการ
เรียนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้นก็อยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยในดา้นบรรยากาศการเรียนการสอนมีความพึงพอใจสูงสุด ส่วนใน
ดา้นเน้ือหาความรู้อยูใ่นระดบัตํ่าสุด 

ผูว้ิจัยได้ศึกษาผลงานวิจัยของต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในฐานขอ้มูลโปรเควส ระหว่างปีคริสตศ์กัราช 2004-2013 ซ่ึงวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญา
เอก ท่ีมีขั้นตอนการะบวนการท่ีมีการตรวจสอบตลอดกระบวนการโดยผูเ้ช่ียวชาญอยา่งเป็นระบบ 
จึงมีความน่าเช่ือถือและมีหลกัการท่ีสามารถนาํมาอา้งอิง ไดแ้ก่ 

Gulsecen (2004, pp. 116) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีมีต่อ
แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน จาํนวน 2 กลุ่ม 
ผลการวิจยัพบว่า การเรียนการสอนแบบผสมผสานทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากข้ึน มีแรงจูงใจ และอตัราการเขา้เรียนและมีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึน ผลการเรียนจาก
การเรียนการสอนแบบผสมผสานของรัฐสูงกว่าของเอกชน นักศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานทาง
เทคโนโลยเีรียนไดดี้กว่านกัศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานตํ่า ความรู้ท่ีพิเศษสามารถท่ีจะสร้างข้ึนไดท้ั้ง 2 
เล่ม โดยการเรียนแบบออนไลน์ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนแบบการเรียนแบบผสมผสาน
มากกวา่การสอนตามปกติและมีความกระตือรือร้นทางการเรียนมากข้ึน 

Pitrik and Mallich (2004 อา้งถึงใน สมบูรณ์ กลางมณี, 2549, น.108) ไดว้ิจยัเร่ือง
แนวทางในการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง กบัการใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ส่งผลต่อความสามารถของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่า การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มี
เง่ือนไขทางมโนทศัน์ 3 ประการ คือ Realness, Acceptance และ Empathic Understanding และ
ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ช่วยพฒันา
ความสามารถของผูเ้รียนและผูส้อน ดงัน้ี 1) ความมีส่วนร่วมในหลกัของการเรียนรู้ 2) แนวโน้ม
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ความตอ้งการในการเรียนรู้ท่ีมากยิง่ข้ึน 3) การช่วยใหผู้เ้รียนใหป้ระสบผลสาํเร็จใหเ้กิดความเช่ือมัน่
ในตนเอง 4) กระตุน้การเรียนรู้และการคน้พบของผูเ้รียน 5) ช่วยผูส้อนให้เกิดการพฒันาการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนและการเพิ่มความสามารถในตวับุคคลใหค้น้พบกระบวนการของการเรียนรู้ 

Rovai and Jordon (2005, pp. 217) ไดศึ้กษาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างการ
เรียนแบบในชั้นเรียนปกติกบัการเรียนแบบผสมผสาน และการเรียนออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 68 คน และอาสาสมคัรอีก 86 คน แบ่งเป็นผูเ้รียนท่ีเรียนในชั้นเรียน
แบบเดิม 26 คน เป็นอาสาสมคัร 24 คน ผูเ้รียนท่ีเรียนแบบผสมผสาน 28 คน อาสาสมคัร 23 คน 
เรียนดว้ยวิธีการผสมผสานทั้งแบบในชั้นเรียนปกติ และแบบออนไลน์ ผูเ้รียนท่ีเรียนออนไลน์อยา่ง
เดียว 21 คน อาสามสมคัร 21 คน เรียนผา่นระบบ Blackboard และการเรียนแบบออนไลน์ โดยใช้
แบบวดั CCS เป็นเคร่ืองมือวดัลกัษณะความเป็นชุมชนในชั้นเรียน การติดต่อสมัพนัธ์และการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบวา่ การเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้น สามารถสร้างความรู้สึก และการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไดม้ากกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ โดยทาํให้บรรยากาศในการเรียนเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั
มากข้ึน โดยจะเนน้ท่ีการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น โดยใชก้ระบวนการเรียนแบบแบบร่วมมือ และ
สร้างสงัคมแห่งความรู้ความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

Precel and Alberton (2007, pp. 153) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ย WBI โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบว่า WBI มีส่วนช่วยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อระบบการเรียนการสอนอย่างไร ระหว่างท่ีให้ครูเป็นศูนยก์ลาง กบันักศึกษาเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า WBI เป็นรูปแบบท่ีสร้างให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการ
เรียนรู้ ตามหลักแนวคิดเร่ืองการบูรณาการ การเรียนการสอนมากกว่าท่ีจะส่งเสริมให้ครูเป็น
ศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ 

Prokop  (2008, pp. 316) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้แบบเผชิญหนา้, การ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ : การเปรียบเทียบการปฏิบติัของ
นกัเรียนและการจดจาํในการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยไดศึ้กษาจากผลงานวิจยัของ สมาคมส
โลน (Sloan Consortium) ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการใชร้ะบบการศึกษาทางไกล
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา จากงานวิจัยเชิง
ปริมาณพบว่า จากการเปรียบเทียบระดบัความจาํและการปฏิบติัของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 
92 หอ้งเรียน ในรายวิชาจิตวิทยาจากวิทยาลยัซานตา โรซา จูเนียร์ (Santa Rosa Junior) และวิทยาลยั
นอร์ทเทริน์ คอมมิวนิต้ี แคลิฟอร์เนีย (Northern California Community College) ท่ีไดรั้บการเรียน
การสอนแบบออนไลน์, การเรียนการสอนแบบผสมผสาน และการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้ 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผลการเรียนในภาคเรียนสุดทา้ยในปี 2010-2011 มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัในการปฏิบติังานของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีค่าเฉล่ียสูงกว่า
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมโดยไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

Lori (2009, pp. 252-259) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อเจตคติต่อคณะเก่ียวกบัการจดั
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนแบบผสมผสาน ผลการศึกษาพบว่า 1) เทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่ิงท่ีพยากรณ์
เจตคติของคณะท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ดีท่ีสุด 2) อาจารย์
มหาวิทยาลยัเพศหญิงมีเจตคติเชิงบวกต่อสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบผสมผสาน 3) การเรียนแบบ
ผสมผสานเป็นแนวโนม้ท่ีดีของเทคโนโลยกีารศึกษา 4) การใหร้างวลัและการยอมรับผลการทาํงาน 
เป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัในการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนแบบผสมผสาน 5) ขอ้จาํกดัในเร่ืองเวลา
ยงัเป็นอุปสรรคการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนแบบผสมผสาน 

Goz (2010, pp. 97) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้ และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อการหาการผสมผสานท่ี
เหมาะสม ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานไดรั้บตอบรับในเชิงบวก
ทั้งจากผูเ้รียนและผูส้อน 2) ประสบการณ์การเรียนรู้ ของการเรียนแบบดั้งเดิม ท่ีใชก้ารบรรยายเป็น
ฐานทาํให้ผูเ้รียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อเน้ือหาวิชา 3) ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไม่
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองประสบการณ์การเรียนออนไลน์ก่อนเรียนของผูเ้รียน การพฒันาทางสติปัญญา 
และสไตลก์ารเรียนรู้ของแต่ละคน 4) สามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึนกว่า
ก่อนการทดลอง และ 5) ผูเ้รียนมีระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

Pearcy  (2010, pp. 207-209) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง เทคโนโลยกีารเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรมบนัทึกภาพหนา้จอ : เคร่ืองมือทางปัญญาสาํหรับการเรียนรู้แบบผสมผสานการศึกษาน้ีได้
ศึกษาในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ความพึงพอใจ และการพฒันา
หลกัสูตรโดยใชเ้ทคโนโลยกีารเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมบนัทึกภาพหนา้จอ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการทดลอง คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา จาํนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไดรั้บรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานและกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน  ซ่ึงทั้งสองกลุ่มไดรั้บ
การทดสอบก่อนและหลงัเรียน ผลปรากฏวา่ กลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่า
กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรูปแบบการสอนแบบผสมผสานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 Poon (2011, pp. 129-145) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการศึกษาของนกัเรียนในประเทศสหราช
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อาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประโยชน์ของการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีมีต่อ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียนและและการมีส่วนร่วมในการศึกษาของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 442 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ผลการวิจยัพบวา่ 1) การเรียนรู้แบบผสมผสานไดใ้หป้ระโยชน์ใน
การเรียนแบบยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนแบบดั้ งเดิม 2) การเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถทาํให้
นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขาโดยเกิดจากความ
ตอ้งการของผูเ้รียนโดยตรงและไดรั้บการส่งเสริมจากอาจารยท่ี์ไดจ้ดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พิเศษในการส่งเสริมการเรียนรู้ 3) การจดัสรรเวลาและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ในการพฒันาและการ
ปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีน่าเช่ือถือคือกุญแจสําคญัในความสําเร็จของการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 4) ผลสมัฤท์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 และ 5) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานในระดบัมาก
ท่ีสุด 

 Larsen (2012) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ทศันคติของครูและนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนรู้
แบบผสมผสานในรายวิชาการเขียนภาษาองักฤษ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมผสานโดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนท่ีเรียนในหลักสูตร
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง จาํนวน 41 คน และครูในหลกัสูตรภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
จาํนวน 5 คน ผลการวิจยัพบว่า การวางแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคในการสอนไดมี้
ประโยชน์มากในการสนับสนุนวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน นักเรียนมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเองมากข้ึนและนกัเรียนมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบผสมผสาน
อยูใ่นระดบัดี 

จากการศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการบูรณาการการเรียน
ออนไลน์ผา่นระบบเครือข่าย (Online Learning) และการเรียนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional 
Classroom) ท่ีมีการเรียนแบบเผชิญหนา้ (Face to Face Meetings) เขา้ดว้ยกนั โดยใชส่ิ้งอาํนวยความ
สะดวกดว้ยอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือและเป็นเคร่ืองมือในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบอิเลก็ทรอนิกส์
เพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์จากการเรียนแบบออนไลน์และ
การมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม เพื่อพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีทา้ทายและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการส่วนบุคคลของผูเ้รียน นอกจากน้ี การเรียนการสอนแบบผสมผสานทาํใหก้ารเรียนการสอน
บนเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพเพราะเป็นการลดขอ้จาํกดัของการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ โดยนาํ
ลกัษณะเด่นของการเรียนในชั้นเรียนปกติเขา้มาแกไ้ขจุดดอ้ยของการเรียนบนเวบ็ไซต ์การเรียนการ

DPU



120 

สอนแบบผสมผสานจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาเพื่อให้การเ รียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

นพชัย บุญรัต (2554, น. 90) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนการอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาร่วมกบัการสอน
อ่านตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนท่ีไดรั้บกิจกรรมการอ่าน
ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาร่วมกับการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซ่ึงมีผล
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ  
2) นักเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาร่วมกับการสอนอ่านตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน หลงัการทดลองมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

อมรรัตน์ เฉยงาม (2550, น. 137-140) ไดศึ้กษากระบวนการเมตาคอกนิชั่นผ่านการ
ส่ือสารด้วยเว็บล็อก ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีระดบัเมตาคอกนิชัน่ต่างกนั มีกระบวนการเมตาคอกนิชัน่ต่างกนั คือ 
นักเรียนท่ีมีระดบัเมตาคอกนิชั่นสูง มีวิธีคิดแกปั้ญหาด้วยการคิดแกปั้ญหาด้วยตนเองก่อนโดย
วางแผนและเขียนบนัทึก ลาํดบัความคิด การคน้ขอ้มูลเพื่อจดัระบบให้มองเห็นภาพรวมของปัญหา
ทั้งหมด ใชท้ฤษฎีและตรรกะเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนดว้ยตนเอง สาํรวจขอ้มูลคิดไตร่ตรอง
สะทอ้นไปมาอย่างรอบคอบ เพื่อนาํไปสู่ขอ้มูลสรุปท่ีสมเหตุสมผล กลุ่มกลางเม่ือเจอสถานการณ์
ปัญหาจดัให้ยามทาํความเขา้ใจ วิเคราะห์สาเหตุปัญหาและส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาดว้ยตนเองก่อนใน
ระยะแรก  ๆ แต่ในขั้นตอนกระบวนการแกปั้ญหาจะปรึกษาอาจารยห์รือหาแหล่งขอ้มูลใกลเ้คียงมา
อา้งอิง เพ่ือนาํมาเป็นแนวในการตดัสินใจ กลุ่มตํ่าเม่ือเจอสถานการณ์ปัญหาส่วนใหญ่จะหาตวัช่วย
ก่อนเป็นอนัดบัแรก เช่นปรึกษาคนใกลชิ้ด จากนั้นใชพ้ื้นฐานจากประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงปัญหา  

Cross and Paris (1988, pp. 134-142) ไดศึ้กษาอิทธิพลของอภิปัญญา โดยใชโ้ปรแกรม
การสอนกลวิ ธีการ เ รียน รู้  ( Informed Stratedgies for Learning :  ISL)  ท่ี มี ต่อการ อ่านของ 
นกัเรียนเกรด 3 และเกรด 5 โดยกลุ่มทดลองของแต่ละเกรดเขา้ร่วมโปรแกรม ISL เป็นเวลา 4 เดือน  
การสอนแบ่งออกเป็น  3  ขั้ นตอน  ขั้ นแรกเป็นการอธิบายให้ทราบถึงประเด็นทั่ว  ๆ  ไป  
ของการตระหนกัรู้ในเป้าหมายของการอ่าน การวางแผน และกลวิธีการอ่าน ขั้นท่ีสอง เนน้กลวิธีท่ี
เฉพาะซ่ึงเหมาะกบัการทาํความเขา้ใจกบัตาํราเฉพาะเร่ือง ขั้นสุดทา้ยเนน้การกาํกบัควบคุมตนเองใน
การใชก้ลวิธีเพื่อทาํความเขา้ใจ ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองในทั้ง 2 เกรด มีระดบัอภิปัญญา 
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองและสามารถใชก้ลวิธีการอ่านไดดี้กวา่กลุ่มควบคุม  
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Swanson (1990) ไดศึ้กษาความเก่ียวขอ้งของความรู้ในอภิปัญญากบัความถนดัในการ
แกปั้ญหา พบว่ากลุ่มท่ีมีความถนดัแต่มีความรู้ในอภิปัญญาสูง สามารถแกปั้ญหาไดไ้ม่แตกต่างจาก
กลุ่มท่ีมีความถนัดสูงและมีความรู้ในอภิปัญญาสูง โดยท่ีทั้ง 2 กลุ่มน้ี สามารถแกปั้ญหาไดดี้กว่า
กลุ่มท่ีมีความถนัดสูงแต่มีความรู้ในอภิปัญญาตํ่า และกลุ่มท่ีมีความถนัดตํ่าและมีความรู้ใน 
อภิปัญญาตํ่าดว้ย แสดงวา่ความรู้ในอภิปัญญามีความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับการแกปั้ญหา  

Purpura (1977, pp. 289 - 325) ไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชยุ้ทธวิธี 
อภิปัญญา (Matacognitive Strategy) กบัผลการปฏิบติัในการทดสอบทางภาษาท่ีเป็นภาษาท่ีสอง 
โดยทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง 1,382 คน ผลการศึกษาพบว่า การใชยุ้ทธวิธีอภิปัญญา มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการใชยุ้ทธวิธีทางการคิด แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบติัในการทดสอบทาง
ภาษา ในส่วนของการวิเคราะห์ยนืยนัองคป์ระกอบของอธิปัญญา พบวา่ แบบจาํลอง 2 องคป์ระกอบ
ใหญ่ โดยองคป์ระกอบแรกคือ กระบวนการประเมินอยา่งต่อเน่ือง (On-line Assessment Process)  
มี 2 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ การประเมินสถานการณ์และการกาํกบัติดตาม ส่วนองคป์ระกอบท่ี
สอง คือ กระบวนการประเมินภายหลงั (Post Assessment Process) ท่ีมี 2 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
การประเมินตนเองและการทดสอบตนเอง ซ่ึงเม่ือทาํการวิเคราะห์ปรากฏว่า แบบจาํลองนั้นไม่
เหมาะสมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงันั้นจึงไดป้รับแบบจาํลองและสรุปว่า การใชยุ้ทธวิธีอภิปัญญา   
มีเพียงองค์ประกอบเดียว  คือ การประเมิน  (Assessment) โดยมีองค์ประกอบย่อย 3 ตัว  คือ   
การกาํหนดเป้าหมาย (Goal Setting) การวางเเผน (Planning) เเละยุทธวิธีในการประเมิน 
(Assessment Strategy)  

Hess (2005, pp. 2542-A) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัผลวิธีอภิปัญญากบัการอ่านโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินการใช้กลวิธีปัญญาในการพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจกลุ่มตวัอย่าง
ประกอบดว้ยครูจาํนวน 5 คนและนกัเรียนเกรด 5 เกรด 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหน่ึงใน 
รัฐแคลิฟอร์เนียท่ีสอบไม่ผา่น All Reading winge program ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และตวัแปรดา้นความพึงพอใจต่อบทเรียน 
ไดรั้บการพฒันาสูงข้ึนจากการใชก้ลวิธีอภิปัญญาในการพฒันาการอ่าน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ว่าได้มีการวิจัยเก่ียวกับการนําแนวคิด  
อภิปัญญาไปใชใ้นการสอนอ่านร่วมกบัการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน การใช้
กระบวนการอภิปัญญาหรือเมตาคอกนิชัน่ผา่นการส่ือสารดว้ยเวบ็ล๊อกในการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา 
เป็นหลกัและศึกษาอิทธิพลของอภิปัญญา โดยใชโ้ปรแกรมการสอนกลวิธีการเรียนรู้ในการพฒันา 
การอ่าน และศึกษาความเก่ียวขอ้งของความรู้ในอภิปัญญากบัความถนัดในการแกปั้ญหา รวมถึง 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชยุ้ทธวิธีอภิปัญญากบัผลการปฏิบติัในการทดสอบทาง
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ภาษาตลอดจนศึกษาวิธีอภิปัญญากบัการอ่านโดยมีจุดมุ่งหมาย เป็นตน้ จากการวิจยัดงักล่าวแสดง
ให้เห็นว่า แนวคิดอภิปัญญาสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน การแกปั้ญหา ผลการปฏิบติัใน
การทดสอบทางภาษา เป็นตน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชลทิพย ์เดชะ (2555, น. 206) ไดศึ้กษาทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 ห้อง 5 พบว่า และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 5 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 16 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีทกัษะการรู้สารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมา  คือ 
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ และความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศ 

Brown (1999, pp. 426-437) ไดศึ้กษาระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในมหาวิทยาลยัโอคลาโฮมาเพ่ือใชเ้ป็นขอ้แนะนาํสาํหรับ
โปรแกรมการสอนและการใหบ้ริการเก่ียวกบัความสามารถในการแสวงหาสารสนเทศของนกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ นอกจากน้ียงัเป็นการเสนอแนะการพฒันาให้
นกัศึกษามีการรู้สารสนเทศ มีความสามารถในการคน้หา ประเมิน และใชส้ารสนเทศสาํหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและแก้ไขปัญหาได้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  จํานวน  36 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามเก่ียวกับความตอ้งการสารสนเทศ เวลาท่ีใช้ในการแสวงหา
สารสนเทศ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในการคน้หาสารสนเทศ อุปสรรคและส่ิงอาํนวยความสะดวก
ในการคน้หาสารสนเทศ การนาํสารสนเทศไปใช ้วิธีการวดัผลสําเร็จของการคน้หาสารสนเทศ 
ทางเลือกในการแสวงหาสารสนเทศในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ และประสบการณ์การเรียนวิชาการใช้
ห้องสมุด ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามีความสามารถทางการรู้สารสนเทศอยู่ในระดบัสูง โดยเกิด
ความตระหนกัว่าพวกเขาตอ้งการสารสนเทศท่ีมาช่วยในการทาํวิจยั และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนการสอน สามารถใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีช่วยในการคน้หาสารสนเทศได ้โดยใชช่ื้อผูแ้ต่ง 
คาํสาํคญัท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการคน้หา ทราบว่าจะใชแ้หล่งทรัพยากรใดก่อนท่ีจะคน้หา และจะตอ้ง
มีเกณฑ์ในการประเมินสารสนเทศท่ีหามาได ้ตลอดจนมีการนาํสารสนเทศไปใชใ้นการสัมมนา    
ทาํรายงาน และทาํวิทยานิพนธ์ไดก้ารศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า นักศึกษามีความสามารถทางการรู้
สารสนเทศได้โดยการสอนการใช้ห้องสมุด แมว้่านักศึกษาจะไม่ตั้ งใจเรียน และจาํไม่ได้ทั้ ง ๆ  
ท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากอาจารยใ์นสาขาวิชาก็ตาม ดงันั้นจึงมีการเสนอแนะว่าโปรแกรมการสอน
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วิชาการใช้ห้องสมุดควรมีการแยกโปรแกรมการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้รียน โดยแยกผูเ้รียน
ออกเป็นระดบัเร่ิมตน้ ระดบักลาง และการคน้ในระดบัสูง จดัสอนให้ตรงกบัความตอ้งการเฉพาะ
ของนักศึกษา สอนให้ตรงตามความต้องการเฉพาะวิชา และสอนเบ้ืองต้นเก่ียวกับอาชีพของ
นักศึกษาตลอดจนควรจดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการศึกษาปัญหา การออกแบบ
ปัญหา และหัวขอ้การวิจยัในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกจากน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาหลงัการเรียนตามโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

Nero (1999, pp. 112-115) ไดศึ้กษาการวดัขอบเขตและเน้ือหาการรู้สารสนเทศ  
เพื่อเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัความสามารถในการระบุแหล่งท่ีตั้ง ประเมิน และใชส้ารสนเทศของ
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลยัแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย การวิจยัคร้ังน้ีนาํเสนอ
ให้กับผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ซ่ึงสามารถนําไปใช้ในการออกแบบและสร้างโปรแกรมสําหรับ
จดัเตรียมครู เพื่อการจดัการในสภาพท่ีแวดลอ้มดว้ยสารสนเทศทั้งในการทาํงานและการเรียนรู้  
โดยผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาน้ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน คือพิจารณาถึงกลยทุธ์การพฒันา
วิชาชีพครู เนน้ความสาํเร็จของนกัศึกษาและทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบับทบาทการรู้สารสนเทศใน
ระดบัอุดมศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาวิชาครู 
จาํนวน 500 คน ใชส้ถิติบรรยายเพื่ออธิบายผลการรู้สารสนเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและระดบั
ความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยการศึกษาน้ีเป็นการทดสอบความรู้ท่ีเป็นแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั
ทรัพยากรทั่วไปท่ีมีอยู่ในห้องสมุด และเทคโนโลยีทั่วไปท่ีใช้ในมหาวิทยาลัยและห้องสมุด  
พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัขอบเขตและเน้ือหาการรู้สารสนเทศ โดยไม่พิจารณาถึง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพครูท่ีจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการเขา้ถึง ประเมิน และใช้
สารสนเทศ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทดิจิทลั และมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรทัว่ไปท่ีมีในห้องสมุดเพียง
เลก็นอ้ยคาํตอบท่ีไดรั้บ ทาํให้เกิดมุมมองต่าง ๆ เก่ียวกบัการสนบัสนุนการศึกษาวิชาครู เพื่อใหเ้กิด
การเรียนรู้ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการสนับสนุนทกัษะเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การมอบหมายงานในชั้นเรียน 
การริเร่ิมของแต่ละบุคคล การเข้าถึงเทคโนโลยี การสอนเฉพาะอย่าง การใช้ห้องสมุด และ 
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ในตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า มีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีระดบัความพึง
พอใจหลงัการเรียนผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด 
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Black (2000, pp. 8) ทาํการประเมินการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ชั้นปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 วิทยาลยัเซนตโ์รส (The Saint Rose College) จาํนวน 100 คน โดยยึดตาม
วตัถุประสงคก์ารรู้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุดวิทยาลยัและวิจยั แห่งสหรัฐอเมริกา เคร่ืองมือ 
ท่ีใช้ คือ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบและชนิดปลายเปิดวดัทักษะและความสามารถในการรู้
สารสนเทศและใช้วิธีสังเกตการค้นหาสารสนเทศของนักศึกษาผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ไม่มีความรู้ในเร่ืองการยืมระหว่างห้องสมุด ไม่เขา้ใจเร่ืองลิขสิทธ์ิ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บเพจ การค้นหาด้วยเลขเรียกหนังสือ  และการใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาให้ความเช่ือถือและใชส้ารสนเทศท่ีคน้พบจากเวบ็มากกว่าท่ีจะใชแ้หล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์ไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างหนงัสือและวารสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไม่
ทราบว่าเม่ือใดควรใช้เคร่ืองมือชนิดใดในการคน้หาสารสนเทศ สาหรับคะแนนท่ีได้จากการ
ทดสอบการรู้สารสนเทศ เท่ากับ ร้อยละ 61 นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียไม่
แตกต่างกนั 

Hartman (2001, pp. 80-82) ทาํการศึกษาความเขา้ใจเร่ืองการรู้สารสนเทศ ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ปีท่ี1 มหาวิทยาลยัแบลลาราท (The University of Ballarat) โดยวิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง และใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาตอบว่า
ทกัษะในการรู้สารสนเทศมีความสาํคญั และมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศ
นาํไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย นกัศึกษามีความสบัสนในการระบุทรัพยากรสารสนเทศภายในหอ้งสมุด
และความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือช่วยคน้หาสารสนเทศ เม่ือถามถึงแหล่งสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
และคาดวา่ตนเองจะใช ้คือ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ส่วนทรัพยากรสารสนเทศท่ีนกัศึกษาไม่คิดว่า
จะใชคื้อบทความ                                                           

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้สารสนเทศ สรุปไดว้า่ ไดมี้การศึกษาตวัแปรท่ี
สําคญั ๆ เช่น ทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ระดบัการรู้สารสนเทศของนักศึกษา การวดั
ขอบเขตและเน้ือหาการรู้สารสนเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัความสามารถในการระบุแหล่ง
ท่ีตั้ง ประเมินและการใชส้ารสนเทศของนักศึกษาผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถใน 
การเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของนักศึกษา การประเมิน การเลือกและการคดักรองสารสนเทศและ
การใช้สารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดบัท่ีสามารถเลือกและคดักรองรวมถึงประเมินและใช้
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

พรเทพ เมืองแมน และแวฮาซัน แวฮะมะ (2555, น. 33-40) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง 
การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชา เทคโนโลยีกราฟิกและการพิมพ์เพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา
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นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ย
วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีกราฟิกและการพิมพเ์พื่อการส่ือสารการศึกษา
โดยความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้นก็อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยในดา้นบรรยากาศการเรียน
การสอนมีความพึงพอใจสูงสุด ส่วนในดา้นเน้ือหาความรู้อยูใ่นระดบัตํ่าสุด  

สมมาตร สิงห์กุ (2554, น. 258) ไดศึ้กษาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการ
คิดเชิงเมตาคอกนิชนั โดยการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 
คณะบริหารธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) ขั้นนํา  2) ขั้นสอน  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการเมตาคอกนิชั่น โดยการเรียนรู้ผ่าน                     
ส่ือออนไลน์ ผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการ
ตลาด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 72.00 และผลการทดสอบท่ีเก่ียวกบัเมตาคอก
นิชัน่มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 70.12 ในส่วนของคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเรียนตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชั่น โดยการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์  
พบวา่ ผูเ้รียนมีระดบัความพึงพอใจหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.01 อยูใ่นระดบั มาก 

วิภา นาควิสุทธ์ิ (2552, น.126) ไดศึ้กษาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการคิด
เชิงเมตาคอกนิชัน่ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทยปั์ญหาเศษส่วน สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) ขั้นนาํ ซ่ึงเป็นขั้นท่ีนกัเรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีเป็นพื้นฐานในการแกปั้ญหา 2) ขั้นสอน เป็นขั้น
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการเมตาคอกนิชัน่ในการแกปั้ญหา ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 
การเขา้สู่ปัญหา ขั้นท่ี 2 กาํหนดโครงสร้างในการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 3 ดาํเนินการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 4 
ประเมินผล และขั้นท่ี 5 สะทอ้นผล 3) ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปวิธีการ
และขั้นตอนในการแกปั้ญหา 4) ขั้นฝึกทกัษะ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนไดฝึ้กการแกปั้ญหาในสถานการณ์
อ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างออกไป และ 5) ขั้นประเมินผล เป็นขั้นท่ีนักเรียนไดป้ระเมินตนเองว่ามีความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่อยา่งไร ผลการวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 71.01 และมีจาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 72.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้2) ผลการสอบถามความพึงพอใจร้อยละ 
73.17 มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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วฒันา บุญวฒัน์ (2554, น. 151-153) ได้ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชั่น โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนตอ้งแกปั้ญหาตามขั้นตอนทั้ง 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การเขา้สู่ปัญหา นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัอ่านปัญหา ทาํความเขา้ใจและ
ประเมินระดับความยาก-ง่าย พร้อมทั้ งคาดคะเนความสําเร็จในการแก้ปัญหา ขั้นท่ี 2 กาํหนด
โครงสร้างในการแกปั้ญหานกัเรียนตอ้งวางแผนหรือหายทุธวิธีท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 3 การ
ดาํเนินการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 4 การประเมินผล นกัเรียนตอ้งประเมินความสมเหตุสมผลของคาํตอบท่ี
ไดแ้ละตรวจสอบขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ขั้นท่ี 5 สะทอ้นผล นกัเรียนเรียนสะทอ้นถึงความพึงพอใจ
ในกระบวนการแกปั้ญหาและคาํตอบของปัญหา ทั้งน้ีนกัเรียนมีเมตาคอกนิชัน่ในการแกปั้ญหา ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การเขา้สู่ปัญหา นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.41 ขั้นท่ี 2 การกาํหนดโครงสร้างในการ
แกปั้ญหานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 72.14 ขั้นท่ี 4 การประเมินผล นักเรียนมีคะแนน
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 87.59  ขั้นท่ี 5 นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 71.05 ซ่ึงทุกขั้นตอนทุก
ขั้นตอนมีคะแนนเฉล่ีสูงกวา่ร้อยละ 70 ท่ีตั้งไว ้

วุฒิกร มัน่หมาย (2556, น. 258) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอย่างมี
วิจารณญาณโดยผสมผสานแนวคิดอภิปัญญาและการเรียนรู้แบบเน้นการสืบคน้ขอ้มูลทางส่ือ
ออนไลน์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการทดลองพบว่า  1) นกัเรียนไดรั้บการสอน
ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด คือ ร้อยละ 75  2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านท่ีพฒันาข้ึน มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศผ่านส่ือออนไลน์สูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  3) นักเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีความสามารถ
ด้านอภิปัญญาสูงกว่านักเรียนท่ีรับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1   
4) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีความพึงพอใจต่อการเรียน
อยู่ในระดับสูงมาก  5) นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มี
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

Gulsecen (2004, pp. 116) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีมีต่อ
แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่างคือนักศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนจาํนวน 2 กลุ่ม 
ผลการวิจยัพบว่า การเรียนการสอนแบบผสมผสานทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มาก ข้ึน  มีแรง จูงใจ  และอัตราการเข้า เ รียนและมีความสนใจในการเ รียนเพิ่มมาก ข้ึน  
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ผลการเรียนจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานของรัฐสูงกว่าของเอกชน นักศึกษาท่ีมีความรู้
พื้นฐานทางเทคโนโลยเีรียนไดดี้กวา่นกัศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานตํ่า ความรู้ท่ีพิเศษสามารถท่ีจะสร้าง
ข้ึนไดท้ั้ง 2 เล่ม โดยการเรียนแบบออนไลน์ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนแบบการเรียน
แบบผสมผสานมากกวา่การสอนตามปกติและมีความกระตือรือร้นทางการเรียนมากข้ึน 

Eyler (1990, pp. 1971-A) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัผลการใชเ้มตาคอกนิชัน่ในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ตวัอยา่งประชากรเป็นนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 31 คน เป็น
นกัศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จและนกัศึกษาท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ ในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์
โดยใชเ้ทคนิคการออกเสียงในการแกโ้จทยปั์ญหา ซ่ึงจะใชเ้ทปบนัทึกเสียง ตามดว้ยการสัมภาษณ์ 
ในการสัมภาษณ์จะถามส่ิงท่ีเขาอธิบายไม่ชดัเจนในการแกโ้จทยปั์ญหา หรือช่วงเวลาท่ีเขาเงียบ 
จากนั้นจะถอดเทปการสัมภาษณ์และทาํรหัส (Code) เพื่อนบัจาํนวนการตดัสินใจโดยใชเ้มตาคอก
นิชัน่ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัศึกษา และบนัทึกความถูกตอ้งในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ทั้ง 3 ดา้น คือ งานบุคคล ดา้นงาน และดา้นกลวิธี มากกว่าผูท่ี้ไม่ประสบผลสาํเร็จในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์และมีระดบัความพึงพอใจในการเรียนโดยใชเ้มตาคอกนิชัน่อยูใ่นระดบัสูงกว่า
ก่อนการเรียน  

Kollyn (1990, pp. 157) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัผลของการใชก้ลวิธีทางเมตาคอกนิชัน่ ท่ีมีต่อ
การปรับปรุงความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยแบ่งนักศึกษา
ออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนท่ีเนน้ในดา้นกลวิธีการแกปั้ญหา
โดยใชเ้มตาคอกนิชัน่ โดยการเรียนรู้แบบผสมผสาน ควบคุมไดรั้บการสอนดว้ยการสอนตามปกติ 
ผลการวิจยัพบวา่ ความแตกต่างในความสามารถดา้นการคิดแกปั้ญหา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม อยูใ่นระดบันยัสาํคญัท่ี .05 และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

Swanson (1990, pp. 360-314) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของความรู้ทางเมตาคอกนิชัน่
และความถนดัทางการเรียนท่ีมีผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหานกัเรียน ตวัอยา่งประชากรเป็น
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีมีความถนัดทางการเรียนสูง กบันักเรียนท่ีมีความถนัดทางการเรียนตํ่า 
และท่ีมีความสามารถดา้นเมตาคอกนิชัน่สูง กบัท่ีมีความสามารถดา้นเมตาคอกนิชัน่ตํ่า เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั แบบสอบถามปลายเปิดสาํหรับวดัความรู้ในเมตาคอกนิชัน่ ดา้นบุคคล ดา้นงาน และ
ดา้นกลวิธี การตอบใชว้ิธีการคิดออกเสียงคาํถามแต่ละขอ้ การใหค้ะแนน 5 ระดบั ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูง
หรือว่ามีความรู้ในเมตาคอกนิชัน่สูง ใชแ้บบทดสอบวดัความถนดัทางการเรียน และแบบทดสอบ
การแกไ้ขปัญหาให้นักเรียนแกปั้ญหา 5 ขอ้ ผลการวิจยัพบว่า ความรู้ดา้นเมตาคอกนิชั่น เป็นตวั
ทํานายความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าความถนัดทางด้านการเรียน  แสดงว่าผู ้ท่ี มี
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ความสามารถดา้นเมตาคอกนิชัน่สูงแต่มีความถนดัทางการเรียนตํ่า สามารถแกปั้ญหาไดดี้กว่าผูท่ี้มี
ความถนดัทางการเรียนสูงแต่มีความรู้ดา้นเมตาคอกนิชัน่ตํ่า และยงัไดข้อ้เสนอแนะว่าการฝึกความรู้
ดา้นเมตาคอกนิชัน่สามารถไปใชก้บัผูท่ี้มีความสามารถทางการเรียนตํ่าเพ่ือช่วยเสริมสร้างให้มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ่มข้ึนได ้นอกจากน้ีนกัเรียนยงัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พึงพอใจต่อการเรียนหลงัการเรียน สูงกว่าก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดง
ใหเ้ห็นว่านอกจากพฒันาผูเ้รียนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลว้ดา้นจิตวิทยาหรือความรู้สึกท่ีดีต่อ
การเรียน กส็ามารถพฒันาใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนไดเ้ช่นกนั 

จากการศึกษางานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับความพึงพอใจท่ี มี ต่อรูปแบบการเ รียน                            
การสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนของผูเ้รียน จะเห็นไดว้่า ผูเ้รียนมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัสูงและมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัแปรตามดา้นอ่ืน ๆ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในดา้นการเรียนต่าง ๆ รวมถึงทกัษะทางสังคมและความสามารถในการปรับตวัของ
ผูเ้รียน กล่าวโดยสรุปจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้่า การเรียนการสอนแบบผสมผสานและ
การเรียนการสอนตามแนวคิดอภิปัญญา มีผลต่อการพฒันาหรือเสริมสร้างผูเ้รียนในทุกระดบัให้มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน เพราะการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ จะเป็นการจดั
กิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สนุกและเร้าใจ ทา้ทายในการสืบคน้ เเละเรียนรู้
ด้วยความเขา้ใจ ส่วนแนวคิดอภิปัญญา จะทาํให้ผูเ้รียนพฒันากระบวนการหรือระบบการคิด 
วิเคราะห์และวางแผน กาํกบั ตรวจสอบการคิดของตนเองจึงทาํใหผู้เ้รียน เรียนรู้เน้ือหาในบทเรียน
ไดเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน                                                                                               

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง  สรุปได้ว่ า  รูปแบบการเ รียน                            
การสอนเป็นแบบแผน แนวทาง หรือลกัษณะการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัไวอ้ย่างเป็นแบบแผน                            
ระบบและสอดคลอ้งกนั และรูปแบบการเรียนการสอนโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎี                            
ท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ และ
จดัลาํดบัขั้นของการเรียนการสอน ใหส้ารมารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงทาํใหก้ารเรียน                            
การสอนดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนได้
อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการพิสูจน์ ทดลอง และตรวจสอบตามกระบวนการจนเป็นท่ียอมรับ ใน
ประเด็นของการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นแนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ การเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายและการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเดิม ท่ีมีการเรียนแบบ
เผชิญหนา้เขา้ดว้ยกนั โดยใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือหลกัและเคร่ืองมือกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ปกติ ในส่วนของแนวคิดอภิปัญญา เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีเขา้ใจในกระบวนการคิดของ
ตนเอง ในการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง หรือการรู้ตวั มีการวางแผนตรวจสอบความเขา้ใจของ
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ตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมกาํกับการคิดปรับการกระทาํของตนเอง แบ่งออกเป็น การ
ตระหนักรู้ การวางแผน การกํากับควบคุมตนเอง และการประเมินผลความสําเร็จท่ีเกิดตาม
จุดมุ่งหมาย ในประเด็นของการรู้สารสนเทศเป็นความสามารถของบุคคลท่ีใช้ในการกาํหนด
ขอบเขตสารสนเทศท่ีตอ้งการ การแสวงหาและวิธีการคน้ควา้สารสนเทศ โดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 
เพื่อประเมินคุณค่าสารสนเทศท่ีคน้ควา้ได ้ซ่ึงแบ่งออกเป็นความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศ 
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศและความสามารถในการใชส้ารสนเทศ ในส่วนของความ
พึงพอใจเป็นความรู้สึกดา้นบวกเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึกและทศันคติของบุคคล อนัเน่ืองมาจาก
ส่ิงเร้าและแรงจูงใจ ซ่ึงปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรม มีผลต่อความสาํเร็จในการทาํงานหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของบุคคล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับรูปแบบการเ รียนการสอน                            
แบบผสมผสาน แนวคิดอภิปัญญา การรู้สารสนเทศ และความพึงพอใจ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ี
จะทาํวิจัยเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา  สําหรับนักศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามกรอบแนวคิดดงัน้ี 1) สาํรวจสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
จดัการเรียนการสอน ปัญญา ในดา้น การออกแบบการจดัการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรม การเรียน
การสอน ดา้นความสามารถในด้านอภิปัญญา ดา้นการรู้สารสนเทศ ด้านทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ดา้นปัญหาและขอ้เสนอแนะ รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และแนวคิดอภิปัญญา 2) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
องคป์ระกอบ ดงัน้ี หลกัการ วตัถุประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้น
ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การตระหนกัรู้ ขั้นท่ี 2 การวางแผน ขั้นท่ี 3 การกาํกบัและขั้นท่ี 4 การประเมินผล และ
องคป์ระกอบท่ี 5 ไดแ้ก่ การวดัและประเมินผล ซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญก่อน
นําไปปรับปรุงแก้ไข  3)  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง  และ                            
4) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

จตุพร คาํสงค ์(2550, น. 106-107) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นโดยใชพ้หุปัญญา กบัการสืบเสาะแบบ สสวท. ท่ีมีต่อแนวความคิดเลือกเก่ียวกบัมโนมติ
ฟิสิกส์ : การสะทอ้นของแสง การหกัเหของแสง และการเห็น และดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอน พบว่า นักเรียนโดยส่วนรวม ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีความเขา้ใจอย่าง
สมบูรณ์มากกว่าแต่มีความเขา้ใจเพียงบางส่วน และมีแนวความคิดท่ีผิดพลาดนอ้ยกว่านกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลงัเรียนโดยรวม เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 และและรูปแบบการเรียนการสอนมีดชันีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดหนไวคื้อร้อยละ 50 
และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
สุรีพร ศิลาไสล (2550, น. 104) ไดศึ้กษาผลการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดย

ใชพ้หุปัญญา และการสืบเสาะแบบ สสวท. ท่ีมีต่อแนวความคิดเลือกเก่ียวกบัมโนมติฟิสิกส์ : งาน
และพลังงาน  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้ นบูรณาการ  ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 พบว่า ผลการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีประสิทธิภาพ
โดยรวมเท่ากบั 85.04/83.65 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้นักเรียนโดยส่วนรวมและนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง มีความเขา้ใจอย่างสมบูรณ์ และมีความเขา้ใจเพียงบางส่วน
มากกว่า แต่มีความเขา้ใจเพียงบางส่วน และมีแนวความคิดท่ีผิดพลาดในมโนมติฟิสิกส์ : งานและ
พลงังานน้อยกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นักเรียนโดยรวมมี
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลงัเรียนโดยรวมและรายดา้นเพ่ิมข้ึนจากก่อน
เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น อยูใ่นระดบัมาก 

สิทธิพล ใจเยน็ (2550, น. 61-92) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง การดํารงพันธ์ุพืชชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ 7 ขั้น ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ย
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น  และเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียน 
ไปแลว้ 2 สัปดาห์ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหนองจนัทิ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 1 จาํนวน 15 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ใชเ้คร่ืองมือ 3 
ชนิด  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้ น  จํานวน  8 แผน 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 25 ขอ้ และแบบวดัความ
พึงพอใจต่อการเรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ผลการศึกษา
คน้ควา้พบว่าแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 82.99/82.40 ไดค้่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 
0.60 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยแผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนไปแลว้ 14 วนั เพ่ิมข้ึน
จากคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Mc Coy (2001 , pp. 539-A) ไดท้าํการศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใชก้าร
สอนอยา่งเป็นระบบเครือข่ายท่ีเนน้การสอนแบบสืบเสาะในวิชาวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาผลการเรียนศึกษาพบว่านกัเรียนส่วนมาก ไม่สามารถนาํความรู้ท่ีไดม้ากกว่าการไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ได ้นักเรียนส่วนมากจะพฒันายุทธศาสตร์ในการสร้างบรรยากาศของคาํถาม
แบบปลายเปิดหรือคาํถามท่ียงัหาคาํตอบท่ียุติแลว้เป็นไปตามสภาพแวดลอ้มตามท่ีครูสอนเท่านั้น 
เม่ือใดท่ีนักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาหรือหาคาํตอบจากปัญหาหน่ึงไม่ได้ พวกเขาจะใช้วิธีหา
ขอ้สนเทศต่าง ๆ จากเครือข่ายท่ีคลา้ยคลึงส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการสอนของครู นอกจากน้ีนกัเรียนส่วน
ใหญ่ให้ความหมายของกระบวนการวิจยั เหมือนกบัแบบฝึกหัดต่าง ๆ ท่ีครูกาํหนดให้หลงัจากการ
เรียนจบไปแลว้ในแต่ละบท 

Billings (2002, pp. 840) ไดศึ้กษาการประเมินการเรียน โดยรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้
และการสืบเสาะพ้ืนฐนในวิชาฟิสิกส์กบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 28 คน จุดประสงค์
ของการวิจยั เพื่อประเมินความสาํเร็จทัว่ไปในการเรียน การตอบสนองต่อการเรียนแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ และความสาํเร็จในการทาํงานและดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน จากการทดสอบใน
บทเรียนพบว่ามากกว่า ร้อยละ 75 สามารถทาํไดแ้ละมากกว่าร้อยละ 56 มีความสนใจในการเรียน
จากการเขียนตอบ ร้อยละ 75 นักเรียนมีความชอบสนุกกับการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  
ร้อยละ 10 มีดชันีประสิทธผลร้อยละ 62 และตอบสนองต่อการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ จากการ
ทดสอบวดันกัเรียนในหอ้งแลว้หาค่าเฉล่ียพบว่านกัเรียนทาํคะแนนไดใ้นระดบัเท่ากนัถึง ร้อยละ 85 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นว่าการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ
และทาํใหง่้ายต่อการเรียนรู้ 

Ewers (2002, pp. 2387-A) ไดศึ้กษาผลการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้กบัการสอนแบบ
ปกติท่ีครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ต่อการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประสิทธิผล
ของรูปแบบ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาครูชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 เรียนรายวิชา วิธีสอนวิทยาศาสตร์
ท่ีมหาวิทยาลยัไอดาโอ ผลจากการสอบทดสอบก่อนเรียนพบว่า นกัเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
ในเร่ืองความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความชอบบรรยากาศของชั้ นเรียน ความเช่ือใน
ประสิทธิภาพผลการสอน และความคาดหวงัในผลการสอนแต่มีอายุและทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน และผลการทดสอบหลังเรียนพบว่า นักศึกษาครูแต่ละกลุ่มมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สอนเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน แต่นักศึกษาครูทั้ งสองกลุ่มมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประสิทธิผลการสอนไม่แตกต่างกนั 
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Blackburn-Morrison (2006, pp. 2817-A) ไดศึ้กษาปัญหาและประสิทธิผลจากการนาํ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการจดัการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา เพื่อศึกษาความแตกต่างในการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครู จาํนวน 3 คน โดยนาํ
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไปใชก้บันักเรียนมธัยมศึกษาท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
สาขาวิชาแตกต่างกนั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ประสิทธิผลของการนาํวิธีการทางวิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนสามารถกระตุน้นกัเรียนได้
เป็นอยา่งดีนกัเรียนนาํความรู้และประสนการณ์ท่ีดีไปใชใ้นการแนะนาํนกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัชั้นท่ี
ตํ่ากวา่ได ้
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

 
ภาพที ่2.8 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ศึกษาแนวคดิและทฤษฎแีละการ
สํารวจสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ 

(R1) 

 

2. พฒันารูปแบบ (D1) 

 

3. ทดลองใช้รูปแบบ (R2) 

   
1 .   สํารวจสภาพและปัญหาและ

ข้อ เสนอแนะแนวทางการจัด   
การเรียนการสอน ดงัน้ี 
1.1 ดา้นการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอน 
1.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน 
1.3 ดา้นความสามารถในดา้นอภิ

ปัญญา 
1.4 ดา้นการรู้สารสนเทศ 
1 .5  ด้านทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
1.6 ดา้นปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
2.1 แนวคิดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน 
2.2 แนวคิดอภิปัญญา 

1 .  สั ง เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบของการ
เรียนการสอน ดงัน้ี 
1.) หลกัการ 
2.) วตัถุประสงค ์
3.) เน้ือหา 
4.) กิจกรรมการเรียน

การสอน แบ่งเป็น 
4 ขั้นดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การตระหนกัรู้ 
ขั้นท่ี 2 การวางแผน 
ขั้นท่ี 3 การกาํกบั 
ขั้นท่ี 4 การประเมินผล 
5 .  ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผล 
2. ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
3. ปรับปรุง แกไ้ข 
 

นาํรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
1 .1  ความสามารถด้านอภิ

ปัญญา 
1.2 การรู้สารสนเทศ 
1.3 ทักษะทาง เทคโนโลยี

ส า ร สน เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
ส่ือสาร 

1.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
4. ประเมนิประสิทธิผลของ

รูปแบบ (D2) 

 

ศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบโดยการพิจารณาจาก    
ความพึงพอใจและดชันี

ประสิทธิผล 

                                                                                                                      
         รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญาของนกัศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการจดัทาํ  การวิจยั ประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจสภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกปั้ญหา การจดัการ
เรียนการสอน ของนักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Research : R1) 

ขั้นตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา (Development : D1) 

ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน (Research : R2) 
ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน (Development : D2) 

 
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา การจัดการ

เรียนการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Research : R1) 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ คณาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558-2559 
จาํนวน 143 คน  ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ คณาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558-2559 
จาํนวน 86 คน ท่ีไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1  แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏั จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 

1.  อุบลราชธานี 18 12 
2.  อุดรธานี 17 10 
3.  เลย 10 6 
4.  สกลนคร 11 6 
5.  มหาสารคาม 14 8 
6.  ร้อยเอด็ 7 4 
7.  ชยัภูมิ 8 5 
8.  ศรีษะเกษ 8 5 
9.  สุรินทร์ 15 8 
10. บุรีรัมย ์ 17 10 
11. นครราชสีมา 18 12 

รวม 143 86 
 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
3.2.1  แบบสอบถามสภาพ ปัญหา และแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยขั้นตอนการสร้าง

และหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
1)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม

ความคิดเห็น และองคป์ระกอบในการจดัการเรียนการสอน รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิค
การฝึกอบรม เพื่อกาํหนดกรอบของการสร้างแบบสอบถาม  

2)  เขียนขอ้คาํถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลมหาวิทยาลยั  
ความคิดเห็นในดา้นสภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน 
ดา้นการออกแบบการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการนาํส่ือมา
ประกอบการจดัการเรียนการสอน และดา้นการใชว้ิธีวดัและประเมินผล มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลางเห็นดว้ย
น้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด ส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
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ผูว้ิจยักาํหนดเป็นขอ้คาํถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้อิสระของความคิดใน
การใหข้อ้มูล 

3) ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องในเบ้ืองต้น เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของจุดประสงค์
กบัขอ้คาํถาม ตลอดจนความเหมาะสมของการใชภ้าษาในการเขียนขอ้คาํถาม ตามแบบประเมินท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด จากนั้นนาํค่าความเหมาะสม
มาเปรียบเทียบกบัเกณฑข์อง วิเชียร เกตุสิงห์ (2538, น. 8-11) จากการคาํนวณค่าความเหมาะสม
พบวา่ ขอ้คาํถามในแบบสอบถามมีค่าความเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.0 

4) ปรับปรุงและแก้ไขข้อความในแบบสอบถามท่ีมีค่าสูงและตํ่ากว่าเกณฑ์ตามท่ี
กาํหนดให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน แลว้นาํไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาอีกคร้ัง จากนั้นนาํมาจดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชท้ดลองจริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และใชร้ะบบไปรษณียแ์บบตอบกลบั 
โดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  

1.  ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับจํานวนคณาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากการสอบถามเจา้หนา้ท่ีประจาํสาขาและขอ้มูลงาน
บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

2.  ติดต่อเจา้หนา้ท่ีวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ออกหนงัสือแจง้ขอ
ความร่วมมือไปยงัสถานศึกษาต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

3.  จดัส่งหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล พร้อมแบบสอบถาม ส่งเอกสารแบบ
ตอบกลบัไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างด้วยตนเองในบางส่วน พร้อมกบัการส่งผ่านทาง
ระบบไปรษณีย ์                            

4.  รวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างท่ีส่งกลับมา พร้อมทั้ งตรวจสอบและ
พิจารณาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้ นกําหนดรหัสของแบบสอบถามแต่ละฉบับ  
ผลจากการดาํเนินการในขั้นน้ี พบว่ามีกลุ่มตวัอย่างท่ีส่งแบบสอบถามกลบัมาจาํนวน 86 ฉบบั  
เม่ือตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์พบว่า มีแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์สามารถนาํมา
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วิเคราะห์ข้อมูลได้จาํนวน 86 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้ งหมดท่ีส่งไปยงั 
กลุ่มตวัอยา่ง  

5.  นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์แลว้ไปนําไป
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและวิเคราะห์เน้ือหาต่อไป 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.4.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ                                 
3.4.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอน 4 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและ
ประเมินผล วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.4.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอน 4 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบการจดัการ
เรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและ
ประเมินผล วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.4.4  ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 
3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี ไดแ้ก่ 
3.5.1  ความถ่ี ร้อยละ 
3.5.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.5.3  วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

 
ขั้นตอนที ่2 พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ ผสมผสานร่วมกบัแนวคิด
อภิปัญญา (Development : D1) 

การดาํเนินการในขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดาํเนินการดงัน้ี 
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ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

หลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต ครุศาสตรมหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสกลนคร ไดก้าํหนดใหว้ิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม จาํนวน 3 หน่วยกิต 
3(2-2-6) เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

กาํหนดแนวคิดทฤษฏีท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
จากการกําหนดแนวคิดทฤษฏีท่ีใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียน                            

การสอน โดยรวบรวมจากหนงัสือ ตาํรา บทความ เอกสารและรายงานวิจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
1)  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอน  
รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุม

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ซ่ึงจดัไวอ้ยา่งเป็นแบบแผน ตามหลกัการ แนวคิดและทฤษฏีท่ีเช่ือถือได ้โดย
การจดัลาํดบัขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน ให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ใน
สถานการณ์จริง ทาํให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนนั้นไดอ้ย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการ
พิสูจน์และทดสอบตามกระบวนการท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยการจดัทรัพยากรหรือกระบวนการท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้งเป็นกระบวนการเชิงระบบของการพฒันากิจกรรมการเรียน
การสอนหรือท่ีเรียกวา่ การออกแบบการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย การกาํหนดจุดมุ่งหมายของการสอน 
การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย การวิเคราะห์ผูเ้รียน การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวดัผล
และประเมินผล ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน จะตอ้งออกแบบการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนย์กลาง ให้ความสําคัญในเร่ืองของการเร้าความสนใจ สร้างความตั้ งใจในการเรียนรู้ 
 แนะนําช่วยเหลือ  ฝึกการกล้าแสดงออก  กระตุ้นให้การเสริมแรงและฝึกซํ้ า  จนกระทั่ง 
เป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการอย่างถาวร สามารถสังเกตและวดัได ้เนน้กระบวนการคิดและการพฒันา 
ให้เตม็ศกัยภาพของผูเ้รียน เนน้ให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) เพื่อให้เกิด
กระบวนการพฒันาสมดุลทางปัญญา (Cognitive Equilibrium) ควบคู่กบัการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
คาํนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียน กระตุน้ความ
อยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน จดัหาวิธีการเรียนรู้และส่ือเพ่ือการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
ความสนใจ โดยการนาํเสนอเป้าหมายในการเรียนการสอนท่ีสามารถช่วยเหลือให้ผูเ้รียนประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบโดยทั่วไปของรูปแบบการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  หลักการ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

2)  ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
จากการศึกษาสาระสําคญัแนวคิดของการเรียนรู้แบบผสมผสานจากนักการศึกษา 

สามารถวิเคราะห์สาระสาํคญัของการเรียนรู้แบบผสมผสานไดด้งัน้ี 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีนาํวิธีการในชั้นเรียนปกติมา

ผสมผสานกบัการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีศกัยภาพในการส่งมอบเน้ือหาบทเรียนผ่านระบบ
เครือข่าย โดยอตัราการผสมผสาน ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Smith (2005); Singh (2003); Allen and 
Seaman, (2010); Suh (2005) เป็นตน้ เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน ทาํใหเ้กิดการ
สนับสนุนและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ดียิ่งข้ึนได ้ทั้งยงัส่งเสริมการฝึกให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการ
ปฏิบติัไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงการใชรู้ปแบบการสอนในชั้นเรียนร่วมกบัการสอนแบบออนไลน์ตรงกบั
ความคิดท่ีว่า ไม่มีวิธีการสอนแบบใดแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจารยผ์ูส้อนตอ้งใชว้ิธีการท่ีหลากหลายมาผสมผสานกนัเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ ควบคุมการเรียนรู้ไดเ้อง การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนสามารถจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล  เหมาะสมกับการจัด
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาระดบัสูง ซ่ึงมีการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีจดัทาํบทเรียนแต่
ละเร่ืองไวใ้นซีดีรอมและจดัทาํผา่นระบบเครือข่าย โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ไปจดัการกบัเคร่ืองมือท่ี
ช่วยในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได ้เช่น การจดัทาํปฏิทินสําหรับโปรแกรมการเรียน การจดัทาํ
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียน เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผูส้อน เช่น e-mail, blog, social network 
และการสนทนากลุ่ม เป็นตน้ 

ปัจจยัในการเรียนรู้แบบผสมผสาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูเ้รียน เช่น จาํนวน ของผูเ้รียน 
ทกัษะดา้นการรู้สารสนเทศของผูเ้รียน ช่วงระยะเวลาของผูเ้รียน เป็นตน้ ส่วนปัจจยัดา้นเน้ือหา 
พิจารณาถึงลกัษณะของเน้ือหา สาระ ความเป็นรูปธรรมชดัแจง้ของเน้ือหา (Explicit) ปัจจยัดา้น
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ บทบาทของผูส้อนจะมีบทบาทเป็นผูฝึ้ก (Coach) 
และเป็นผูส้นบัสนุน (Facilitator) โดยทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ
เขา้ช่วยเหลือผูเ้รียนเม่ือผูเ้รียนพบปัญหาหรือตอ้งการความช่วยเหลือและศึกษาแนวคิดอภิปัญญา 
ตามแนวคิดของ Eggen & Kauchak, (1999); Flavell, (1979); Braker, (1984) เป็นตน้ 
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3)  ศึกษาระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
สาระสาํคญัของการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตสรุปไดด้งัน้ี                                 
การรู้สารสนเทศ (Information literacy) หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการกาํหนด

ขอบเขตสารสนเทศท่ีตอ้งการ การแสวงหาวิธีการและการคน้คืนสารสนเทศโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  
การประเมินคุณค่าสารสนเทศท่ีคน้คืนได ้และการนาํสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงสรุปไดเ้ป็น 3 
ดา้น ดงัน้ี                                      

3.1)  ความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการระบุและ
แสดงความตอ้งการสารสนเทศของตนเอง โดยระบุประเภทและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
เลือกวิธีการคน้หาหรือระบบการคน้คืนสารสนเทศ กาํหนดกลยทุธ์การคน้หา และดาํเนินการคน้หา
สารสนเทศโดยใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ ได ้

3.2)  ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย 
และประยุกต์เกณฑ์ขั้ นต้นในการประเมินคุณค่าสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณได ้

3.3)  ความสามารถในการใชส้ารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย และ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณเก่ียวกบัการเขา้ถึงและการใชท้รัพยากรสารสนเทศ รวมทั้ง
การอา้งอิงแหล่งสารสนเทศท่ีนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานได ้

ทั้งน้ีโดยยึดมาตรฐานความสามารถทางการรู้สารสนเทศในระดบั อุดมศึกษาท่ีสมาคม
หอ้งสมุดวิทยาลยัและการวิจยัแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Libraries : 
ACRL) ท่ีกาํหนดมาตรฐาน 5 ขอ้ พร้อมดว้ยดรรชนีช้ีวดั และผลลพัธ์ (Outcome) ของผูรู้้สารสนเทศ 
สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเฉพาะมาตรฐานและดรรชนีช้ีวดัท่ีสามารถวดัไดโ้ดยใช้
แบบทดสอบ ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 1 2 3 และ 5 ซ่ึงมาตรฐานและดรรชนีช้ีวดัในแต่ละมาตรฐานท่ี
คดัเลือกไวมี้รายละเอียดดงัน้ี (Association of College and Research Libraries, 2000, Online ; 
Association of College and Research Libraries, 2001) 

1.  มาตรฐานท่ี 1 นักศึกษาผูรู้้สารสนเทศสามารถกาํหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ตอ้งการใชไ้ด ้

2.  มาตรฐานท่ี 2 นกัศึกษาผูรู้้สารสนเทศสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

3.  มาตรฐานท่ี 3 นักศึกษาผูรู้้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณ และผสมผสานสารสนเทศท่ีเลือกสรรแลว้ให้เขา้กบัฐานความรู้เดิม
และระบบคุณค่าของตนเอง (Value system) ได ้
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4.  มาตรฐานท่ี 5 นกัศึกษาผูรู้้สารสนเทศสามารถเขา้ใจประเด็นทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
กฎหมายและสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชส้ารสนเทศ รวมทั้งการเขา้ถึงและการใชส้ารสนเทศอยา่งมี
จริยธรรมและถูกกฎหมาย 

3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
รูปแบบการเรียนการสอน  
รูปแบบการเรียนการสอน มีวิธีการสร้างและพฒันา ดงัน้ี 
1)  ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ คู่มือการ

ใช้ รูปแบบการ เ รียนการสอน  และแบบประ เ มิน รูปแบบการ เ รียนการสอนและแผน 
การจดัการเรียนรู้ จากนั้นนาํเคร่ืองมือแต่ละส่วนไปประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะ ชุดละ 3 ท่าน เพื่อนาํผลและขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บมาพฒันาและปรับปรุง
เคร่ืองเงินในแต่ละประเภท ใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2)  การศึกษานาํร่อง (Pilot Study) โดยนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชก่้อน
นาํไปใชจ้ริงอย่างเตม็รูปแบบ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดต้ลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ี
เ กิด ข้ึนระหว่ า งดํา เ นินการ  เ พ่ื อนําข้อ มูล ท่ี ได้ม าป รับป รุ งให้ มี คว ามสมบู ร ณ์ยิ่ ง ข้ึน  
โดยดาํเนินการดงัน้ี 

2.1)  เลือกแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 1 แผน ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 20 คน จากนั้นประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา โดยการจดัสนทนากลุ่มเพื่อให้
นกัศึกษาไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้น
นาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้                                                 

2.2) สรุปผลและขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการทดลองสอนทั้งหมด เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือประกอบการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความสมบูรณ์ก่อนนาํไปใช้
ทดลองจริง  

3)  สร้างรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ 
วตัถุประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล จากนั้นนาํรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ แลว้นาํผลการตรวจมาปรับปรุง
แกไ้ขก่อนนาํรูปแบบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม จาํนวน 5 ท่าน ตรวจและประเมิน แกไ้ขเพ่ือใชเ้ป็น
รูปแบบท่ีสมบูรณ์ 
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3.1)  พิจารณาขอ้มูลพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิด
อภิปัญญา ท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อนาํมาใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน 

3.2)  กาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจากการศึกษาแนวคิดของ
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์เน้ือหา กระบวนการเรียนการ
สอน และการวดัและประเมินผล  

3.3)  นําองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมาสร้างความสัมพนัธ์กัน 
จากนั้นนาํมาจดัอนัดบัและเขียนรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
โดยจดัทาํเป็นรูปแบบการเรียนการสอนฉบบัร่างเพ่ือนาํไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพต่อไป 
การจดัความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

3.4)  ศึกษาเน้ือหาของรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จากเอกสารสรุป
เน้ือหารายวิชา ขอ้สอบเก่า เทปบรรยายรายวิชา เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบ โดยพิจารณา
ควบคู่ไปกบัเน้ือหาภายในตาํราของทางมหาวิทยาลยั  

3.5)  ศึกษาหลกัการเลือกส่ือประกอบการสอนแบบผสมผสาน ดงัน้ี 
(1)  ศึกษารายละเอียดของส่ือประกอบการสอนแบบผสมผสานว่าประกอบไป

ดว้ย เน้ือหาสาระหรือมีองค์ประกอบอะไรบา้ง ลกัษณะของส่ือ รูปแบบของส่ือโครงสร้างของ
บทเรียน ขอ้ควรคาํนึงถึงในการสร้างส่ือ พิจารณาถึงประโยชน์ ขอ้ดี-ขอ้เสีย และขั้นตอนในการใช้
ส่ือ เป็นตน้ 

(2)  ศึกษาการใชส่ื้อประกอบการสอนแบบผสมผสานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ไดแ้ก่การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบการนาํเสนอบทเรียนผา่นระบบเครือข่าย
โครงสร้างของบทเรียนท่ีมีการนําเสนอผ่านเว็บ  การออกแบบเว็บ  ส่วนประกอบของส่ือ
ประกอบการสอนแบบผสมผสานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เป็นตน้ 

(3)  วางแผนดาํเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน แบบผสมผสาน
ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ิจยัประยุกต์แนวคิดการเรียน 
โดยปรับให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนสัปดาห์ในหน่ึงภาคเรียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครและ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี และประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาท่ีใชใ้นการทดลอง และ
ไดผ้สมผสานกบัการเรียนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยผูว้ิจยัจะดาํเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

(3.1)  ขั้นคิดวิเคราะห์และวางแผน โดยผูว้ิจยัและผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 8 คน 
ร่วมกนัวิเคราะห์เน้ือหาในรายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์เน้ือหา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน และสัดส่วนของการเรียนรู้ร่วมกนัในชั้นเรียนปกติ และการเรียนรู้ผา่น
ส่ือการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

(3.2) ขั้นการออกแบบ ผูว้ิจัยและผูท้รงคุณวุฒิ ชุดเดิม ร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการเรียนรู้ร่วมกนัในชั้นเรียนปกติ รายละเอียดดงัน้ี 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิ
ปัญญา รายวิชา การพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์
3) เน้ือหา 4) กิจกรรมการเรียนการสอน เเละ 5) การวดัและประเมินผล ซ่ึงองค์ประกอบท่ี 4 
กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 การตระหนกัรู้  
1.1  ระบบว่าเรารู้อะไร ไม่รู้อะไร และประเมินประสบการณ์เดิมของตนเองโดยใช้

ความรู้เดิมมาช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหาใหม่ในการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้  
ขั้นท่ี 2 การวางแผน  
2.1  ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาหรือประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาในการเรียนการสอนแบบ

เผชิญหนา้  
2.2  วางแผนการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ แบ่งเป็น 1) การเรียนแบบเผชิญหนา้ เนน้

ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร งานวิจยั และ 2) การเรียนออนไลน์โดยกาํหนดใหศึ้กษาคน้ควา้ผา่นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ขั้นท่ี 3 การกาํกบั  
3.1  ผูเ้รียนปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ตามแนวทางท่ีวางแผนไว ้แบ่งเป็น 1) การเรียนแบบ

เผชิญหน้าศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด เอกสาร งานวิจยั และ 2) การเรียนแบบ
ออนไลน์ ไปศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งส่ือสารกบัเพื่อนและผูส้อน 
ดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

3.2  ผูเ้รียนกาํกับวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางแผนไวโ้ดยควบคุม
ตนเองและนาํเสนอพร้อมร่วมอภิปราย  

ขั้นท่ี 4 การประเมินผล 
4.1  ผูเ้รียนประเมินความสําเร็จตามเป้าหมาย ตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อสร้าง

ความกา้วหนา้ของตน โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสมขององคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ  
4.2  ผูเ้รียนตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบติั พร้อมทาํประเมินความถูกตอ้งเหมาะสม

และประยกุตว์ิธีอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างมาใช ้
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การสร้างเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ในการสร้างเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1)   คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน จดัทาํเพ่ือให้ครูผูใ้ชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนไดเ้กิดความเขา้ใจและสามารถนาํรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนไปใชซ่ึ้งภายในคู่มือนั้น
ประกอบดว้ยคาํช้ีแจง คาํอธิบายต่าง ๆ ท่ีตอ้งศึกษา การจดัเตรียมส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

(2)  แผนการจดัการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ เป็นเอกสารสาํหรับใหผู้ส้อนรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยกาํหนดองคป์ระกอบต่าง ๆ มีหัวขอ้ดงัน้ี สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ การวดัผลประเมินผล และภาคผนวกแต่ละ
แผน โดยแผนการจดัการเรียนรู้ มีเน้ือหาตามหลกัสูตร รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการ
ฝึกอบรม ระดบัปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครและมหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี ในการทดลองรูปแบบการเรียนการสอน 

(3)  ด้านส่ือการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือประกอบรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม จดัให้มี
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครอบคลุม
ส่วนประกอบต่าง ๆ ดงัน้ี คาํอธิบายการใชง้านส่ือประกอบการสอนเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย เมนู 
ต่าง ๆ ในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํวิจยั โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการเขา้ใช้งานส่ือ 
ปัญหาการเขา้ใชง้าน และขอ้มูลของผูว้ิจยั 

(4)  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผูว้ิจัยดาํเนินการในการ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนดาํเนินการดงัน้ี 

4.1)  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยนาํ
รูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน ให้
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบดา้นคุณภาพเก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ องคป์ระกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละองคป์ระกอบ แผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยจุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระสาํคญั เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

4.2)  นาํขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จาก 5 ท่าน มาวิเคราะห์เพื่อใชใ้น
การปรับปรุง แกไ้ข รูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน  

4.3)  พฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยผ่านการสนทนากลุ่มและ ประเมิน 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี  
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1.  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีดาํเนินการสนทนากลุ่ม และประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
จาํนวน 5 ท่าน มีคุณลกัษณะ ดงัน้ี เป็น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 5 คน ไดม้า
โดย การเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบติั คือ เป็นอาจารยท่ี์สอนดา้นหลกัสูตรและการสอนใน
ระดบัมหาวิทยาลยัและมีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 

2.   นาํผลการสนทนากลุ่มมา กาํหนดรูปแบบการเรียนการสอน 
4.4)  การนําตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้โดยนําไป

ดาํเนินการสอนกบันกัศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปใช ้ในการสอนจริง ผูว้ิจยัสุ่มแผนการสอน 1 แผนไปทดลองสอน จากการนาํแผนการ
สอนไปทดลองใช ้จาํนวน 1 แผน จากนั้นมีการปรับปรุงและนาํไปทดลองใช ้

(5)  การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและเอกสารประกอบรูปแบบ การแก้ไขปรับปรุง
รูปแบบการเรียนการสอน การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยนําข้อแนะนํา
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิไปแกไ้ขปรับปรุงและนาํผลจากการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
ทั้งจากการตรวจสอบคุณภาพเก่ียวกับแนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ องค์ประกอบของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนซ่ึงประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคญั เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ นําขอ้มูลต่าง ๆ มา
ปรับปรุงแกไ้ข ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์เพื่อนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด หลกัการของการเรียนแบบผสมผสาน และ
แนวคิด หลกัการ ของการเรียนรู้ตามแนวคิดอภิปัญญา สรุปเป็น รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการยกร่างรูปแบบ
แล้วนํารูปแบบท่ียกร่างข้ึน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณาแล้วนําผลการตรวจพิจารณาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญมาดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุง ก่อนนาํไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง แลว้
นาํผลการทดลองใช ้มาแกไ้ข ปรับปรุง อีกคร้ังนึงจนเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ โดยผูว้ิจยัไดมี้แนวคิด
การเรียนรู้ แบบผสมผสาน และแนวคิดอภิปัญญาดงั ภาพท่ี 3.1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญาสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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ภาพที ่3.1 การวิเคราะห์เช่ือมโยงแนวคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดการเรียน
การสอนอภิปัญญา  กบัรูปแบบการเรียนการสอน 

แนวคิดของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็น
การบูรณาการการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย 
Online Learning และการเรียนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิม 
(Traditional Classroom) ท่ีมีการเรียนแบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face Meeting) เขา้ด้วยกัน โดยใช้ส่ิงอาํนวย
ในอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือและเคร่ืองมือในสภาพแวดลอ้ม 
การเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนและเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์จากการ
เรียนบนเว็บ  และการมีส่วนร่วมในการเรียนปกติ  
โดยใชเ้วลาใน การเรียนบนเวบ็ 50 เปอร์เซ็นต ์ชั้นเรียน
ปกติ 50 เปอร์เซ็นต ์

แนวคิดของการเรียนการสอนอภิปัญญา 
เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีเน้นผูเ้รียน
เขา้ใจในกระบวนการคิดของตนเองในการ
กระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง รู้วา่ตนรู้อะไร และ
ยงัไม่รู้อะไร มีการวางแผนตรวจสอบความ
เขา้ใจของตนเองอยา่งเป็นระบบ เพ่ือควบคุม
กาํกับการคิด ปรับการกระทําของตนเอง 
ประเมินการคิดของตนเองอนัจะนาํไปสู่การ
บรรลุจุดมุ่งหมายประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ  1)  การตระหนัก รู้   2)  การวางแผน    
3)การกาํกบัตนเอง  4) การประเมินผล 

แนวคดิการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดการเรียนการสอนอภิปัญญา  เป็นการบูรณาการ
การเรียนออนไลน์ผา่นระบบเครือข่ายและการเรียนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิมเขา้ดว้ยกนั โดยใชก้ระบวนการทาง
ปัญญาท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการคิดของตนเองในการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง มีการสร้างความ
ตระหนกั และวางแผนตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองอยา่งเป็นระบบ ควบคุมการคิดและประเมินการคิดของ
ตนอนัจะนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) การตระหนกัรู้ 2) การวางแผน  )การกาํกบัตนเอง  
4) การประเมินผล 

หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

1) เป็นการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยผสมผสานการเรียนแบบดั้งเดิมหรือเผชิญหนา้กบัการ
เรียนแบบออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2) ผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

3) เนน้ผูเ้รียนมีความสามารถในการวางแผน ควบคุม กาํกบัและประเมินการคิดและการประเมินผล
ตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได ้

4) เนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลสรุปวเิคราะห์สังเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูล
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ภาพที ่3.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งหลกัการวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียน
การสอน 

หลกัการ 
 

1) เป็นการจดักระบวนการเรียนการสอน
โดยผสมผสานการเรียนแบบดั้ งเ ดิมหรือ
เผชิญหน้ากับการเรียนแบบออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

2) ผูส้อนทําหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนและ
อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

 

3 )  เน้นผู ้เ รียนมีความสามารถในการ
วางแผน ควบคุม กาํกบัและประเมินการคิด
และการประเมินผลตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเองได ้

 

4) เนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถใน
การสืบคน้ขอ้มูลสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์และ
นําเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และส่ือ
ประสมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ 
 

1) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในดา้นอภิปัญญา และการ
รู้สารสนเทศของนกัศึกษา 

 

2) เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารของนกัศึกษา 

 

3) เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึง
พอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฯ  ของ
นกัศึกษา 

กจิกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วยขั้นตอนดงัต่อไปนี ้
ขั้นที ่1 การตระหนักรู้ (Awareness) 

1 . 1  ระ บุว่ า เ ร า รู้ อ ะ ไร  ไ ม่ รู้ อ ะไร  และประ เ มิน
ประสบการณ์เดิมของตนเองโดยใช้ความรู้เดิมมาช่วยให้เกิด
ความเขา้ใจในเน้ือหาใหม่ 
ขั้นที ่2 การวางแผน (Planning) 

2.1 ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาหรือประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษา 
2.2 วางแผนการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ แบ่งเป็น 1)

การเรียนแบบเผชิญหน้า โดยเน้นศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
งานวิจยั และ 2)การเรียนออนไลน์ กาํหนดให้ศึกษาคน้ควา้ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ขั้นที ่3 การกาํกบั (Regulating) 

3.1 ผู ้เ รียนปฏิบัติการศึกษาตามแนวทางท่ีวางแผนไว ้
แบ่งเป็น 1)การเรียนแบบเผชิญหน้า ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น ห้องสมุด เอกสาร งานวิจยั และ 2) การเรียนออนไลน์ โดย
ให้ศึกษาค้นควา้จากแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายรวมถึง
ส่ือสารกบัเพื่อนและผูส้อนดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

3.2 โอเรียนกาํกบัวิธีการต่าง ๆให้เป็นตามแนวทางท่ีได้
วางแผนไวโ้ดยควบคุมตนเองและนาํเสนอพร้อมร่วมอภิปราย 
ขั้นที ่4 การประเมนิผล (Evaluating) 

4.1 ผูเ้รียนประเมินความสําเร็จตามเป้าหมาย ตรวจสอบ
ความเขา้ใจ เพื่อสร้างความกา้วหนา้ของตน โดยพิจารณาความถูกตอ้ง 
เหมาะสมขององคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ 

4 .2 ผู ้เ รียนตรวจสอบขั้ นตอนในการปฏิบัติพร้อมทั้ ง
ประเมินความถูกต้องเหมาะสมและประยุกต์วิธี อ่ืนอ่ืน ๆ ท่ี
แตกต่างมาใช ้
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ภาพที่ 3.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิ
ปัญญาสาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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1.  หลกัการ 

1.1  เป็นการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยการผสมผสานการเรียนแบบดั้งเดิมหรือ
เผชิญหนา้กบัการเรียนการสอนออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
1.2  ผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเปิดโอกาส

ให้ผูเ้รียนปรับแกว้ิธีคิดของตนเอง โดยการสะทอ้นความคิด โตต้อบและตรวจสอบการคิดของ
ตนเอง อยา่งมีขั้นตอน และใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือสนบัสนุนใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
1.3  เน้นให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการวางแผน ควบคุม กาํกับ ประเมินการคิด และการ

ประเมินผลตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได ้รวมถึงการถ่ายทอดความคิดออกมาโดยการพดูหรือ
การกระทาํ  
1.4  เนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและส่ือสารในการสืบคน้ขอ้มูล 

สรุป  วิ เคราะห์  สังเคราะห์  และนําเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และส่ือประสมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นอภิปัญญา ของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2.2  เพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2.3  เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2.4  เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 
3.  เนือ้หา 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการนาํเน้ือหา
จากรายวิชาในหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายวิชา การพฒันาหลักสูตรและเทคนิคการ
ฝึกอบรม  

ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหาในคาํอธิบายรายวิชาในหลกัสูตร สอดคลอ้งและเอ้ือต่อการนาํ
แนวคิดดงักล่าว เพราะเน้ือหาส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือหาท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในฐานะ
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นกัพฒันาหลกัสูตร เกิดแนวคิดในการวางแผนกาํกบัติดตาม และประเมินผลการพฒันาหลกัสูตร 
และเทคนิคการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
(Curriculum Development and Training Techniques) รหสัวิชา 7102 5301 ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.  แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพฒันาหลกัสูตร  
2.  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
3.  ประเภทของหลกัสูตรและหลกัสูตรฝึกอบรม  
4.  รูปแบบของการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
5.  หลกัการและเทคนิคของการฝึกอบรม  
6.  สงัเคราะห์รูปแบบและเทคนิคการฝึกอบรม 
7.  การออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประชาคมอาเซียน  
8.  การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม  
9.  การบริหารจดัการหลกัสูตรฝึกอบรม 
10.  แนวโนม้การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
11.  การสืบคน้และการวิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
12.  การวางแผนพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
13.  การฝึกปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
14.  การหาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม  
15.  การนาํเสนอหลกัสูตรฝึกอบรม 

 
4.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (Online Learning) และการเรียนในห้องเรียนท่ีมีการเรียน
แบบเผชิญหนา้  (Face to Face Instruction) เขา้ดว้ยกนัโดยใชส่ื้อในอินเทอร์เน็ต และเคร่ืองมือ 
ต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน และเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ จากการเรียนบนเวบ็ และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบปกติ
หรือแบบเผชิญหน้า โดยในการเรียนการสอนแต่ละคร้ังจะมีการประยุกตข์ั้นตอนของแนวคิดอภิ
ปัญญา เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กพฒันาความสามารถดา้นอภิปัญญา ไดแ้ก่ การตระหนักรู้ การวางแผน 
การกาํกบั และการประเมินผล โดยมีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 การตระหนกัรู้ (Awareness) 
1.1  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นสาํคญัของเน้ือหาของการเรียน

ในแต่ละคร้ัง  
1.2  ผูส้อนตั้งประเด็นคาํถาม เพ่ือพฒันาความสามารถในการสร้างความตระหนกัรู้ใน

เน้ือหาท่ีเรียนในคร้ังนั้น เช่น ท่านมีความรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองน้ี นกัศึกษาคิดว่ามีประเด็นใดบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีนกัศึกษายงัไม่รู้ เป็นตน้  

1.3  ผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนประเมินประสบการณ์เดิมของตนเอง โดยใชค้วามรู้เดิมมา
ช่วยใหเ้กิดความรู้ใหม่ โดยตั้งประเดน็คาํถามกระตุน้การคิดเช่ือมโยงของผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 2 การวางแผน (Planning) 
2.1  ผูส้อนตั้งประเด็นปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนในแต่ละคร้ัง จากนั้นร่วมกบัผูเ้รียน

ในการวิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา  
2.2  ให้ผูเ้รียนวางแผนการศึกษาคน้ควา้ เพื่อหาคาํตอบของประเด็นปัญหาจากขอ้ 2.1 

อยา่งเป็นระบบ เพื่อพฒันาความสามารถดา้นอภิปัญญาของผูเ้รียน ดงัประเดน็ต่อไปน้ี 
1)  มีแนวทางใดบา้งท่ีสามารถแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบไดถู้กตอ้งตรงตามสาเหตุของ

ปัญหา (ตระหนกั) 
2)  จะดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ หาขอ้มูลเพื่อนาํองคค์วามรู้มาหาคาํตอบอย่างไร จาก

แหล่งขอ้มูลใดบา้ง (วางเเผน) 
3)  จะดาํเนินการตรวจสอบการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ หาขอ้มูลเพื่อนาํองคค์วามรู้มา

หาคาํตอบดว้ยวิธีใด (กาํกบั) 
4)  จะดาํเนินการประเมินผลการศึกษาคน้ควา้เพ่ือหาคาํตอบของปัญหา ว่าสามารถ

แก้ปัญหาหรือหาคาํตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวห้รือไม่ 
อยา่งไร (ประเมิน) 

ขั้นท่ี 3 การกาํกบั (Regulating) 
3.1  ผูเ้รียนกาํกบั ติดตามผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบหรือแนวทางแกไ้ข

ปัญหาโดยทาํตารางกาํกบั ติดตามอยา่งชดัเจนและเป็นระบบ  
3.2  ผูเ้รียนนาํเสนอผลการกาํกบัติดตาม ผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบหรือ

แนวทางแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ประเด็นสําคญั เช่น มีการดาํเนินการตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ 
อย่างไร พบปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ อย่างไร และเม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรค เรียนมีวิธีแกไ้ข
ปัญหาหรืออุปสรรคดงักล่าวอยา่งไร และผลการแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 
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ขั้นท่ี 4 การประเมินผล (Evaluating) 
4 .1  ผู ้เ รียนประเมินผลสําเ ร็จตามเป้าหมาย  ตรวจสอบความเข้าใจ  เพื่อสร้าง

ความกา้วหนา้ของตน ตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสมขององคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ  
4.2  ผูเ้รียนตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบติั พร้อมทั้งประเมินความถูกตอ้ง เหมาะสม 

และประยกุตว์ิธีการอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
4.3.  การวดัและประเมินผล ตามรูปแบบการเรียนการสอนไดด้าํเนินการ 3 ระยะดงัน้ี 

1.  ระยะก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  
1)  วดัความสามารถดา้นสติปัญญาของนกัศึกษากลุ่มทดลอง 
2)  วดัความสามารถดา้นอภิปัญญาของนกัศึกษากลุ่มควบคุม  
3)  วดัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  
4)  วดัการรู้สารสนเทศของนกัศึกษากลุ่มควบคุม  
5)  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  
6)  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มควบคุม  
7)  วดัทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษากลุ่ม

ทดลอง  
8)   วดัทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศรายการส่ือสารของนักศึกษากลุ่ม

ควบคุม 
2.  ระยะดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  

1)  ประเมินช้ินงานของนกัศึกษา  
2)  ประเมินขอ้มูลจากการบนัทึกการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
3)  ประเมินจากผลการสมัภาษณ์  

3.  ระยะดาํเนินการหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  
ผูว้ิจยัดาํเนินการวดัผลโดยใชเ้คร่ืองมือวดัเช่นเดียวกบัระยะก่อนการใชรู้ปแบบการเรียน

การสอนและเพิ่มการวดัความพึงพอใจและดชันีประสิทธิผล 
3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

3.2.2.1  แบบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญา  
3.2.2.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
3.2.2.3  แบบวดัการรู้สารสนเทศ  
3.2.2.4  แบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
3.2.2.5  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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3.2.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
3.2.3.1 จัดสนทนากลุ่ม โดยผูเ้ ช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน มีคุณลักษณะ ดังน้ี เป็น 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 5 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง มีคุณสมบติั คือ 
เป็นอาจารยท่ี์สอนดา้นหลกัสูตรและการสอนในระดบัมหาวิทยาลยัและมีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 
ซ่ึงมีผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม 

3.2.3.2 ดาํเนินการสนทนากลุ่ม วิพากษ์ และประเมินรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนตามแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

3.2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.2.4.1 วิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  

แลว้สรุปสาระสาํคญัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหา นาํเสนอในลกัษณะการบรรยายเชิงพรรณนา 
3.2.4.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.2.5  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.2.5.1 ค่าเฉล่ีย 
3.2.5.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.2.5.3 การวิเคราะห์เน้ือหา 

 
ขั้นตอนที ่3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ (Research : R2) 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 
จาํนวน 13 แห่ง จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 264 คนมีการจดัชั้นเรียนแบบคละความสามารถของ
นกัศึกษาและนกัศึกษาแต่ละแห่งมีคุณลกัษณะ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร และมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีภาค
เรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 2 ห้องเรียน จาํนวน 44 คน ท่ีไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่มโดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง เป็น นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จาํนวน 24 คน กลุ่มควบคุม เป็น
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จาํนวน 20 คน 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 
การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมของร่วมกบั

แนวคิดอภิปัญญามีขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี 
แบบแผนในการวิจัย แบบแผนท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีรูปแบบการทดลอง 2 กลุ่ม

ตวัอยา่ง และมีการวดัผลก่อนเรียนและวดัผลหลงัเรียน เขียนเป็นสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี (รัตนะ บวัสนธ์, 
2554, น. 61) 
 
การสุ่ม   กลุ่มตวัอยา่ง สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลงัเรียน 
  R              E TE1 XE TE2 
  R              C TC1 XC TC2 

 
เม่ือ R หมายถึง  การสุ่มตวัอยา่ง 
 E หมายถึง  กลุ่มทดลอง 
 C หมายถึง  กลุ่มควบคุม 
 TE1 หมายถึง   การทดสอบความสามารถในด้านอภิปัญญา  ทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการรู้สารสนเทศก่อนเรียนกบั
กลุ่มทดลอง                      

 TC1 หมายถึง   การทดสอบความสามารถในด้านอภิปัญญา  ทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการรู้สารสนเทศก่อนเรียนกบั
กลุ่มควบคุม                        

 XE หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนกับกลุ่ม
ทดลอง      

 XC หมายถึง  การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติกบักลุ่มควบคุม     
 TE2 หมายถึง   การทดสอบความสามารถในด้านอภิปัญญา  ทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการรู้สารสนเทศหลงัเรียนกบั
กลุ่มทดลอง                      

 TC1 หมายถึง   การทดสอบความสามารถในด้านอภิปัญญา  ทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการรู้สารสนเทศหลงัเรียนกบั
กลุ่มควบคุม                        
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การเก็บขอ้มูลระหว่างการทดลอง  ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บขอ้มูลระหว่างการทดลอง
เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี  

1)  ใหผู้เ้รียนบนัทึกการเรียนรู้ทุกคร้ังหลงัการเรียนโดยสะทอ้นในประเดน็ต่อไปน้ี  
1.1)  องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ  
1.2)  การรู้สารสนเทศ  
1.3)  ความสามารถดา้นอภิปัญญา  
1.4)  ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
1.5)  ความพึงพอใจต่อการเรียน  

2)  ประเมินช้ินงาน เช่น หลกัสูตรฝึกอบรม หรือแบบฝึกปฏิบติัต่าง ๆ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนน้ี มีเคร่ืองมือต่าง ๆ ตามรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
1.  แผนการจดัการเรียนรู้ 
2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.  แบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศ 
4.  แบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลย ีและการส่ือสาร 
5.  แบบวดัความสามารถในดา้นอภิปัญญา 
1.1  แผนการจดัการเรียนรู้ 

1)  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนจาํนวน 48 ชัว่โมง 
สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวม 16 สัปดาห์ โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 16 แผน และในแต่ละ
แผนประกอบด้วย 1)สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวดัชั้นปี 2)ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) 3)สมรรถนะสาํคญัของนกัศึกษา 4)จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5)สาระการเรียนรู้ 
6)กิจกรรมการเรียนรู้  7)ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 8)การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เเละ 9)บนัทึก
หลงัการจดัการเรียนรู้ จากการพิจารณาเลือกเน้ือหาหรือสาระในการจดัการเรียนรู้และกาํหนดกรอบ
เวลาในการจดัการเรียนรู้แต่ละเร่ืองแสดงไดด้งัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงเน้ือหาและกรอบเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน/คาบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

แนว คิด  ทฤษฎี  และกระบวนการพัฒนา
หลกัสูตร  
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
ประเภทของหลกัสูตรและหลกัสูตรฝึกอบรม  
รูปแบบของการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
หลกัการและเทคนิคของการฝึกอบรม  
สงัเคราะห์รูปแบบและเทคนิคการฝึกอบรม  
การออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรม  
สอดคลอ้งกบับริบทประชาคมอาเซียน  
การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม  
การบริหารจดัการหลกัสูตรฝึกอบรม 
แนวโนม้การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
การสืบคน้และการวิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบั
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

13 
14 
15 
16 

การวางแผนพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
การฝึกปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  
การหาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม  
การนาํเสนอหลกัสูตรฝึกอบรม 

3 
3 
3 
3 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 48 
 

2)  ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยนาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความถูกตอ้งในเบ้ืองตน้เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นนาํไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา การใช้
ภาษา รวมทั้งความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้กบัรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ตน้มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คาํนวณหาค่าความ
เหมาะสมโดยการหาค่าเฉล่ียโดยใช้สูตร บุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป., น. 3) จากนั้นนําค่าความ
เหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัเกณฑข์อง วิเชียร  เกตุสิงห์ (2538, น. 8-11) ผลจากการคาํนวณ พบว่า 
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แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.37 จากนั้นนาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขแผนการ
จดัการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสมและสมบูรณ์มากข้ึน ก่อนนาํไปทดลองใช ้ 

3)  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Try Out) โดยผูว้ิจยัพิจารณาเลือก
แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงใชเ้วลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จาํนวน 3 คาบ ไปทดลองใชก้บันักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยสุ่มเลือกนกัศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนระดบัเก่ง ผลการเรียนระดบัปานกลาง และผลการเรียนระดบัอ่อน เพื่อจดัสนทนากลุ่มให้
นักศึกษา ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน และ
ประเมินผลความพึงพอใจ  

4)  นําผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์และสรุปผล  
เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อการนาํไปปฏิบติั ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมนกัศึกษามีความ
สนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียน เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีทางการเรียนโดยใชแ้หล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย และไดอ้ภิปราย ซักถาม นาํเสนอ เพื่อแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีบางเน้ือหาท่ีเขา้ใจยากนกัศึกษาและอาจารยจ์ะตอ้งวิเคราะห์ ตีความเพื่อสร้างความเขา้ใจ  

5) ปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน โดยผูว้ิจยั
ไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้มาวางแผนการสอนเพื่อฝึกกลุ่ม
ทดลองให้สามารถจดัโครงสร้างความคิดการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
และปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ทางส่ือสงัคมออนไลน์เพิ่มข้ึน 

1.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
1)  ศึกษาเอกสารเก่ียวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชา การพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
2)  ศึกษาหลกัสูตร ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ของการเรียนการสอนรายวิชาการ

พฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม ระดบัปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร เพื่อกาํหนดขอบเขตในการสร้างแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 

3)  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร 
4)  นําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญ ชุดเดิม ตรวจสอบความตรง

ระหว่างขอ้คาํถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หลงัจากนั้นนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
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5)  นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญา
โท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 50 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จากนั้นนาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกไดข้อ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนก
ระหว่าง 0.43 – 0.93 ค่าความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.39 – 0.85 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.84 

6)  ปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง ขอ้ท่ีมีความยากง่ายเกิน 0.80 อีกคร้ังหน่ึงก่อน
นาํไปใชใ้นการวิจยัต่อไป 

1.3  แบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศ 
ในการพฒันาแบบทดสอบวดัการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างแบบทดสอบโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1)  ศึกษาคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้สารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางใน

การกาํหนดขอบเขตและเน้ือหาของแบบทดสอบ ไดแ้ก่ 
1.1) ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้สารสนเทศ เพ่ือให้เขา้ใจขอบเขต

และเ น้ือหาการ รู้สารสนเทศในด้านต่าง  ๆ  เ ช่น  นิยามการ รู้สารสนเทศ  ส่วนประกอบ                     
การรู้สารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ และตวัแบบการรู้
สารสนเทศต่าง ๆ 

1.2) ศึกษามาตรฐานความสามารถทางการรู้สารสนเทศในระดบั อุดมศึกษาของ
สมาคมห้องสมุดวิทยาลยัและการวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาถึงขอบเขตและเน้ือหาขอ้
มาตรฐาน และดรรชนีช้ีวดัในแต่ละมาตรฐานท่ีนําไปใช้เป็นเกณฑ์วดัระดับการรู้สารสนเทศ 
มาตรฐานการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลยัและการวิจัยแห่ง
สหรัฐอเมริกา  

สรุปสาระสําคญัไดด้งัน้ี คือ นักศึกษาสามารถกาํหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ตอ้งการใชไ้ด ้เขา้ถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และแผนสารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณเขา้ใจ
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ รวมถึงสามารถระบุประเภทและรูปแบบของสารสนเทศ
ได ้ตลอดจนสามารถเลือกวิธีการคน้หาหรือระบบการสืบคน้ ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด เปรียบเทียบคดั
กรองสารสนเทศเดิม กบัสารสนเทศใหม่ รวมถึงสามารถอา้งอิงแหล่งสารสนเทศท่ีนาํมาใชไ้ด ้

2)  ศึกษาตวัอยา่งแบบทดสอบจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงสารสนเทศของ
นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
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3)  สร้างแบบทดสอบโดยให้มีเน้ือหาครอบคลุมดรรชนีช้ีวดั ซ่ึงลักษณะของ                         
ขอ้คาํถามเป็นแบบทดสอบปลายปิดแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยมีขอบข่ายครอบคลุม
ความสามารถ 3 ดา้น ดงัน้ี 

3.1) ความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศ 
3.2) ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 
3.3) ความสามารถในการใชส้ารสนเทศ 

4)  นําแบบทดสอบท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปปรึกษาประธานและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ความเหมาะสมในการใชถ้อ้ยคาํ สํานวน
ภาษา และความชดัเจนของขอ้คาํถาม แลว้นาํแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ข 

5)  นาํแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงของ
ดา้นเน้ือหาเคร่ืองมือความเหมาะสมของสาํนวนภาษาและความชดัเจนของเน้ือหา 

6)  นาํแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
7) นาํแบบทดสอบฉบบัแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 50 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) 
และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้ งฉบับ โดยขอ้ท่ีมีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.36 – 0.86                         
ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.21 – 0.93 และค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบบั เท่ากบั 0.91
และมีผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขขอ้คาํถาม สาํหรับขอ้ท่ีมีค่าความยากง่ายเกิน 0.80 ใหม่ใหเ้หมาะสม  

8)  นาํแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ไปทดสอบจริงกบักลุ่มตวัอยา่งตามท่ีกาํหนดไว ้
1.4   แบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ผูว้ิจัยดาํเนินการสร้างแบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการและประเมินด้วยวิธีการรูบริกส์ โดยมีขั้นตอนในการ
ดาํเนินการสร้าง ดงัน้ี  

1)  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ยทุธการ สืบแกว้ (2551, น. 107-109) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีท่ีเป็นทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
และเขียนนิยามปฏิบติัการ  

2)  สร้างแบบประเมินทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามรายการ
ตวัช้ีวดัท่ีวิเคราะห์ไดต้ามขอ้ 4.1 และสร้างเกณฑก์ารประเมินดว้ยวิธีรูบริกส์  
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3)  นาํแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอ
คาํแนะนําแก้ไขในส่วนท่ียงับกพร่อง โดยดําเนินการปรับปรุงเร่ืองการใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
ตรวจสอบคาํท่ีพิมพ์ผิด หรือแก้ไขคาํศัพท์ให้ถูกต้อง เช่น ลิขสิทธ์ิ แก้เป็น สิทธิบัตร เป็นต้น 
ตรวจสอบระดบัการใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ใหถู้กตอ้ง  

4)  นาํแบบประเมินท่ีไดป้รับปรุง แกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม จาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) จากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ระหว่างแบบทดสอบ
กบันิยามปฏิบติัการ โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินตามเกณฑด์งัน้ี  

+1  หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบสามารถวตัถุประสงคข์อ้นั้นได ้
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจขอ้สอบสามารถวดัจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่  
-1  หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่สามารถวตัถุประสงคข์อ้นั้น  

5)  เลือกรายการตวัช้ีวดัในแบบประเมินท่ีมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  
ข้ึนไป 

6)  นาํแบบประเมินไปทดลองใชก้บันักศึกษา ระดบัปริญญาโท สาขาหลกัสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 50 คน นําคะแนนมา
วิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก แลว้คดัเลือกขอ้ท่ีมีอาํนาจจาํแนกเหมาะสม ไดข้อ้ท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนก
ระหวา่ง 0.64 - 0.95   

7)  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ขอ้คาํถามทั้ง 9 ขอ้ คาํนวณโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.93 

8)  จดัพิมพแ์ละทาํสาํเนาแบบประเมินท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้เพื่อใชเ้ป็น
แบบทดสอบในการวิจยัต่อไป 

1.5  แบบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญา 
1)  การสร้างแบบวดัความสามารถในดา้นอภิปัญญา 
ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญาเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 60 ขอ้ ครอบคลุมความสามารถในดา้นอภิปัญญา โดยมีขั้นตอน
ในการดาํเนินสร้าง ดงัน้ี  

1.1)  ศึกษาเอกสารทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัความสามารถดา้น
อภิปัญญาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบ และ
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ตวับ่งช้ีท่ีเป็นทกัษะทางอภิปัญญา และเขียนนิยามปฏิบติัการตามแนวคิดของการแบ่งองคป์ระกอบ
ของ Flavell และ Cross and Paris 

1.2)  สร้างแบบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญา ตามนิยามปฏิบติัการ ครอบคลุม 
4 ดา้น ดา้นละ 15 ขอ้ รวมทั้งหมด 60 ขอ้ 

1.3)  นาํแบบวดัท่ีสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอ
คาํแนะนาํแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง โดยดาํเนินการปรับปรุงเร่ืองการใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง ตรวจสอบ
คาํท่ีพิมพผ์ิด หรือแกไ้ขคาํศพัท์ให้ถูกตอ้ง เช่น ลิขสิทธ์ิ แกไ้ขเป็นสิทธิบตัร เป็นตน้ ตรวจสอบ
ระดบัการใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ใหถู้กตอ้ง 

1.4)  นาํแบบวดัท่ีไดป้รับปรุง แกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
จากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence) ระหว่างแบบวดักบันิยาม
ปฏิบติัการ ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.50 – 1.00 โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินตามเกณฑด์งัน้ี 

+1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบวดัสามารถวดัจุดประสงคข์อ้นั้น 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจแบบวดัสามารถวดัจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่ 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบวดัไม่สามารถวดัจุดประสงคข์อ้นั้น 

1.5)  เลือกแบบวดัท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถา้มีขอ้สอบท่ี
ไม่ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ เลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป จาํนวน 4 ดา้น ๆละ 10 ขอ้รวม 40 ขอ้ 

1.6)  นาํแบบวดัไปทดลองใชก้บันักศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาวดัหลกัสูตร
และการสอนจาํนวน 50 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี 

1.7)  นาํกระดาษคาํตอบท่ีนกัศึกษาสอบแลว้มาตรวจใหค้ะแนน 
1.8)  นาํผลจากการตรวจท่ีไดจ้ากขอ้ 1.1.7 มาหาค่าอาํนาจจาํแนก แลว้คดัเลือก

ขอ้ท่ีมีอาํนาจจาํแนกเหมาะสมโดยคดัเลือกขอ้ท่ีมีอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.51 – 0.86 
1.9)  หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ข้อคาํถามทั้ ง 40 ข้อ คาํนวณโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.97 

1.10)  จดัพิมพแ์ละทาํสําเนาขอ้สอบท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้เพ่ือใช้
เป็นแบบทดสอบในการวิจยัต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1.  ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อเจา้หน้าท่ีวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพื่อออก

หนังสือแจง้ขอความอนุเคราะห์ไปยงั คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี เพื่อขอใช้กลุ่มตวัอย่างในการทดลองประกอบการทาํปริญญา
นิพนธ์ ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปประสานงานกบัคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และประธานสาขาหลกัสูตรและการ
สอน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจยั และขอรับขอ้มูลพื้นฐานของนักศึกษาท่ีจาํเป็นในการ
เตรียมพร้อมเพื่อการดาํเนินการวิจยั                                           

2.  นาํรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม จากผูเ้ช่ียวชาญ
และผ่านการตรวจสอบความเป็นไปได้จากการนําไปทดลองใช้มาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  
โดยดาํเนินการตามระเบียบวิธีวิจยัแบบการทดลองกลุ่มทดลอง (Quasi-Experimental Design)  
ศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีไดม้าจากการสุ่มและมีการวดัก่อนและหลงัใหส่ิ้งทดลอง  

3.  การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
3.1)  การดาํเนินการก่อนเร่ิมการทดลอง  
การดาํเนินการก่อนเร่ิมการทดลอง ผูว้ิจยัทาํการทดสอบก่อนเรียนกบันกัศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทดสอบการรู้สารสนเทศโดยใชแ้บบทดสอบ
วดัการรู้สารสนเทศ และประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบ
ประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และทดสอบความสามารถในดา้นอภิ
ปัญญา โดยใชแ้บบวดัความสามารถในดา้นอภิปัญญา โดยทาํการวดัการเรียนทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

3.2)  การดาํเนินการทดลอง  
การดาํเนินการทดลอง ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการสอนเองร่วมกบัคณาจารยอี์ก 2 ท่าน

เป็นผูร่้วมวิจยั จาํนวน 48 ชัว่โมง เป็นเวลา 16 สัปดาห์  ในภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 เน้ือหาท่ี
ใชส้อน จาํนวน 16 แผนการเรียนรู้ และในระหว่างทดลอง ให้นกัศึกษาบนัทึกการเรียนรู้ตามแบบ
บนัทึกท่ีกาํหนดให้ทุกคร้ังและในการสอนแต่ละคร้ังจะมีการประเมินช้ินงานของนกัศึกษาทั้งเป็น
รายกลุ่มและรายบุคคล 

3.3)  การดาํเนินการหลงัการทดลอง 
เม่ือส้ินสุดการทดลอง ผูว้ิจยัทาํการทดสอบหลงัเรียนกับนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทดสอบการรู้สารสนเทศ  และประเมินทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงเป็นชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน ทดสอบ
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ความสามารถในดา้นอภิปัญญา โดยใชแ้บบวดัความสามารถในดา้นอภิปัญญา และสอบถามความ
พึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลงัการเรียน 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
1.1)  สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
1.2)  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นอภิปัญญา หลงัการเรียน 

ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยใชส้ถิติ t-test แบบ 
Dependent Simples และเปรียบเทียบหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 75  

1.3)  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นอภิปัญญา หลงัการเรียน 
ของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใชก้าร
ทดลองค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด Independent Simples 

1.4)  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการรู้สารสนเทศก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีเ รียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยใช้สถิติ  t-test  
แบบ Dependent Simples และเปรียบเทียบหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 75  

1.5)  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรู้สารสนเทศหลังการเรียนของ
นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใชก้าร
ทดลองค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด Independent Simples  

1.6) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลอง ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนโดยใชส้ถิติ t-test แบบ Dependent Simples และเปรียบเทียบหลงัเรียนกบัเกณฑ ์ร้อยละ 
75 

1.7)  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร หลงัการเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ีย โดยใชก้ารทดลองค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด Independent Simples  

1.8)  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน
ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนโดยใชส้ถิติ t-test แบบ 
Dependent Simples และเปรียบเทียบหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 75 
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1.9) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนของ
นกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชก้ารทดลองค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด 
Independent Samples  

2)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพระหว่างการทดลองจากการบนัทึกการเรียนรู้การสัมภาษณ์

แบบไม่เป็นทางการและการประเมินช้ินงานโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
1.  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.  t-test dependent sample 
3.  t-test independent sample 
4.  การวิเคราะห์เน้ือหา 

 
ขั้นตอนที ่4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน (Development : D2) 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน                            
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 
จาํนวน 13 แห่ง จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 264 คนมีการจดัชั้นเรียนแบบคละความสามารถของ
นกัศึกษาและนกัศึกษาแต่ละสถาบนัมีคุณลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร และมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีภาค
เรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 2 ห้องเรียน จาํนวน 44 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม   
โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง เป็น นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จาํนวน 24 คน  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ กบักลุ่มตวัอยา่ง และทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

2.  ผูว้ิจยันาํคะแนนผลสัมฤท์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนมาหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้ิจัย

ดาํเนินการ ดงัน้ี 
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนตาม

แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตร โดยผูว้ิจยั
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ทั้ งในด้านของวัตถุประสงค์ เ น้ือหาวิชา 
กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวดัและประเมินผล โดยใชค้าํถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงกาํหนดเกณฑด์งัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 49)   

ระดบั 5 หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง   เหมาะสมมาก 
ระดบั 3  หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง   เหมาะสมนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
สาํหรับเกณฑค์ะแนนความพึงพอใจกาํหนด ดงัน้ี 
4.50–5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการ

เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.50–4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการ

เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก 
2.50–3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการ

เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากปานกลาง 
1.50–2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการ

เรียนการสอน อยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00–1.49 หมายความว่ามีความพึงพอใจหมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการจดัการ

เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผล ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในข้ึนตอนท่ี 3 ซ่ึงมีวิธีการสร้าง
และหาคุณภาพในหนา้ 124 – 126  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน ไปเสนอต่อประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความชดัเจนของภาษา และความครอบคลุมองคป์ระกอบการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน และเม่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ  

2.  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา จากนั้นนาํมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจริง 

3.  วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยการหา E.I 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน
หลงัเรียนโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาํค่าเฉล่ียท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขอ้มูล
ซ่ึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัมาเทียบกบัเกณฑ ์ท่ีกาํหนดไว ้(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538 ,8-11) 
ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
2.   เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษากบัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยใช ้t-test one 

sample 
 

สรุปสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าเฉล่ีย 
2.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. E.l ( Efficiency Index ) 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1)  หาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

1.1) หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of Consistency : IOC) ของเคร่ืองมือทุก
เคร่ืองมือ คาํนวณไดจ้ากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 124-125) ดงัน้ี 
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N

R
IOC   

เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
 R แทน คะแนนรายขอ้ตามดุลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ 
   แทน ผลรวม 
 N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยนาํความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมาใหค้่านํ้ าหนกัเป็นคะแนนดงัน้ี 
 มีความเห็นวา่เหมาะสม   ใหค้ะแนนเป็น +1 

มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนนเป็น 0 
มีความเห็นวา่ไม่เหมาะสม  ใหค้ะแนนเป็น -1 
1.2)  หาความเหมาะสมของแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐาน และแบบประเมินการ

เรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ คาํนวณไดจ้ากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, น. 77) ดงัน้ี 

n

X
X   

เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ีย 
 X  แทน ผลรวมทั้งหมดของขอ้มูล 
 n  แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาํนวณไดโ้ดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, 
2555, น. 79-80) ดงัน้ี 

 
1

2




 
n

XX
SD  

เม่ือ SD  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   แทน ผลรวม 
 X  แทน คะแนนแต่ละตวัในชุดขอ้มูล 
 X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนในชุดขอ้มูล 
 n  แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด (ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง) 
จากนั้นนาํคะแนนมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 8-11) 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00  หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความตรงมากท่ีสุด 
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คะแนนเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49  หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความตรงมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49  หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความตรงปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49  หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความตรงนอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49  หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความตรงนอ้ยท่ีสุด 

1.3)  หาค่าดัชนีความยาก (Difficulty index) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทาง                            
การเรียน และแบบวดัการรู้สารสนเทศ คาํนวณไดจ้ากสูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543, 
น. 182-187) ดงัน้ี 

NN LU

LU
P




  

เม่ือ  P  แทน ค่าดชันีความยาก 
 U  แทน จาํนวนนกัศึกษาท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
 L แทน จาํนวนนกัศึกษาท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า 
 UN  แทน จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 
 LN  แทน จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดในกลุ่มคะแนนตํ่า 

1.4) หาค่าดชันีอาํนาจจาํแนก (Discrimination Index) ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวดัการรู้สารสนเทศ  คาํนวณไดจ้ากสูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา 
สายยศ, 2543, น. 182-187) ดงัน้ี 

LU N

L

N

U
r   

เม่ือ r  แทน ค่าดชันีอาํนาจจาํแนก 
 U  แทน จาํนวนนกัศึกษาท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
 L แทน จาํนวนนกัศึกษาท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า 
 UN  แทน จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 
 LN  แทน จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดในกลุ่มคะแนนตํ่า 

1.5)  หาค่าดชันีอาํนาจจาํแนก (Discrimination Index) ของแบบวดัความสามารถ
ด้านอภิปัญญา และแบบวัดทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการหาค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนของขอ้นั้นกบัคะแนนรวม คาํนวณไดจ้ากสูตรสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ 
Pearson  (บุญชม  ศรีสะอาด, ม.ป.ป., น. 3) ดงัน้ี 
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2222 yyNxxN

yxxyN
r  

เม่ือ r  แทน ค่าดชันีอาํนาจจาํแนก 
 x  แทน คะแนนของขอ้ท่ีหาอาํนาจจาํแนก 
 y แทน คะแนนรวมทุกขอ้ 
   แทน ผลรวม 

1.6)  หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบการรู้สารสนเทศ และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบบั โดยใชว้ิธีการของ Kuder-Richardson (KR-20) 
คาํนวณไดจ้ากสูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543, น. 215) ดงัน้ี 











 

2
1

1
20


pq

k

k
KR  

เม่ือ 20KR  แทน ค่าความเช่ือมัน่ 
 k  แทน จาํนวนขอ้สอบ 
    แทน ผลรวม 
 p   แทน สดัส่วนของคนท่ีทาํขอ้นั้นได ้
 q  แทน สดัส่วนของคนท่ีทาํขอ้นั้นผดิ 
 2   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 
 

1.7)  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญา และ
แบบวดัทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชว้ิธีการของครอนบคั (Cronbach) 
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient:  ) คาํนวณไดจ้ากสูตร (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 
2550, น. 110) ดงัน้ี 

 















 

2

2

1
1 t

i

S

S

K

K  

เม่ือ   แทน ค่าความเช่ือมัน่ 
 K   แทน จาํนวนขอ้สอบของแบบสอบถาม 
    แทน ผลรวม 

 2
iS   แทน ความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
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 2
tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

2)  หาค่าสถิติเพื่อใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิจยั ดงัน้ี 
2.1)  แจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percent) ของแบบสอบถาม

ขอ้มูลพื้นฐาน ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลสถานศึกษาท่ีตอบ
แบบสอบถาม คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถด้านอภิปัญญา การรู้สารสนเทศ 
ทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และความพึงพอใจ ซ่ึงจะกระทาํดงัน้ี แจกแจงความถ่ี
โดยจดัระบบขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเพ่ือใหเ้ห็นว่าแต่ละรายการของขอ้มูลมีจาํนวน
เพียงใด จากนั้นคาํนวณหาค่าร้อยละของแต่ละรายการโดยใชสู้ตร (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2550, น.130) 
ดงัน้ี 

100
t

i

n

n
pct  

เม่ือ pct  แทน ร้อยละของส่ิงท่ีศึกษา  
 in  แทน จาํนวนส่วนยอ่ยท่ีศึกษา 
 tn  แทน จาํนวนส่วนใหญ่ท่ีศึกษา 

2.2) หามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) หาค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร 
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 8-11) ดงัน้ี 

n

x
X   

เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ียของส่ิงท่ีศึกษา  
 X  แทน ผลรวมทั้งหมดของขอ้มูล 
 n  แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
จากนั้นนาํคะแนนมาวิเคราะห์กบัเกณฑด์งัต่อไปน้ี (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 8-11) 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
คะเเนนเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

2.3)  หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาํนวณไดจ้ากสูตร (วิเชียร 
เกตุสิงห์, 2538, น. 8-11)ดงัน้ี 
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1

2




 
n

XX
SD  

เม่ือ SD  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   แทน ผลรวม 
 X  แทน คะแนนแต่ละตวัในชุดขอ้มูล 
 X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนในชุดขอ้มูล 
 n  แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด (ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง) 
2.4)  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง โดยใช้สูตร

คาํนวณค่าที (t-test dependent samples) (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2550, น.147) ดงัน้ี 

 
1

22









N

DDN

D
t

 

1 ndf  

เม่ือ D  แทน ผลต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 
 D  แทน ผลรวมของผลต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 

 2D  แทน ผลรวมของผลต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ยกกาํลงัสอง 
 df  แทน ชั้นแห่งความอิสระ 

2.5)  เปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลองกบัเกณฑร้์อยละ 75 โดยใชสู้ตรคาํนวณ
ค่าที (t-test one-samples) (พิสิษฐ ์ตณัฑวณิช, 2543, น. 152) ดงัน้ี 

n

X
t

/


  

122  ndf  

เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
   แทน เกณฑท่ี์ตั้งข้ึน 
   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 df  แทน ชั้นแห่งความอิสระ 
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2.6) เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  โดย              
การใชสู้ตรคาํนวณค่าที (t-test independent simples) (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2550, น. 147) ดงัน้ี 

 

   
















2121

2
22

2
11

21

1111

nnnn

SnSn

XX
t  

221  nndf  

เม่ือ 1X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่ม 1 

 2X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่ม 2 

 2
1S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่ม 1 

 2
2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่ม 2 

 1n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 1 
 2n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 2 
 df  แทน ชั้นแห่งความอิสระ 
2.7) วิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยการหา

ค่าเฉล่ียจากนั้นนาํค่าเฉล่ียท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขอ้มูลซ่ึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัมาเทียบ
กบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 49) ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
คะเเนนเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
2.8)  สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิผล 

.I.E  =  ่อนเรียนเเนนทดสอบกผลรวมของคะ-)คะเเนนเต็ม   ึกษา(จจํานวนนัก
อนเรียนแนนทดสอบก่ผลรวมของคะ- ังเรียนแนนทดสอบหลผลรวมของคะ

  

สรุปวิธีดาํเนินการวิจยั เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปลาํดบัขั้นตอนในการวิจยั ไดด้งัภาพท่ี 3.4 
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ขั้นตอนการวจิัย  วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 

 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสํารวจสภาพปัญหา  และแนวทางการ
แกปั้ญหา การจดัการเรียนการสอนรายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
(Research : R1) 

 

- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
- สาํรวจสภาพปัญหา และขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาการเรียน
การสอน  

- นาํคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  

 

 

 

2. พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิ
ปัญญา (Development : D1) 

 

- พฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
- ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ  
- นาํขอ้มูลจากแบบประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ค่าทางสถิติ  
- ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน  
- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภท  
- ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือในแต่ละประเภท  
- ตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองมือโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

- นาํขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ทางสถิติ  
- ปรับปรุงและแกไ้ขเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบ 

 

 

 

3 .  ทดลองใช้ รูปแบบการเ รียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึน (Research : R2)  

- นาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
- นาํขอ้มูลจากการทดลองใชม้าวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ  

 

 

 

4. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ
สอน (Development : D2)  

- เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจกบักลุ่มตวัอย่าง
หลงัการทดลอง  

- นาํขอ้มูลวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ 
 

 

 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 
ภาพที ่3.4  ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ 

แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และแนวทางแกปั้ญหา การจดัการเรียนการสอน
รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและการฝึกอบรมของนักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ตอนท่ี 4 ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนรายวิชา          
การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวทิยาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1- 4.13 

 

ตารางที ่4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของอาจารยท่ี์ตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูลทัว่ไป 
จาํนวน 
(N=86) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
31 
55 

 
36.45 
63.55 

รวม 86 100 
2. อาย ุ
30-39 ปี 
40-49 ปี 
50 ปีข้ึนไป 

 
10 
36 
40 

 
11.62 
41.86 
46.52 

รวม 86 100 
3. คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
8 

78 

 
9.30 
90.70 

รวม 86 100 
4. ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาน้ี 

1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 
20 ปีข้ึนไป 

 
11 
15 
44 
8 
8 

 
12.78 
17.44 
51.16 
9.31 
9.31 

รวม 86 100 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ อาจารยท่ี์ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 63.55 มีอายุ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 46.52 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาเอก   
คิดเป็นร้อยละ 90.70 และมีประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.16 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นการวางแผน
และออกแบบการจดัการเรียนการสอน 
 

สภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
1. ดา้นการวางแผนและการออกแบบการจดัการเรียนการสอน 
    1.1 จดัทาํโครงการสอน (Coure syllabus) ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
มหาบณัฑิตของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
2.86 

 
0.66 

 
ปานกลาง 

    1.2 กาํหนดหน่วยการเรียนให้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชา
ในหลกัสูตร 

2.54 0.60 ปานกลาง 

    1.3 วิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการออกแบบการจดัการเรียนการสอน 2.82 0.70 ปานกลาง 
    1.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลกัสูตร และผูเ้รียน 

2.83 0.66 ปานกลาง 

    1.5 กาํหนดส่ือและแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม   2.82 0.70 ปานกลาง 
    1.6 กาํหนดแนวทางในการวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 2.55 0.59 ปานกลาง 

รวม 2.73 0.61 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นการวางแผนและออกแบบ

การจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.73,  SD  = 0.61) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัทาํโครงการสอน (Coure syllabus) 
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมหาบณัฑิตของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ( X  = 2.86,  SD  = 0.66) อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และผูเ้รียน ( X = 2.83,  SD  = 
0.66) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อท่ีได้คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ กําหนดหน่วยการเรียนให้
สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชาในหลกัสูตร ( X  = 2.54,  SD  = 0.60) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั
ตามลาํดบัขั้นตอนไดถู้กตอ้งตามรูปแบบการสอนท่ีออกแบบไว ้

 
2.75 

 
0.56 

 
ปานกลาง 

    2.2 ใช้วิ ธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.77 0.66 ปานกลาง 

    2 .3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู ้เ รียนคิด
วางแผน กาํกบั ควบคุมและตรวจประเมินการคิดขิงตนเองอยา่ง
สมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง และเป็นระบบ 

2.74 0.63 ปานกลาง 

    2.4 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยเนน้การสืบคน้ คดักรอง 
เรียบเรียง สรุป และประเมินขอ้มูลสารสนเทศท่ีสืบคน้อยา่งเป็นระบบ 

2.44 0.54 นอ้ย 

    2.5 ฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้
ผูเ้รียนได้เกิดทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง   

2.41 0.56 นอ้ย 

รวม 2.62 0.59 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า สภาพการจดัการเรียนการสอนของผูส้อนดา้นการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.62,  SD  = 0.59) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกับ
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาตนเองไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ( X  = 2.77,  SD  = 0.66) อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญตามลาํดับขั้นตอนได้ถูกต้องตามรูปแบบการสอนท่ี
ออกแบบไว ้( X  = 2.75,  SD  = 0.56) อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ฝึก
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ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล 
และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  ( X  = 2.41,  SD = 0.56) อยูใ่นระดบันอ้ย 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นส่ือและ                            
แหล่งเรียนรู้ 
 

สภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
3. ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
    3.1 เลือกใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ หลากหลาย 
และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ  

 
2.44 

 
0.54 

 
นอ้ย 

    3.2 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือกส่ือ การผลิต และการวาง
แผนการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 

2.43 0.56 นอ้ย 

    3.3 ใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับเน้ือหา เวลา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.44 0.54 นอ้ย 

    3.4 สร้าง ผลิต จดัหา พฒันา ปรับปรุง และจดัระบบการใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการใชส้ามารถ
เป็นส่ือตน้แบบและใชส่ื้อไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

2.46 0.60 นอ้ย 

รวม 2.42 0.56 นอ้ย 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย ( X  = 2.42,  SD  = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด คือ สร้าง ผลิต จดัหา พฒันา ปรับปรุง และจดัระบบการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการใชส้ามารถเป็นส่ือตน้แบบและใชอ้ส่ือไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ( X  = 
2.46, SD  = 0.60) อยู่ในระดบัน้อย รองลงมาไดแ้ก่ เลือกใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 
หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ ( X  = 2.44,  SD  = 0.54) อยูใ่นระดบันอ้ย และใชส่ื้อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
เวลา และกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 2.44,  SD  = 0.54) อยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนขอ้ท่ีมีคะแนน
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เฉล่ียตํ่าสุด คือ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือกส่ือ การผลิต และการวางแผนการใชส่ื้อและแหล่งการ
เรียนรู้  ( X  = 2.43,  SD  = 0.56) อยูใ่นระดบันอ้ย 
 
ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นการวดัและ
ประเมินผล 
 

สภาพการจดัการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
    4.1 สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลได้อย่างหลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน 

 
2.80 

 
0.64 

 
ปานกลาง 

    4.2 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสร้างข้ึนสามารถสะทอ้น
คุณภาพผูเ้รียนตามสภาพจริงได ้

2.56 0.59 ปานกลาง 

    4.3 สร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลได้ครอบคลุม และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น 
สมบูรณ์ และถูกตอ้งตามหลกัการวดัและประเมินผล 

2.77 0.62 ปานกลาง 

    4.4 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไวอ้ยา่ง
ชัดเจนสามารถนําไปตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียนได้อย่าง
ถูกตอ้งตามสภาพจริง ใชส้าํนวนภาษาท่ีเขา้ใจง่าย และสามารถ
นาํไปปฏิบติัไดใ้นสภาพจริง 

2.74 0.63 ปานกลาง 

รวม 2.71 0.62 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า สภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นการวดัและประเมินผล ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สร้าง
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน ( X  = 2.80,  SD  = 
0.64) อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไดค้รอบคลุม และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น สมบูรณ์ และถูกตอ้งตามหลกัการ
วดัและประเมินผล ( X  = 2.77,  SD  = 0.62) อยูใ่นระดบัปานกลางส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสร้างข้ึนสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนตามสภาพจริงได ้( X  = 2.56,  
SD  = 0.59) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารงที่ 4.6  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการจดัการเรียนการสอนดา้นการวางแผน

และออกแบบการเรียนการสอน 

ปัญหาการจดัการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
1. ดา้นการวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนการสอน 
    1.1 ขาดความรู้ ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในการจดัทาํโครงการ
สอน (Coure syllabus) ท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมเน้ือหาตาม
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
มหาบณัฑิตของสาํนกัคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
4.56 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

    1.2 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการกาํหนดหน่วยการเรียน
ใหส้อดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชาของหลกัสูตร 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

    1.3 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวิเคราะห์ผูเ้รียน 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
    1.4 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและผูเ้รียน 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

    1.5 มีภาระงานมากเกินไป ทาํให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการ
จดัการเรียนรู้ 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

    1.6 ยงัไม่เขา้ใจอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนดส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาผูเ้รียน และกิจกรรมการเรียนการสอน  

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

    1.7 ขาดทกัษะในการวางแผน และกาํหนดแนวทางในการวดั
และประเมินผลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.40 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ปัญหาการจดัการเรียนการสอนดา้นการวางแผนและออกแบบ

การเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( X  = 4.75,  SD = 0.40) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขาดทกัษะในการวางแผน และกาํหนดแนวทางในการวดัและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ( X  = 5.00,  SD = 0.00) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการกาํหนดหน่วยการเรียนให้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชา
ของหลกัสูตร ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวิเคราะห์ผูเ้รียน มีภาระงานมากเกินไป ทาํใหไ้ม่มี
เวลาในการเตรียมการจดัการเรียนรู้ และยงัไม่เขา้ใจอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนดส่ือและแหล่ง
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เรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาผูเ้รียน และกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 5.78,  SD  = 
0.44) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขาดความรู้ ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนใน
การจดัทาํโครงการสอน (Coure syllabus) ท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัมหาบณัฑิตของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ และขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรและผูเ้รียน ( X = 4.56,  SD  = 0.53) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ปัญหาการจดัการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1  ขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในเร่ืองของการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ี เน้นผู ้เรี ยนเป็นสําคัญ ของผู ้เรียนในระดับ
บณัฑิตศึกษา 

 
4.20 

 
0.51 

 
มากท่ีสุด 

    2.2  ขาดทักษะในการเลือกใช้รูปแบบ วิธีการสอน และ
เทคนิคการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.20 0.51 มากท่ีสุด 

    2.3  ขาดประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการ
พฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม ในระดบับณัฑิตศึกษา 

4.44 0.36 มาก 

    2.4  ขาดทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสาร
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ 
เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

4.89 0.33 มากท่ีสุด 

    2.5  ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตาม
โครงการสอนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

    2.6  ผูเ้รียนขาดความสนใจ และความตั้งใจในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  

4.67 0.52 มากท่ีสุด 

    2.7  ผูเ้รียนขาดทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนนเทศ และ
การส่ือสาร ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ปัญหาการจดัการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
    2.8  ผูเ้รียนมีภาระงานในหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมากและไม่มีเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน ขาดเรียนบ่อย 

4.89 0.33 มากท่ีสุด 

    2.9  ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐาน และทกัษะท่ีแตกต่างกนัทาํใหย้าก
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4.50 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.46  มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่าปัญหาการเรียนการสอนดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.57,  SD  = 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  ขาดทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสารในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน และการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ( X  = 4.89,  SD  = 
0.33) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และผูเ้รียนมีภาระงานในหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานมากและไม่มีเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน ขาดเรียนบ่อย ( X  = 4.89,  SD  = 0.33) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ไม่สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้รงตามโครงการสอนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา ( X  = 4.78,  SD  = 0.44) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
คือ ขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในเร่ืองของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สําคญั ของผูเ้รียนในระดบับณัฑิตศึกษา และขาดทกัษะในการเลือกใชรู้ปแบบ วิธีการสอน และ
เทคนิคการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั ( X  = 4.20,  SD  = 0.51) อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่4.8 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการเรียนการสอนดา้นส่ือและการเรียนรู้ 
 

ปัญหาการจดัการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
    3.2  ส่ือท่ีมีอยู่ไม่ทนัสมยัและอยูใ่นสภาพท่ีไม่เหมาะสมกบัการ
นาํไปใช ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

    3.3  ขาดความรู้ และทกัษะในการเลือกใช้ส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ 

4.89 0.33 มากท่ีสุด 

    3.4  ขาดความรู้ และทกัษะในการผลิต การใชแ้ละซ่อมแซมส่ือ  4.67 0.50 มากท่ีสุด 
    3.5 ขาดวสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการผลิตและจดัซ้ือส่ือ 4.83 0.43 มากท่ีสุด 
    3 .6  ขาดความรู้ในการใช้ส่ือประเภทเคร่ืองมือ  อุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

    3.7  มีภาระงานสอนมากทาํใหไ้ม่มีเวลาในการผลิตส่ือ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
    3.8  ไม่มีวิธีการเกบ็รักษา ซ่อมแซม และจดัเกบ็ส่ือท่ีเป็นระบบ 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
    3.9  ขาดแคลนส่ือประเภทบุคคล วสัดุ อุปกรณ์และกิจกรรม 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
    3.10  ขาดแคลนส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
    3.11  ผูบ้ริหารไม่เห็นความสาํคญัและไม่สนบัสนุนการผลิตและ
การใชส่ื้อ 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

    3.12 อาคารสถานท่ีไม่อ้ืออาํนวยต่อการนําส่ือไปใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ 

4.64 0.55 มากท่ีสุด 

    3.13 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเน้ือหา
รวมถึงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

4.89 0.33 มากท่ีสุด 

    3.14 นกัศึกษาขาดทกัษะในการใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่นทอ้งถ่ินหรือทางส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.89 0.33 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.15 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง  4 .8  พบว่า  ปัญหาการเ รียนการสอนด้านส่ือและแหล่งการเ รียนรู้  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.78, SD  = 0.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ส่ือท่ีมีอยูไ่ม่ทนัสมยัและอยูใ่นสภาพท่ีไม่เหมาะสมกบัการนาํไปใช ้และมีภาระ
งานสอนมากทาํให้ไม่มีเวลาในการผลิตส่ือ ( X  = 5.00, SD  = 0.00) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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รองลงมาไดแ้ก่ ขาดความรู้ และทกัษะในการเลือกใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ท่ีมี
อยู่ไม่เหมาะสมกับผูเ้รียนและเน้ือหารวมถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ และนักศึกษาขาดทักษะ 
ในการใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่นทอ้งถ่ินหรือทางส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ ( X  = 4.89,  
SD  = 0.33) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขาดความรู้ในการใชส่ื้อประเภท
เคร่ืองมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และขาดแคลนส่ือประเภทบุคคล วสัดุ 
อุปกรณ์และกิจกรรม ( X  = 4.56, SD  = 0.53) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
ตารางที่ 4.9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการจดัการเรียนการสอนดา้นการวดัและ
ประเมินผล 
 

ปัญหาการจดัการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
    4.1  ขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

 
4.56 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

    4.2  ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการสร้างเกณฑก์ารประเมินผล
การเรียนรู้ 

4.40 0.56 มาก 

    4.3  ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการสร้างเคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.44 0.55 มาก 

    4.4  ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้  

4.44 0.55 มาก 

รวม 4.46 0.55 มาก 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านการวดัและประเมินผล  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.46, SD  = 0.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 
สูงท่ีสุด คือ ขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ( X  = 4.56, SD  
= 0.53) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการสร้างเคร่ืองมือการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และขาดความรู้ ความเขา้ใจในการหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ( X  = 4.44, SD  = 0.55) อยู่ในระดับมาก ส่วนขอ้ท่ีมี
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ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการสร้างเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ ( X  = 4.40, 
SD  = 0.56) อยูใ่นระดบัมาก 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ดา้การวางแผนและออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
1. ดา้นการวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนการสอน 
    1.1  จดัอบรมอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร 
และเทคนิคการฝึกอบรมในดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

 
4.44 

 
0.47 

 
มาก 

    1.2 ควรออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
และคุณลกัษณะของมหาบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์ท่ีกาํหนดไวต้าม
หลกัสูตร 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

    1.3 ควรเลือกใชรู้ปแบบ และเทคนิคการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา จุดประสงค ์และแนวคิดการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

4.78 0.44 มาก 

    1.4 ควรมีการเตรียมการสอนโดยจัดทําโครงการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และครบถว้น
สมบูรณ์ทุกองคป์ระกอบ  

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

    1.5 ควรออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยยึด
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

    1.6 ควรออกแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิด
ทกัษะการคิด การวเคราะห์ และการประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ 

4.30 0.43 มาก 

    1.7 ควรออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน ไดฝึ้ก
ปฏิบติัมากกวา่การเรียนรู้ทฤษฎี 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 

DPU



186 

ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
    1.8 ควรออกแบบการเรียนการสอนท่ีฝึกให้ผูเ้รียน กลา้คิด 
กลา้แสดงออก มีเหตุผล และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

    1.9 ควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนค้นหา
คาํตอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาหรือ
ช้ีแนะตามความเหมาะสมและความตอ้งการของผูเ้รียน 

4.55 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.46 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอน ด้านการวางแผนและ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.63, SD  = 0.46) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน ไดฝึ้กปฏิบติัมากกว่าการเรียนรู้ทฤษฎี เรียนรู้ ( X  = 5.00, SD  = 0.00) อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ควรเลือกใชรู้ปแบบ และเทคนิคการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
จุดประสงค ์และแนวคิดการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรออกแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั และควรออกแบบการเรียนการสอนท่ีฝึกให้ผูเ้รียน กลา้คิด กลา้
แสดงออก มีเหตุผล และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ( X  = 4.78, SD  = 0.44) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ควรออกแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการคิด 
การวิเคราะห์ และการประยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ( X  = 4.30, SD  = 0.43) อยูใ่น
ระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแนวทางการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบั แนวคิดอภิ
ปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลบัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศ
ไทย 
ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
 
1.) 

หลกัการ 
ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ี
เป็นผูใ้หญ่และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

 
4.56 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

2.) เน้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความสามารถในดา้นการ
ตระหนกัรู้ การวางแผน การควบคุมกาํกบัตนเอง รวมถึงการ
ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

3.) มีการฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ตามแนวการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน การเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ กบัการเรียนออนไลน์ 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

4.) เน้นให้ผูเ้รียนเขา้ใจแก่นความรู้ เจตคติท่ีดี มีความเขา้ใจ 
และมีความรู้ในสารสนเทศ 

4.89 0.33 มากท่ีสุด 

5.) มีการกาํหนดผลลพัธ์หรือเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุอย่าง
ชดัเจน และมีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

6.) มีการกาํหนดพฤติกรรมของผูเ้รียน ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนและ
การวัดและประเมินผล  รวมทั้ งหลักฐานการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกนั 

4.89 0.33 มากท่ีสุด 

7.) มีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนใด้
แสดงพฤติกรรมจามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

4.56 0.53 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 
ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
 

1.) 
วตัถุประสงค ์
แสดงให้ เ ห็น ถึงการพัฒนาผู ้เ รี ยนให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องรายวิชาในหลกัสูตร 

 
4.67 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

2.) ครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีกาํหนดไวใ้นรูปแบบการเรียนการ
สอน 

4.67 0.50 มากท่ีสุด 

3.) ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผูเ้รียน 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
4.) เหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.78 0.44 มากท่ีสุด 

 
1.) 

เน้ือหา 
มีคาํอธิบายเน้ือหาชดัเจน 

 
4.67 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

2.) เน้ือหาควรตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
 
1.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ควรเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์ กบัการ
เรียนแบบเผชิญหนา้ 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

2.) ควรบูรณาการขั้นตอนตามแนวคิดอภิปัญญา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.)  ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4.) กิจกรรมควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองผ่าน

ส่ือออนไลน์ 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.) ควรมีการฝึกปฏิบติัและนาํเสนอ 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
6.) ฝึกความสามารถในดา้นอภิปัญญา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 
1.) 

บทบาทของผูส้อน 
การเสนอแนะ โน้มน้าว ชกัจูงและกระตุน้ ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ 

 
4.78 

 
0.44 

 
มากท่ีสุด 

2.) การเป็นผูน้าํในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 4.67 0.55 มากท่ีสุด 
3.) การใหอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
4.) การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
5.) การเป็นผูนิ้เทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 
ขอ้ องคป์ระกอบของรูปแบบ ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
6.) การสาธิตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
7.) การเป็นแบบอยา่งในการเป็นครูท่ีดี 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
8.) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและการเสริมแรงผูเ้รียน 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
9.) การให้คาํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษาการปฏิบติัตามกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
4.78 0.44 มากท่ีสุด 

 
1.) 

บทบาทของผูเ้รียน 
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงหรือแนวคิดใหม่ ๆ  

 
4.56 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

2.) ปรับตวัใหรู้้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
3.) นาํตนเองใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
4.) ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4.89 0.33 มากท่ีสุด 
5.) เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีโดยพฒันางานดว้ยกระบวนการกลุ่ม

และทาํงานเป็นทีม 
4.56 0.53 มากท่ีสุด 

6.) วางแผนและดาํเนินกิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
7.) ฝึกฝนทกัษะในการสืบคน้ขอ้มล โดยใชส่ื้อออนไลน์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
8.)  ฝึกความสามารถดา้นอภิปัญญา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
9.) เป็นผูท่ี้มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารและ

การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
4.78 0.44 มากท่ีสุด 

รวม  4.76 0.51 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ แนวทางการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.76,  SD  = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ควรเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์ กบัการเรียนแบบ
เผชิญหนา้ ควรบูรณาการขั้นตอนตามแนวคิดอภิปัญญา กิจกรรมควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองผ่านส่ือออนไลน์ ฝึกความสามารถในดา้นอภิปัญญา ฝึกฝนทกัษะในการสืบคน้ขอ้มล  
โดยใชส่ื้อออนไลน์ และฝึกความสามารถดา้นอภิปัญญา ( X  = 5.00,  SD  = 0.00) อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ( X  = 4.89,  SD  = 0.33) อยู่ใน
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ระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียน
ท่ีเป็นผูใ้หญ่และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั เนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความสามารถ
ในดา้นการตระหนักรู้ การวางแผน การควบคุมกาํกบัตนเอง รวมถึงการประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง มีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนไดแ้สดงพฤติกรรมจามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้การใหอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ยอมรับในการเปล่ียนแปลงหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
เป็นผูน้าํและผูต้าม ท่ีดีโดยพฒันางานดว้ยกระบวนการกลุ่มและทาํงานเป็นทีม และการวางแผนและ
ดาํเนินกิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ( X  = 4.56,  SD  = 0.53) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน              
ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 

แนวทางการจดักิจกรรม ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
3. ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
    3.1 มหาวิทยาลยัควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและ
สนบัสนุนอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการจดัสร้างส่ือการเรียนรู้ 

 
4.56 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

    3.2 ควรเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัเน้ือหา 
วยั และความตอ้งการของผูเ้รียน 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

    3.3 ครูตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัหา คดัเลือก หรือการผลิตส่ือการเรียนรู้ 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
    3.4 ควรสร้างส่ือท่ีจดัทาํง่าย ตน้ทุนตํ่า จดัเก็บไดส้ะดวก ใกล้
ตวั ใชไ้ดจ้ริง พบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั  

4.67 0.50 มากท่ีสุด 

    3.7 จัดตั้ งองค์กรท่ีเป็นหน่วยเฉพาะเพ่ือการพฒันาส่ือทาง
การศึกษาใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน 

4.50 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.41 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า แนวทางการจดัการเรียนการสอน ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.67,  SD  = 0.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ควรมีการใชส่ื้อออนไลน์ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 5.00,  SD  = 0.00) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 
ครูตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัหา คดัเลือก หรือการผลิตส่ือการเรียนรู้ ( X  = 4.78,  SD  = 0.44) อยู่
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ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ จดัตั้งองคก์รท่ีเป็นหน่วยเฉพาะเพ่ือการพฒันาส่ือ
ทางการศึกษาใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน ( X  = 4.50,  SD  = 0.47) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.13  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้น
การวดัและประเมินผล 
 

แนวทางการจดักิจกรรม ระดบัความคิดเห็น 

X  SD  แปลผล 
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
    4.1 สนบัสนุนอาจารยใ์ห้เขา้รับการอบรม สัมมนา หรือศึกษา
ต่อในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
4.78 

 
0.44 

 
มากท่ีสุด 

    4.2 ควรใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลอย่างหลากหลาย คือ 
ใชท้ั้งแบบทดสอบ การสังเกต การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน และ  
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

4.67 0.50 มากท่ีสุด 

    4.3 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน เพื่อร่วมชั้น และผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4.67 0.50 มากท่ีสุด 

    4.4 ให้เกณฑก์ารประเมินท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
ศกัยภาพของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

    4.5 กาํหนดวตัถุประสงค์การวดัเละประเมินผลอย่างชัดเจน 
และแจง้ใหผู้เ้รียนทราบก่อนล่วงหนา้ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

    4.6 ผลจากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งยอมรับได ้
และนาํไปสู่การแกไ้ขพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนเตม็ตามศกัยภาพ 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.74 0.40 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่า แนวทางการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.74,  SD  = 0.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ กาํหนดวตัถุประสงคก์ารวดัเละประเมินผลอยา่งชดัเจน และแจง้ใหผู้เ้รียนทราบ
ก่อนล่วงหนา้ ( X  = 5.00,  SD  = 0.00) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ สนบัสนุนอาจารยใ์ห้
เขา้รับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาต่อในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และให้เกณฑก์าร
ประเมินท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ศกัยภาพของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกับสภาพจริง  
( X  = 4.78,  SD  = 0.44) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้มูลท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผลจากการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ต้องยอมรับได้ และนําไปสู่การแก้ไขพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนเตม็ตามศกัยภาพ ( X  = 4.56,  SD  = 0.50) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
แนวคดิอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 - 4.16 
 
ตารางที่ 4.14  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน                          
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
 

รายการประเมิน X  SD  
ระดบัความ 
เหมาะสม 

1. ความเป็นมาของรูปแบบ 
    1.1 ความชัดเจนในการบรรยายความเป็นมาของการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม มีสาระสาํคญัและเหมาะสม 

 
4.00 

 
0.71 

 
มาก 

    1.2 ความเหมาะสมของเหตุผลในการพฒันารูปแบบ 4.00 0.00 มาก 
    1.3 การใชภ้าษาและการเรียบเรียง ความเป็นมาของรูปแบบ 4.40 0.55 มาก 
2. แนวคิดท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในกาพฒันารูปแบบ 
    2.1 ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบ 

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

    2.2 ความเหมาะสมในการนาํแนวคิดมาใชใ้นการพฒันารูปแบบ 4.20 0.45 มาก 
    2.3 การใชภ้าษาในการอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดต่าง ๆ 4.40 0.55 มาก 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  SD  
ะดบัความ 
หมาะสม 

3. การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ 
    3.1 การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ ความสมบูรณ์ครอบคลุม
ความตอ้งการจาํเป็นของคุณลกัษณะท่ีดี 

 
 

4.40 

 
 
0.55 

 
 

มาก 
    3.2 องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

4.20 0.45 มาก 

   3.3 การเรียงลาํดบัขององคป์ระกอบในรูปแบบมีความเหมาะสมทาํ
ใหเ้ขา้ใจง่าย 

4.40 0.55 มาก 

4. องคป์ระกอบของรูปแบบ 
  4.1 หลกัการ 
      4.1.1 ความชดัเจนของหลกัการของรูปแบบ 

 
 
4.40 

 
 
0.55 

 
 
มาก 

      4.1.2 หลกัการท่ีกาํหนดมีความชดัเจนสามารถแสดงจุดเนน้ของ
การจดักิจกรรมได ้

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

      4.1.3 หลกัการมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพ้ืนฐานท่ีนาํมาพฒันารูปแบบ 4.20 0.45 มาก 
      4.1.4 หลกัการมีความชดัเจนเพียงพอสามารถนาํมาเป็นกรอบในการ
กาํหนดสาระและวิธีการในองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ได ้

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

  4.2 วตัถุประสงค ์
      4.2.1 วตัถุประสงคมี์ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ 

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

      4.2.2 วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนสามารถแสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้
เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 

4.20 0.45 มาก 

      4.2.3 วตัถุประสงคมี์ความเป็นไปได ้ 4.40 0.55 มาก 
      4.2.4 การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยคาํมีความเหมาะสมเขา้ใจง่าย 4.20 0.45 มาก 
   4.3 เน้ือหา 
      4.3.1 เน้ือหามีความสอดคลอ้งและนาํไปสู่การบรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 
4.20 

 
0.84 

 
มาก 

      4.3.2 ขอบเขตของเน้ือหามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 4.20 0.45 มาก 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  SD  
ะดบัความ 
หมาะสม 

   4.3  เน้ือหา 
4 .3 .1  เ น้ือหามีความสอดคล้องและนําไปสู่การบรรลุ

จุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 
4.20 

 
0.84 

 
มาก 

4.3.2 ขอบเขตของเน้ือหามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่อผูเ้รียน 

4.20 0.45 มาก 

  4.4  กระบวนการจดักิจกรรม 
4.4.1 ความชดัเจนของกระบวนการจดักิจกรรมท่ีกาํหนด 

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

4.4.2  ความสอดคล้องของกระบวนการจัดกิจกรรมกับ
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

4.00 0.00 มาก 

4.4.3  ความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมของ
รูปแบบ 

4.00 0.00 มาก 

5. การวดัและประเมินผล 
  5.1 ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

  5.2 ความเหมาะสมของหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมิน 4.00 0.00 มาก 
  5.3 ความชดัเจนและสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้ 4.00 0.00 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.21 0.45 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่าความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิด

การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.21,  SD = 
0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัการท่ีกาํหนดมีความชัดเจน
สามารถแสดงจุดเนน้ของการจดักิจกรรมได ้( X  = 4.60,  SD = 0.55) อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมคู่มือแนะนาํการใชรู้ปแบบ             
การเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา สําหรับ
นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
 

รายการประเมิน X  SD 
ระดบัความ 
เหมาะสม 

1. รายละเอียดนู่มือมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะนาํรูปแบบไปใชอ้ย่าง
ไดผ้ล 

4.00 0.00 มาก 

2. แนวทางในการศึกษาเอกสารก่อนการจดักิจกรรม แสดงถึงความ
คาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูท่ี้ศึกษาคู่มืออยา่งชดัเจน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3. รายละเอียดในคู่มือบอกเก่ียวกบัการจดัเตรียมส่ิงท่ีจาํเป็นในการจดั
กิจกรรมอยา่งครบถว้น 

4.00 0.71 มาก 

4.แนวปฏิบติัดา้นบทบาผูส้อนบทบาทผูเ้รียน และการจดัสภาพการ
เรียนการสอนอยา่งชดัเจน 

4.40 0.55 มาก 

5. แผนการจดักิจกรรมมีความชดัเจนและเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.28 0.54 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ความเหมาะสมของคู่มือแนะนาํการใชรู้ปแบบ คุณภาพโดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.28,  SD 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
แนวทางในการศึกษาเอกสารก่อนการจดักิจกรรม แสดงถึงความคาดหวงัท่ีตอ้ง การให้เกิดกบัผูท่ี้
ศึกษาคู่มืออยา่งชดัเจน ( X  = 4.60,  SD = 0.55) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรม 
 

รายการประเมิน X  SD 
ระดบัความ 
เหมาะสม 

1. การกาํหนดองคป์ระกอบของแผนการจดักิจกรรม (ภาพรวม) 
   1.1 กาํหนดองค์ประกอบของแผนฯ ครบถ้วนครอบคลุมความ
ตอ้งการจาํเป็น 

 
 

4.20 

 
 
0.45 

 
 

มาก 
   1.2 การเรียงลาํดบัองคป์ระกอบของแผนการจดักิจกรรม มีความ
เหมาะสมเขา้ใจง่าย 

4.40 0.55 มาก 

   1.3 องคป์ระกอบภายในแผนฯ มีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั  4.40 0.55 มาก 
   1.4 ช่ือกิจกรรมแผนฯมีความเหมาะสม  4.00 0.00 มาก 
   1.5 การเรียบเรียงและการใชภ้าษาในแผนฯมีความเหมาะสมเขา้ใจ
ง่าย 

4.00 0.00 มาก 

2. องคป์ระกอบขอแผนฯ (แต่ละองคป์ระกอบ) 
  2.1  สาระสาํคญั 

2.1.1 สาระสําคญัมีความเหมาะสม สามารถแสดงให้เห็น
ความสาํคญัของแผนการจดักิจกรรม 

 
 
 

4.20 

 
 
 
0.45 

 
 
 

มาก 
  2.2  จุดประสงค ์

2.2.1 จุดประสงค์ในแผนฯมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับ
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

2.2.2 จุดประสงคมี์ความชดัเจน สามารถแสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงั
ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

4.20 0.45 มาก 

    2.2.3 จุดประสงคมี์ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริง 4.40 0.55 มาก 
  2.3  เน้ือหา 

2.3.1 เน้ือหาสอดคล้องกับจุดประสงค์สมารถนําไปสู่การ
บรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 
4.40 

 
0.55 

 
มาก 

2.3.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.00 0.00 มาก 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  SD 
ระดบัความ 
เหมาะสม 

  2.4  การจดักิจกรรม 
2.4.1 ขั้นการดาํเนินกิจกรรมเป็นลาํดบัและมีความต่อเน่ือง 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

2.4.2 การกาํหนดการดาํเนินกิจกรรมตามขั้น มีความชดัเจน
สามารถนาํไปปฏิบติัไดส้ะดวก 

4.00 0.00 มาก 

2.4.3 การดาํเนินกิจกรรมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรม 

4.40 0.55 มาก 

2.4.4 การดาํเนินกิจกรรมแต่ละขั้นครอบคลุม สอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดักิจกรรมองรูปแบบ 

4.00 0.00 มาก 

2.4.5 เวลาท่ีกาํหนดสาํหรับการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
  2.5  ส่ือ/อุปกรณ์ 

2.5.1 มีการกาํหนดรายการส่ือชดัเจน นาํไปสู่การจดัเตรียมได้
ง่ายและสะดวก 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

2.5.2 มีการเรียงลาํดบัรายการใชส่ื้อไวอ้ยา่งเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
2.5.3 มีการเตรียมตวัอยา่งของส่ือไวอ้ยา่งเหมาะสมสะดวกต่อ

การใชง้าน 
4.00 0.00 มาก 

  2.6  การวดัและประเมินผล 
2.6.1  การวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

ของรูปแบบ 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

2.6.2  การวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
ของแผน 

4.00 0.00 มาก 

2.6.3  ใชว้ิธีการวดัผลเหมาะสมกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 4.00 0.00 มาก 
2.6.4  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 4.40 0.55 มาก 
2.6.5  มีการเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัผลไวอ้ย่างชัดเจน

สามารถนาํไปใชไ้ดส้ะดวก 
4.00 0.00 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.16 0.37 มาก 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมของรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = 4.16,  SD = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรม ขั้นการดาํเนินกิจกรรมเป็นลาํดับและมีความต่อเน่ือง               
( X  = 4.60,  SD = 0.55) ส่วนท่ีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การเรียงลาํดบั
องค์ประกอบของแผนการจดักิจกรรม มีความเหมาะสมเขา้ใจง่าย องค์ประกอบภายในแผนฯมี
ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคส์มารถนาํไปสู่การบรรลุจุดประสงค์
ท่ีตั้งไว ้และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล ( X  = 4.40,  SD = 0.55) 

ผลการตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผูว้ิจยัไดเ้สนอเป็น 2 ส่วน  คือ 

ผลการตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีดงัน้ี 
1.  เขียนหลกัการของรูปแบบ ควรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการจดักิจกรรม 
2.  ควรใชภ้าษาคงท่ี 
3.  ปรับหลกัการใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด ของทฤษฎีท่ีนาํไปใช ้
4.  ปรับการเขียนวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน ไม่ตอ้งเขียนรายละเอียดมากจนเกินไป 
5.  การวดัและประเมินผล ภาษาท่ีใชแ้ละวิธีเขียนระบุวิธีการวดัใหช้ดัเจน 
จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงรูปแบบกิจกรรม ดงัน้ี 
1.  ปรับการเขียนหลกัการของรูปแบบ ใหก้ระชบั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดและการจดั

กระบวนการจดักิจกรรม 
2.  ปรับคาํท่ีใชใ้นวตัถุประสงค ์เพิ่มคาํวา่ “เพื่อเสริมสร้าง” 
3.  ปรับการเขียนวตัถุประสงคโ์ดยระบุเป้าหมายท่ีชดัเจน 
4.  การวดัและประเมินผลปรับภาษาท่ีใชแ้ละวิธีเขียนระบุวิธีการใหช้ดัเจน 
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ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รวมกับ
แนวคิดอภิปัญญาสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17-4.27 

3.1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในดา้นอภิปัญญาระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียน ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยการทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด Dependent Simples และเปรียบเทียบหลงัเรียนกบัเกณฑ์
ร้อยละ 75 ปรากฏดงัตารางท่ี 4.17 และตารางท่ี 4.18 

 

ตารางที ่4.17 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นอภิปัญญา ระหวา่งก่อนเรียน
และหลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  
 

การทดสอบ 
จาํนวน 
นกัศึกษา 

คะแนน
เตม็   SD D  2D  ค่า t 

ก่อนเรียน 24 200 72.29 13.08 
2,052 267,070 6.63** 

หลงัเรียน 24 200 176.54 11.79 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  500.22301. dft  

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่านกัศึกษากลุ่มทดลองไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีพฒันาข้ึนมีความสามารถดา้นอภิปัญญาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

 
ตารางท่ี 4.18 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละความสามารถดา้นอภิปัญญากบัเกณฑก์าร
ประเมินท่ีกาํหนด 
 

จาํนวน 
นกัศึกษา 

คะแนนเตม็ ร้อยละ 
เกณฑ ์

(ร้อยละ) 
ค่า t p 

24 200 87.98 75 39.59** .00 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

DPU



200 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่านกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาข้ึนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละของความสามารถดา้นอภิปัญญาหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑก์าร
ประเมินท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
3.2  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นอภิปัญญาหลงัเรียน ของนกัศึกษา

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชก้ารทดสอบค่าที
แบบเป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด Independent Simples ปรากฏดงัตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ความสามารถด้านอภิปัญญาหลังเรียนของ
นกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 
นกัศึกษา 

คะแนนเตม็   SD ค่า t 

กลุ่มทดลอง 24 200 176.54 11.79 
36.44** 

กลุ่มควบคุม 20 200 73.15 10.98 
**อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   423.24201. dft  
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านอภิ
ปัญญาหลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.3  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรู้สารสนเทศ ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัศึกษากลุ่มทดลองโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกนั t-test ชนิด Dependent Simples และเปรียบเทียบหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 75 ปรากฏ
ดงัตารางท่ี 4.20 และตารางท่ี 4.21 
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ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรู้สารสนเทศระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง 
 

การทดสอบ 
จาํนวน 
นกัศึกษา 

คะแนน
เตม็   SD D  2D  ค่า t 

ก่อนเรียน 24 80 23.83 2.79 
1,171 57,625 2.50** 

หลงัเรียน 24 80 72.62 3.65 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  500.22301. dft  
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่านักศึกษากลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียน             
การสอนท่ีพฒันาข้ึนมีการรู้สารสนเทศหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
 

ตารางที ่4.21 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละการรู้สารสนเทศกบัเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนด 
 

จาํนวน 
นกัศึกษา 

คะแนนเตม็ ร้อยละ 
เกณฑ ์

(ร้อยละ) 
ค่า t p 

24 80 90.77 75 3.18** .00 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียน              
การสอนท่ีพฒันาข้ึนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละของการรู้สารสนเทศหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรู้สารสนเทศ หลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมโดยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบเป็น
อิสระต่อกนั t-test ชนิด Independent Simples ปรากฏดงัตารางท่ี 4.22 
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ตารางที่ 4.22 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรู้สารสนเทศหลงัเรียนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 
นกัศึกษา 

คะแนนเตม็   SD ค่า t 

กลุ่มทดลอง 24 80 72.62 3.65 
25.64** 

กลุ่มควบคุม 20 80 43.20 3.95 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  423.24201. dft  
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่านกัศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรู้สารสนเทศหลงัเรียน
สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.5  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองโดยใช้การทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด Dependent Simples และ
เปรียบเทียบหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 75 ปรากฏดงัตารางท่ี 4.23 และตารางท่ี 4.24 

 
ตารางที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  
 

การทดสอบ 
จาํนวน 
นกัศึกษา 

คะแนน
เตม็   SD D  2D  ค่า t 

ก่อนเรียน 24 45 11.79 1.71 
452 8,688 33.41** 

หลงัเรียน 24 45 30.62 2.55 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  500.22301. dft  
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียน           
การสอนท่ีพฒันาข้ึน มีทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่4.24 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนร้อยละทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
กบัเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนด  
 

จํานวน 
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม ร้อยละ 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
ค่า t p 

24 45 89.82 75 213.42** .00 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียน              
การสอนท่ีพฒันาข้ึน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละของทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร               
หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนดไว ้ท่ีร้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.6  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร               
หลงัเรียน ของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด Independent Simples ปรากฏดงัตารางท่ี 
4.25 

 
ตารางที่ 4.25 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             

หลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม   SD ค่า t 

กลุ่มทดลอง 24 45 30.62 2.55 
11.15** 

กลุ่มควบคุม 20 45 22.55 2.18 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  423.24201. dft  
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองมีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารหลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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3.7  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน               
ของนกัศึกษากลุ่มทดลองโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด Dependent Simples และเปรียบเทียบหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 75 
ปรากฏดงัตารางท่ี 4.26 และ 4.27 
 
ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง  
 

การทดสอบ 
จํานวน 
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม   SD D  2D  ค่า t 

ก่อนเรียน 24 80 31.92 2.71 
1,032 45,028 39.56** 

หลงัเรียน 24 80 74.92 3.72 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  500.22301. dft  
 

จากตารางท่ี 4.26 เพราะว่านกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียน           
การสอนท่ีพฒันาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 

 
ตารางที่ 4.27 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัเกณฑ์การ
ประเมินท่ีกาํหนด  
 

จํานวน 
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม ร้อยละ 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
ค่า t p 

24 80 93.65 75 77.67** .00 
**อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียน              
การสอนท่ีพฒันาข้ึนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ ์                 
ท่ีกาํหนดไวร้้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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3.8  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนของนักศึกษา             
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชก้ารทดสอบค่าที            
แบบเป็นอิสระต่อกนั t-test ชนิด Independent Simples ปรากฏการณ์ตารางท่ี 4.28 

 
ตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม   SD ค่า t 

กลุ่มทดลอง 24 80 74.92 3.72 
33.74** 

กลุ่มควบคุม 20 80 42.25 2.42 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  423.24201. dft  
 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
หลงัเรียนสูงกวา่ กรมควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 
ตอนที ่4  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แนวคดิการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญารายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย ดัง
แสดงใน ตารางท่ี 4.29 ตารางท่ี 4.30 และตารางท่ี 4.31 ดงัน้ี 

4.1  วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญารายวิชาการ
พฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรมสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทยหลงัเรียน 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ          
การเรียนการสอน 
 

องค์ประกอบของข้อความ   SD  แปลผล 

ดา้นเน้ือหา 
1.  เน้ือหาในบทเรียนมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้
2.  เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 
3.  เน้ือหามีทั้งส่วนท่ีเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

 
4.40 
4.43 
4.50 

 
0.81 
0.78 
0.70 

 
มาก 
มาก 
มาก 

4.  มีเน้ือหาท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
5.  มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

4.28 
4.00 

0.85 
0.96 

มาก 
มาก 

รวม 4.32 0.82 มาก 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
6.  มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย

สนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
7.  การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดและปฏิบติัจริง 
8.  มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้เกิด ความรู้ 

ทกัษะและเจตคติ 
9.  มีกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดร่้วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
10.  การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ 
11.  การฝึกกิจกรรมการศึกษาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือส่ือ

ออนไลน์อ่ืนๆ 
12.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มหรือทีม 

 
4.55 

 
4.58 
4.43 

 
4.18 
4.60 

 
4.28 

 
4.45 

 
0.75 

 
0.71 
0.81 

 
0.87 
0.73 

 
0.85 

 
0.85 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.43 0.70 มาก 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของข้อความ   SD  แปลผล 

ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
13.  มีการใชส่ื้อและอุปกรณ์ประกอบการจดัการเรียนการสอน

ในแต่ละบทเรียน 
14.  ส่ือท่ีนาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบัเน้ือหา 
15.  มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
16 .   การใช้เค ร่ืองคอมพิว เตอร์โดยมีระบบเครือข่ายท่ี มี

ประสิทธิภาพ เช่น การนาํเสนอเวบ็ไซตเ์พื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง 
17.  การใช้ส่ืออย่างหลากหลายในการนําเสนอเน้ือหา เช่น 

อุปกรณ์ฉายภาพข้ึนจอ การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอ 

 
4.58 

 
4.40 

 
4.28 
4.58 

 
 
4.18 

 
0.71 

 
0.78 

 
0.85 
0.68 

 
 

0.87 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 
 

มาก 
ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน  (ต่อ) 

18.  การใช้เคร่ืองขยายเสียง ไมโครโฟนและลาํโพงในการ
จดัการเรียนการสอน 

19.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคดัเลือกและใช้ส่ือประกอบการ
เรียนการสอน 

 
4.33 

 
4.40 

 
0.86 

 
0.87 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.39 0.80 มาก 
ดา้นการวดัและประเมินผล 
20.  การใชเ้กณฑก์ารวดัและประเมินผลท่ีมีความเหมาะสม 
21.  การมอบหมายงานให้ผูเ้รียนอย่างสมํ่าเสมอ การตรวจงาน 

คืนงานและแจง้ผลตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 
22.  การมีความเท่ียงตรงในการวดัและประเมินผลผูเ้รียน 
23.  ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
24.  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑก์าร

วดัและประเมินผล 
25.  การวดัผลก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 

 
4.18 
4.45 

 
4.33 
4.43 
4.50 

 
4.19 

 
0.87 
0.70 

 
0.85 
0.76 
0.70 

 
0.84 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.34 0.78 มาก 

รวมทุกด้าน 4.37 0.78 มาก 
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จากตารางท่ี 4.29 พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.78 เม่ือพิจารณาเป็นดา้น พบว่า ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.43 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 อยู่ในระดบัมาก รองลงมา
ไดแ้ก่  ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.80 อยู่ในระดับมาก และด้านการวดัและประเมินผล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 อยู่ในระดบัมาก และดา้นเน้ือหามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 อยูใ่นระดบัมากตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 4.30  แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนกบัเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

การทดสอบ n K X  SD 
เกณฑ์ 

(ค่าเฉลีย่) t  

หลงัการทดสอบ 24 5.00 4.37 0.78 3.51 160.43** 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ( 500.22301. dft ) 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.37 คะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 และเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนด
ไวคื้อ ค่าเฉล่ีย 3.51 พบว่ามีค่า t เท่ากบั 160.43 แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผล ของรูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดการ
เรียนรู้ แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

จํานวน
นักศึกษา (n) 

คะเนนเต็ม ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน

เรียน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั

เรียน 

ความก้าวหน้า
D 

ดัชนี
ประสิทธิผล

E.I. 
24 200 1,734.96 4,236.96 2,502 .61 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่าค่าดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) คิดเป็นร้อยละ 61 

4.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ของรูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดการเรียนรู้  
แบบผสมผสาน  ร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา  สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภฏั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าเท่ากบั .61 หมายความว่า นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนเท่ากบั .61 หรือคิดเป็นร้อยละ 61 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกการเรียนรู้ การประเมินช้ินงานและการสัมภาษณ์
อยา่งไม่เป็นทางการกบันกัศึกษากลุ่มทดลอง ทาํใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงในการพฒันาประเด็น
ต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

4.2.1  ความสามารถดา้นอภิปัญญา  
ผู ้วิจัยได้นํา เสนอการพัฒนาความสามารถในด้านอภิปัญญาของนักศึกษา 

ใน 4 ประเดน็ ไดแ้ก่  
1)  การสร้างความตระหนักรู้จากการท่ีผูส้อนไดจ้ดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและ

กระตุน้การตระหนักรู้ ในประเด็นสาระการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระตุน้ให้เกิดการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงทาํให้นกัศึกษาเร่ิมเขา้ใจ ในแต่ละกิจกรรมว่าทุก
คนตอ้งร่วมมือการศึกษาให้เขา้ใจก่อนลงมือปฏิบติักิจการมีการคิดทบทวนว่าสถานการณ์นั้น
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาอะไร อยา่งไร เร่ิมมองความสมัพนัธ์ของขอ้มูลและมีการจดัระบบขอ้มูลว่าส่ิงใด
ควรมาก่อน มาหลัง ซ่ึงถือเป็นการตั้ งเป้าหมายในการทาํงานเพ่ือเป็นการนําไปสู่ขั้นตอนการ
วางแผนต่อไป ดงัขอ้ความจากบนัทึกการเรียนรู้ต่อไปน้ี 
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“.. .การท่ีอาจารย์พยายามใช้ค ําถามกระตุ้นให้พวกเราคิด  วิ เคราะห์  
ถึงความสาํคญัของขอ้มูลต่าง ๆ ช่วยทาํให้เราเกิดความตอบมาถึงประเด็นเน้ือหาท่ีเราจะเรียนรู้มาก
ยิง่ข้ึน...” 

“...สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
มีการสะท้อนมุมมองในประเด็น ท่ีจะเรียนรู้ ทาํให้พวกเราเกิดความคิดท่ีจะให้ความสําคัญ  
กลบัเน้ือหาท่ีเราจะเรียนมากข้ึน...” 2) การวางแผนนกัศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้น ในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมดีมาก และมีการอภิปรายซกัถามภายในกลุ่มยอ่ยมากข้ึน เร่ิมตั้งแต่นกัศึกษารู้จกัวาง
แผนการทาํงานร่วมกันพิจารณาว่าข้อมูลท่ีกําหนดให้มาทั้ งหมดมีความเก่ียวความเช่ือมโยง  
น้ีสัมพนัธ์กันอย่างไร ตีความ จากนั้ นนักศึกษาวางแผนร่วมกันในการเสนอแนะแนวทางใน
การศึกษาคน้ควา้ในประเดน็การเรียนรู้  

3) การกํากับตนเอง ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ิจัยได้
กาํหนดให้นักศึกษา มีการกาํกบัการกระทาํของตนเอง และตรวจสอบตนเอง ในขณะทาํกิจกรรม
การเรียนรู้ ทาํให้การทาํงานในกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการใช้
เวลาในการทาํกิจกรรมท่ีเหมาะสม ดงัขอ้ความท่ีสะทอ้นจากการบนัทึกการเรียนรู้ต่อไปน้ี 

“...ในขณะทาํกิจกรรมการเรียนนั้นการท่ีอาจารยก์าํหนดให้ครับผมและ
เพื่อนคอยตรวจสอบ คอยเช็คตนเองอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่า ทาํให้สามารถทาํงานไดเ้ร็วข้ึน เสร็จ
ทนัเวลา และไดง้านท่ีตรงประเดน็มากยิง่ข้ึน...”  

“...กิจกรรมการตรวจสอบการทาํงานของตนเองเป็นส่ิงท่ีดีมาก ช่วยทาํให้
กลุ่มของเราทาํงานไดดี้ สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย รู้ว่าอะไรไดท้าํไปแลว้ อะไรยงัไม่ไดท้าํ ซ่ึงจะตอ้ง
ทาํใหค้รบ...” 

4) การประเมินผล จากการท่ีกาํหนดกิจกรรมให้นกัศึกษาไดป้ระเมินตนเอง
ในการทาํงานว่าทะลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร  ในทุกคร้ัง ช่วยทาํใหน้กัศึกษา สามารถ
ท่ีจะวิเคราะห์ผลสาํเร็จ วิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบติังานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม ไดดี้
ยิง่ ช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในจุดเด่น จุดดอ้ย ของการทาํงาน มองเห็นแนวทางท่ีจะปรับปรุง แกไ้ข 
ในการปฏิบติังานหรือกิจกรรมมากยิง่ข้ึน ดงัขอ้ความจากบนัทึกการเรียนรู้ต่อไปน้ี  

“...การให้มีการประเมินการทาํงานทุกคร้ัง ทาํให้กลุ่มของเราสามารถ
วิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย มองเห็นปัญหา อุปสรรค ไดดี้มากเลยครับ...” 

“...การประเมินตนเองทาํให้เรารู้ว่าตนเองควรจะปรับปรุงแก้ไขในเร่ือง
อะไรบา้ง...” 
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4.2.2  การรู้สารสนเทศ 
ในประเด็นของการรู้สารสนเทศของนักศึกษากลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกบัอภิปัญญาท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบว่า นักศึกษาไดรู้้และเขา้ใจถึงความจาํเป็นของสารสนเทศ
หรือขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและการพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การประยกุตใ์ชส้ารสนเทศ เพ่ือการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผล
และสร้างสรรค์ การสรุปอา้งอิงและส่ือสารข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขา้ใจและ
ยอมรับในจริยธรรมของขอ้มูลข่าวสาร อนัจะเป็นการพฒันาเจตคติ นาํไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และนาํสารสนเทศออกเป็นความรู้ เส้ือนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นบัเป็นการส่งเสริมเสรีภาพ
ในการเรียนรู้ของทุกคนอยา่งแทจ้ริง ดงัตวัอยา่งบนัทึกการเรียนรู้และการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

“...ผมได้เรียนรู้ในการเขา้ถึงสารสนเทศ ในสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปด้วย
เทคโนโลย ีสามารถระบุแหล่งและสืบคน้ดว้ยการใชค้วามรู้ เพื่อคดัสรร แกไ้ข วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และส่ือสารกบัพื้นฐานขอ้มูลท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์ได.้..” 

“...ดิฉนัรู้และเขา้ใจถึงการประเมินสารสนเทศ ซ่ึงทาํใหดิ้ฉนัมีความสามารถ
ในการสังเคราะห์หรือตีความ สามารถตดัสินใจไดว้่า แหล่งสารสนเทศใดมีความน่าเช่ือถือ โดย
อาศยัขอ้เทจ็จริงและความเท่ียงตรงซ่ึงถือไดว้า่เป็นพื้นฐานสาํคญัในการประเมินสารสนเทศ...” 

“...ในการเรียนวิชาน้ีทาํให้ผมไดต้ระหนักถึงความจาํเป็นของสารสนเทศ
สามารถกาํหนดขอบเขตสารสนเทศท่ีจาํเป็น เขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใชข้อ้มูลจาก
การสืบคน้สารสนเทศไดต้รงตามจุดประสงคแ์ละตระหนักรู้ว่า สารสนเทศช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต...” 

4.2.3  ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ผลการพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษา

จากบนัทึกการเรียนรู้ การประเมินช้ินงานและการสัมภาษณ์ พบว่าก่อนเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่ยงั
ขาดทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้วยส่ือคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตหรือส่ือ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ นักศึกษายงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองของส่ือสารสนเทศเท่าท่ีควร 
ถึงแมจ้ะมีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน แต่ยงัขาดความรู้ ทกัษะในการใช ้และมี
ขอ้ผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ ในการสืบคน้ขอ้มูลและจัดระบบสารสนเทศรวมถึง การสรุปประเด็น
สาระสาํคญั และการนาํเสนอขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ หลงัจากท่ีนกัศึกษาเรียนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ส่งผลใหน้กัศึกษามีความรู้ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน 
และมีทักษะในการกาํหนดขอบเขตสารสนเทศท่ีต้องการ มีทักษะในการแสวงหาและสืบคน้
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สารสนเทศโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ อยา่งหลากหลายมากข้ึน สามารถประเมินค่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สืบคน้และนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีทกัษะในการเขา้ถึงขอ้มูลอย่างรวดเร็ว ใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เขา้ใจ
ระบบการทาํงานของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีทกัษะในการประเมินความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสืบคน้ไดท้างอินเทอร์เน็ต แนะนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชง้านอย่างสร้างสรรค ์เขา้ถึง
สารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีใชเ้วลาในการสืบคน้อย่างรวดเร็วและเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม ประเมินสารสนเทศไดอ้ยา่งครบถว้นรอบดา้นและอยา่งรู้เท่าทนัแยกแยะไดว้า่
สารสนเทศใดไม่น่าเช่ือถือหรือไม่แม่นยาํ สามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งแม่นยาํและสร้างสรรคต่์อ
กรณีปัญหาท่ีเผชิญ จากการเช่ือมต่อสารสนเทศจากแหล่งท่ีหลากหลายได ้เขา้ถึงและใชส้ารสนเทศ
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

นอกจากน้ีย ังมีทักษะในการสร้างสรรค์สารสนเทศและส่ือออกไป
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูค้นวงกวา้ง คือไม่จาํกดัมุมมองดา้นสารสนเทศเฉพาะการเป็นผูบ้ริโภค มี
ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือสร้างส่ือและส่ิงต่างออกไปไดอ้ยา่งไรช่องทาง เช่น วิดีโอ ออดิโอ 
เว็บไซต์ เป็นตน้ รวมศิลป์มีทกัษะในดา้นน้ีโดยสามารถเขา้ถึง วิเคราะห์และประเมินส่ือต่าง ๆ 
รวมถึงสามารถเลือกใช้และสร้างส่ือประกอบการเรียนการสอนได ้เช่น ส่ือส่ิงพิมพก์ราฟิก เกม 
มลัติมีเดีย เป็นตน้ นอกจากน้ีนักศึกษายงัสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสร้างและพฒันา
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สืบคน้ขอ้มูลเพื่อการออกแบบหลักสูตร การจัดระบบ
องค์ประกอบของหลกัสูตร รวมถึงการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลหลกัสูตร
ฝึกอบรม เป็นตน้ บางตวัอยา่งผลการบนัทึกการเรียนรู้และการสมัภาษณ์ดงัต่อไปน้ี  

“...ผมมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดว้ยส่ือออนไลน์
ไดม้ากยิ่งข้ึนหลงัจากการเรียนวิชาน้ี ซ่ึงทกัษะดงักล่าว เป็นอีกทกัษะหน่ึงท่ีมีความสําคญัมากใน
ศตวรรษท่ี 21 จากการท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบสารสนเทศมาก่อน เม่ือมาร่วมทาํกิจกรรม
การเรียนการสอนออนไลน์ ทาํให้ผมมีความเขา้ใจในระบบมากยิ่งข้ึนและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลใน
เวบ็ไซตข์องอาจารยท่ี์สอน ส่งงาน สืบคน้เพิ่มเติม รวมถึงตอบโตถ้ามอาจารยเ์ม่ือไม่เขา้ใจในบาง
ประเด็น และถามเพื่อน ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํให้สามารถปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีอาจารยม์อบหมายได้
อยา่งรวดเร็ว และเขา้ใจประเดน็ต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน…” 

“...จากการท่ีดิฉนัมาเรียนปริญญาโทสาขาหลกัสูตรและการสอน การเรียน
วิชาน้ีทาํใหดิ้ฉนัมีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์มากยิง่ข้ึน จากท่ีไม่รู้อะไรเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และ
ไม่เคยสนใจ เพราะคิดว่ามนัเป็นเร่ืองท่ียากเกินความสามารถของดิฉันซ่ึงเป็นครูประถมศึกษาท่ีมี
อายุมากแล้ว แต่พอมาเรียนวิชาน้ีอาจารย์มีกิจกรรมท่ีหลากหลายและกระตุ้นให้นักศึกษาใช้
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คอมพิวเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูล รวมถึงการประมวลผลขอ้มูลและการใช้คอมพิวเตอร์นาํเสนอ
ขอ้มูล เช่น การนาํเสนอดว้ย พาวเวอร์พอยท์ วีดิทศัน์ต่าง ๆ การดาวน์โหลดวีดิโอคลิปและการ
นําเสนอ การสร้างและตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การส่งงานทางอินเทอร์เน็ต และการ
ประเมินผลงานหรือช้ินงานของเพ่ือนทางอินเทอร์เน็ตหรือส่ือสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ทาํใหดิ้ฉนัสนุก
กับการเรียนวิชาการพฒันาหลักสูตรและการฝึกอบรมไม่เบ่ือและได้ทักษะใหม่ ๆ ในการใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการส่ือสารและสืบคน้ ซ่ึงดิฉนัสามารถนาํทกัษะดงักล่าวไปประยกุตใ์ช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนและใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาส่ือการเรียน
การสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ตอ้งขอขอบพระคุณทีมอาจารยผ์ูส้อนวิชาน้ีท่ีนาํส่ิงดี ๆ มาใหพ้วกเรา...” 

4.2.4  ความพึงพอใจ 
จากการดาํเนินการทดลองตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเป็น

การพฒันาใน 2 สถานการณ์ ได้แก่ การเรียนแบบเผชิญหน้า กับการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ ไดช่้วยส่งเสริมใหน้กัศึกษาส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างส่ือสังคมออนไลน์กบัการเรียนการ
สอนแบบเผชิญหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบาทในฐานะการเป็นครูผูจ้ดัการเรียนรู้ ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา เน่ืองจากครูไดรั้บการฝึกใหเ้กิดทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และ
การส่ือสาร รวมถึงความสามารถในดา้นอภิปัญญาในการคิด วางแผน กาํกบั ประเมินตนเองในการ
สร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ทาํให้กลา้แสดงออกในการใชภ้าวะความเป็นผูน้าํ การจดัการ
เรียนรู้สาํหรับครูในทอ้งถ่ินโดยใชส่ื้อออนไลน์และแบบเผชิญหนา้ และฝึกใหมี้ความมัน่ใจโดยผา่น
กิจกรรมอยา่งไรทั้ง 2 ระยะ ส่งผลใหน้กัศึกษาเกิดความรู้สึกเชิงบวก ต่อการใชส่ื้อออนไลน์ รวมทั้ง
ความสามารถด้านอภิปัญญา ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรอบรม และการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 ความประมาทในการปฏิบติัภารกิจทางการ
สร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมตามบทบาทหนา้ท่ีของตนดว้ยความมัน่ใจ ช่วยผูเ้รียนใหเ้กิดการ
เรียนรู้มากยิง่ข้ึน ดงัขอ้ความจากบนัทึกสะทอ้นผลดงัน้ี  

“... รู้สึกว่าตนเองมีบทบาทสําคัญมากต่อการสร้างและพฒันาหลักสูตร
ฝึกอบรมและพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ดงันั้น ถา้หากว่าครูยงัไม่ไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํทางการ
พฒันาหลกัสูตรหรือปรับเปล่ียนบทบาทและพฤติกรรมของตนเองอย่างแทจ้ริง ก็ยากท่ีเด็กจะเกิด
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การคิดการวางแผน การประเมินการคิด การกาํกบัตนเองท่ีดี จะ
ช่วยใหก้ารพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นต่อระบบและส่งเสริมการเรียนรู้ให้
เดก็ไดเ้กิดการเรียนรู้มากข้ึน...” 
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“...ขา้พเจา้มีความภูมิใจและดีใจมีความสุขท่ีไดเ้รียนในรายวิชาน้ีอาจารย์
ผูส้อนมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีสาํคญัคือใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ซ่ึงถือว่ามีบทบาทมากและทนัสมยัมากสอดคลอ้งกับยุคศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นกิจกรรมท่ี
กระตุน้ให้ขา้พเจา้เกิดในยามท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาและวิธีการใหม่ ๆ ในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
อย่างมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ คิดอยู่ตลอดเวลาว่าถา้หากเราไม่รู้จกัวางแผน กาํกับ และประเมิน
ตนเองในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เด็กจะเกิด
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะตอ้งคิด วางแผน กาํกบั ประมาณตนเองและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันาหลกัสูตร อนัเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการกระตุน้ ช้ีนาํ ทาํการ
เสนอแนะเพ่ือใหแ้นวทางและพฒันาเดก็ใหเ้ป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป...” 

จากขอ้ความในการบนัทึกการเรียนรู้และการสัมภาษณ์นกัศึกษา ของครูจะ
เห็นว่า ประสิทธิผลท่ีเกิดจากการพฒันานักศึกษาตามกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนนั้น ไดส้นับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาไดพ้ฒันาความสามารถดา้นอภิ
ปัญญา การรู้สารสนเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
รวมถึงเสริมสร้างความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน สามารถสร้างและพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรมได ้ความรู้ความเขา้ใจมีความเช่ือมัน่ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
และความชาํนาญในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม อนัจะนาํไปสู่การเป็นครู ผูน้ําการ
จดัการสร้างแล 

พฒันาหลักสูตรฝึกอบรม เปรียบอัตราการจัดการเรียนรู้อันท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดไป 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเ ร่ือง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้                    

แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั          
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั ดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ไวด้งัน้ี 
1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร

และเทคนิคการฝึกอบรม ของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏั                  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2.  เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

3.  เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั  

4.  เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลักสูตรและเทคนิคการ
ฝึกอบรม สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
ผู ้วิ จัยได้ดํา เ นินการวิจัย  โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  (Research And 

Development) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 สาํรวจสภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกปั้ญหา การจดัการ

เรียนการสอน รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม ของนักศึกษาระดบัปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (Research: R1) โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งจากการวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นสํารวจสภาพปัญหา และขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข
ปัญหาการเรียนการสอนโดยใชแ้บบสาํรวจกบัคณาจารยท่ี์สอนในหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนจาํนวน 30 คน แลว้นาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน
ร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา (Development: D1) โดยผูว้ิจยัดาํเนินการพฒันารูปแบบการเรียน             
การสอน จากนั้นตรวจสอบความถูกตอ้งโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ แลว้นาํขอ้มูลจากแบบ
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน ดาํเนิน
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภท จากนั้นดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญและหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือนาํขอ้มูลท่ีไดว้ิเคราะห์ทางสถิติ และปรับปรุง แกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน (Research: R2)  
ผูว้ิจยันาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ไดแ้ก่กลุ่มทดลอง จาํนวน 24 คน และกลุ่มควบคุม จาํนวน 20 คน จากนั้นผูว้ิจยัดาํเนินการสอน
ร่วมกบัคณาจารยจ์าํนวน  3 ท่าน โดยดาํเนินการสอนทั้งหมด 16 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 
64 ชัว่โมง จากนั้นดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง ในตวั
แปร ความสามารถในดา้นอภิปัญญา การรู้สารสนเทศ ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และนาํขอ้มูลจากการทดลองใชม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน (Development: D2) 
ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจกบักลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง จากนั้นนาํ
ขอ้มูลวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และทดสอบโดยใชแ้บบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลว้นาํคะแนนท่ี
ไดม้าวิเคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผล 
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5.1  สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการประยุกต์การผสมสาร

ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญารายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย สามารถสรุป
ผลการวิจยัได ้ ดงัน้ี 

5.1.1  ผลการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา และแนวทางการจดัการเรียนการสอนรายวิชา การพฒันา
หลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรมสรุปผลไดด้งัน้ี 

     สภาพการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นการวางแผนและการ
ออกแบบการเรียนการสอนด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผล 
ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ปัญหาการจดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการวางแผนและการ
ออกแบบการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือและแหล่ง การเรียนรู้ 
ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการวดัและประเมินผล 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น คือ ดา้นการ
วางแผนและออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล 

5.1.2  ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกับแนวคิด  
อภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สาํหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย
องค์ประกอบดังน้ี 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์ 3) เ น้ือหา  4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการสอน 4 ขั้นไดแ้ก่ 4.1) การตระหนกัรู้ 4.2) การวางแผน 4.3) การกาํกบั เเละ 
4.4) การประเมินผล เเละ 5) การวดัและประเมินผล และการประเมินโดยรูปแบบการเรียนการสอน
มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 

5.1.3  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ปรากฏผลดงัน้ี 
1.  ความสามารถด้านอภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนกับ  

หลงัเรียน และหลงัเรียนและกับเกณฑ์ท่ีกาํหนด พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง มีความสามารถ 
ดา้น อภิปัญญา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสูงกว่าเกณฑ ์
ท่ีกาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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2.  ความสามารถดา้นอภิปัญญาของนกัศึกษากลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมหลงัการเรียน 
พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลอง มีความสามารถดา้นอภิปัญญาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

3.  การรู้สารสนเทศของนกัศึกษากลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนกบัหลงัเรียนและหลงั
เรียนและกบัเกณฑท่ี์กาํหนด พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลอง มีการรู้สารสนเทศ หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว  ้ท่ีร้อยละ 75 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01                               

4.  การรู้สารสนเทศของนักศึกษากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลงัการเรียน พบว่า 
นกัศึกษากลุ่มทดลองมีความสามารถดา้นอภิปัญญาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน
กบัเกณฑ์ท่ีกาํหนด พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว  ้ท่ีร้อยละ 75 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01                                 

6.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเรียน  
กบัเกณฑท่ี์กาํหนด พบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

7.  ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษากลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียนกบัหลงั
เรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีกําหนด พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

8.  ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษากลุ่มทดลองและ        
กลุ่มควบคุมหลงัเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารสูงกวา่นกัศึกษากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5.1.4  ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดแนวคิดการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา พบวา่ 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนหลงัการเรียนกับเกณฑ์การประเมินท่ีกาํหนด พบว่า นักศึกษามี
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.78 และเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ ค่าเฉล่ีย 3.51 พบว่ามีค่า t 
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เท่ากบั 160.43 แสดงวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลงัการทดลองอยูใ่น
ระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .61 หมายความว่า 
นกัศึกษามีคะแนนความสามารถดา้นอภิปัญญาดา้นการรู้สาระสนเทศ ดา้นเทคโนโลยี่สารสนเทศ
และการส่ือสาร ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบร้อยละ 61  

 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประเด็นการอธิบาย  
2 ประเดน็ คือ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนและผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
ท่ีพฒันาข้ึน  
5.2.1  สภาพการจดัการเรียนการสอน ปัญหาการเรียนการสอน แนวทางการจดัการเรียนการ

สอน 
สภาพการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการวางแผนและ                

การออกแบบการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล 
ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ปัญหาการจัดการเ รียนการสอน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ  ด้านการวางแผน  
และการออกแบบการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้  ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการวดัและประเมินผล 

จากผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า สภาพการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ยงัพบปัญหาหลายประการ ซ่ึงจะเห็นไดว้่านอกจากขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะมีบทบาทในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนแลว้ จะตอ้งพฒันา
ตนเองใหมี้คุณภาพควบคู่ไปดว้ย เพ่ือให้ตนเองมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้สามารถ
ศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้ท่ีจะปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกปั้ญหา และหากจะพิจารณาถึงสภาพการณ์พฒันา
วิชาชีพครู ในระยะท่ีผา่นมาจากรายงานการสังเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยสํานักงานโครงการพิเศษเพื่อการปฏิรูปการฝึกหัดครู พฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สปศ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ระบุว่า สภาพวิชาชีพครูนั้น ประสบ
ปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปัญหาคุณภาพครูปรากฏอยูใ่นระบบการผลิตครูการใชค้รู การ
พฒันาครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู นบัตั้งแต่การขาดกลไกประสานระหวา่งหน่วยผลิตครู
และหน่วยใชค้รู ส่งผลให้การผลิตครูขาดทิศทางท่ีชดัเจน งานผลิตครูไดรั้บการพฒันาน้อยและ
ดาํเนินการภายใตก้รอบทรัพยากรท่ีจาํกดัและบุคลากรเดิม การจดัการเรียนการสอนไม่เน้นการ
สร้างสรรคใ์หผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์ ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอนแบบเดิมมากกว่า
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การติดตามความกา้วหน้าใหม่ๆ สร้างองคค์วามรู้ใหม่เพื่อนาํมาปรับปรุงการเรียนการสอน ส่วน
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กบันักศึกษาครูยงัขาดการประสานกับแกนนําวิชาการ
ทอ้งถ่ินและชุมชน ทาํใหบ้ณัฑิตครูไม่สามารถเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพของตนใหเ้หมาะสม 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กฤษณา  สิกขมาน (2555, น. 116) พบว่าในปัจจุบนั
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้เพิ่มจาํนวนอาจารย์รุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพเข้ามาในระบบ
อุดมศึกษา เพื่อให้เพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการปฏิรูปการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล สนบัสนุนอาจารยปั์จจุบนัใหไ้ดรั้บการพฒันาทางวิชาการทั้งการสอนและการวิจยัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยในการปฏิรูปการเรียนการสอนจะพฒันารูปแบบและวิธีการสอนใหมี้ความหลากหลาย
เหมาะสมกบัธรรมชาติของเน้ือหารายวิชาและระดบัการศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาตรีควรเนน้
การสอนท่ีมุ่งให้เกิดการคิดแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทกัษะการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนทกัษะ
การกลัน่กรองความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ส่งเสริมให้ส่ือประกอบการเรียนการสอน สร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ปรับบทบาทของอาจารยใ์ห้มีหนา้ท่ี
สนบัสนุน ช้ีแนะ และให้ความสาํคญัต่อผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการประเมินการจดัการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลยัฯ จากผูใ้ชบ้ริการหรือนักศึกษา ผลการประเมินส่วนหน่ึงบ่งช้ีว่า  
การจดัการเรียนการสอนยงัมีส่วนตอ้งปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนภายใตท้รัพยากร
และขีดความสามารถท่ีมีอยู่สูง ซ่ึงพบว่าการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ตามความคิดเห็น 
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีควรปรับปรุงมากท่ีสุด คือ วิธีและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาไม่มี
ส่วนร่วม และยงัเน้นแต่การบรรยายอย่างเดียว  รองลงมาคือการประเมินผลการเรียนยงัขาดความ
ชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม (2554, น. 4) ได้ศึกษาปัญหา และ 
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สายผูส้อน ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัญหาและความตอ้งการในการ
พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลยัสายผูส้อน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พบว่ามีสภาพปัญหาในด้านการจดัการเรียนการสอนรวมทุกด้าน   
มีค่าร้อยละ 64.3  และมีความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  
มีความตอ้งการระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.34 (ปฏิพงศ ์จงรู้ธรรม, 2554, น. 4)   

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  คือ  
ดา้นการวางแผนและออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน                            
ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่า แนวทางการ
จดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์นระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั แสดงให้เห็นว่า
การจดัการเรียนการสอนยงัมีส่วนตอ้งปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนภายใตท้รัพยากร
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และขีดความสามารถท่ีมีอยู่สูง ซ่ึงพบว่าการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์โดยเฉพาะดา้นการ
ออกแบบและวิธีและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาไม่มีส่วนร่วม และยงัเน้นแต่การ
บรรยายอย่างเดียว  ส่วนดา้นการประเมินผลการเรียนยงัขาดความชดัเจน เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของประยรู บุญใช ้(2554, น. 127) ท่ีกล่าวว่าแนวทางในการแกปั้ญหาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน 
จะเห็นว่าผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ีสร้างบุคลากรของประเทศให้มีคุณค่า มีศกัยภาพในการพฒันาประเทศ
ใหก้า้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืซ่ึงกคื็อครูหรืออาจารยน์ัน่เอง โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษาท่ีจะสร้างบณัฑิต
ออกไปประกอบอาชีพเพื่อเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศ อาจารยท่ี์ดีนั้นควรประกอบดว้ยความรู้ใน
วิชาการท่ีจะสอน ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพครูซ่ึง
โดยทัว่ไปในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมกัคดัเลือกโดยพิจารณาแต่ความรู้ในวิชาการท่ีจะสอน
เท่านั้น ส่วนเจตคติท่ีดีต่ออาชีพครู จะมีอยู่แลว้ในผูท่ี้จะมาประกอบอาชีพน้ี ส่ิงท่ียงัขาดไปและ
สาํคญัยิง่ยวดกคื็อสมรรถภาพในดา้นการสอน อนัเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนไปยงัผูเ้รียน
หรือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เองตามศกัยภาพของแต่ละคน โดยเฉพาะอาจารยท่ี์สอนวิชาชีพ
ระดบัอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นสาขาท่ีสาํคญัมาก เพราะตอ้งผลิตบณัฑิต
เพื่อตอบสนองการพฒันาประเทศไทยใหแ้ข่งขนักบันานาประเทศได ้และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2548, น. 8)พบว่าการประเมินการจดัการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลยัฯ จากผูใ้ชบ้ริการหรือนกัศึกษา ผลการประเมินส่วนหน่ึงบ่งช้ีว่า การจดัการ
เรียนการสอนยงัมีส่วนตอ้งปรับปรุงและพฒันาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนภายใตท้รัพยากรและขีด
ความสามารถท่ีมีอยู่สูง ซ่ึงพบว่าการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ตามความคิดเห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีควรปรับปรุงมากท่ีสุด คือ วิธีและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาไม่มีส่วน
ร่วม และยงัเนน้แต่การบรรยายอยา่งเดียว  รองลงมาคือการประเมินผลการเรียนยงัขาดความชดัเจน 
และผลการศึกษาวิจยัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการ
สอนของพนกังานมหาวิทยาลยัสายผูส้อน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พบว่ามีสภาพ
ปัญหาในดา้นการจดัการเรียนการสอนรวมทุกดา้น  มีค่าร้อยละ 64.30  และมีความตอ้งการในการ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  มีความตอ้งการระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.34 

ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน  
ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอยโดยผูเ้ช่ียวชาญ  พบว่า รูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีพฒันาข้ึน มีผลการประเมิน อยู่ในระดบัมาก ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นว่ารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม   
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการจดัทาํรูปแบบการเรียนการสอน แลว้ลงมือสร้างตามท่ีไดศึ้กษา จากนั้น
นาํรูปแบบท่ีสร้างข้ึนนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอคาํแนะนาํแกไ้ขในส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ จากนั้น
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นาํรูปแบบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขทั้งในดา้นเน้ือหา 
ภาษา เวลา คาํช้ีแจง  กิจกรรมการเรียนรู้และการวดัผลประเมินผล  ซ่ึงผลจากการประเมินแสดงให้
เห็นว่า  รูปแบบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมมาก  แลว้รูปแบบท่ีสร้างข้ึนไป
ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ เป็นการทาํให้เคร่ืองมือมีคุณภาพก่อนท่ีจะนําไปทดลองจริงกับกลุ่ม
ตวัอย่าง  จึงมีผลทาํให้รูปแบบมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลอ้งและครอบคลุมกบัผลการเรียนรู้
ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้นอกจากน้ีกระบวนเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน มีการประยกุตใ์ช้
หลกัการและทฤษฎีท่ีสะทอ้นความเช่ือท่ีว่า การศึกษาตอ้งเช่ือมโยงกบัส่ือออนไลน์ และการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดคือ การลงมือปฏิบติัและเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมาย 
จะเห็นไดว้่า กระบวนการเรียนการสอนเน้นให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นผูมี้บทบาท
สําคญัในการเรียนรู้ ดา้นความสัมพนัธ์กบัสังคมและเช่ือมโยงกบัส่ือออนไลน์และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถทางสติปัญญา และพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นในการคน้ควา้
หาความรู้อยา่งเป็นระบบ   

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้ ( Constructivism ) ท่ีเช่ือว่าผูเ้รียนทุกคน
มีองค์ความรู้เป็นของตนเอง  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ตอ้งอาศยัองค์ความรู้เดิมท่ีแต่ละคนมีอยู่
ประกอบดว้ย  เป็นกระบวนการสืบเสาะสืบคน้ และสาํรวจตรวจสอบความรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนจะ
เขา้ใจและไดรั้บความรู้และความสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  ทาํให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้น
สติปัญญาเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง  ทาํใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพดา้น
สติปัญญาเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรุณี สถิตภาคีกุล (2534, น. 118) ไดพ้ฒันา
รูปแบบการสอนภาษาองักฤษสําหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาตามแนวยุทธศาสตร์การสอน
ภาษาแบบผสมผสานของ มาร์ทนั แบ่งขั้นตอนการพฒันารูปแบบการสอนเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
1)  พัฒนารูปแบบการสอน  2)  ทดลองใช้รูปแบบการสอน  3)  ปรับปรุงรูปแบบการสอน  
ไดอ้งคป์ระกอบรูปแบบการสอน ประกอบดว้ย หลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการ
สอน ยุทธศาสตร์การสอนกระบวนการสอน วิธีสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน การ
วดัผลและประเมินผลการทดลองปรากฏว่าไดรู้ปแบบ การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ผอ่งศรี เกียรติเลิศ
นภา (2536, น. 176) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนแบบผสมผสานโดยศึกษากบันักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 แบ่งขั้นตอนการพฒันารูปแบบการสอน มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลด้านรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2) สร้างและ พัฒนารูปแบบการสอน  
3) หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน  4) การพัฒนาและรูปแบบการสอน โดยกําหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนเป็น 3 ส่วน คือ 1) หลกัการ 2) องคป์ระกอบของรูปแบบการ
สอน 3) กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนท่ีพฒันา ปรากฏว่า เป็น
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รูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาความสามารถของนกัเรียนในการแกไ้ขปัญหา แต่ยงั
ไม่สามารถพฒันาความคิดวิจารณญาณไดจ้ะตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงต่อไปและวิชา ทรวงแสวง 
(2538, น. 235) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนแบบผสมผสานวิชาภาษาไทยและวรรณกรรมดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินสําหรับวิชาเอกภาษาไทยในวิทยาลยัครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแบ่งขั้นการ
พฒันารูปแบบเป็น 7 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลพื้นฐาน 2) พฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
3) พฒันาเอกสารประกอบการสอนและเคร่ืองมือวดัผล 4) การตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร 5) 
การแกไ้ขปรับปรุง 6) ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 7) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนไดอ้งคป์ระกอบของรูปแบบการสอนประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และ
เป้าหมายผลผลิต ผลการทดลองพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ทศันคติต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมี
ความสนใจในการมากข้ึนแต่ควรท่ีปรับปรุงจุดมุ่งใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมากข้ึน เพิ่มงบประมาณ
และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนกัเรียน 
5.2.2  ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบั

แนวคิดอภิปัญญา อภิปรายผลได้ดังน้ี ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี ผลการพฒันารูปแบบการเรียน 
การสอนมีองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) เน้ือหา 4) กิจกรรม 
การเรียนการสอน ประกอบดว้ยขั้นตอนการสอน 4 ขั้นไดแ้ก่ 4.1) การตระหนกัรู้ 4.2) การวางแผน 
4.3) การกาํกบั เเละ 4.4) การประเมินผล เเละ 5) การวดัและประเมินผล 

แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ีไดด้าํเนินการอย่างเป็นระบบ 
กล่าวคือ มีการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั เร่ิมจาก
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกับอภิปัญญา และการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน แลว้กาํหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแลว้นาํองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น
มาสร้างความสัมพนัธ์ กาํหนดรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ จะทาํรูปแบบการเรียนการสอน
ฉบบัร่าง เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ ทาํการแกไ้ข
ปรับปรุง แลว้นาํไปทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงและแกไ้ขใหส้มบูรณ์  

ดงันั้น จึงอาจสรุปไดว้่าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าว มีการดาํเนินการ
อย่างเป็นระบบ ตอนมีแนวคิดและหลกัการเป็นพื้นฐานหรือเส้นขอบในการพฒันา และไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนในการจดัการเรียนการสอนไดผ้ลการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัการพฒันารูปแบบของ Joyce และ Weil (2004, pp. 13-14) 
และทิศนา แขมมณี (2547,  น. 221-222) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนว่าเป็นแผนการ
ดาํเนินการสอนท่ีไดรั้บการจดัเป็นระบบอยา่งสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการเรียนรู้ท่ีรูปแบบ
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นั้นยึดถือและไดรั้บการพิสูจน์ตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ 
5.2.3  ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบั

แนวคิดอภิปัญญา การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนประเมินจากความสามารถดา้นอภิปัญญา 
การรู้สารสนเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร              
มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายได้ดังน้ี ผลจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีตอ้งการเคล่ือนมี
ประเดน็ท่ีนาํมาอภิปรายดงัน้ี  

5.2.3.1  ความสามารถดา้นอภิปัญญา  
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่านกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีพฒันาข้ึน มีความสามารถดา้นอภิปัญญา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ร้อยละ  75 รวมทั้ งมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่า                            
กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการวิจยัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิด อภิปัญญาซ่ึงเนน้ใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัรู้ หรือรู้คิดของตนเอง และสามารถใชค้วามรู้
นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทาํของตนเอง ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน  การควบคุมกาํกบั 
การกระทาํของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า และการประเมินผล (ทิศนา  แขมมณี,  
2547 , น. 117 ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั จากผลการวิจยัท่ีปรากฏดงักล่าว สืบ
เน่ืองมาจากการเทียบรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยการออกแบบการเรียนรู้ ให้
นกัศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบอยา่งสูงในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตอ้งมีการวางแผนการเรียนรู้มี
การกาํกบัควบคุมและประเมินตนเอง ซ่ือตรงกบัความหมาย อภิปัญญาท่ี พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์(2544, 
น. 155-156) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของอภิปัญญาว่า หมายถึง การควบคุม การประเมินการคิดของ
ตนเอง ความสามารถของบุคคลท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ือควบคุม กาํกบักระบวนการทางปัญญา หรือ
กระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใช้กลวิธีทาํงานจนสําเร็จอย่างสมบูรณ์ 
 โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมภาระงานไวใ้หน้กัศึกษาไดศึ้กษา เรียนรู้ คน้ควา้ ปฏิบติัในรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ ท่ีตอ้งการให้นักศึกษาเกิดความสามารถดา้นอภิปัญญา ซ่ึงพบว่านักศึกษาทุกคนปฏิบติัได้
อย่างเต็มศกัยภาพ มีการกาํกบัควบคุมตนเองตลอดเวลา ดงัเช่น นพชัย  บุญรัตน์ (2554, น. 90)  
ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอน
อ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญา ร่วมกบัการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมสาน ผลการวิจยั
พบว่า 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการสอนอ่านตามแนวคิดอภิปัญญาร่วมกบัการสอนอ่าน
ตามแนวคิดแบบผสมผสาน ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการสอนอ่านตามแนวคิดอภิ
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ปัญญาร่วมกบัการสอนอ่านตามแนวคิดแบบผสมผสาน หลงัการทดลองมีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อมรรัตน์ เฉยงาม (2550, น. 137-140) ไดศึ้กษากระบวนการ 
เมตาคอกนิชั่นผ่านการส่ือสารดว้ยเว็บลีอกในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีระดบัเมตาคอกนิชัน่ต่างกนัมีกระบวนการเมตาคอก
นิชั่นต่างกัน คือ นักเรียนท่ีมีระดับเมตาคอกนิชั่นสูงมีวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดแก้ปัญหาดว้ย
ตนเองก่อนโดยวางแผนและเขียนบนัทึก ลาํดับความคิดการคน้ขอ้มูลเพื่อจดัระบบให้มองเห็น
ภาพรวมของปัญหาทั้ งหมด ใช้ทฤษฎีและตรรกะเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนด้วยตนเอง  
สาํรวจขอ้มูลคิดไตร่ตรองสะทอ้นไปมาอยา่งรอบคอบเพ่ือนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผล กลุ่มกลาง
เม่ือเจอสถานการณ์ปัญหา จะพยายามทาํความเขา้ใจวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและส่ิงท่ีตอ้งการ
คน้หาดว้ยตนเองก่อนในระยะแรก ๆ แต่ในขั้นตอนกระบวนการแกปั้ญหาจะปรึกษาอาจารยห์รือหา
แหล่งขอ้มูลใกลเ้คียงมาอา้งอิงเพื่อนาํมาเป็นแนวในการตดัสินใจ กลุ่มตํ่าเม่ือเจอสถานการณ์ปัญหา
ส่วนใหญ่จะหาตัวช่วยก่อนเป็นอันดับแรก  เช่น ปรึกษาคนใกล้ชิด  จากนั้ นใช้พื้นฐานจาก
ประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงปัญหา Hess (2005, p. 2542–A) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัผลวิธีอภิปราย
กบัการอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินการใชก้ลวิธีอภิปัญญาในการพฒันาการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูจาํนวน 5 คน และนักเรียนเกรด 5 เกรด 6 ของดรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งหน่ึงในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ีสอบไม่ผา่น All Reding Wings Program ผลการวิจยั
พบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัการเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนการเรียน และตวั
แปรด้านความพึงพอใจต่อบทเรียนได้รับการพฒันาสูงข้ึนจากการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการ
พฒันาการอ่าน 

5.2.3.2  การรู้สารสนเทศ  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียน 

การสอนท่ีพฒันาข้ึนมีการรู้สารสนเทศ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และสูงกว่าร้อยละ 75 ตรวจสอบคะแนนและมีผลเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ 
การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ 

จากผลท่ีปรากฏดังกล่าวสืบเน่ืองมาจากการเท่ียวรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
พฒันาข้ึน ไดอ้อกแบบกาํหนดใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝนในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ เร่ือง
สนทนาเล่าประสบการณ์ ขอ้คิดเห็นในการสืบคน้ขอ้มูล อภิปรายขอ้มูล แลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็นผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เช่น การสนทนาเสมือน (Chat) กระดานข่าว (Webboard) Facebook 
Line ทาํให้นกัศึกษาไดค้น้ควา้แสวงหาความรู้โดยอิสระและมีความสุขในการเรียนรู้ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  นักศึกษาได้คุ ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงส่งผลให้การพัฒนา
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ความสามารถในดา้นสารสนเทศเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธวชัชยั อดิเทพสถิต 
(2546, น. 63) ท่ีได้กล่าวถึงเป้าหมายของห้องเรียนเสมือนจริงว่าเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล
สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) สอดคลอ้งกบั สมปรารถนา เพื่อนรัมย ์(2549, น. 3) ท่ีกล่าวว่า การเรียนบน
เครือข่ายเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็น
นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัท่ีมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีหลากหลาย เพราะระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถเช่ือมโยงความรู้จากแหล่งต่างๆได ้การเก็บขอ้มูลของผูเ้รียน กระดานข่าว  
การพูดคุยออนไลน์ ฯลฯ เคร่ืองคุณสมบัติเหล่าน้ีได้นํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
ทาํให้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความน่าสนใจ และสอดคลอ้งกบั นฤพนธ์ สารเสมา 
(2555) ท่ีกล่าวว่าบทเรียนจากส่ือสังคมออนไลน์ จะไม่ไดเ้ป็นเพียงการเรียนโดยรับความรู้หรือการ
เรียนรู้อะไรเท่านั้น แต่จะเป็นการเรียน “วิธีการเรียนรู้” หรือเรียนอยา่งไร ผูเ้รียนในระบบการเรียนรู้
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์จะเป็นคนท่ีมีความสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ส่ือสังคมออนไลน์
ไดถู้กออกแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางสังคมเนน้การโตต้อบและมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กัน ท่ีทาํให้เกิดระบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยงัสอดคลอ้งกับ  
ภทัรา วยาจุต (2550, น. 127) ทาํการวิจยัเร่ืองผลของการเรียนแบบผสมผสานและแบบใชเ้วบ็ช่วยท่ี
มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ท่ีมีบุคลิกภาพต่างกนั การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานและ
แบบใช้เว็บช่วย ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัท่ีมีบุคลิกภาพต่างกนั คือ บุคลิกภาพแบบเก็บตวัและแบบแสดงตวัผลการวิจยัพบว่า  
1) นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ท่ีมีบุคลิกภาพต่างกนั เม่ือเรียนแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่แตกต่างกบันักศึกษาท่ีเรียนแบบใชเ้ว็บช่วย 2) นักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ท่ี
เรียนแบบผสม ผสานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกบันกัศึกษาท่ีเรียนแบบใชเ้วบ็ช่วย อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ท่ีมีบุคลิกภาพต่างกนั มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั   

และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สายชล จินโจ (2550) ศึกษา เร่ือง การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
1) การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์  1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไดรู้ปแบบท่ีประกอบดว้ย การสอนแบบบรรยาย
ปฏิสมัพนัธ์ การสอนแบบช้ีนาํ การสอนดว้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นระบบเครือข่าย และ
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การสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดา้นความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีสร้างข้ึนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดดา้นความสอดคลอ้งของรูปแบบกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างอยู่ในระดบั
มากท่ีสุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 อยูใ่นระดบัพอใช ้3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองโดยอาศยัการแจกแจงของ t-test พบว่า กลุ่มผูเ้รียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน  ประกอบด้ว ยก า รสอนแบบบรรย า ยป ฏิสั มพัน ธ์  ก า รสอนแบบ ช้ีแนะ  
การสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสอนแบบมีส่วน
ร่วมผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัมาก และ 5) ความคงทนทางการเรียนของกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด สรุปไดว้่าสามารถนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนไปใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม สาโรช โชติพนัธ์ (2550) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 
ความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีเรียนวิชาเทคนิค และกระบวนการฝึกอบรมโดย
วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานกบั การเรียนในชั้นเรียนปกติ ผลการวิจยัปรากฏวา่นกัศึกษาปริญญาโท
ท่ีเรียนโดยวิธีผสมผสานมีคะแนนหลงัเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีเรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการ
ฝึกอบรมทั้ง 2 วิธี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน นักศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนโดยวิธี
ผสมผสานมีทกัษะการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองต่างกนั ความพึงพอใจในการเรียนแบบผสมผสานใน
ระดบัดี Gulsecen (2004, p. 116) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีมีต่อ
แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน จาํนวน 2 กลุ่ม 
ผลการวิจยัพบว่า การเรียนการสอนแบบผสมผสานทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากข้ึน มีแรงจูงใจ และอตัราการเขา้เรียนและมีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึน ผลการเรียนจาก
การเรียนการสอนแบบผสมผสานของรัฐสูงกว่าของเอกชน นักศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานทาง
เทคโนโลยเีรียนไดดี้กว่านกัศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานตํ่า ความรู้ท่ีพิเศษสามารถท่ีจะสร้างข้ึนไดท้ั้ง 2 
เล่ม โดยการเรียนแบบออนไลน์ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนแบบการเรียนแบบผสมผสาน
มากกวา่การสอนตามปกติและมีความกระตือรือร้นทางการเรียนมากข้ึน  
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Prokop  (2008 ) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้แบบ
เผชิญหน้า, การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์:  
การเปรียบเทียบการปฏิบติัของนกัเรียนและการจดจาํในการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยไดศึ้กษา 
จากผลงานวิจยัของ สมาคมสโลน (Sloan Consortium) ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาท่ีได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับการ 
ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ  
ในสหรัฐอเมริกา  จากงานวิจัยเชิงปริมาณพบว่า  จากการเปรียบเทียบระดับความจํา  และ 
การปฏิบติัของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 92 ห้องเรียน ในรายวิชาจิตวิทยาจากวิทยาลยัซานตา  
โรซา จูเนียร์ (Santa Rosa Junior) และวิทยาลยันอร์ทเทริน์ คอมมิวนิต้ี แคลิฟอร์เนีย (Northern 
California Community College) ท่ีไดรั้บการเรียนการสอนแบบออนไลน์, การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน และการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผลการเรียนในภาค
เรียนสุดทา้ยในปี 2010-2011 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัในการปฏิบติังานของนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานมีค่าเฉล่ียสูงกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมโดยไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติ   Goz (2010, pp. 97) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้ และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อการหาการผสมผสานท่ี
เหมาะสม ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานไดรั้บตอบรับในเชิงบวก
ทั้งจากผูเ้รียนและผูส้อน 2) ประสบการณ์การเรียนรู้ ของการเรียนแบบดั้งเดิม ท่ีใชก้ารบรรยายเป็น
ฐานทาํให้ผูเ้รียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อเน้ือหาวิชา 3) ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไม่
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองประสบการณ์การเรียนออนไลน์ก่อนเรียนของผูเ้รียน การพฒันาทางสติปัญญา 
และสไตลก์ารเรียนรู้ของแต่ละคน 4) สามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึนกว่า
ก่อนการทดลอง และ 5) ผูเ้รียนมีระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

5.2.3.3 ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีพฒันาข้ึน มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสูงกว่าเกณฑท่ี์ร้อยละ 75 รวมทั้งมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดท้าํการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั ซ่ึงผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาข้ึน  ได้ใช้และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  ในรูปแบบการเรียนออนไลน์  
(Online learning) เช่น การเรียนบนเวบ็ การสืบคน้ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และ
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นาํเสนอขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ และส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
Hadley (1998) ไดศึ้กษา  การนาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนของผูส้อน และ 
การมีส่วนร่วมในการใช ้E-mail ห้องสนทนาและเว็บไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัแหล่งเรียนรู้ พบว่า E-mail ใชใ้นการสนบัสนุนการตอบคาํถาม และ 
เป็นการเพิ่มโอกาสใหผู้ส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัมากข้ึน มีความเขา้ใจกนัดีข้ึน ลดความเกรง
กลวัของผูเ้รียนท่ีมีต่อผูส้อน หอ้งสนทนาช่วยขยายขอบเขตในการสนทนาโตต้อบและขอบเขตของ
คาํถาม ช่วยลดขอ้จาํกดัในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทเรียน และความล่าชา้ในการสนทนา 
ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ช่วยเพิ่มความสนใจซ่ึงเป็น
เทคโนโลยท่ีีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดทาํใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดทุ้กเวลา 

5.2.3.4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีพฒันาข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีร้อยละ 75 รวมทั้งมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของ 
การวิจยั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ไดอ้อกแบบกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหนา้และการเรียนรู้ออนไลน์โดยกาํหนด
ขั้นตอนการสอนออกเป็น 4 ขั้นไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การตระหนกัรู้ ขั้นท่ี 2 การวางแผน ขั้นท่ี 3 การกาํกบั 
และขั้นท่ี 4  การประเมินผล (ทิศนา แขมมณี, 2550) ดงันั้นนกัศึกษาจึงไดเ้รียนรู้ในกระบวนการท่ี
เป็นลาํดับขั้นตอนท่ีชัดเจนส่งเสริมให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองมีส่ือการเรียนรู้มี
การศึกษาคน้ควา้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโลกไร้พรมแดน ท่ีมีคลังความรู้อย่างมหาศาล  
พร้อมท่ีจะให้คน้ควา้ เรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ชลทิพย ์เดชะ (2555) ไดศึ้กษาทกัษะ 
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 ห้อง 5 พบว่า และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ห้อง 5 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 16 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีทกัษะการรู้สารสนเทศโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัศึกษามีความสามารถในการใชส้ารสนเทศอยูใ่น
ระดบัปานกลาง รองลงมา คือ ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ และความสามารถในการ
เขา้ถึงสารสนเทศ  
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สอดคลอ้งกบั Brown (1999, pp. 426-437) ไดศึ้กษาระดบัการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในมหาวิทยาลยัโอคลาโฮมาเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้แนะนําสําหรับโปรแกรมการสอนและการให้บริการเก่ียวกับความสามารถในการแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ นอกจากน้ียงัเป็นการ
เสนอแนะการพฒันาให้นกัศึกษามีการรู้สารสนเทศ มีความสามารถในการคน้หา ประเมิน และใช้
สารสนเทศสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแกไ้ขปัญหาได ้กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จาํนวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการสารสนเทศ เวลาท่ีใชใ้นการแสวงหา
สารสนเทศ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในการคน้หาสารสนเทศ อุปสรรคและส่ิงอาํนวยความสะดวก
ในการคน้หาสารสนเทศ การนาํสารสนเทศไปใช ้วิธีการวดัผลสําเร็จของการคน้หาสารสนเทศ 
ทางเลือกในการแสวงหาสารสนเทศในสภาพแวดลอ้มต่างๆ และประสบการณ์การเรียนวิชาการใช้
ห้องสมุด ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามีความสามารถทางการรู้สารสนเทศอยู่ในระดบัสูง โดยเกิด
ความตระหนกัว่าพวกเขาตอ้งการสารสนเทศท่ีมาช่วยในการทาํวิจยั และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนการสอน สามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยในการคน้หาสารสนเทศได ้โดยใชช่ื้อผูแ้ต่ง 
คาํสาํคญัท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการคน้หา ทราบว่าจะใชแ้หล่งทรัพยากรใดก่อนท่ีจะคน้หา และจะตอ้ง
มีเกณฑใ์นการประเมินสารสนเทศท่ีหามาได ้ตลอดจนมีการนาํสารสนเทศไปใชใ้นการสัมมนา ทาํ
รายงาน และทาํวิทยานิพนธ์ได้การศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า นักศึกษามีความสามารถทางการรู้
สารสนเทศไดโ้ดยการสอนการใชห้้องสมุด แมว้่านักศึกษาจะไม่ตั้งใจเรียน และจาํไม่ไดท้ั้งๆ ท่ี
ไดรั้บการช่วยเหลือจากอาจารยใ์นสาขาวิชาก็ตาม ดงันั้นจึงมีการเสนอแนะว่าโปรแกรมการสอน
วิชาการใช้ห้องสมุดควรมีการแยกโปรแกรมการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้รียน โดยแยกผูเ้รียน
ออกเป็นระดบัเร่ิมตน้ ระดบักลาง และการคน้ในระดบัสูง จดัสอนให้ตรงกบัความตอ้งการเฉพาะ
ของนักศึกษา สอนให้ตรงตามความต้องการเฉพาะวิชา และสอนเบ้ืองต้นเก่ียวกับอาชีพของ
นักศึกษาตลอดจนควรจดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการศึกษาปัญหา การออกแบบ
ปัญหา และหัวขอ้การวิจยัในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกจากน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาหลงัการเรียนตามโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด Nero (1999, pp. 112-115) ไดศึ้กษา
การวัดขอบเขตและเน้ือหาการรู้สารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเก่ียวกับความสามารถ 
ในการระบุแหล่งท่ีตั้ ง ประเมิน และใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลยัแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย การวิจยัคร้ังน้ีนาํเสนอให้กบัผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ซ่ึงสามารถ
นําไปใช้ในการออกแบบและสร้างโปรแกรมสําหรับจัดเตรียมครู เพื่อการจัดการในสภาพท่ี
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แวดลอ้มดว้ยสารสนเทศทั้งในการทาํงานและการเรียนรู้ โดยผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาน้ี
เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน คือพิจารณาถึงกลยุทธ์การพฒันาวิชาชีพครู เน้นความสาํเร็จของนักศึกษา
และทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบับทบาทการรู้สารสนเทศในระดบัอุดมศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาวิชาครู จาํนวน 500 คน ใชส้ถิติบรรยายเพ่ือ
อธิบายผลการรู้สารสนเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและระดับความพึงพอใจของผูเ้รียน โดย
การศึกษาน้ีเป็นการทดสอบความรู้ท่ีเป็นแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัทรัพยากรทัว่ไปท่ีมีอยูใ่นหอ้งสมุด 
และเทคโนโลยีทัว่ไปท่ีใชใ้นมหาวิทยาลยัและห้องสมุด พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขอบเขตและเน้ือหาการรู้สารสนเทศ โดยไม่พิจารณาถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพครูท่ีจะช่วย
สนบัสนุนความสามารถในการเขา้ถึง ประเมิน และใชส้ารสนเทศ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทดิจิทลั และมีความรู้
เก่ียวกับทรัพยากรทั่วไปท่ีมีในห้องสมุดเพียงเล็กน้อยคาํตอบท่ีได้รับ ทาํให้เกิดมุมมองต่างๆ 
เก่ียวกบัการสนับสนุนการศึกษาวิชาครู เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการสนับสนุน
ทกัษะเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การมอบหมายงานในชั้นเรียน การริเร่ิมของแต่ละบุคคล การเขา้ถึงเทคโนโลย ี
การสอนเฉพาะอย่าง การใช้ห้องสมุดและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ในตวัแปรผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผลการวิจยัพบว่า มีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีระดบัความพึงพอใจหลงัการเรียนผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด รวมทั้ง
ยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
5.2.4  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานร่วมแนวคิดอภิปัญญา  
หลังจากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ผู ้วิจัยทําการประเมิน

ประสิทธิผลดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจ อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
5.2.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียน

การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันา
หลกัสูตรและเทคนิคและการฝึกอบรม พบว่า นักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.37 คะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 และ นกัศึกษา
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลงัการทดลองอยู่ในระดบัมาก และผ่านเกณฑ์ท่ี
กาํหนดไว ้จากผลท่ีปรากฏสามารถอภิปรายไดว้่า รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา ในการจดัการเรียนรู้น้ี ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยใชห้ลกัการและ
แนวคิดของทฤษฎีทางการศึกษาสาํหรับการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีทางการศึกษา 
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และหลกัการพื้นฐานสาํหรับการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิด
อภิปัญญา ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์สาระสาํคญัของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ท่ีเช่ือเร่ืองของการฝึกปฏิบติั 
การเสริมแรง และการลงโทษ การมีส่วนร่วมในการเรียนและการตอบสนอง การปรับพฤติกรรม
การเรียน และทฤษฎีพุทธิปัญญา ท่ีเน้นเร่ืองการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั การเรียนรู้อย่างมี
ความหมายและเป็นระบบ โดยคาํนึงถึงพื้นฐานความรู้เดิม และการเช่ือมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ ตาม
แนวคิดอภิปัญญา ท่ีเนน้เร่ืองของการสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง การจดัระบบความคิด 
การตรวจสอบ กาํกบั ควบคุมการคิดของตนเอง  

เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว  ้ผูว้ิจยัจึงไดน้ําหลกัการ
แนวคิดมาประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนนั้นผูส้อนเป็น
ผูท้าํหนา้ท่ีช่วยเหลือ แนะนาํ และจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการเรียนรู้และบริบทของสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้บางเร่ืองไม่สามารถมองเห็นไดจ้ากพฤติกรรมท่ีแสดงออกและการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีมากกว่าการวดัด้วยพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง โดยยึดหลกัการด้านการใช้
ความจาํ แรงจูงใจและการคิด และการสะทอ้นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูว้ิจยั
จึงไดด้าํเนินการออกแบบและใช้กลวิธีท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึงส่ือการเรียนออนไลน์ เช่น การอ่าน  
การมอง และการสัมผสั เป็นตน้ และไดมี้การจดัลาํดบัเน้ือหาอย่างเป็นระบบจากง่ายไปยาก และ 
มีการเช่ือมโยงเน้ือหา เช่น การใชผ้งัความคิดล่วงหนา้ (Advanced Organizer) เพ่ือช่วยให้เรียนเกิด
การจดจําและระลึกถึงข้อมูลนั้ น  ๆ  ได้ดียิ่ง ข้ึน  โดยเน้นผู ้เ รียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
 (Learner center) ผูส้อนมีหน้าท่ีเป็นผูช่้วยสนับสนุนการเรียนรู้ และให้คาํแนะนาํสนับสนุน 
(Facilitator, coach) มากกว่าเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ เน้นสถานการณ์การเรียนรู้ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้ง
ประยุกต์ใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา โดยการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือเสนอสถานการณ์
ปัญหากระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา และจดัเตรียมแหล่งขอ้มูลให้เพียงพอต่อการ
สืบคน้ของผูเ้รียน จนนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และกระตุน้ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ร่วมกันทาํงานเสร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงนําไปสู่การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นสูง 
(higher order Learning) และเกิดชุมชนการเรียนรู้ (learning community) ต่อไป จากกิจกรรม
ดงักล่าวส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจค่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สมมาตร สิงห์กุ (2554, น. 258) ไดศึ้กษาพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชนั โดยการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นนาํ  2) ขั้นสอน  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการเมตาคอก
นิชัน่ โดยการเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ ผลการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ความพึงพอใจต่อ
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การเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน่ โดยการเรียนรู้ผ่านส่ือ
ออนไลน์ พบว่า ผูเ้รียนมีระดับความพึงพอใจหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.01 อยู่ในระดับมาก   
วิภา นาควิสุทธ์ิ (2552, น. 126) ไดศึ้กษาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการคิดเชิงเมตา
คอกนิชั่นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เ ร่ืองโจทย์ปัญหาเศษส่วน สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) 
ขั้นนาํ ซ่ึงเป็นขั้นท่ีนกัเรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีเป็นพื้นฐานในการแกปั้ญหา 2) ขั้นสอน เป็นขั้นจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเมตาคอกนิชัน่ในการแกปั้ญหา ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 
การเขา้สู่ปัญหา ขั้นท่ี 2 กาํหนดโครงสร้างในการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 3 ดาํเนินการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 4 
ประเมินผล และขั้นท่ี 5 สะทอ้นผล 3) ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปวิธีการ
และขั้นตอนในการแกปั้ญหา 4) ขั้นฝึกทกัษะ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนไดฝึ้กการแกปั้ญหาในสถานการณ์
อ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างออกไป และ 5) ขั้นประเมินผล เป็นขั้นท่ีนักเรียนไดป้ระเมินตนเองว่ามีความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่อยา่งไร ผลการวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ผลการสอบถามความพึงพอใจร้อยละ 73.17 มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   

5.2.4.2  ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน พบว่าค่าดัชนี
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ .61 หมายความว่า นักศึกษามีคะแนน
ความสามารถดา้นอภิปัญญาดา้นการรู้สาระสนเทศ ดา้นเทคโนโลยีส่ารสนเทศและการส่ือสาร ดา้น
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบร้อยละ 61  

ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิผลเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนดทั้งน้ีเน่ืองมาจาก กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนถูกออกแบบและสร้างข้ึนภายใตแ้นวคิดอภิปัญญา ซ่ึงขั้นตอนการสอน
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในดา้นอภิปัญญา เอ้ือใหเ้กิดการตระหนกัคิด วางแผน กาํกบัการ
คิดของตนเอง ตรวจสอบ ประเมินการคิดของตนเอง จงส่งผลใหเ้กิดความสามรถในดา้นอภิปัญญา 
สูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ วฒันา บุญวฒัน์ (2554, น. 151-153) ไดศึ้กษาการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชั่น โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนตอ้งแกปั้ญหา
ตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การเขา้สู่ปัญหา นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัอ่านปัญหา ทาํ
ความเขา้ใจและประเมินระดบัความยาก-ง่าย พร้อมทั้งคาดคะเนความสาํเร็จในการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 2 
กาํหนดโครงสร้างในการแกปั้ญหานกัเรียนตอ้งวางแผนหรือหายทุธวิธีท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหา ขั้น
ท่ี 3 การดาํเนินการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 4 การประเมินผล นกัเรียนตอ้งประเมินความสมเหตุสมผลของ
คาํตอบท่ีไดแ้ละตรวจสอบขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ขั้นท่ี 5 สะทอ้นผล นกัเรียนเรียนสะทอ้นถึงความ
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พึงพอใจในกระบวนการแก้ปัญหาและคาํตอบของปัญหา ทั้งน้ีนักเรียนมีเมตาคอกนิชั่นในการ
แกปั้ญหา ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การเขา้สู่ปัญหา นกัเรียนมีค่าดชันีประสิทธิผลร้อยละ 71.43  ขั้นท่ี 2 การ
กําหนดโครงสร้างในการแก้ปัญหานักเรียนมีค่าดัชนีประสิทธิผลร้อยละ 71.01 ขั้นท่ี 4 การ
ประเมินผล นักเรียนมีคะแนนค่าดัชนีประสิทธิผลเป็นร้อยละ 73.01 ขั้นท่ี 5 นักเรียนมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลร้อยละ 69.17 ซ่ึงทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนมีค่าดชันีประสิทธิผลสูงกว่าร้อยละ 60 ท่ีตั้งไว ้
วุฒิกร มัน่หมาย (2556, น. 258) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยา่งมีวิจารณญาณ
โดยผสมผสานแนวคิดอภิปัญญาและการเรียนรู้แบบน้น้การสืบคน้ขอ้มูลทางส่ือออนไลน์ สาํหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการทดลองพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึน คะแนนค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .61 หรือคิดเป็นร้อยละ 61 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชา การพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ไป
ใช ้ผูบ้ริหารและอาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัทุกแห่งควรดาํเนินการดงัน้ี  

1.  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏควรมี
นโยบายท่ีชดัเจนในการส่งเสริมให้มีการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดยนาํรูปแบบการเรียน
การสอนน้ีไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นระบบเพื่อการเปล่ียนแปลงดา้นการจดัการเรียนรู้สาํหรับในระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน สาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มหาวิทยาลยัราชภฏัในแต่
ละแห่ง เช่น มีคณะกรรมการดาํเนินงาน จดัอยูใ่นโครงสร้างของการบริหารคณะครุศาสตร์ในระดบั
บณัฑิตศึกษา มียทุธศาสตร์หรือแนวดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

2.  มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการดาํเนินการฝึกอบรมอาจารยผ์ูส้อนในระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ีสอนในสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยดาํเนินการใหเ้ป็นระบบและต่อเน่ือง อาจจะเป็นการ
เสริมสร้างและพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อนัจะเป็น
การพฒันานกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เคร่ืองส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา ในทอ้งถ่ินตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
นโยบายการปฏิรูประบบและกระบวนการพฒันาครูในเครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏัให้เป็น
รูปแบบท่ีชดัเจน 
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5.3.2  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
1.  อาจารยผ์ูส้อนในระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน หรือสาขาอ่ืนท่ี

มีบริบทคลา้ยคลึงกนั สามารถนาํรูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปใช ้เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามี
ความสามารถดา้นอภิปัญญา มีการรู้สารสนเทศ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีทกัษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน  

2.  อาจารยผ์ูส้อนควรให้โอกาสผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปล่ียนวิธีการ
คิด ซ่ึงเกิดจากการร่วมกนัทาํงานจากกลุ่มย่อย เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสรู้กลวิธีอ่ืน ๆ ในการฝึก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทาํใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากข้ึน และทาํให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง  

3.  สนับสนุนให้ผูเ้รียนกลา้คิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นโดยอาจารยผ์ูส้อน
ควรใหก้ารชมเชย ยอมรับ  

4.  อาจารยผ์ูส้อนควรมีการทาํความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการ ของรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคร้ังเพื่อท่ีจะสามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

5.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าควรเน้นการดาํเนินการในระบบ
กลุ่มโดยเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบและมีความร่วมมือในกลุ่มดงันั้นก่อนสอนอาจารยผ์ูส้อน
จะตอ้งอธิบายทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั การเรียน การทาํงานกลุ่ม บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง เพื่อใหก้าร
สอนมีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ  

6.  ในการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนอาจารยผ์ูส้อนควรศึกษาคู่มือการใช้
ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ในการดาํเนินการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบดาํเนินไปอยา่งเป็น
ระบบ และควรฝึกตนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจตลอดจนสามารถใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้น
รูปแบบใหค้ล่องแคล่วจะทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

7.  ในการเลือกเน้ือหานอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
อาจารยผ์ูส้อนอาจพิจารณาเลือกเน้ือหาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนหรืออาจปรับเปล่ียนไดต้ามประเด็น
แต่ควรเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม  

8.  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ควรเน้นความหลากหลายและให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัใน
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาํลองให้มากท่ีสุด ควรจดัประสบการณ์ให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติั
อย่างหลากหลาย เช่น การสืบค้นข้อมูล การนําเสนอผลงานท่ีหลากหลาย เช่น การเล่าข่าว                            
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การสัมภาษณ์ การจดัรายการ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถสรุปองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและนาํไปปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ได ้ 

9.  ในการจดักิจกรรมกลุ่ม อาจารยผ์ูส้อนควรให้ความสําคญักบันักศึกษาทุกคนท่ีมี
ความแตกต่างกนั กระตุน้ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน การทาํหนา้ท่ีใน
บทบาทท่ีไดรั้บมอบหมาย และศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในส่ิงท่ียงัไม่สมบูรณ์  

10.  อาจารยผ์ูส้อนกาํหนดตารางเวลาในการสืบคน้ส่ือออนไลน์และการนําเสนอท่ี
ชดัเจน เขา้ใจตรงกนั และตรวจสอบติดตาม การส่ือสารทางออนไลน์ อยูเ่สมอ  
5.3.3  ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  

1.  ควรวิจยัโดยนาํแนวการเรียนรู้แบบผสมผสานไปใชใ้นรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีเน้ือหาสาระ
เหมาะสม เช่น เน้ือหาในรายวิชาจะตอ้งเอ้ือให้ผูเ้รียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการวาง
แผนการดาํเนินงานต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นการยืนยนัผลการนาํรูปแบบการเรียน
การสอนน้ีไปใชก้บัวิชาอ่ืน ๆ ได ้ 

2.  ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน กบัตวั
แปรอ่ืน ๆ เน่ืองจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นแลว้ว่า สามารถพฒันาความสามารถ และทกัษะของ
ผูเ้รียนรวมถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการรู้สารสนเทศดงันั้นจึงควรศึกษาต่อไปว่ารูปแบบการ
เรียนการสอนน้ีจะส่งเสริมนกัศึกษาในทกัษะกระบวนการอ่ืนใดอีกบา้ง 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและรูปแบบการเรียนการสอน มีดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ – สกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาํราญ กาํจดัภยั 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.) 
สาขาวชิาทีสํ่าเร็จ การวิจยัและประเมินผลการศึกษา 
สถาบันการศึกษาทีสํ่าเร็จ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ประธานสาขาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
 สาขาวิจยัหลกัสูตรและการสอน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

ช่ือ – สกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู บุญใช ้
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.) 
สาขาวชิาทีสํ่าเร็จ หลกัสูตรและการสอน 
สถาบันการศึกษาทีสํ่าเร็จ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 สาขาหลกัสูตรและการสอน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

ช่ือ – สกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด.) 
สาขาวชิาทีสํ่าเร็จ หลกัสูตรและการสอน 
สถาบันการศึกษาทีสํ่าเร็จ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 สาขาวิจยัหลกัสูตรและการสอน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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ช่ือ – สกลุ ดร.อุษา ปราบหงษ ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด.) 
สาขาวชิาทีสํ่าเร็จ หลกัสูตรและการสอน 
สถาบันการศึกษาทีสํ่าเร็จ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 สาขาวิจยัหลกัสูตรและการสอน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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 (ฉบับที ่1) 
แบบสอบถาม 

สภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
รายวชิาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 

 
 

คาํช้ีแจง  
1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  

ตอนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอน รายวิชาการพฒันาหลกัสูตร

และเทคนิคการฝึกอบรม แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ด้าน                
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมินผล  

ตอนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอน รายวิชาการพฒันาหลกัสูตร
และเทคนิคการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 4 ด้านคือ ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน               
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมินผล  

ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม  

2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีมิได้มีจุดประสงค์ท่ีจะประเมินผลการปฏิบติังานของท่าน                  
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อหนา้ท่ีและการทาํงานท่ีท่านปฏิบติัอยู ่คาํตอบรับขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดจะเป็น
ขอ้มูลลบัและจะนาํไปใชเ้พื่อการวิจยัเท่านั้น  

3. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้และตรงกบัความเป็นจริง เพราะทุกคาํตอบ
ของท่านคือประโยชน์และมีคุณค่าอยา่งยิง่สาํหรับการนาํไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนรายวิชา               
การพฒันาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน                 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 
 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งดียิง่  
ประทวน คลา้ยศรี  

นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง  โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับตัวท่าน โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  
หนา้ขอ้ความ และ/เติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

 
 

1. เพศ  
   ชาย  
   หญิง 
2. อาย ุ  
   20-29 ปี  
   30-39 ปี  
   40-49 ปี  
   50 ปีข้ึนไป 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
   1-5 ปี  
   6-10 ปี  
   11-15 ปี 
   16-20 ปี  
   20 ปีข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอน รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิค              
การฝึกอบรม แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมินผล 
คาํช้ีแจง โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ี

ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
   5  หมายถึง  มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัระดบัมาก 
   3  หมายถึง  มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1  หมายถึง  มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 

สภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 จดัทาํโครงการสอน (Coure syllabus) ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มหาบณัฑิตของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     

 1.2 กาํหนดหน่วยการเรียนให้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชาใน
หลกัสูตร 

     

 1.3 วิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการออกแบบการจดัการเรียนการสอน      
 1.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

และผูเ้รียน 
     

 1.5 กาํหนดส่ือและแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม        
 1.6 กาํหนดแนวทางในการวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งเหมาะสม      
2. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามลาํดบั

ขั้นตอนไดถู้กตอ้งตามรูปแบบการสอนท่ีออกแบบไว ้
     

 2.2 ใชว้ิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความสามารถ 
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 2.3  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผูเ้รียนคิดวางแผน กาํกับ 

ควบคุมและตรวจประเมินการคิดขิงตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง 
และเป็นระบบ 

     

 2.4   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ด้วย
ตนเองจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยเนน้การสืบคน้ คดักรอง เรียบ
เรียง สรุป และประเมินขอ้มูลสารสนเทศท่ีสืบคน้อยา่งเป็นระบบ 

     

 2.5 ฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใหผู้เ้รียนได้
เกิดทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

     

3. ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 3.1 เลือกใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ หลากหลาย และสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาสาระ 
     

 3.2 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือกส่ือ การผลิต และการวางแผนการใชส่ื้อ
และแหล่งการเรียนรู้ 

     

 3.3 ใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เวลา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

4. ด้านการวดัและประเมินผล 
 4.1 สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไดอ้ย่างหลากหลาย สอดคลอ้งกบั

เน้ือหาท่ีสอน 
     

 4.2 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสร้างข้ึนสามารถสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน
ตามสภาพจริงได ้

     

 4.3 สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลได้ครอบคลุม และสอดคลอ้งกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีกําหนดไวอ้ย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ถูกตอ้งตามหลกัการวดัและประเมินผล 

     

 4.4 กาํหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไวอ้ย่างชัดเจน
สามารถนาํไปตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามสภาพ
จริง ใชส้าํนวนภาษาท่ีเขา้ใจง่าย และสามารถนาํไปปฏิบติัไดใ้นสภาพ
จริง 

     

DPU



269 

ตอนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอน รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการ
ฝึกอบรม  โดยแบ่งเป็น  4 ด้านคือ  ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน               
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและ
ประเมินผล 
คาํช้ีแจง โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ี

ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
   5  หมายถึง  มีปัญหามากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีปัญหามาก 
   3  หมายถึง  มีปัญหาปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีปัญหานอ้ย 
   1  หมายถึง  มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 ขาดความรู้ ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในการจดัทาํโครงการสอน 

(Coure syllabus) ท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมเน้ือหาตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
มหาบณัฑิตของสาํนกัคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     

 1.2 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการกาํหนดหน่วยการเรียนให้
สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชาของหลกัสูตร 

     

 1.3 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวิเคราะห์ผูเ้รียน      
 1.4 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและผูเ้รียน 
     

 1.5 มีภาระงานมากเกินไป ทาํใหไ้ม่มีเวลาในการเตรียมการจดัการ
เรียนรู้ 

     

 1.6 ยงัไม่เข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับการกําหนดส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ือหาผู ้เ รียน  และ
กิจกรรมการเรียนการสอน  

     

 1.7 ขาดทกัษะในการวางแผน และกาํหนดแนวทางในการวดัและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 2.1 ขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีชัดเจนในเร่ืองของการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ของผูเ้รียนในระดบั
บณัฑิตศึกษา 

     

 2.2 ขาดทกัษะในการเลือกใชรู้ปแบบ วิธีการสอน และเทคนิคการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

 2.3 ขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
พัฒนาหลัก สูตรและ เทค นิคการ ฝึกอบรใ  ในระดับ
บณัฑิตศึกษา 

     

 2.4 ขาดทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และส่ือสารในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน และการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ 
เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

     

 2.5 ไม่สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้รงตามโครงการ
สอนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา 

     

 2.6 ผูเ้รียนขาดความสนใจ และความตั้งใจในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

     

 2.7 ผูเ้รียนขาดทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนนเทศ และการ
ส่ือสาร ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

     

 2.8 ผูเ้รียนมีภาระงานในหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานมากและไม่มีเวลาใน
การปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน ขาดเรียนบ่อย 

     

 2.9 ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐาน และทกัษะท่ีแตกต่างกนัทาํให้ยากต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

     

3. ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 ส่ือท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเน้ือหาสาระท่ีสอน      
 3.2 ส่ือท่ีมีอยู่ไม่ทันสมัยและอยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมกับ  

การนาํไปใช ้
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

3. ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 3.3 ขาดความรู้ และทกัษะในการเลือกใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้      
 3.4 ขาดความรู้ และทกัษะในการผลิต การใชแ้ละซ่อมแซมส่ือ       
 3.5 ขาดวสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการผลิตและจดัซ้ือส่ือ      
 3.8 ไม่มีวิธีการเกบ็รักษา ซ่อมแซม และจดัเกบ็ส่ือท่ีเป็นระบบ      
 3.9 ขาดแคลนส่ือประเภทบุคคล วสัดุ อุปกรณ์และกิจกรรม      
 3.10 ขาดแคลนส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั      
 3.11 ผูบ้ริหารไม่เห็นความสําคญัและไม่สนับสนุนการผลิตและ

การใชส่ื้อ 
     

 3.12 อาคารสถานท่ีไม่อ้ืออาํนวยต่อการนาํส่ือไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ 

     

 3.13 ขาดบุคลากรให้คาํแนะนํา ปรึกษา อาํนวยควาสะดวกใน  
การใชส่ื้อ 

     

 3.14 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมกับผูเ้รียนและเน้ือหา
รวมถึงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     

 3.15 นักศึกษาขาดทกัษะในการใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่นทอ้งถ่ินหรือทางส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

4. ด้านการวดัและประเมินผล 
 4.1 ขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับการวดัและประเมินผลตาม

สภาพจริง 
     

 4.2 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการสร้างเกณฑก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้ 

     

 4.3 ขาดความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

 4.4 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้  

     

 

DPU



272 

ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน รายวิชาการ
พฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม  
คาํช้ีแจง โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ี

ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
   5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มาก 
   3  หมายถึง  ปานกลาง 
   2  หมายถึง  นอ้ย 
   1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

ปัญหา/แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 จดัอบรมอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร และ

เทคนิคการฝึกอบรมในดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 

     

 1.2 ควรออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
คุณลกัษณะของมหาบณัฑิตท่ีพึ่งประสงค์ ท่ีกาํหนดไวต้าม
หลกัสูตร 

     

 1.3 ควรเลือกใช้รูปแบบ และเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหา จุดประสงค ์และแนวคิดการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 

     

 1.4 ควรมีการเตรียมการสอนโดยจดัทาํโครงการสอนท่ีสอดคลอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และครบถว้นสมบูรณ์
ทุกองคป์ระกอบ  

     

 1.5 ควรออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยยึดผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

     

 1.6 ควรออกแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะ
การคิด  การวเคราะห์  และการประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ 
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ปัญหา/แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
 1.7 ควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน ได้ฝึก

ปฏิบติัมากกวา่การเรียนรู้ทฤษฎี 

     

 1.8 ควรออกแบบการเรียนการสอนท่ีฝึกให้ผูเ้รียน กลา้คิด กลา้
แสดงออก มีเหตุผล และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

     

 1.9 ควรออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนคน้หาคาํตอบ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาหรือช้ีแนะ
ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

2. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 2 .1  รูปแบบการ เ รียนการสอนโดยใ ช้แนวคิดการ เ รียน รู้  
แบบผสมผสานร่วมกับ แนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลับราชภัฏในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ ประเทศไทย 

     

หลกัการ 
 1.) ยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ีเป็น

ผูใ้หญ่และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 
     

 2.) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความสามารถในด้านการ
ตระหนกัรู้ การวางแผน การควบคุมกาํกบัตนเอง รวมถึงการ
ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

     

 3.) มีการฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ตามแนวการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน การเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ กบัการเรียนออนไลน์ 

     

 4.) เนน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจแก่นความรู้ เจตคติท่ีดี มีความเขา้ใจ และ
มีความรู้ในสารสนเทศ 

     

 5.) มีการกําหนดผลลัพธ์หรือเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุอย่าง
ชดัเจน และมีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

 6.) มีการกาํหนดพฤติกรรมของผูเ้รียน ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนและการ
วดัและประเมินผล รวมทั้งหลกัฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกนั 
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ปัญหา/แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

หลกัการ 
 7.) มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนใด้

แสดงพฤติกรรมจามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
     

วตัถุประสงค์ 
 1 . )  แสดงให้ เ ห็น ถึงการพัฒนาผู ้เ รี ยนให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคข์องรายวิชาในหลกัสูตร 

     

 2.) ครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีกาํหนดไวใ้นรูปแบบการเรียนการสอน      
 3.) ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผูเ้รียน      
 4.) เหมาะสมกบัผูเ้รียน      

เนือ้หา 
 1.) มีคาํอธิบายเน้ือหาชดัเจน      
 2.) เน้ือหาควรตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน      

กจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.) ควรเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์  กับ  

การเรียนแบบเผชิญหนา้ 
     

 2.) ควรบูรณาการขั้นตอนตามแนวคิดอภิปัญญา      
 3.) ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย      
 4.) กิจกรรมควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองผา่นส่ือ

ออนไลน์ 
     

บทบาทของผู้สอน 
 1.) การเสนอแนะ โน้มน้าว ชักจูงและกระตุน้ ส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ 
     

 2.) การเป็นผูน้าํในการวางแผนการจดัการเรียนรู้      
 3.) การใหอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้      
 4.) การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้      
 5.) การเป็นผูนิ้เทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล      
 6.) การสาธิตการจดักิจกรรมการเรียนรู้      
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ปัญหา/แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

บทบาทของผู้สอน 
 7.) การเป็นแบบอยา่งในการเป็นครูท่ีดี      
 8.) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและการเสริมแรงผูเ้รียน      
 9.) การให้คาํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษาการปฏิบติัตามกิจกรรม  

การเรียนการสอน 
     

บทบาทของผู้เรียน 
 1.) ยอมรับในการเปล่ียนแปลงหรือแนวคิดใหม่ ๆ       
 2.) ปรับตวัใหรู้้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง      
 3.) นําตนเองให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการ

เรียนรู้ 
     

 4.) ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น      
 5.) เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีโดยพฒันางานด้วยกระบวนการ

กลุ่มและทาํงานเป็นทีม 
     

 6.) วางแผนและดาํเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

     

 7.) ฝึกฝนทกัษะในการสืบคน้ขอ้มล โดยใชส่ื้อออนไลน์      
 8.) ฝึกความสามารถดา้นอภิปัญญา      
 9.) เป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร

และการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
     

3. ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและ

สนบัสนุนอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการจดัสร้างส่ือการเรียนรู้ 

     

 3.2 ควรเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัเน้ือหา วยั 
และความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

 3.3 ครูตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัหา คดัเลือก หรือการผลิตส่ือการ
เรียนรู้ 
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ปัญหา/แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

3. ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 3.4 ควรสร้างส่ือท่ีจดัทาํง่าย ตน้ทุนตํ่า จดัเก็บไดส้ะดวก ใกลต้วั 

ใชไ้ดจ้ริง พบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั 
     

 3.5 ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างส่ือการเรียนรู้ ตามสภาพและ
ความเหมาะสม 

     

 3.6 ควรมีการใช้ส่ือออนไลน์ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

     

 3.7  จัดตั้ งองค์กรท่ีเ ป็นหน่วยเฉพาะเ พ่ือการพัฒนาส่ือทาง
การศึกษาใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน 

     

4. ด้านการวดัและประเมินผล 
 4.1 สนับสนุนอาจารยใ์ห้เขา้รับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาต่อ

ในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

     

 4.2 ควรใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย คือ ใชท้ั้ง
แบบทดสอบ การสังเกต การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน และ  
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

     

 4.3 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน เพ่ือร่วมชั้น และผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

     

 4.4 ให้เกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
ศกัยภาพของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

     

 4.5 กาํหนดวตัถุประสงคก์ารวดัเละประเมินผลอย่างชดัเจน และ
แจง้ใหผู้เ้รียนทราบก่อนล่วงหนา้ 

     

 4.6 ผลจากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งยอมรับได ้และ
นาํไปสู่การแกไ้ขพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนเตม็ตามศกัยภาพ 
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(ฉบับที ่2) 
แบบสอบถามข้อมูลเพือ่การวจัิย เร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ 

แนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคดิอภปัิญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

 

คาํช้ีแจง   
แบบสอบถามเพื่อการวิจยัฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสาํรวจความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์

พื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบั
แนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความตอ้งการท่ี
ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดความหมายของค่านํ้าหนกัคะแนนดงัน้ี 

5  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
1  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพส่วนบุคคล 

1.  เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

2.  อาย ุ
  25 ปี และตํ่ากวา่ 
  26-35 ปี 
  36-46 ปี 
  46 ปีข้ึนไป 

3.  ตาํแหน่งปัจจุบนั 
  ผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง (ระบุ)................................................................................ 
  อาจารย ์
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  รองศาสตราจารย ์
  ศาสตราจารย ์
  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิ
ปัญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาลัยราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย 

ข้อ รูปแบบหลกัสูตรฝึกอบรม ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
 หลกัการ      

1. ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียน
ท่ีเป็นผูใ้หญ่และมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

     

2. เนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความสามารถในดา้น
การตระหนกัรู้ การวางแผน การควบคุมและกาํดบั
ตนเองรวมถึงการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

     

3. มีการฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ตามแนวจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานการเรียนแบบเผชิญหนา้ กบัการเรียนออนไลน ์

     

4. เนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจแก่นความรู้เจตคติท่ีดี มีความเขา้ใจ
และมีความรู้ในสารสนเทศ 

     

5. มีการกาํหนดผลลพัธ์หรือเป้าหมายท่ีตอ้งการใหบ้รรลุ
อยา่งชดัเจนและมีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

6. มีการกาํหนดพฤติกรรมของผูเ้รียน ท่ีตอ้งากรใหเ้กิดข้ึน
และการวดัประเมินผล รวมทั้งหลกัฐานการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกนั 

     

7. มีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียน
ไดแ้สดงพฤติกรรมตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

     

 วตัถุประสงค์      

1. แสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องรายวิชาในหลกัสูตร 

     

2. ครอบคลุมกบัเน้ือหาสาระท่ีกาํหนดไวใ้นรูปแบบการ
เรียนการสอน 

     

3. ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผูเ้รียน      

4. เหมาะสมกบัผูเ้รียน      
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ข้อ รูปแบบหลกัสูตรฝึกอบรม ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 เนือ้หา      

1. มีคาํอธิบายเน้ือหาชดัเจน      

2. เน้ือหาควรตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการเรียนการ
สอน 

     

 กจิกรรมการเรียนการสอน      

1. ควรเป็นการผสมผสานระหวา่งการเรียนออนไลน์ กบั
การเรียนแบบเผชิญหนา้ 

     

2. ควรบูรณาการขั้นตอนตามแนวคิดอภิปัญญา      

3. ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย      

4. กิจกรรมควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ผา่นส่ือออนไลน ์

     

5. ควรมีการฝึกปฏิบติัและนาํเสนอ      

6. ฝึกความสามารถในดา้นอภิปัญญา      

7. อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................      

 บทบาทของผู้สอน      

1. การเสนอแนะ โนม้นา้ว ชกัจูงและกระตุน้ ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ 

     

2. การเป็นผูน้าํในการวางแผนการจดัการเรียนรู้      

3. การใหอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้      

4. การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้      

5. การเป็นผูนิ้เทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล      

6. การสาธิตการจดักิจกรรมการเรียนรู้      

7. การเป็นแบบอยา่งในการเป็นครูท่ีดี      

8. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและการเสริมแรงผูเ้รียน      

9. การใหค้าํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษาการปฏิบติัตามกิจกรรม
การเรียนการสอน 

     

10. อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................      
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ข้อ รูปแบบหลกัสูตรฝึกอบรม ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

 บทบาทของผู้เรียน      

11. ยอมรับในการเปล่ียนแปลงหรือแนวคิดใหม่ๆ      

12. ปรับตวัใหรู้้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง      

13. นาํตนเองใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการ
เรียนรู้ 

     

14. ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น      

15. เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีโดยพฒันางานดว้ยกระบวนการ
กลุ่มและทาํงานเป็นทีม 

     

16. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

     

17. ฝึกฝนทกัษะในการสืบคน้โดยใชส่ื้อ ออนไลน ์      

18. ฝึกความสามารถดา้นอภิปัญญา      

19. เป็นผูท่ี้มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีทกัษะในการ
ติดต่อส่ือสารและการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

     

20. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................      

ข้อคดิเห็นเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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(ฉบับที ่3) 
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ร่วมกบัแนวคดิอภิปัญญา รายวชิาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
โดยผู้เช่ียวชาญ 

 
 

คาํช้ีแจง  
1.  แบบประเมินน้ี เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดย

ใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและ
เทคนิคการ ฝึกอบรม  สํ าห รับนัก ศึกษาคณะค รุศาสต ร์  มหา วิทยาลัย ร าชภัฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

2.  ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดพิจารณาแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิค
การฝึกอบรม สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนมาคร้ังน้ี โดยใหท่้านทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเห็น
ของท่าน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูง 
 

นายประทวน  คลา้ยศรี 
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคดิการเรียนรู้ 
แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคดิอภปัิญญา รายวชิาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

โดยผู้เช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเป็นมาของรูปแบบ 
    1.1 ความชดัเจนในการบรรยายความเป็นมาของ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม  มีสาระสําคัญและ
เหมาะสม 

      

    1.2 ความเหมาะสมของเหตุผลในการพัฒนา
รูปแบบ 

      

    1.3 การใชภ้าษาและการเรียบเรียง ความเป็นมา
ของรูปแบบ 

      

2. แนวคดิทีใ่ช้เป็นพืน้ฐานในกาพฒันารูปแบบ 
    2.1 ความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีเป็น
พื้นฐานในการพฒันารูปแบบ 

      

    2.2 ความเหมาะสมในการนาํแนวคิดมาใชใ้นการ
พฒันารูปแบบ 

      

    2.3 การใช้ภาษาในการอธิบายเก่ียวกับแนวคิด
ต่าง ๆ 

      

3. การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
    3.1 การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ ความ
สมบูรณ์ครอบคลุมความต้องการจํา เ ป็นของ
คุณลกัษณะท่ีดี 

      

    3 . 2  อ งค์ป ร ะกอบแ ต่ ล ะอ งค์ป ร ะ กอบ มี
ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

      

   3.3 การเรียงลาํดบัขององคป์ระกอบในรูปแบบมี
ความเหมาะสมทาํใหเ้ขา้ใจง่าย 
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รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4. องค์ประกอบของรูปแบบ 
  4.1 หลกัการ 
      4.1.1 ความชดัเจนของหลกัการของรูปแบบ 

      

      4.1.2 หลกัการท่ีกาํหนดมีความชดัเจนสามารถ
แสดงจุดเนน้ของการจดักิจกรรมได ้

      

      4.1.3 หลักการมีความสอดคล้องกับแนวคิด
พื้นฐานท่ีนาํมาพฒันารูปแบบ 

      

      4.1.4 หลักการมีความชัดเจนเพียงพอสามารถ
นํามาเป็นกรอบในการกําหนดสาระและวิธีการใน
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ได ้

      

  4.2 วตัถุประสงค์ 
      4 .2 . 1  วัต ถุประสงค์มีความสอดคล้องกับ
หลกัการ 

      

      4.2.2 วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนสามารถแสดง
ถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 

      

      4.2.3 วตัถุประสงคมี์ความเป็นไปได ้       
      4.2.4 การใช้ภาษาและการเรียบเรียงถอ้ยคาํมี
ความเหมาะสมเขา้ใจง่าย 

      

   4.3 เนือ้หา 
      4.3.1 เน้ือหามีความสอดคลอ้งและนาํไปสู่การ
บรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

      

      4.3.2 ขอบเขตของเน้ือหามีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

      

  4.4 กระบวนการจัดกจิกรรม 
      4.4.1 ความชดัเจนของกระบวนการจดักิจกรรม
ท่ีกาํหนด 

      

      4.4.2  ความสอดคล้องของกระบวนการจัด
กิจกรรมกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
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รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

      4.4.3 ความเหมาะสมของกระบวนการจัด
กิจกรรมของรูปแบบ 

      

5. การวดัและประเมินผล 
  5.1 ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

      

  5 .2  ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และแนว
ทางการประเมิน 

      

  5.3 ความชดัเจนและสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้       

 
 
 

       ลงช่ือ                                           ผูเ้ช่ียวชาญ 
(.......................................................) 
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(ฉบับที ่4) 
แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคดิการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ร่วมกบัแนวคดิอภิปัญญา รายวชิาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
โดยผู้เช่ียวชาญ 

 
 

คาํช้ีแจง  
1.  แบบประเมินน้ี เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน

การสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการพฒันา
หลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

2.  ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดพิจารณาแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับแนวคิดอภิปัญญา 
รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนมาคร้ังน้ี โดยใหท่้านทาํเคร่ืองหมาย 
 ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูง 
 

นายประทวน  คลา้ยศรี 
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคดิการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ร่วมกบัแนวคดิอภิปัญญา รายวชิาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. รายละเอียดนู่มือมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะนาํ
รูปแบบไปใชอ้ยา่งไดผ้ล 

      

2 .  แนวทางในการศึกษาเอกสารก่อนการจัด
กิจกรรม แสดงถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิด
กบัผูท่ี้ศึกษาคู่มืออยา่งชดัเจน 

      

3. รายละเอียดในคู่มือบอกเก่ียวกบัการจดัเตรียมส่ิง
ท่ีจาํเป็นในการจดักิจกรรมอยา่งครบถว้น 

      

4.แนวปฏิบติัดา้นบทบาผูส้อนบทบาทผูเ้รียน และ
การจดัสภาพการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 

      

5. แผนการจดักิจกรรมมีความชดัเจนและเหมาะสม       

 
 
 

       ลงช่ือ                                           ผูเ้ช่ียวชาญ 
(.......................................................) 
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(ฉบับที ่5) 
แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกจิกรรมรูปแบบการเรียนการสอน 

โดยใช้แนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคดิอภิปัญญา  
รายวชิาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
โดยผู้เช่ียวชาญ 

 
 

คาํช้ีแจง  
1.  แบบประเมินน้ี เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมรูปแบบ            

การเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา รายวิชาการ
พฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั                  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

2.  ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดพิจารณาแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดั
กิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิ
ปัญญา รายวิชาการพฒันาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนมาคร้ังน้ี โดยใหท่้านทาํ
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูง 
 

นายประทวน  คลา้ยศรี 
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกจิกรรมรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใช้แนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคดิอภิปัญญา  

รายวชิาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

โดยผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1 .  การกําหนดองค์ประกอบของแผนการจัด
กจิกรรม (ภาพรวม) 
   1.1 กําหนดองค์ประกอบของแผนฯ ครบถ้วน
ครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็น 

      

   1.2 การเรียงลาํดบัองคป์ระกอบของแผนการจดั
กิจกรรม มีความเหมาะสมเขา้ใจง่าย 

      

   1.3 องค์ประกอบภายในแผนฯ มีความสัมพนัธ์
สอดคลอ้งกนั  

      

   1.4 ช่ือกิจกรรมแผนฯมีความเหมาะสม        
   1.5 การเรียบเรียงและการใช้ภาษาในแผนฯมี
ความเหมาะสมเขา้ใจง่าย 

      

2. องค์ประกอบขอแผน ฯ (แต่ละองค์ประกอบ) 
  2.1 สาระสําคญั 
     2.1.1 สาระสําคัญมีความเหมาะสม สามารถ
แสดงใหเ้ห็นความสาํคญัของแผนการจดักิจกรรม 

      

  2.2 จุดประสงค์ 
     2.2.1 จุดประสงค์ในแผนฯมีความสอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

      

     2.2.2 จุดประสงคมี์ความชดัเจน สามารถแสดง
ถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

      

    2.2.3 จุดประสงคมี์ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั
จริง 
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ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

  2.3 เนือ้หา 
     2.3.1 เน้ือหาสอดคลอ้งกับจุดประสงค์สมารถ
นาํไปสู่การบรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

      

    2.3.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน       

  2.4 การจัดกจิกรรม 
     2.4.1 ขั้นการดาํเนินกิจกรรมเป็นลาํดับและมี
ความต่อเน่ือง 

      

     2.4.2 การกาํหนดการดาํเนินกิจกรรมตามขั้น มี
ความชดัเจนสามารถนาํไปปฏิบติัไดส้ะดวก 

      

     2.4.3 การดาํเนินกิจกรรมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

      

     2.4.4 การดาํเนินกิจกรรมแต่ละขั้นครอบคลุม 
สอดคลอ้งกบักระบวนการจดักิจกรรมองรูปแบบ 

      

     2.4.5 เวลาท่ีกาํหนดสําหรับการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

      

  2.5 ส่ือ/อุปกรณ์ 
     2.5.1 มีการกาํหนดรายการส่ือชัดเจน นําไปสู่
การจดัเตรียมไดง่้ายและสะดวก 

      

     2.5.2 มีการเรียงลาํดับรายการใช้ส่ือไว้อย่าง
เหมาะสม 

      

     2 .5 .3  มีการเตรียมตัวอย่างของส่ือไว้อย่าง
เหมาะสมสะดวกต่อการใชง้าน 

      

  2.6 การวดัและประเมินผล 

     2.6.1 การวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคข์องรูปแบบ 

      

     2.6.2 การวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคข์องแผน 
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รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

     2.6.3 ใชว้ิธีการวดัผลเหมาะสมกบัพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการวดั 

      

     2.6.4 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล       
     2.6.5 มีการเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลไว้
อยา่งชดัเจนสามารถนาํไปใชไ้ดส้ะดวก 

      

 
 

       ลงช่ือ                                           ผูเ้ช่ียวชาญ 
(.......................................................) 
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แบบวดัความสามารถด้านอภิปัญญา 
 

คาํช้ีแจง 
1. ใหน้กัศึกษาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการปฏิบติัท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ

นกัศึกษา ในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมใหม้ากท่ีสุด ตามระดบัการปฏิบติัต่อไปน้ี 
ทุกคร้ัง   หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัการปฏิบติัของนกัศึกษามากท่ีสุด 
บ่อยคร้ัง   หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัการปฏิบติันกัศึกษามาก 
บางคร้ัง   หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัการปฏิบติัของนักศึกษาบา้งไม่ตรง

บา้ง 
นานๆคร้ัง   หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัการปฏิบติัของนกัศึกษาบา้งเลก็นอ้ย 
ไม่เคย   หมายถึง ขอ้ความนั้นไม่ตรงกบัการปฏิบติันกัศึกษา 

2. คาํตอบท่ีไดจ้ะนาํใชส้าํหรับการวิจยัในภาพรวมเท่านั้น ขอขอบคุณนกัศึกษาทุกท่าน
ท่ีใหค้วามร่วมมือ มา ณ โอกาสน้ี 
 

นายประทวน คลา้ยศรี 
นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับของการปฏิบตั ิ

ทุก
ครั้

ง 

บ่อ
ยค

รั้ง
 

บา
งค
รั้ง

 

นา
นๆ

ครั้
ง 

ไม่
เค
ย 

1. ก่อนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ท่านไดท้าํการ
วิเคราะห์และศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม 

     

2. ก่อนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ท่านไดศึ้กษาความ
ตอ้งการในการพฒันาตนเองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ทุกดา้น 

     

3. ท่านวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกบัความถนดัความสามารถ 
เละความสนใจในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

     

4. ท่านศึกษาขอ้บกพร่องตนเอง และดาํเนินการพฒันา
หรือแกปั้ญหาขอ้บกพร่องของตนเองในการพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรม 

     

5. ท่านวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกบักาจดัการกิจกรรม 
การฝึกอบรมวา่ท่านถนดัและมีความสามารถอยา่งไร 
แลว้ตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีท่านถนดัและมี
ความสามารถมากท่ีสุดเพื่อนาํมากใชใ้นการฝึกอบรม 

     

6. เม่ือพบบญัหา ในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมท่านได ้
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาศึกษาคน้ควา้วิธีการ
แกปั้ญหา และดาํเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

     

7. เม่ือพบปัญหาในการพฒันาหลกัสูตร ท่านสามารถ
อธิบายประเดน็ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
กระชบั และตรงประเดน็ 

     

8. ในการออกแบบกิจกรรมในหลกัสูตรฝึกอบรม ท่านได้
ศึกษาคน้ควา้แลว้นาํมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์เพื่อให้
สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัหลกัการของหลกัสูตร
ฝึกอบรม และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
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9. ท่านคิดวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ
ของหลกัสูตรฝึกอบรมกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฏีของ
การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อกาํหนดวิธีการ
วดัและประเมินผลการฝึกอบรม 

     

10. ท่านวิเคราะห์เน้ือหา และกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือ
เลือกส่ือ และแหล่งเรียนรู้ในหลกัสูตรฝึกอบรม 

     

11. ท่านไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการการจดัทาํใน
หลกัสูตรฝึกอบรม  

     

12. ก่อนการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ท่านได้
ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานโดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย 

     

13. ท่านไดด้าํเนินการทบทวนสภาพปัญหาท่ีตอ้งการ
พฒันา โดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมอยา่งชดัเจนก่อน
ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

     

14. ก่อนดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ท่านมี
การศึกษาความเป็นไปไดข้องการฝึกอบรมอยา่ง
ละเอียด รอบคอบ 

     

15. ท่านมีการวางแผนการจดัทาํ หลกัสูตรฝึกอบรมดา้น
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

16. ท่านมีการวางแผนเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ของบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมอยา่งชดัเจน
และเขา้ใจตรงกนัทุกฝ่าย 

     

17. ท่านมีการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรมอยา่ง
ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการในการฝึกอบรม 
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18. ท่านดาํเนินการจดัทาํตารางกาํหนดวตัถุประสงค ์ใน
การฝึกอบรมท่ีชดัเจน มีความเป็นไปได ้และครอบคลุม
ประเดน็ต่างๆในหลกัสูตรฝึกอบรม ง่ายต่อการนาํไป
ปฏิบติัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

19. ท่านจดัทาํตารางวิเคราะห์เพือ่จดัลาํดบัความสาํคญั ของ
ภารกิจท่ีเป็นความจาํเป็น ในการฝึกอบรมอยา่งชดัเจน
และเป็นระบบ ง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั 

     

20. ท่านไดท้าํการวิเคราะห์ และกาํหนดเทคนิคการ
ฝึกอบรมและวิธีการวดัและประเมินผลการฝึกอบรมท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการ วตัถุประสงค ์
เน้ือหา และกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการอบรมท่ีชดัเจน 
สะดวกต่อการนาํไปปฏิบติั 

     

21. ท่านไดจ้ดัทาํตารางกาํหนดกิจกรรม และระยะเวลาการ
ดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรอบรมท่ีชดัเจน และมีความ
เป็นไปไดสู้ง 

     

22. ท่านดาํเนินการวิเคราะห์ภารกิจท่ีไดว้างแผนไวอ้ยา่ง
ละเอียดรอบคอบ 

     

23. ท่านไดก้าํหนดแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน และเป็น
รูปธรรม 

     

24. ท่านคิดวิเคราะห์ และเตือนตนเองอยูเ่สมอในการ
ดาํเนินการจดัทาํตามภารกิจท่ีกาํหนดไว ้

     

25. ท่านไดมี้การกาํกบั ติดตาม การดาํเนินการตามตารางการ
กาํหนดกิจกรรมและระยะเวลา อยา่งสมํ่าเสมอและเป็น
ระบบต่อเน่ือง 

     

26. ท่านไดจ้ดัทาํคู่มือการกาํกบั คิดตามการดาํเนินการตาม
ตารางกาํหนดกิจกรรมและระยะเวลา อยา่งเป็นรูปธรรม
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27. ท่านไดใ้หร้างวลักบัตนเอง เม่ือท่านประสบผลสาํเร็จใน
การดาํเนินการตามตารางกิจกรรมและระยะเวลาท่ี
กาํหนดไวใ้นแต่ละขั้นตอน 

     

28. ท่านไดมี้การจดัทาํเกณฑก์ารประเมินเพื่อสะทอ้นผล
การดาํเนินการปฏิบติัตามตารางท่ีกาํหนดไว ้

     

29. เม่ือท่านพบปัญหาในขณะท่านดาํเนินการปฏิบติั
กิจกรรมท่านไม่ทอ้แทก้บัปัญหาท่ีพบ ในขณะเดียวกนั
ท่านไดด้าํเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหานั้นๆ
เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

     

30. ในการดาํเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ท่านไดศึ้กษา
วิเคราะห์ ทาํความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และจดบนัทึกเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด 

     

31. ท่านสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ เก่ียวกบัการ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

32. ท่านไดป้ระตนเองทุกคร้ังหลงัจาการเรียนรู้ ศึกษา
คน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

     

33. หลงัจากวิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิดหรือทฤษฏีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร ท่านตั้งคาํถามเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวใหก้บัตนเองเพ่ือทบทวนและประเมิน
ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนของตนเอง 

     

34. หลงัจากศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมท่านสามารถกาํหนดประเดน็หวัขอ้ในการ
ฝึกอบรมเพ่ือต่อยอดการพฒันาได ้

     

35. หลงัจากการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมท่านได้
ทาํการประเมินความสาํเร็จของตนเอง และคณะทาํงาน 
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ง 
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35. หลงัจากการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมท่านได้
ทาํการประเมินความสาํเร็จของตนเอง และคณะทาํงาน 

     

36. ในขณะท่ีดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เม่ือท่าน
พบปัญหาท่านไดด้าํเนินการประเมิน กระบวนการ
ทาํงานของตนเองและคณะทาํงานเพ่ือหาสาเหตุของ
ปัญหา 

     

37. ท่านมีการนาํผลประเมินการดาํเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนของการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม มาเป็นขอ้มูล
ในการปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมใหมี้
คุณภาพสูงข้ึน 

     

38. ในขณะท่ีดาํเนินการฝึกอบรมตามขั้นตอนของการ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ท่านมีการศึกษาคน้ควา้
เทคนิคการฝึกอบรมใหม่ๆมาเพิ่มเพื่อใหท้นัต่อ
สถานการณ์เปล่ียนแปลง และสอดคลอ้งกบับริบทและ
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

     

39. ในขณะท่ีดาํเนินการฝึกอบรมตามขั้นตอนของการ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม ท่านมีการยดืหยุน่กิจกรรม
ต่างๆจากกรสะทอ้นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

     

40. ท่านมีการถอดบทเรียนทุกคร้ัง หลงัจากส้ินสุดขั้นตอน
ของการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

     

ข้อคดิเห็น 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ 
งานวจิยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคดิการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคดิอภปัิญญา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
 

คาํช้ีแจง 
แบบทดสอบน้ีจัดทําข้ึนเพื่อวัดระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบณัฑิตสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาลัยราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย
แบบทดสอบฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 แบบทดสอบวดัระดับการรู้สารสนเทศ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

 1. เพศ    ชาย    หญิง 
 2. ช้ันปี   ปีท่ี 1    ปีท่ี 2 
 3. มหาวทิยาลยัราชภฏั (ระบุ)............................................................................................... 

 
ตอนที ่2 แบบทดสอบวดัระดับการรู้สารสนเทศ 
  คาํช้ีแจง  

1. โปรดทาํแบบทดสอบทุกขอ้ 
  2. พิจารณาเลือกคาํตอบโดยการทาํเคร่ืองหมาย X บนคาํตอบขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด      
เพียงขอ้เดียว 

1.  ข้อใดเป็นแหล่งสารสนเทศเฉพาะด้าน 
 ก. ดรรชนีหนงัสือพิมพไ์ทย 
 ข. พจนานุกรม องักฤษ-ไทย-จีน 
 ค. ศพัทบ์ญัญติัช่ือแร่-ธาตุ 
 ง. สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
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2.  ข้อความใดอธิบายถึง สารสนเทศเวลิด์ไวด์เวบ็ทีเ่ผยแพร่บนอนิเตอร์เน็ตได้ถูกต้องทีสุ่ด 
ก. สารสนเทศท่ีนาํเสนอมีความหลากหลายทั้งในแง่คุณภาพและเน้ือหาสาระ 
ข. ใหข้อ้มูลท่ีทนัสมยัทนัเหตุการณ์และมีเน้ือหาทุกสาขาวิชา 
ค. เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีคุณค่าเชิงวิชาการและมีความน่าเช่ือถือสูง 
ง. สารสนเทศส่วนใหญ่ไม่มีคุณค่าหรือไม่มีคุณภาพท่ีจะเช่ือถือได ้

3.  ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ของการพจิารณาเลอืกในฐานข้อมูล 
ก. ผูผ้ลิตผูจ้าํหน่าย 
ข. ความถ่ีในการปรับปรุงฐานขอ้มูล 
ค. ราคาและค่าใชจ่้ายในการใช ้
ง. จาํนวนเอกสารและประเภทเอกสารท่ีมีใหค้น้ 

4.  ข้อใดอธิบายข้ันตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ถูกต้องทีสุ่ด ตามลาํดบั 
ก. ระบุหวัขอ้ท่ีตอ้งการ เลือกฐานขอ้มูล แสดงผลการคน้ และพิมพผ์ล 
ข. กาํหนดหัวขอ้ เตรียมการคน้ สร้างคาํสั่งการคน้ เลือกฐานขอ้มูล ลงมือสืบคน้ แสดงผล

และพิมพผ์ล 
ค. กาํหนดหวัขอ้ เลือกฐานขอ้มูล เตรียมคาํคน้ สร้างคาํสัง่การสืบคน้ ลงมือสืบคน้ แสดงผล

และพิมพผ์ล 
ง.เลือกฐานขอ้มูล ระบุหวัขอ้ท่ีตอ้งการคน้ แสดงการคน้ และพิมพผ์ล 

5.  หากต้องการค้นเฉพาะ งานวิจัย และบทความทางวิชาการจะเลือกใช้บริการใดของโปรแกรม
ค้นหา Google 
 ก. Google Docs 
 ข. Google Books 
 ค. Google Patents 
 ง. Google Scholar 
6.  ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ เหตุการณ์ต่อต้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย            
ของประชาชนในจังหวดัสงขลา ควรค้นหาข้อมูลจากแหล่งใด 
 ก. เอกสารโครงการ    
 ข. หนงัสือพิมพ ์
 ค. วารสาร      
 ง. เวบ็ไซต ์
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7.  หากต้องการทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2552 ทีผ่่านมา สามารถค้นได้จากส่ง
พมิพ์ประเภทใด 

ก. หนงัสือรายปี 
ข. สารนุกรม 
ค. ดรรชนีหนงัสือพิมพ ์
ง. นามานุกรม 

8.  ถ้าต้องทาํรายการเร่ือง โลกร้อน ควรกาํหนดคาํค้นหาอย่างไร เพือ่ให้ครบคลุมเร่ืองดงักล่าว 
ก. มลพิษทางอากาศ คล่ืนความร้อน 
ข. ปรากฏการณ์เรือนกระจก การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก 
ค. กรีนพืช มลภาวะทางอากาศ 
ง. การควบคุมคุณภาพอากาศ รังสีความร้อน 

9.  ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ เหตุการณ์ไม่สงบทางภาคใต้แหล่งสารสนเทศใดที่จะให้ข้อมูลได้
รวดเร็วและตรงมากทีสุ่ด 

ก. หนงัสือพิมพร์ายวนั 
ข. เวบ็ไซดข่์าวของสถานีโทรทศัน์ 
ค. วารสารข่าวภาครัฐ 
ง. วารสารรายเดือน 

10.  ต้องการความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเร่ือง ดาวหาง ควรค้นหาจากส่ิงพมิพ์ประเภทใด 
 ก. หนงัสือรายปี     
 ข. สารานุกรม 
 ค. ดรรชนีวารสาร    
 ง. หนงัสือคู่มือ 
11.  บทความหน่ึงเขียนโดยผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ มีบรรณานุกรมอ้างอิงท้ายบท บทความ
ดังกล่าวควรตีพมิพ์อยู่ในส่ิงพมิพ์ใด 
 ก. นิตยสาร         
 ข. วารสารวิชาการ 
 ค. วารสารทัว่ไป       
 ง. ส่ิงพิมพรั์ฐบาล 
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12.  ต้องการทราบว่าปัจจุบันนี้บริษัทไมโครซอฟต์ ผลิตหรือจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์/
ผลติภัณฑ์อะไรบ้าง ควรค้นหาข้อมูลจากแหล่งใด 
 ก. วารสารไมโครคอมพิวเตอร์   
 ข. หนงัสือเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ 
 ค. เวบ็ไซตข์องไมโครซอฟต ์    
 ง. หนงัสือพิมพ ์
13.  ท่านคดิว่า ข้อใดเกีย่วกบัการประเมินคุณค่าและความน่าเช่ือถือของสารสนเทศน้อยทีสุ่ด 

ก. ราคา 
ข. ผูแ้ต่ง 
ค. ปีท่ีพิมพ ์
ง. เน้ือหา 

14. ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเร่ือง “โลกของเรา” ท่านจะไปศึกษาสารสนเทศใดท่ีมีความ
น่าเช่ือถือมากทีสุ่ด 

ก. สารานุกรม (Encyclopedias) 
ข. พจนานุกรม (Dictionaries) 
ค. หนงัสือรายปี (Almanacs,Yearbooks) 
ง. ส่ิงพิมพข์องรัฐบาล (Government Publications) 

15.  ท่านค้นรายการคลิปวิดีโอจากห้องสมุดแต่ไม่พบรายการที่ท่านต้องการ ท่านควรดําเนินการ
อย่างไร 
 ก. คน้จาก Flick       
 ข. คน้จาก YouTube 
 ค. คน้จาก Wikipedia     
 ง. คน้จาก Twitter 
16.  Google เป็นการจัดทาํฐานข้อมูลในรูปแบบใด 
 ก. ฐานขอ้มูลหนงัสือ      
 ข. ฐานขอ้มูลสาระสังเขป 
 ค. ฐานขอ้มูลบรรณานุกรม    
 ง. ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ 
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17.  หากท่านต้องการผลติสารสนเทศช้ินใหม่ ควรมีขั้นตอนของกจิกรรมผลติสารสนเทศอย่างไรจึง
จะทาํให้ประสบความสําเร็จมากสุด 

ก.  ประเมินแหล่ง สืบคน้ และนาํเสนอ 
ข.  สืบคน้ ประเมิน และส่ือสาร สารสนเทศ 
ค.  ทบทวนกลยทุธ์ และประเมินแหล่ง 
ง.  ประเมินสาเหตุท่ีผลการคน้ลม้เหลว และสืบคน้ใหม่ 

18.  การนําเสนอเนื้อหาของรายงานที่มีลักษณะเป็นโครงสร้าง รูปแบบใดจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
เนือ้หาได้ง่ายขึน้มากสุด 

ก.  ตาราง 
ข.  กราฟ 
ค.  แผนภาพ 
ง.  ขอ้ความ 

19.  การแสดงผลส่วนแจ้งเกีย่วกบัเนือ้หาของทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏในการแสดงผลการค้น
จาก SNRU OPAC ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลรายการทรัพยากรห้องสมุด มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
 ก. ช่ือเร่ือง ปีท่ี สถานท่ีพิมพ ์   
 ข. หวัเร่ือง ปีท่ี สาํนกัพิมพ ์
 ค. ช่ือเร่ือง หวัเร่ือง เลขหมู่หนงัสือ 
 ง. ช่ือเร่ือง หวัเร่ือง ผูแ้ต่งและผูแ้ต่งร่วม 
20.  การค้นข้อมูลเกี่ยวกับเร่ือง “การติดบุหร่ีในวัยรุ่นไทย” ควรกําหนดคําค้นในข้อใดเพื่อให้ได้
สารสนเทศทีเ่ฉพาะเจาะจงทีสุ่ด 
 ก. ปัญหา บุหร่ี       
 ข. บุหร่ี วยัรุ่น ไทย 
 ค. ติดบุหร่ี ส่ิงเสพติด     
 ง. วยัรุ่นไทย ติดบุหร่ี 
21.  หนังสือช่ือ The World Almanac ให้ความรู้เกีย่วกบัอะไร 
 ก. ความรู้ทัว่ไป 
 ข. ขอ้มูลสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ 
 ค. ขอ้เทจ็จริงและสถิติต่างๆ ของปีท่ีผา่นมา 
 ง. ขอ้มูลเบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยูข่องแหล่งท่องเท่ียว  
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22.  ถ้าต้องการเฉพาะเนือ้หาทีต่ีพมิพ์เฉพาะปี 2009 ต้องเลอืกใช้คาํส่ังใด 
ก. ไปท่ี Limit dates to เลือก any year 
ข. ไปท่ี Limit dates to เลือก with in last 12 months 
ค. ไปท่ี Limit dates to เลือก from year พิมพ ์2009 - 
ง. ไปท่ี Limit dates to เลือก from year พิมพ ์2009-2009 

23.  ข้อใด คอืหลกัในการประเมินสารสนเทศทีไ่ด้จากหนังสือ 
ก. ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์เน้ือหาตรงประเดน็ 
ข. ช่ือผูแ้ต่ง วตัถุประสงคใ์นการเขียน ความทนัสมยั 
ค. ช่ือผูแ้ต่ง สาํนกัพิมพ ์ปีพิมพ ์
ง. ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง คาํนิยมในหนงัสือ 

24.  ถ้าท่านต้องการค้นหาข้อมูลเกีย่วกบัเร่ือง เคร่ืองป้ันดินเผา การใช้คาํค้นในข้อใดทําให้ได้ข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจงทีสุ่ด 
 ก. ศิลปกรรม ศิลปะบา้นเชียง 
 ข. โบราณคดี ดินเหนียว 
 ค. เคร่ืองสงัคโลก ถว้ยชาม 
 ง. ภาชนะโบราณ กระเบ้ือง 
25.  ถ้าท่านต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเร่ือง ดาวเคราะห์ การใช้คําค้นในข้อใดทําให้ได้ข้อมูล
ครอบคลุมเร่ืองทีเ่กีย่วข้องทั้งหมด 
 ก. ดาว        
 ข. อวกาศ 
 ค. ดาวองัคาร       
 ง. ดาราศาสตร์ 
26.  ถ้าท่านต้องการค้นหา ประวตัิและผลงาน นายอานันท์ ปันยารชุน จากโฮแพกในห้องสมุด มศว. 
เมนูใดให้คาํตอบทีต่รงทีสุ่ด 
 ก. Aythor Alphabet  =  ช่ือผูแ้ต่ง 
 ข. Title Alphabet  =  ช่ือเร่ือง 
 ค. Subject Alphabet  =  หวัเร่ือง 
 ง. General Keyword  =  คาํทัว่ไป 
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27.  ข้อใดเป็นกลยุทธ์ทีมี่ประสิทธิภาพเพือ่ใช้ในการกาํหนดคาํสําคญัในการสืบค้น 
 ก. ไม่ควรกาํหนดคน้เกิน 4 คาํ เพราะจะไดผ้ลคน้นอ้ยเกินไป 
 ข. กาํหนดคน้ในรูปแบบประโยค และเนน้คาํหรือวลีสาํคญัโดยพิมพเ์ป็นตวัหนา 
 ค. กาํหนดคาํสาํคญัให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการคน้ให้ไดม้ากท่ีสุด และเช่ือมคาํคน้โดย
ใชต้วัดาํเนินการ (Operations)  
 ง. กาํหนดคาํคน้ให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งคาํหรือวลี คาํเหมือน คาํท่ีมีความหมายกวา้งข้ึนหรือ
แคบลงจากนั้นจึงดาํเนินการคน้ 
28.  แหล่งข้อมูลใดเป็นแหล่งข้อมูลสมบูรณ์ทีสุ่ดเกีย่วกบัเร่ือง แรงงานเถ่ือนในประเทศไทย 
 ก. บริษทัจดัหางาน      
 ข. ผูป้ระกอบการ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย   
 ง. กระทรวงแรงงาน 
29.  ถ้าท่านต้องการค้นหาข้อมูลเกีย่วกบั การใช้คอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษาในมหาวทิยาลยั  
ควรกาํหนดคาํค้นใด 
 ก. บทเรียนบนเวบ็ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน 
 ข. บทเรียนสาํเร็จรูป อินเทอร์เน็ต 
 ค. การศึกษา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ง. อินเตอร์เน็ต การสอน 
30.  ข้อใดใช้เทคนิคการตัดปลายคําของคําว่า Sociology ได้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคําว่า 
Sociological Sociologically Sociologist 
 ก. So*        
 ข. Soc* 
 ค. Socio*       
 ง. Sociolog* 
31.  หากประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ต ควรเลอืกใช้คาํส่ังใด 
 ก. About Us     
 ข. Edit 
 ค. Help      
 ง. Refresh 
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32.  ถ้าต้องการข้อมูลเกีย่วกบัโทรศัพท์มือถือ เวบ็ไซด์ใดน่าเช่ือถือทีสุ่ด 
ก.  http://www.nokia.com 
ข.  http://www.siamphone.com 
ค.  htt://www.thaimobilecenter.com 
ง.  www.mydrmobile.com 

33.  หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ “เคร่ืองตรวจสอบระเบิดที่มีประสิทธิภาพ” เว็บไซต์ใดมีความ
น่าเช่ือถือมากทีสุ่ด 
 ก. www.tja.or.th/GT200 
 ข. www.navycs.com/blogs 
 ค. http://en.wikipedia.org/wiki/GT200 
 ง. www.pantip.com/topic/X3986.html 

พจิารณาข้อมูลข้างล่างนี ้แล้วตอบคาํถาม ข้อ 34 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) 
 ดูเพ่ิมเติม พฤติกรรมมนุษย์ 
  จิตวิทยา 
  มนุษยสัมพันธ์ 
  จิตวิทยาสังคม 
  สังคมวิทยา 
พฤติกรรมองค์การ (Organizational behavior) 
  แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์ 
 ดูเพ่ิมเติม วัฒนธรรมองค์การ 
        xx การจัดการ 
  การจัดองค์การ 
  จิตวิทยาสังคม 
  จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
  องค์การ 
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34.  ถ้าจะศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ในแง่ของแนวทางที่ยึดปฏิบัติในองค์กรของ
พนักงานบริษัท จะเลอืกใช้หัวเร่ืองใดเป็นคาํค้น 
 ก. วฒันธรรมองคก์าร 
 ข. พฤติกรรมศาสตร์ 
 ค. จิตวิทยาสงัคม 
 ง. การจดัองคก์าร 
35.  ถ้าท่านต้องการทราบว่า สัตว์ป่าใดบ้างที่เป็นสัตว์ได้รับการคุ้มครองให้เป็นสัตว์สงวน จําได้ว่า
เคยเจอหนังสือช่ือหน่ึงมีคําว่า “สัตว์ป่า” แต่จําช่ือหนังสือทั้งหมดไม่ได้ ท่านจะเลอืกสืบค้นจากเมนู
ใด 
 ก. Title Alphabet  =  ช่ือเร่ือง 
 ข. Title Keyword  =  คาํจากช่ือเร่ือง 
 ค. Subject Alphabet  =  หวัเร่ือง 
 ง. General Keyword  =  คาํทัว่ไป 
36.  การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ “อิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อความรุนแรงในเด็ก” ควรเลือกใช้ตัว
ดําเนินการบูลนี (การเช่ือมโยงคาํค้น) แบบใดจึงจะได้ผลค้นน้อยทีสุ่ด 
 ก. television OR violent OR children 
 ข. television AND violent OR children 
 ค. television AND violent AND children 
 ง. television NOT violent NOT children 
37.  ถ้าต้องการค้นหาคาํว่า TV และ Television ควรเลอืกใช้ตัวดําเนินการบูลนี (การเช่ือมโยงคําค้น) 
แบบใด 
 ก. TV OR Television 
 ข. TV FOR Television 
 ค. TV AND Television 
 ง. TV NOT Television 
38.  ท่านคดิว่าข้อใดเกีย่วข้องน้อยทีสุ่ดในการประเมินคุณค่าและความน่าเช่ือถือของหนังสือ 

ก. ผูแ้ต่ง 
ข. ราคา 
ค. สาํนกัพิมพ ์
ง. ปีท่ีพิมพ ์
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39.  ต้องการทราบว่าข้อมูลทีนํ่ามาใช้ในการเขียนน้ันๆ เช่ือถือได้หรือไม่ ควรพจิารณาจากแหล่งใด 
ก. บทวิจารณ์หนงัสือ 
ข. คาํนิยมในหนงัสือ 
ค. คู่มือแนะนาํหนงัสือน่าอ่าน 
ง. บรรณานุกรม 
 

40.  ท่านคดิว่าสารสนเทศจากแหล่งใดทีจํ่าเป็นต้องมีการประเมินก่อนนํามาใช้มากทีสุ่ด 
ก. หนงัสือวิชาการ 
ข. วารสารวิชาการ 
ค. จุลสารจากหน่วยงานของทางราชการ 
ง. Web site ท่ีโดเมนยอ่ย .com 

41.  โปรแกรมค้นหาแบบมานานุกรม (Web Directory) เช่น Open Directory มีข้อดี คอือะไร 
 ก. จดัเกบ็ขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงได ้  
 ข. จดัเกบ็ขอ้มูลท่ีผา่นการประเมินแลว้ 
 ค. มีขอ้มูลท่ีผา่นการประเมินและน่าเช่ือถือ 
 ง. มีทั้งขอ้มูลท่ีผา่นการประเมินผลแต่ไม่มีความทนัสมยั 
42.  จากเลขเรียกหนังสือทีใ่ห้ไว้ ข้อใดทีท่่านคดิว่าถูกต้อง 
   ก. 520 หมายถึง หนงัสือลาํดบัท่ี 520 ของหอ้งสมุด 
   ข. 520 เป็นรหสัท่ีใชบ้อกเน้ือหาของหนงัสือ 
   ค. 520 เป็นเลขประจาํตวัผูแ้ต่งหนงัสือ 
   ง. ผดิทุกขอ้ 
43.  หากท่านพบรายช่ือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง “รังสีวิทยา” แล้ว และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เกีย่วกบั “รังสีวทิยาทางการแพทย์” ท่านควรดําเนินการต่ออย่างไร 
 ก. เพิ่มคาํคน้       
 ข. คน้ใหม่ 
 ค. เพิ่มคาํใกลเ้คียง      
 ง. เปล่ียนใชฐ้านขอ้มูลอ่ืน 
 
 
 

520 
M37P 
2004 
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44.  ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
 ก. ปริญญานิพนธ์       
 ข. บทความวารสาร 
 ค. ตาํรา        
 ง. ไมโครฟิลม์ 
45.  ข้อใดถือเป็นการละเมิดลขิสิทธ์ิของผู้อืน่ 

ก.  นายถ่ายเอกสาร เอกสานประกอบคาํสอนของอาจารยไ์ปขายใหเ้พื่อนๆ 
ข.  นภารวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพแ์ละนิตยาสารศิลปินคนโปรดของฟ้า แลว้รวมเล่ม

มอบใหฟ้้าเป็นของขวญัวนัเกิด 
ค.  นายทองบนัทึกนดัการแข่งฟุตบอลคู่โปรด เพื่อดูยอ้นหลงักบัเพื่อนๆ 
ง.  สายฝนถ่ายเอกสารบทความงานวิจยั เพื่อใส่เป็นขอ้มูลประกอบงานวิจยั 

46.  ท่านสามารถสืบค้นสารสนเทศประเภทรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ไทย ได้จากแหล่งใดจึงจะ
มีโอกาสพบมากทีสุ่ด 

ก.  บริการ Word Wide Web 
ข.  ฐานขอ้มูลสารบรรณานุกรม 
ค.  ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทย 
ง.  Web OPAC ของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

47.  ในการสสืบค้นสารสนเทศ ท่านคดิว่าเม่ือใดเพยีงพอทีสุ่ดต่อการตอบปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ก.  ไดส้ารสนเทศครบทุกประเภท 
ข.  ไดส้ารสนเทศท่ีสามารถตอบปัญหาไดค้รบถว้นทุกประเดน็ 
ค.  ไดส้ารสนเทศจากทุกแหล่ง 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

48.  หากนักศึกษาต้องการยืมหนังสือเล่มหน่ึงแล้ว ตรวจสอบพบว่า มีผู้อืน่ยืมออกไป นักศึกษาควร
ใช้บริการใด 

ก.  บริการหนงัสือสาํรอง 
ข.  บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด 
ค.  บริการจองหนงัสือ 
ง.  บริการตอบคาํถาม และช่วยการคน้ควา้ 
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49.  ถ้าต้องการค้นหาบทความเกีย่วกบั การประหยดัพลงังาน ควรเลอืกใช้เคร่ืองมือในข้อใด 
 ก. Journal Link 
 ข. Education Index 
 ค. Science Citation Index 
 ง. Readers’ Guide to Periodical Literature 
50.  ถ้าท่านต้องการทราบว่า มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เปิดสอนหลกัสูตรวิชาใดบ้าง ควร
เลอืกใช้เคร่ืองมือค้นหาข้อใด 
 ก. โอแพกบนเวบ็     
 ข. เสิร์ซเอน็จิน 
 ค. กฤตภาคออนไลน์     
 ง. ดรรชนีวารสารบนเวบ็ 
51.   
 
 

      จากข้อความข้างบน เป็นรายการบรรณานุกรมของสารสนเทศประเภทใด 
 ก. หนงัสือ 
 ข. บทความวารสาร 
 ค. หนงัสือพิมพ ์
 ง. รายงานการวิจยั 
52.  จากรายการบรรณานุกรมที่ปรากฏ ท่านคิดว่าข้อใดที่เหมาะสมในการนํามาใช้เพื่อทํารายงาน
เร่ือง “บทบาทผู้นําสตรีในปัจจุบัน” 
 ก. ภทรพร ยทุธาภรณ์พินิจ. (2445). ความคิดเห็นของผูน้าํสตรี ต่อบทบาทของครอบครัว 
ชุมชนสงัคมในการดูแลผูติ้ดเช้ือโรคเอดส์ และการอยูร่่วมกนัในสงัคม. กรุงเทพฯ: 
สาํนกังานนโยบายและแผนอุดมศึกษา สาํนกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั. 
 ข. อินทวชัร ล้ีจินดา. (2551). ลกัษณะพิเศษของสตรี : การบริหาร. คน้เม่ือ 13 มกราคม 
2552, จาก http://www.our-teacher.com/article/larticle/14-womenthai.htm 
 ค. ฉลาดชาย รมิตานนท.์ (2552). หนา้ท่ีและบทบาทความเป็นผูน้าํสตรี (รายงานการวิจยั). 
เชียงใหม่: ศูนยส์ตรี ศึกษาคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
 ง. ถูกทั้งขอ้ ข และ ค  

รังสรรค์ สุกันหา. (2551). การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) : ขีดความสามารถ  
           ที่จําเป็นเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารครุศาสตร์, 28(3), 17-24. 
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53.  ถ้าท่านต้องการทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช
นิพนธ์เร่ืองอะไรบ้าง ควรค้นจากหนังสือประเภทใด 
 ก. สารานุกรม      
 ข. มานานุกรม 
 ค. บรรณานุกรม      
 ง. อกัขรนุกรมชีวประวติั 
54.  ในการค้นคว้าเร่ืองการใช้สารสเตียรอยด์ (Steroid) จาก Google และพบบทความที่เกีย่วกับ
เร่ืองนี้ในเว็บบล๊อกส่วนตัวโดยกล่าวว่าการใช้ สเตียรอยด์ในนักเรียนเพิ่มขึน้จาก 1.2% ในปี 2534 
เป็น 5.3% ใน 2543 ขั้นตอนต่อไปทีท่่านต้องทาํเพือ่การศึกษาเร่ืองนีค้อื 
 ก. คน้หาวา่มีบลอ๊กอ่ืนๆ ท่ีมีขอ้มูลเหมือนกนั 
 ข. เขียนขอ้มูลท่ีคน้พบและอา้งบทความน้ีในรายงานของท่าน 
 ค. หาสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีในแหล่งขอ้มูล เช่น หนงัสืออา้งอิง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
55.  ต้องการทราบว่าหนังสือเล่มหน่ึงมีขอบเขตเนือ้หาเกีย่วกบัเร่ืองอะไรบ้าง ควรพจิารณาจากส่วน
ใด 
 ก. คาํนาํ        
 ข. สารบญั 
 ค. ดรรชนี       
 ง. หนา้ปกนอก 
56.  ข้อมูลใดทีท่่านคดิว่าไม่ สามารถค้นหาได้จากเวบ็ไซต์ 
 ก. รายงานผลการแข่งขนัฟุตบอลฟรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2002-2003 
 ข. ตารางและผลการแข่งขนัฟุตบอลโลก ปี 1994 ในแต่ละนดั 
 ค. ข่าวสถานการณ์โรคไขห้วดัมรณะ 
 ง. 10 อนัดบั หนงัสือขายดีประจาํสปัดาห์ 
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พจิารณารายละเอยีดทีป่รากฏจากหน้าจอโอแพก แล้วตอบคาํถาม ข้อ 57 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  ถ้าต้องการค้นหาหนังสืออืน่ทีเ่กีย่วกบัการรักษาสุขภาพเพิม่เติมอกี ควรสืบค้นจากข้อใด 
 ก. คลิกเลือกหมายเลข 1   
 ข. คลิกเลือกหมายเลข 2 
 ค. คลิกเลือกหมายเลข 3   
 ง. คลิกเลือกหมายเลข 4 
58.  ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของโปรแกรมค้นหาข้อมูลบนอนิเตอร์เน็ต 
 ก. Internet Explorer 
 ข. Meta Crawler 
 ค. Google 
 ง. Yahoo 
59.                       เลข  เรียกหนงัสือน้ี เป็นหนงัสือประเภทใด 
    ก. หนงัสือใชน้อ้ย  

ข. หนงัสือจอง 
ค. หนงัสือสาํรอง 
ง. หนงัสืออา้งอิง 

 หนังสือทั่วไป 
 613 ข929 
  Title : ไขปัญหารักษาสุขภาพ/Justine Scott-Macnub, 
     สุณี ธนาเลิศกุล, บรรณาธิการฉบับภาษาไทย 
  Publisher : กรุงเทพฯ : รดีเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2541. 
  Description  : 484 หน้า : ภาพประกอบ 
  Subjects : สุขภาพ 
     สุขภาพจิต 
     การรักษาโรค 
  Add Author  : สกอต แมกนับ, จัสติน 
       สุณ ีธนาเลิศกุล 
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60.  หากต้องการให้รายงานของท่านประสบความสําเร็จ ควรพจิารณาจากส่ิงใด 
 ก. ปริมาณสารสนเทศกบัความตอ้งการใชส้ารสนเทศ 
 ข. ค่าใชจ่้าย แหล่งท่ีมาและความตอ้งการใชส้ารสนเทศ 
 ค. มีการประเมินความน่าเช่ือถือและคุณภาพของเอกสาร 
 ง. มีบริการท่ีหลากหลายกบัความสอดคลอ้งของสารสนเทศ 
61.  หากสืบค้นพบหนังสือมีสถานะ “ดําเนินการ” แต่ท่านต้องการใช้ประกอบการทาํรายงานส่ง
ด่วนท่านจะทาํอย่างไร 
ก. รอจนกวา่หนงัสือเล่มน้ีจะออกใหบ้ริการ 
ข. คน้หาเล่มอ่ืนท่ีพอจะทดแทนได ้
ค. ติดต่อบรรณารักษข์อใชบ้ริการหนงัสือยงัไม่ออกบริการ 
ง. ขอจองเพ่ือขอใชก่้อนเม่ือหนงัสือข้ึน 
62.  ท่านคดิว่าข้อใดเกีย่วข้องกบัการประเมินคุณค่าและความน่าเช่ือถือของวารสารมากทีสุ่ด 
ก. มีหมายเลข ISSN 
ข. จาํนวนบทความ 
ค. ราคา 
ง. หน่วยงานท่ีจดัทาํ 
63.  ข้อใดต่อไปนีส้ามารถนํามาประเมินหาคุณค่าและความน่าเช่ือถือของฐานข้อมูล Web OPAC 
ในสํานักวทิยบริการได้ 
ก. ช่ือหน่วยงานท่ีจดัทาํ 
ข. ทรัพยากรท่ีมีในฐานขอ้มูล 
ค. ผลการสืบคน้ขอ้มูล 
ง. ถูกทุกขอ้ 
64.  ต้องการทราบว่าข้อมูลทีนํ่ามาใช้ในการเขียนน้ันๆ เช่ือถือได้หรือไม่ ควรจะพจิารณาจาก 
ส่วนใด 
 ก. คาํนิยมในหนงัสือ 
 ข. บทวิจารณ์หนงัสือ 
 ค. คู่มือแนะนาํหนงัสือน่าอ่าน 
 ง. บรรณานุกรม 
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65.  ต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของสํานักพมิพ์ ว่ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่ ควรพจิารณาจากแหล่งใด 
 ก. มานานุกรมธุรกิจการคา้   
 ข. มานานุกรมสาํนกัพิมพ ์
 ค. หนงัสือขายดีของสาํนกัพิมพน์ั้น  
 ง. หนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัจากสมาคมผูจ้ดัพิมพ ์
66.  เหตุใดจึงต้องมีการประเมินค่าหรือคดัเลอืกสารสนเทศทีค้่นได้จากเวลิด์ไวด์เวบ็ 
 ก. เน้ือหาของขอ้มูลอาจไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการใช ้
 ข. สารสนเทศท่ีคน้ไดจ้ากเวิลดไ์วดเ์วบ็มีความละเอียดลึกซ้ึง 
 ค. สารสนเทศท่ีพบมีความทนัสมยักวา่แหล่งสารสนเทศประเภทอ่ืน 
 ง. ไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและอาจไม่มีการปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยั 
67.  การนําข้อมูลจากงานเขียนผู้อืน่มาเขียนในรายงานของท่าน กรณใีดต่อไปนีท่้านต้องเขียนอ้างองิ 

ก.  เม่ือดึงขอ้ความออกมา 1 ประโยค จากบทความนั้น 
ข.  เม่ือคดัลอกมาทั้งยอ่หนา้ 
ค.  เม่ือนาํเน้ือความมาเขียนใหม่โดยใชถ้อ้ยคาํของท่าน 
ง.  ตอ้งอา้งอิงทุกกรณี 

68.  หากท่านได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ทํารายงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่านจะเข้าไปใน
สํานักวทิยบริการ เพือ่ทาํตามข้อใดก่อนเป็นอนัดับแรก 

ก.  สอบถามบรรณารักษ ์
ข.  สืบคน้เคร่ืองมือช่วยคน้ท่ีมีในหอ้งสมุด 
ค.  คน้หาเน้ือเร่ืองท่ีจะทาํจากหนงัสือบนชั้น 
ง.  สืบคน้จากอินเตอร์เน็ต 

69.  ฐานข้อมูลออนไลน์ข้อใดต่อไปนีท้ีท่่านจะเลอืกสืบค้นเพือ่ประกอบการเรียนวชิาพืน้ฐาน 
ก. ฐานขอ้มูลส่ือดิจิทลั 
ข. ฐานขอ้มูล E-book 
ค. ฐานขอ้มูล Web OPAC 
ง. ฐานขอ้มูล ThaiLIS (TDC) 
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70.  หากท่านต้องการสารสนเทศที่ทันสมัยที่สุดที่มีให้บริการในสํานักวิทยาบริการ ท่านจะใช้
ทรัพยากาสารสนเทศประเภทใด 

ก.  วารสาร 
ข.  หนงัสือ 
ค.  วิทยานิพนธ์ 
ง.  หนงัสืออา้งอิง 

71.  เม่ือค้นหาสารสนเทศเวิลด์ไวด์เว็บ พบเว็บไซต์ที่ปรากฏเร่ืองที่ต้องการที่ควรประเมินโดย
พจิารณาจากอะไร 
 ก. ดูจากจาํนวนผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตแ์ห่งนั้น 
 ข. รายละเอียดของขอ้มูลและบอกแหล่งท่ีเช่ือมโยง 
 ค. ขอ้มูลท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์มากกวา่เวบ็ไซตแ์ห่งอ่ืนๆ 
 ง. บอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือช่ือผูจ้ดัทาํท่ีสามารถอา้งอิงได ้
72.  การกระทาํแบบใดทีไ่ม่ถือเป็นการแอบอ้างผลงานของผู้อืน่มาเป็นงานเขียนของตนเอง 
 ก. นาํแนวคิดของผูอ่ื้นมาอา้งอิงแนวความคิดของตนเอง 
 ข. บนัทึกแฟ้มรูปภาพท่ีคน้จากเวบ็ไซตเ์กบ็ไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ค. แปลขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างประเทศโดยไม่ขออนุญาตจากเจา้ของ 
 ง. คดัลอกในงานเขียนของผูอ่ื้นมาเขียนในรายงานโดยไม่แจง้แหล่งท่ีมา 
73.  ข้อใดคอืหลกัสําคญัเบือ้งต้นทีใ่ช้ในการประเมินสารสนเทศทีค้่นได้จาก www. (World Wide Web) 
 ก. ประเทศท่ีเวบ็ไซตจ์ดทะเบียน ไม่มีโฆษณา 
 ข. เวบ็โดเมน วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลคร้ังล่าสุด 
 ค. มีจุดเช่ือมโยงไปยงัเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก 
 ง. ผูใ้หก้ารสนบัสนุน ความถูกตอ้งของภาพ กราฟ 
74.  ถ้าข้อมูลสถิติผู้ว่างงานตั้งแต่ง 2550-2552 จากสํานักงานสถิติแห่งชาติมาใช้ประกอบรายงาน
ควรทาํอย่างไร 

ก. เขียนบอกขอบคุณไวใ้นคาํนาํ 
ข. ทาํหนงัสือขออนุญาตจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 
ค. เขียนบรรณานุกรม 
ง. ระบุแหล่งท่ีมาของสถิติและเขียนบรรณานุกรม 
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75.  ข้อใดคอืหลกัสําคญัเบือ้งต้นทีใ่ช้ในการประเมินสารสนเทศทีค้่นได้จากหนังสือ 
 ก. ผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์และเน้ือหาท่ีตรงประเดน็ 
 ข. ช่ือเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการนาํเสนอขอ้มูล 
 ค. ช่ือเร่ือง เมือง หรือสถานท่ีพิมพ ์
 ง. สาํนกัพิมพ ์ผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
76.  ถ้าท่านค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ พืชสมุนไพรกวาวเครือ เว็บไซต์ต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กวาวเครือเวบ็ไซต์ใดมีความน่าเช่ือถือมากทีสุ่ด 
 ก. http://www.healthfood_th.info/ka.htm ของบริษทัผลิตภณัฑอ์าหาร 
เพื่อสุขภาพจาํกดั (ในเครือสหฟาร์ม) 
 ข. http://www.pharm.chula.ac.th/ ของคณะเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ค. http://www.thaiclinic.com/question_kwaw.html ของนายแพทยธ์เนศ       พวัพรพงษ ์
ศลัยแพทยโ์รงพยาบาลวิภาวดี 
 ง. http://www.mweb.co.th ของบริษทัเอม็เวบ็ ประเทศไทย จาํกดั 
77.  หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ การคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย จะเลือก
สัมภาษณ์บุคคลในข้อใด จึงจะได้ข้อมูลทีเ่ทีย่งตรงทีสุ่ด 
 ก. ปวีณา หงสกลุ 
 ข. กญัจนา ศิลปอาชา 
 ค. ครูหยยุ (วลัลภ ตงัคณานุรักษ)์ 
 ง. อาจารยแ์ม่ (สุนีย ์สินธุเดชะ) 
78.  ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุนในตลาดการเงิน ควรเลอืกค้นหาจากฐานข้อมูลใด 
 ก. ABI/INFORM      
 ข. PSYCLIT  
 ค. ERIC        
 ง. DAO  
79.  ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นการลอกเลยีนแบบความคดิ หรือผลงานผู้อืน่ 

ก. สรุปขอ้ความจากเร่ืองท่ีอ่าน เป็นคาํพดูของตนเองโดยระบุแหล่งท่ีมา 
ข. ใส่เคร่ืองหมาย “........” สาํหรับขอ้ความท่ีคดัลอกมา และระบุแหล่งท่ีมา 
ค. คดัลอกภาพจากหนงัสือโดยไม่บอกแหล่งท่ีมา 
ง. เขียนบรรณานุกรมอา้งอิงท่ีมาของแหล่งขอ้มูล 
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80.  ข้อใดเป็นแหล่งสารสนเทศทัว่ไปทีใ่ห้ความรู้พืน้ฐานในเร่ืองต่างๆได้ดีทีสุ่ด 
ก. บรรณานุกรมแห่งชาติ 
ข. สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
ค. ดรรชนีวารสารไทย 
ง. พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



317 

แบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

สถานการณ์  
คาํช้ีแจง : ใหน้กัศึกษาสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ “เทคนิคการฝึกอบรม” โดยใช้

คอมพิวเตอร์ในการสืบคน้แลว้ดาํเนินการดงัน้ี  1.  สรุป วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเดน็สาํคญั 
2.  จดัทาํโปรแกรมนาํเสนอโดยใชค้อมพวิเตอร์ภาพและส่ือประสมต่าง ๆ   

เกณฑ์การประเมิน  
กรุณาประเมินตามรายการประเมินและเกณฑก์ารประเมินกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 รายการประเมิน 
 

ข้อ 

 

รายการพจิารณา 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 

(ดมีาก) 

3 

(ด)ี 

2 

(พอใช้) 

1 

(ปรับปรุง) 

หม
าย
เห
ตุ 

 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ      

1. การสืบคน้ขอ้มูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต      

2. การจดักระทาํขอ้มูลดว้ยตาราง สญัลกัษณ์
รูปภาพ 

     

3. การสรุปขอ้มูลอยา่งเป็นหมวดหมู่และเป็น
ระบบ 

     

 ด้านเทคโนโลยกีารส่ือสาร      

4. การตดัต่อรูปภาพ      

5. การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      

6. การวางรูปแบบของภาพและตวัอกัษร      

7. การสร้างเอกสารนาํเสนอดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ 

     

8. ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของขอ้มูล      

9. ความน่าสนใจของเอกสาร      

 รวม      
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ลงช่ือผูป้ระเมิน 
                    ............................................................... 

ตอนที ่2 เกณฑป์ระเมิน/พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั (Rubrics) 
 

ข้อ 

 

รายการพจิารณา 
เกณฑ์การประเมิน/และพฤติกรรมทีต้่องการวดั 

4 

(ดีมาก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ควรปรับปรุง) 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ     

1. การสืบคน้ขอ้มูลจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4 คะแนน 
หมายถึง การ
สืบคน้ขอ้มูล
จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ไดข้อ้มูล
หลากหลาย 
ลุ่มลึก 

3 คะแนน 
หมายถึง การ
สืบคน้ขอ้มูล
จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ไดข้อ้มูลไม่
หลากหลาย 
แต่ ลุ่มลึก 

2 คะแนน 
หมายถึง การ
สืบคน้ขอ้มูล
จากเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต
ไดข้อ้มูลไม่
หลากหลาย
และไม่ ลุ่มลึก 

1คะแนน 
หมายถึง ไม่มี
การสืบคน้
ขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต 

2. การจดักระทาํขอ้มูล
ดว้ยตาราง สญัลกัษณ์
รูปภาพ 

4 คะแนน 
หมายถึง การ
จดักระทาํ
ขอ้มูลดว้ย
ตาราง 
สญัลกัษณ์
รูปภาพ 
สอดคลอ้ง
เหมาะสม 

3 คะแนน 
หมายถึง การ
จดักระทาํ
ขอ้มูลดว้ย
ตาราง 
สญัลกัษณ์
รูปภาพ
บางอยา่งไม่
เหมาะสม 

2 คะแนน 
หมายถึง การ
จดักระทาํ
ขอ้มูลดว้ย
ตาราง 
สญัลกัษณ์
รูปภาพ  
ส่วนใหญ่ไม่
เหมาะสม 

1 คะแนน 
หมายถึง ไม่มี
การจดักระทาํ
ขอ้มูลดว้ย
ตาราง 
สญัลกัษณ์
รูปภาพ 

3. การสรุปขอ้มูลอยา่ง
เป็นหมวดหมู่และเป็น
ระบบ 

4 คะแนน 
หมายถึง 

การสรุป
ขอ้มูลอยา่ง
เป็นหมวดหมู่

3 คะแนน 
หมายถึง  
การสรุป
ขอ้มูล
บางส่วนไม่

2 คะแนน 
หมายถึง 

 การสรุป
ขอ้มูลส่วน
ใหญ่ไม่เป็น

1 คะแนน 
หมายถึง 

ไม่มีการสรุป
ขอ้มูล 
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และเป็น
ระบบ 

เป็นหมวดหมู่
และไม่เป็น
ระบบ 

หมวดหมู่และ
ไม่เป็นระบบ 

 
 
 

ข้อ 

 

รายการพจิารณา 
เกณฑ์การประเมิน/และพฤติกรรมทีต้่องการวดั 

4 

(ดีมาก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ควรปรับปรุง) 

ด้านเทคโนโลยกีารส่ือสาร     

4. การตดัต่อรูปภาพ 4 คะแนน 
หมายถึง 

มีการตดัต่อ
รูปภาพโดย
ใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผา่นส่ือ
วารสาร
วิทยาศาสตร์
ได ้สวยงาม
เหมาะสม 
น่าสนใจ 

3 คะแนน 
หมายถึง  
มีการตดัต่อ
รูปภาพโดย
ใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผา่นวารสาร 
วิทยาศาสตร์
บางส่วนไม่
เหมาะสม 

2 คะแนน 
หมายถึง  
มีการตดัต่อ 
รูปภาพโดย
ใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผา่นส่ือ
วารสาร
วิทยาศาสตร์
ส่วนใหญ่ไม่
เหมาะสม 

1 คะแนน 
หมายถึง  
ไม่มีการตดั
ต่อ รูปภาพ
โดยใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผา่นส่ือ
วารสาร
วิทยาศาสตร์ 

5. ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

4 คะแนน 
หมายถึง  
มีการรวบรวม
จดัเกบ็แปล
ผล และ
นาํเสนอ
ขอ้มูลได้
แปลกใหม่
น่าสนใจ 

3 คะแนน 
หมายถึง  
มีการรวบรวม
จดัเกบ็แปล
ผล และ
นาํเสนอ
ขอ้มูล
บางส่วน
แปลกใหม่

2 คะแนน 
หมายถึง  
มีการรวบรวม
จดัเกบ็ แปล
ผล และ
นาํเสนอ
ขอ้มูลส่วน
ใหญ่ในรูป
แบบเดิมไม่

1 คะแนน 
หมายถึง  
มีการรวบรวม
จดัเกบ็แปล
ผล และ
นาํเสนอ
ขอ้มูลใน
รูปแบบเก่าไม่
น่าสนใจ 
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น่าสนใจ ค่อยน่าสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 

 

รายการพจิารณา 
เกณฑ์การประเมิน/และพฤติกรรมทีต้่องการวดั 

4 

(ดีมาก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ควรปรับปรุง) 

ด้านเทคโนโลยกีารส่ือสาร     

7. การสร้างเอกสาร
นาํเสนอดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ 

4 คะแนน 
หมายถึง 
เลือกใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ไดเ้หมาะสม
หลากหลาย
และชาํนาญ 

3 คะแนน 
หมายถึง 
เลือกใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ไดเ้หมาะสม
ชาํนาญแต่ไม่
หลากหลาย 

2 คะแนน 
หมายาถึง 
เลือกใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บางส่วนไม่
เหมาะสมแต่
ชาํนาญ 

1 คะแนน 
หมายถึง 
เลือกใช้
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์
ไม่เหมาะสม
และไม่
ชาํนาญ 

8. ความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงของขอ้มูล 

4 คะแนน 
หมายถึง  
มีการ
เช่ือมโยง
ขอ้มูลได้
สอดคลอ้ง
เหมาะสม 
สมบูรณ์ 

3 คะแนน 
หมายถึง  
มีการ
เช่ือมโยง
ขอ้มูล
บางส่วนไม่
สอดคลอ้ง
เหมาะสม 

2 คะแนน 
หมายถึง  
มีการ
เช่ือมโยง
ขอ้มูลส่วน
ใหญ่ไม่
สอดคลอ้ง
เหมาะสม 

1 คะแนน 
หมายถึง  
การเช่ือมโยง
ขอ้มูลไม่
สอดคลอ้ง
และไม่
เหมาะสม 

9. ความน่าสนใจของ
เอกสาร 

4 คะแนน 
หมายถึง 
เอกสาร

3 คะแนน 
หมายถึง 
เอกสารไม่

2 คะแนน 
หมายถึง 
เอกสารไม่

1 คะแนน 
หมายถึง  
ไม่เขียน
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ครอบคลุมทุก
หวัขอ้ส่ือ
ความหมายได้
ชดัเจน 
น่าสนใจ 

ครอบคลุมทุก
หวัขอ้ แต่ส่ือ
ความหมายได้
น่าสนใจ 

ครอบคลุมทุก
หวัขอ้ และส่ือ
ความหมาย
ไม่ได ้

บทความ 

ข้อคดิเห็นอืน่ ๆ 
.............................................................................................................................................................
... 
.............................................................................................................................................................
... 
.............................................................................................................................................................
... 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวชิาการพฒันาหลกัสูตร และเทคนิคการฝึกอบรม 

คะแนนเต็ม 80 คะแนน เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

คาํช้ีแจง  1.  แบบทดสอบน้ีมีทั้งหมด  80 ขอ้ แต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือก ให้นักศึกษาพิจารณา
ตวัเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุด ลงในกระดาษคาํตอบท่ีกาํหนดให ้
  2.  หา้มขีดเขียนขอ้ความใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
  3.  การทดสอบคร้ังน้ี เป็นการทดสอบแบบปิดหนงัสือ ดงันั้นจึงห้ามนกัศึกษานาํ
เอกสารใด ๆ เขา้มาในห้องสอบเป็นอนัขาด และใหด้าํเนินการสอบดว้ยความบริสุทธ์ิ ยติุธรรมและ
เช่ือมัน่ในความคิด ความสามารถของตนเอง มิฉะนั้น จะถือวา่นกัศึกษาทุจริตในการสอบคร้ังน้ี 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
1.  ขอ้ใดต่อไปน้ีคือความหมายของหลกัสูตรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

ก.  รายวิชาหรือเอกสารท่ีเป็นแนวทางสาํหรับครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ข.  มวลประสบการณ์ท่ีโรงเรียนรับผดิชอบจดัใหก้บัเดก็ 
ค.  ส่ิงท่ีกาํหนดเป้าหมายของการผลิต กาํหนดสาระไวก่้อนสอน 
ง.  ส่ิงท่ีประกอบดว้ยประสบการณ์ทั้งหมดท่ีเดก็ไดรั้บภายใตก้ารแนะนาํของครู 
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จ.  แนวทางการจดัประสบการณ์เน้ือหารายวิชา มวลประสบการณ์ทั้งหลายท่ีไดรั้บการ
วางแผนและเป็นระบบท่ีเช่ือถือไดโ้ดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้

2.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเปรียบเสมือนหลกัสูตร 
ก.  พวงมาลยั    
ข.  ลอ้    
ค.  เบรก    
ง.  นํ้ามนั    
จ.  เคร่ืองยนต ์

3.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก.  หลกัสูตรถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัสาํหรับการศึกษาของชาติ 
ข.  หลกัสูตรเป็นแนวทาง ไม่ใช่ คาํสัง่หรือขอ้บงัคบัของทางราชการ 
ค.  หลกัสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีกาํหนดข้ึนโดยโรงเรียนเป็น

สาํคญั 
ง.  หลกัสูตรเปรียบเสมือนนายทา้ยเรือท่ีจะนาํเรือไปถึงฝ่ังไดอ้ยา่งปลอดภยั 
จ.  ในการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการพฒันาหลกัสูตรเป็นหนา้ท่ีของกรมสามญัศึกษา

โดยตรง 
4.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ ความสาํคญัของหลกัสูตร 

ก.  หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีจะทาํใหป้รัชญาหรือความมุ่งหมายในการจดั
การศึกษาบรรลุผล 

ข.  หลกัสูตรเป็นกฎหรือมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอนใน
สถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ  

ค.  หลกัสูตรเป็นแผนดาํเนินงานของนกับริหารการศึกษาท่ีจะตอ้งอาํนวยการควบคุมดูแล
และติดตามประเมินผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐบาล 

ง.  หลกัสูตรเป็นแผนการปฏิบติังานหรือเคร่ืองช้ีนาํทางในการปฏิบติังานของครู 
จ.  หลกัสูตรเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นวา่ ครูมีความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารการศึกษาเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง 
ใช้ตัวเลอืกต่อไปนี ้ตอบคาํถามข้อ 5.-8  

ก. ทฤษฎีเน้ือหา       
ข. ทฤษฎีแม่บท    
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ค. ทฤษฎีจุดประสงค ์    
ง.  ทฤษฎีดาํเนินการ   
จ.ทฤษฎีอนุมาน 

5.  ทฤษฎีตามขอ้ใดเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึง หลกัการ กฎเกณฑท์ัว่ ๆ ไป ตลอดจนโครงสร้างของ
หลกัสูตร 

6.  เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาและกล่าวถึงความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ 
7.  เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และกล่าวถึงวา่วตัถุประสงค์

นั้น ๆ ไดม้าอยา่งไร 
8.  เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงวา่จะทาํหรือดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งไร 
ใช้ตัวเลอืกต่อไปนี ้ตอบคาํถามข้อ 9-11 

ก.  รากฐานทางดา้นจิตวิทยา 
ข.  รากฐานทางดา้นปรัชญา 
ค.  รากฐานทางสงัคม 
ง.  รากฐานทางเทคโนโลย ี
จ.  รากฐานทางวิทยาศาสตร์ 

9.  การศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของมนุษย ์เป็นรากฐานดา้นใดในการวาง
หลกัสูตร 

10.  การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงทางสภาพความเป็นอยูแ่ละส่ิงแวดลอ้ม เป็น
รากฐานดา้นใดในการวางหลกัสูตร 

11.  การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัหลกัการเก่ียวกบัทศันนิยม (Values) เป็นบรรทดัฐานในการพจิารณา
วา่ส่ิงใดดีหรือไม่ดี เป็นรากฐานดา้นใดในการวางหลกัสูตร 

12.  หลกัสูตรสถานศึกษาหรือหลกัสูตรโรงเรียน เป็นหลกัสูตรระดบัใด 
ก.  ระดบัชาติ   
ข.  ระดบัทอ้งถ่ิน   
ค.  ระดบัหอ้งเรียน    
ง.  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
จ.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

13.  โครงการสอน  เป็นหลกัสูตรระดบัใด 
ก.  ระดบัชาติ 
ข.  ระดบัทอ้งถ่ิน    
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ค.  ระดบัหอ้งเรียน     
ง.  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
จ.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ใช้ตัวเลอืกต่อไปนี ้ตอบคาํถามข้อ  14-18   
ก.  หลกัสูตรแยกรายวิชาและเน้ือหาวิชา (Separated-Subject Curriculum) 
ข.  หลกัสูตรสหสมัพนัธ์วิชาหรือหลกัสูตรสมัพนัธ์วิชา (Correlated Curriculum) 
ค.  หลกัสูตรหมวดวิชา (Fusion Curriculum) 
ง.  หลกัสูตรแกนวิชา (Core Curriculum) 
จ.  หลกัสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) 

14.  หลกัสูตรท่ีหลอมรวมประสบการณ์การเรียนรู้หรือรายวิชาต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้
และสร้างเสริมประสบการณ์ใหม้ากยิง่ข้ึน 

15.  เป็นหลกัสูตรท่ีแยกรายวิชาหรือเน้ือหาวิชาออกเป็นส่วน ๆ  เพื่อใหเ้ห็นรายวิชาและเน้ือหาวิชาเฉพาะอยา่ง 
16.  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัรายวชิาท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเขา้มาเป็นเน้ือหาวิชาเดียวกนัเช่น ชีววิทยา เคมี 

ฟิสิกส์ รวมกนัเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นตน้  
17.  เป็นหลกัสูตรท่ีนาํเอาวชิาหลาย ๆ วิชามาจดัเป็นหมวดหมู่เขา้ดว้ยกนั แต่ตอ้งเป็นวิชาท่ีคลา้ย ๆ 

กนั เช่น ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมือง ศีลธรรม ศาสนา รวมกนัเป็นวิชาสงัคม
ศึกษา  

18.  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัเน้ือหาวิชาเพื่อสนองตอบปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ทาํใหผู้เ้รียนสนใจ
เพราะตรงกบัความถนดั ความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียนและสงัคม 

19.  ขอ้ใดต่อไปน้ี  ไม่ใช่  ลกัษณะของหลกัสูตรท่ีดี 
ก.  ตรงตามลกัษณะของความตอ้งการของเดก็ในวยัต่าง ๆ 
ข.  ตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
ค.  ตรงตามลกัษณะของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลกัษณ์ของชาติ 
ง.  บอกแนวสอนและวิธีสอนไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
จ.  สนองตอบและเอ้ือประโยชน์ต่อนกับริหารทอ้งถ่ินหรือองคก์รธุรกิจเอกชนท่ีมีบทบาท

ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
20.  ขอ้ใดต่อไปน้ีคือความหมายของปรัชญาท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

ก.  ความรู้อนัประเสริฐ ส่ิงท่ีเกิดจากการแสวงหาความรู้จนพน้ขอ้สงสยั 
ข.  ทฤษฎี แนวทาง หลกัการ ในการแสวงหาความรู้ ความจริง 
ค.  จุด ๆ หน่ึงหรือเป้าหมายหน่ึงท่ีองคก์รจะตอ้งไปใหถึ้ง 
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ง.  มุมมองในระยะไกล ท่ีกาํหนดไวเ้พื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
จ.  ค่านิยมของบุคคลหรือองคก์รในการกาํหนดเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดแรงขบัท่ีจะไปใหถึ้ง

เป้าหมายนั้น 
21.  ปรัชญากบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กนัตามขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก.  ปรัชญาเป็นตวักาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของผูเ้รียน 
ข.  ปรัชญาช่วยใหเ้กิดความชดัเจนทางการศึกษา ช่วยพจิารณาและกาํหนดเป้าหมาย

ทางการศึกษา 
ค.  ปรัชญาช่วยใหก้ารจดัการศึกษามีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 
ง.  ปรัชญาช่วยใหผู้ป้กครองตดัสินใจเลือกโรงเรียนหรือสถานศึกษาสาํหรับเดก็ไดง่้ายข้ึน 
จ.  ปรัชญาช่วยใหค้รูทราบทิศทางของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้ข้ึน 

22.  ขอ้ใดคือความหมายของปรัชญาการศึกษาท่ีสมบูรณ์และชดัเจนท่ีสุด 
ก.  ปรัชญาการศึกษาคือ การคน้หาความเขา้ใจในเร่ืองการศึกษาทั้งหมด 
ข.  ปรัชญาการศึกษา คือ ความเช่ือ หรืออุดมการณ์ของการศึกษา 
ค.  ปรัชญาการศึกษา คือ แนวคิด หลกัการ และกฎเกณฑใ์นการกาํหนดแนวทางในการจดัการศึกษา

เพื่อใหน้กัการศึกษาไดย้ดึเป็นหลกัในการดาํเนินการทางการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ง.  ปรัชญาการศึกษา คือ หลกัในการดาํเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุง เปล่ียนแปลงการจดั

การศึกษาใหส้อดคลอ้งหรือสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุโลกาภิวตัน ์
จ.  ปรัชญาการศึกษา คือ ขอ้คาํสอน หรือหลกัธรรมทางศาสนา ท่ีนกัการศึกษาจะตอ้ง

ยดึถือปฏิบติัเพ่ือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ อนัจะนาํไปสู่การปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีคุณค่าต่อ
ตนเอง สงัคม ทาํใหส้ามารถควบคุมหรือจดัการกบัอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ใช้ตัวเลอืกต่อไปนี ้ตอบคาํถามข้อ 23-26 
ก.  ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialiam) 
ข.  ปรัชญาการศึกษานิรัตรนิยม (Perennialism) 
ค.  ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) 
ง.  ปรัชญาการศึกษาพิพฒันาการนิยม (Progessivism) 
จ.  ปรัชญาการศึกษาอตัถิภาวะนิยม (Existentialism) 

23.  เช่ือวา่ การศึกษาควรมุ่งพฒันาความสามารถท่ีมนุษยมี์อยูแ่ลว้ เช่น ความสามารถในการจาํ 
ความสามารถในการคิด  

24.  เช่ือวา่ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของธรรมชาติของมนุษยคื์อ ความสามารถในการใชเ้หตุผล การเรียนการ
สอนฝึกใหใ้ชค้วามคิดหาเหตุผล 
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25.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เรียนรู้โดยการกระทาํและใชว้ิธี
แกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร์ 

26.  การศึกษาตอ้งทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจและมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสงัคมอุดมคติข้ึนมาใหเ้หมาะสมกบั
พื้นฐานทางวฒันธรรมและภาวะทางเศรษฐกิจของโลกยคุใหม่ 

27.  ขอ้ใดคือความหมายของ การเรียนรู้ ท่ีสมบูรณ์และชดัเจนท่ีสุด 
ก.  การเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร 
ข.  การเรียนรู้คือการแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ค.  การเรียนรู้ คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการไดรั้บ

ประสบการณ์ 
ง.  การเรียนรู้ คือการปรุงแต่งพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสมเพือ่ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร 
จ.  การเรียนรู้ คือ การปรับพฤติกรรมจากพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคไ์ปสู่พฤติกรรมท่ีพึง

ประสงคโ์ดยใชก้ารเสริมแรง 
28.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นปัจจยัทางดา้นสงัคมท่ีมีผลต่อการพฒันาหลกัสูตร 

ก.  เสถียรภาพทางการเมืองในปัจจุบนั    
ข.  สภาพเศรษฐกิจของไทย 
ค.  ธรรมชาติของคนไทยในสงัคม 
ง.  นโยบายสาธารณะ 
จ.  การขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรม 
 
 
 

29.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็น การประเมินผล   
ก.  ณเดช  ทาํการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการจดันิทรรศการใน

รายวิชา วฒันธรรมแอ่งสกลนคร 
ข.  หมาก ปริญ  ดาํนํ้าหนองหาร เพื่อวดัความลึกของนํ้าตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารย์

ประจาํวิชา 
ค.  ญาญ่า ไปตรวจสอบจาํนวน แมงจินูน  ตามตน้ไมใ้นเขตบริเวณมหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนคร 
ง.  ปุ๊กลุค๊   ไดรั้บการตดัสินใหไ้ดรั้บรางวลัชุดแต่งกายประจาํชาติยอดเยีย่ม ในการ

ประกวด ธิดาแมงแคง ในงานเทศกาลกินแมงแคงนานาชาติ ประจาํปี 2554 
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จ.  ตุก๊ก้ี ไดส้มคัรเป็นแอร์โฮสเตส สายการบิน เจิด เวิ่น เวิน่  แอร์ไลน์  
30.  การประเมินผลหลกัสูตรก่อนการใชห้ลกัสูตร เป็นการประเมินผลโดยมีวตัถุประสงคต์ามขอ้ใด 

ก.  เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํหลกัสูตรไปใช ้
ข.  เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ และปัญหาอุปสรรคในการใชห้ลกัสูตร 
ค.  เพื่อประเมินและตดัสินคุณค่าของหลกัสูตรวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด 
ง.  เพื่อศึกษาการดาํเนินงานตามหลกัสูตรวา่มีการดาํเนินงานตามวิธีดาํเนินงานท่ีวางแผน

ไวห้รือไม่ เพียงใด 
จ.  เพื่อใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการใชห้ลกัสูตรและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวไดท้นัท่วงที 
ใช้ตัวเลอืกต่อไปนี ้ตอบคาํถามข้อ  31-34 

ก.  การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) 
ข.  การประเมินปัจจยันํ้าเขา้  (Input  Evaluation) 
ค.  การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation) 
ง.  การประเมินผลผลิต  (Products Evaluation) 
จ.  การประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation)   

31.  การประเมินส่ือการเรียนการสอนวา่มีความสอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัผูเ้รียนหรือไม่ เป็นการ
ประเมินดา้นใดตามรูปแบบการประเมินผล CIPP Model ของ Stufflebeam 

32.  การประเมินในประเดน็สาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถ่ิน
หรือไม่ เป็นการประเมินดา้นใดตามรูปแบบการประเมินผล CIPP Model ของ Stufflebeam 

33.  การประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรวา่มีการจดักิจกรรมท่ีเนน้หรือส่งเสริมให้
ผูเ้รียนคิดวเิคราะห์หรือไม่ เป็นการประเมินดา้นใดตามรูปแบบการประเมินผล CIPP Model 
ของ Stufflebeam 

34.  การประเมินโดยการทดสอบผูเ้รียนดา้นความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนด
ในหลกัสูตร หลงัจากท่ีไดรั้บการสอนตามหลกัสูตรท่ีสร้างและพฒันาข้ึน เป็นการประเมินดา้น
ใดตามรูปแบบการประเมินผล CIPP Model ของ Stufflebeam 

35.  ขั้นตอนแรกของการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ ควรเป็นขั้นตอนใด 
ก.  สาํรวจอุปกรณ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
ข.  สมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 
ค.  สาํรวจขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพ ปัญหาและความตอ้งการการใชค้อมพิวเตอร์ จากผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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ง.  วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน 

จ.  เกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณวฒิุของครูท่ีจะสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
36.  ขอ้ใด คือลกัษณะเด่นของหลกัสูตรฝึกอบรม 

ก.  วิธีการเปล่ียนแปลงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหมี้ทศันคติทางบวกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ข.  เทคนิคการจดัการความรู้สาํหรับผูบ้ริหาร 
ค.  วิธีการจดัประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม 
ง.  กระบวนการในอนัท่ีจะทาํใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความชาํนาญ

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
จ.  เทคนิคการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

37.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่  องคป์ระกอบหลกัสูตรฝึกอบรม 
ก.  จุดประสงค ์
ข.  เน้ือหา 
ค.  กิจกรรมการฝึกอบรม 
ง.  การประเมินผล 
จ.  สถิติท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 

ใช้ตัวเลอืกต่อไปนี ้ตอบคาํถาม ข้อที ่38-42 
38.  ความคล่องแคล่ว ถูกตอ้งในเน้ือหาท่ีสอน 
39.  ความรู้สึกท่ีดีต่อการฝึกอบรม 
40.  สามารถอธิบายหลกัการของการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดถู้กตอ้ง 
41.  เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกบัการเป็นครู 
42.  เขา้ใจพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละวยั 
 
 
43.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัการฝึกอบรม 

ก.  รูปแบบการพฒันาครูเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนเท่านั้น 
ข.  เหมาะสาํหรับใชพ้ฒันาครูดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 
ค.  เป็นวิธีการเพิ่มพนูประสิทธิภาพในการสอนของครูทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและทศันคติ 
ง.  เป็นวิธีการสร้างความพึงพอใจใหก้บัครูในดา้นการสอน 
จ.  เป็นเทคนิคหน่ึงในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 
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44.  ขอ้ใดคือวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
ก.  เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ 
ข.  ตอบสนองต่อความยากและการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติังาน 
ค.  พฒันาทกัษะการปฏิบติังานของบุคคลากร 
ง.  เสริมสร้างทกัษะการผลิตส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
จ.  ถูกทุกขอ้ 

45.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
ก.  ประหยดัค่าใชจ่้าย 
ข.  แบ่งเบาภาระของผูบ้ริหาร 
ค.  กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา 
ง.  ช่วยเสริมขวญัและกาํลงัใจ 
จ.  ช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ในองคก์ร 

46.  ขอ้ใดไม่ควรเร่งทาํเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 
ก.  การจดัการเร่ืองการเงิน 
ข.  การส่งหนงัสือขอบคุณ 
ค.  การทาํรายงานเสนอแก่ฝ่ายบริการ 
ง.  การติดตามผลปฏิบติังานของผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรม 
จ.  การจดัทาํวฒิุบตัรแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

47.  การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมสามารถทาํไดใ้นช่วงใดบา้ง 
ก.  ก่อนการฝึกอบรมเท่านั้น 
ข.  หลงัการฝึกอบรมเท่านั้น 
ค.  ระหวา่งการฝึกอบรมเท่านั้น 
ง.  ช่วงใดกไ็ดใ้นขอ้ ก,ข,ค ท่ีคิดวา่เหมาะสม 
จ.  ไม่ควรทาํเน่ืองจากจะทาํใหผู้เ้ขา้รับการอบรมรู้สึกวา่ถูกตรวจสอบ 
 

48.  Pretest หมายถึงการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในช่วงใด 
ก.  ก่อนการฝึกอบรมเท่านั้น 
ข.  หลงัการฝึกอบรมเท่านั้น 
ค.  ระหวา่งการฝึกอบรมเท่านั้น 
ง.  ช่วงใดกไ็ดใ้นขอ้ ก,ข,ค ท่ีคิดวา่เหมาะสม 
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จ.  ไม่มีขอ้ถูก 
49.  การประเมินในช่วงใดท่ีตอ้งนาํผลการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมมาเปรียบเทียบกนั(ใชต้วัเลือก

ขอ้ 48 ประกอบ) 
ก.  ขอ้ ก,ค 
ข.  ขอ้ ข,ค 
ค.  ขอ้ ก,ข 
ง.  ขอ้ ก,ข,ค 
จ.  ไม่มีขอ้ถูก 

50.  นาํผลการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมมาเปรียบเทียบกนั ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์ด 
ก.  เพื่อวดัความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอด 
ข.  เพื่อวดัความสนใจใจขณะฝึกอบรมของผูอ้บรม 
ค.  เพื่อวดัความรู้ของผูอ้บรมวา่มีความรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่ 
ง.  เพื่อวดัความพร้อมของฝ่ายฝึกอบรม 
จ.  เพื่อตรวจสอบศกัยภาพของผูจ้ดัการฝึกอบรม 

51.  ขอ้ใด มิใช่ วตัถุประสงคใ์นการประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม 
ก.  ผลของการฝึกอบรมตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ข.  หลกัสูตรเหมาะสมหรือไม่ 
ค.  กระบวนการจดัอบรมเหมาะสมหรือไม่ 
ง.  ผูเ้ขา้รับการอบรมใหค้วามสาํคญัในการอบรมเพียงใด 
จ.  วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพียงใด 

52.  เคร่ืองมือในการประเมินผลแบบใดท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดส้ะดวกท่ีสุด 
ก.  แบบสงัเกต 
ข.  แบบติดตามผล 
ค.  แบบสมัภาษณ์ 
ง.  แบบทดสอบ 
จ.  แบบวดัระดบัอารมณ์ 

53.  การทดสอบท่ีตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์มาก เป็นการทดสอบแบบใด 
ก.  การทดสอบพฤติกรรม 
ข.  การทดสอบปฏิบติั 
ค.  การทดสอบโดยขอ้เขียน 
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ง.  การทดสอบทศันคติ 
จ.  การทดสอบดา้นจิตวิทยา 

54.  ขอ้ใด มิใช่ รูปแบบท่ีใชใ้นแบบทดสอบทศันคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรม 
ก.  แบบตวัเลข 
ข.  แบบรูปภาพ 
ค.  แบบเติมคาํในช่องวา่ง 
ง.  เรียงลาํดบั 
จ.  แบบจาํแนกสี 

55.  การสรุปผลการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม มกันาํเสนอในรูปแบบใด 
ก.  ใชก้ารสรุปเชิงพรรณนา 
ข.  ใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติ 
ค.  ใหผู้เ้ช่ียวชาญวิเคราะห์ 
ง.  ส่งชุดประเมินทั้งหมดใหผู้บ้ริหาร 
จ.  ส่งใหว้ิทยากรประเมินผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ย 

56.  ในการเตรียมการฝึกอบรม เร่ืองใดใชเ้วลาเตรียมการล่วงหนา้นานท่ีสุด 
ก.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
ข.  การเตรียมพิธีเปิดการฝึกอบรม 
ค.  การเชิญวิทยากร 
ง.  การเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
จ.  การประเมินผลการฝึกอบรม 

57.  ในการเตรียมการฝึกอบรม เรืองใดใชเ้วลาเตรียมการล่วงหนา้นอ้ยท่ีสุด 
ก.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
ข.  การเตรียมพิธีการเปิดการฝึกอบรม 
ค.  การเชิญวิทยากร 
ง.  การเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
จ.  การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

58.  หากตอ้งการฝึกอบรมในหวัขอ้ การสร้างและผลิตส่ือโดยใชค้อมพิวเตอร์ ท่านควรเลือกวิธีการ
ใดท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมจะเกิดการเรียนรู้ไดม้ากทีสุด 

ก.  การอ่าน 
ข.  การปฏิบติั 
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ค.  การฟัง 
ง.  การพดูและแสดงความคิดเห็น 
จ.  การท่องจาํ 

59.  ในการเตรียมการฝึกอบรมขั้นตอนใดท่ีมีส่วนช่วยใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้มากท่ีสุด 
ก.  การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการอบรมใหเ้หมาะสม 
ข.  การสร้างบรรยากาศในขณะฝึกอบรม 
ค.  การเลือกเวลาหยดุพกัใหเ้หมาะสม 
ง.  การเลือกสถานท่ีฝึกอบรม 
จ.  การเลือกอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะผูเ้ขา้รับการอบรม 

60.  การอบรมดว้ยการบรรยายเพียงอยา่งเดียว ควรจดัสถานท่ีฝึกอบรมแบบใดจึงเหมาะสมท่ีสุด 
ก.  การจดัท่ีนัง่แบบหอ้งเรียน 
ข.  การจดัท่ีนัง่แบบรูปตวั W 
ค.  การจดัท่ีนัง่แบบรูปตวั U 
ง.  การจดัท่ีนัง่แบบกลุ่มยอ่ย 
จ.  การจดัท่ีนัง่แบบรูปวงกลม 

61.  การอบรมท่ีมีผูเ้ขา้อบรมจาํนวนมาก ควรจดัสถานท่ีอบรมแบบใดจึงเหมาะท่ีสุด 
ก.  การจดัท่ีนัง่แบบหอ้งเรียน 
ข.  การจดัท่ีนัง่แบบรูปตวั W 
ค.  การจดัท่ีนัง่แบบรูปตวั U 
ง.  การจดัท่ีนัง่แบบโรงภาพยนตร์ 
จ.  กดัท่ีนัง่แบบรูปวงกลม 

62.  การอบรมท่ีตอ้งการใหผู้อ้บรมร่วมแสดงความคิดเห็นและมองเห็นกนัอยา่งทัว่ถึง 
ก.  การจดัท่ีนัง่แบบหอ้งเรียน 
ข.  การจดัท่ีนัง่แบบรูปตวั W 
ค.  การจดัท่ีนัง่แบบรูปตวั U 
ง.  การจดัท่ีนัง่บนเวที 
จ.  การจดัท่ีนัง่แบบรูปวงกลม 
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63.  การอบรมท่ีเหมาะกบัผูเ้ขา้รับการอบรมไม่เกิน 20 คน 
ก.  การจดัท่ีนัง่แบบโรงภาพยนตร์ 
ข.  การจดัท่ีนัง่แบบโคง้ 
ค.  การจดัท่ีนัง่แบบรูปตวั U 
ง.  การจดัท่ีนัง่บนเวที 
จ.  การจดัท่ีนัง่แบบการแสดง 

64.  อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร 
ก.  ผูอ้บรมสามารถดูไดอ้ยา่งเดียว 
ข.  มีราคาสูง 
ค.  มีความทนัสมยั 
ง.  จูงใจผูเ้ขา้รับการอบรมไดดี้ 
จ.  วิทยากรสามารถใชร่้วมกนัไดห้ลายๆคน 

65.  ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของผูจ้ดัฝึกอบรมท่ีดี 
ก.  มีความรู้ในดา้นการบริหาร 
ข.  มีความรับผดิชอบ 
ค.  มีวิสยัทศัน ์
ง.  มีอาํนาจในการตดัสินใจ 
จ.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

66.  ความหมายของ “การพฒันา” 
ก.  เคร่ืองมือท่ีใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ข.  กระบวนการทุกอยา่งท่ีปรับใหม่ใหส่ิ้งท่ีมีอยูดี่ข้ึน 
ค.  บุคคลทาํงานไปทางท่ีดีข้ึน 
ง.  ทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน 
จ.  วิธีการเสริมสร้างทศันคติในการสอน 

67.  การฝึกอบรมตรงกบัขอ้ใด 
ก.  วิธีการเพิ่มขีดความสามารถแก่พนกังาน 
ข.  การดูลพนกังานใหท้าํงานเตม็ความสามารถ 
ค.  มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างใหลู้กนอ้งสนุกสนาน 
ง.  วิธีคลายเครียดในองคก์ร 
จ.  เคร่ืองมือท่ีสาํคญัสาํหรับผูบ้ริหาร 
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68.  กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานเฉพาะดา้น ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ จดัอยูใ่นขอ้ใด 
ก.  อบรม 
ข.  การพฒันา 
ค.  ฝึกฝน 
ง.  การเลียนแบบ 
จ.  การไปทศันศึกษา 

69.  ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นการฝึกอบรม 
ก.  เพิ่มทกัษะ 
ข.  เพิ่มความรู้ 
ค.  เพิ่มทศันคติ 
ง.  เพิ่มผลงาน 
จ.  เพิ่มความชาํนาญ 

70.  การพฒันาบุคคลซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่ิงใดมากท่ีสุด 
ก.  ระบบงาน องคก์ร 
ข.  ระบบงาน คน 
ค.  ระบบงาน แนวปฏิบติั 
ง.  ระบบงาน คน องคก์ร 
จ.  เพิ่มรายไดใ้หก้บัองคก์ร 

71.  เพิ่มพนูความเขา้ใจหมายถึงขอ้ใด 
ก.  การเขา้ใจความหมายของเร่ืองทัว่ไป 
ข.  เม่ือรู้หลกัทฤษฏีแลว้สามารถอธิบายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
ค.  เรียนรู้และเกบ็ใจความใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
ง.  สามารถรับไดห้ลายเร่ืองไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
จ.  ไม่มีขอ้ถูก 

72.  ขอ้ใดจดัอยูใ่น attitude. 
ก.  เคารพต่อผูบ้งัคบับญัชา 
ข.  ขาดความรับผดิชอบในหน่วยงาน 
ค.  ใส่ร้ายเพื่อนร่วมงาน 
ง.  มาทาํงานสายเป็นประจาํ 
จ.  อธิบายลกัษณะของงานได ้

DPU



335 

73.  การฝึกอบรมจะมุ่งเนน้ดา้นใด 
ก.  ส่วนเพื่อปรับปรุงองคก์ร 
ข.  ส่วนบุคคลเพ่ืองานอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ค.  ปรับตวัเขา้กบัองคก์ร 
ง.  เลือนขั้นและตาํแหน่งภายในองคก์ร 
จ.  สามารถพฒันาขวญัและกาํลงัใจภายในองค ์

74.  การฝึกอบรมตอ้งมีวิธีใดเขา้มาช่วยเพื่อจะบรรลุวตัถุประสงค ์
ก.  แรงดึงดูด 
ข.  โนน้นา้วจิตใจ 
ค.  จิตสาํนึก 
ง.  แรงจูงใจ 
จ.  ใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย 

75.  ขอ้ใด ไม่จัด อยูใ่นความสาํคญัของการฝึกอบรม 
ก.  รับพนกังานใหม่เขา้มาตอ้งสอนใหรู้้งานขององคก์ร 
ข.  สร้างบุคคลท่ีมีความสามารถรับรองงาน 
ค.  พนกังานเรียนรู้งานดว้ยตนเอง 
ง.  พนกังานมีความคิดลา้หลงั องคก์รจะหลา้หลงัไปดว้ย 
จ.  พฒันาบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

76.  โรงเรียนแห่งหน่ึง ส่งครูไปเรียนรู้ระบบการใชเ้คร่ืองใชเ้คร่ืองมือต่างๆกบับริษทัท่ีสัง่ซ้ือ
เคร่ืองมือใหม่เขา้มา จดัอยูใ่นขอ้ใด 

ก.  เพิ่มพนูความเขา้ใจ 
ข.  เพิ่มพนูทกัษะ 
ค.  เพิ่มพนูความรู้ 
ง.  เพิ่มพนูการปฏิบติั 
จ.  เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ 
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77.  ท่านคิดวา่ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ต่อความสาํคญัของการฝึกอบรม 
ก.  การฝึกอบรมจะช่วยใหอ้งคก์รเขม้แขง็ 
ข.  การฝึกอบรมจะช่วยใหอ้งคก์รเติบโตขยายดา้นต่างๆ 
ค.  การฝึกอบรมบ่อยๆจะทาํใหบุ้คลากรปกครองยากข้ึน 
ง.  การฝึกอบรมบ่อยๆ ทาํใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้น 
จ.  การฝึกอบรมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได ้

78.  ขอ้ใดคือขอ้แตกต่างระหวา่งการพฒันาและการฝึกอบรม 
ก.  ใชง้บประมานมาก 
ข.  เพิ่มพนูความสามารถไดเ้ฉพาะเร่ือง 
ค.  การใชร้ะยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 
ง.  เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
จ.  เสริมสร้างในส่ิงท่ีดีข้ึน 

79.  ผูใ้ดไดรั้บประโยชน์โดยตรงในการเขา้รับการอบรม 
ก.  องคก์รหรือหน่วยงาน 
ข.  ผูบ้งัคบับญัชา 
ค.  วิทยากร 
ง.  พนกังานหรือผูเ้ขา้รับการอบรม 
จ.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

80.  ทาํใหเ้กิดความรู้กวา้ง กา้วต่อเทคโนโลยตีรงกบัขอ้ใด 
ก.  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ข.  ผูบ้งัคบับญัชา 
ค.  องคก์ร ระบุหน่วยงาน 
ง.  วิทยากร 
จ.  ผูเ้ขา้อบรม 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เข้ารับ การอบรมทีมี่ต่อการจัดการเรียนการสอนตาม 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคดิอภปัิญญา 
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

 

คาํช้ีแจง 
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัน้ี ตอ้งการสอบถามเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดของ

นกัศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์มหาลยัราชภฏัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  

2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจ 
ตอนท่ี 3 คาํถามปลายเปิด 

3. ตอนท่ี 2 ขอใหน้กัศึกษาอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ทาํเคร่ืองหมาย � ลงในช่องท่ี
ตรงกบัความเป็นจริงของนกัศึกษามากท่ีสุดในแต่ละขอ้เพียงคาํตอบเดียว ทั้งน้ีจะไม่มีคาํตอบท่ีถูก
หรือผดิ และไม่มีผลต่อคะแนนในวิชาท่ีเรียน แต่ละคนยอ่มมีความคิดเห็นท่ีต่างกนัในการเลือกตอบ
โดยใหถื้อเกณฑ ์ดงัน้ี 

ระดบั 5 เม่ือมีความเห็นวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 เม่ือมีความเห็นวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ระดบั 3 เม่ือมีความเห็นวา่ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 เม่ือมีความเห็นวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ระดบั 1 เม่ือมีความเห็นวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

อนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบ แบบสอบ ถาม มี 2 ข้อ 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงใน □ หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน และเติม

ขอ้ความเก่ียวกบัตวัท่านในส่วนท่ีเวน้ช่องวา่งไวใ้หส้มบูรณ์ 
 

ช่ือ-นามสกลุ นกัศึกษา ………...........…….………….…………………..รหสั
ประจาํตวั……................................ 

1. เพศ     ชาย     หญิง 
2. อายุ    ตํ่ากวา่ 25 ปี   25 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิด
การเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหา
ลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

ที ่ รายการความพงึพอใจ 

พงึ
พอ

ใจ
มา
กท

ีสุ่ด
 

(5)
 

พงึ
พอ

ใจ
มา
ก 

(4)
 

พงึ
พอ

ใจ
ปา
นก

ลา
ง 

(3)
 

พงึ
พอ

ใจ
น้อ

ย 

(2)
 

พงึ
พอ

ใจ
น้อ

ยท
ีสุ่ด

 

(1)
 

ด้านเนือ้หา      
1 เน้ือหาในบทเรียนมีความ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีกาํหนด
ไว ้

     

2 เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสม
กบัระดบัผูเ้รียน 

     

3 เน้ือหามีทั้งส่วนท่ีเป็นภาคทฤษฎี
และปฏิบติั 

     

4 มีเน้ือหาท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

     

5 มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

     

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน      
6 มีการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
สนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

7 การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด
และปฏิบติัจริง  

     

8 มีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนน้ใหเ้กิด ความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ 
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ที ่ รายการความพงึพอใจ 

พงึ
พอ

ใจ
มา
กท

ีสุ่ด
 

(5)
 

พงึ
พอ

ใจ
มา
ก 

(4)
 

พงึ
พอ

ใจ
ปา
นก

ลา
ง 

(3)
 

พงึ
พอ

ใจ
น้อ

ย 

(2)
 

พงึ
พอ

ใจ
น้อ

ยท
ีสุ่ด

 

(1)
 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน      
9 มีกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดร่้วม

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
     

10 การจดักิจกรรมการศึกษาเรียน
การสอนโดยใชส่ื้อสงัคม
ออนไลน์ 

     

11 การฝึกกิจกรรมการศึกษาจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือส่ือ
ออนไลน์อ่ืนๆ 

     

12 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มหรือทีม  

     

ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน      
13 มีการใชส่ื้อและอุปกรณ์

ประกอบการจดัการเรียนการสอน
ในแต่ละบทเรียน 

     

14 ส่ือท่ีนาํมาใชป้ระกอบการเรียน 
การสอนมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัเน้ือหา  

     

15 มีเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน 

     

16 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โดยมี
ระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
เช่น การนาํเสนอเวบ็ไซตเ์พือ่ให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง 
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ที ่ รายการความพงึพอใจ 

พงึ
พอ

ใจ
มา
กท

ีสุ่ด
 

(5)
 

พงึ
พอ

ใจ
มา
ก 

(4)
 

พงึ
พอ

ใจ
ปา
นก

ลา
ง 

(3)
 

พงึ
พอ

ใจ
น้อ

ย 

(2)
 

พงึ
พอ

ใจ
น้อ

ยท
ีสุ่ด

 

(1)
 

17 การใชส่ื้ออยา่งหลากหลายใน 
การนาํเสนอเน้ือหา เช่น อุปกรณ์
ฉายภาพข้ึนจอ การใชโ้ปรแกรม
นาํเสนอ 

     

18 การใชเ้คร่ืองขยายเสียง 
ไมโครโฟนและลาํโพงในการ
จดัการเรียนการสอน 

     

19 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคดัเลือก
และใชส่ื้อประกอบการเรียน 
การสอน 

     

ด้านการวดัและประเมินผล      
20 การใชเ้กณฑก์ารวดัและ

ประเมินผลท่ีมีความเหมาะสม 
     

21 การมอบหมายงานใหผู้เ้รียนอยา่ง
สมํ่าเสมอ การตรวจงาน คืนงาน
และแจง้ผลตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 

     

22 การมีความเท่ียงตรงในการวดั
และประเมินผลผูเ้รียน 

     

23 ขอ้สอบมีความยากง่ายเหมาะสม 
กบัผูเ้รียน 

     

24 การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมในการกาํหนดเกณฑก์ารวดั
และประเมินผล 

     

25 การวดัผลก่อนเรียน ระหวา่งเรียน 
และหลงัเรียน 
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ตอนที ่3 โปรดตอบคาํถามต่อไปนี ้
1. ส่ิงท่ีท่านประทบัใจในการเรียนการสอนท่ีท่านเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมอืการวจัิย 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม 
เร่ือง สภาพ ปัญหา และขอ้เสนอแนะการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน 

1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม เร่ือง สภาพ ปัญหา และขอ้เสนอแนะ                
การแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน 
1.1 ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิค              

การฝึกอบรม แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมินผล 

รายการ 
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ดา้นการวางแผนและการออกแบบการจดัการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 0 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1 1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการ 
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 

1 1 0 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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1.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอน รายวิชาการพฒันาหลกัสูตรและเทคนิค             
การฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 4 ดา้นคือ ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมินผล 

 

รายการ 
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ดา้นการวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 0 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
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รายการ 
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
8 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

12 1 1 0 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

15 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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1.3  ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน รายวิชาการพฒันา
หลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 

รายการ 
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ดา้นการวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา 
สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลบัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

หลกัการ 
1 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

2 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

วตัถุประสงค ์
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการ 
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
เน้ือหา 

1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

บทบาทของผูส้อน 
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

บทบาทของผูเ้รียน 
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
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รายการ 
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
9 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
2 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 

1 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6 - 1.0 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา 

1.  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกบัแนวคิดอภิปัญญา 

รายการ 
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ความเป็นมาของรูปแบบ 

1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2. แนวคิดท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในกาพฒันารูปแบบ 
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3. การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ 
1 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4. องคป์ระกอบของรูปแบบ 
  4.1 หลกัการ 

1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

  4.2 วตัถุประสงค ์
1 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการ 
ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
   4.3 เน้ือหา 

1 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

  4.4 กระบวนการจดักิจกรรม 
1 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5. การวดัและประเมินผล 
1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6 - 1.0 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญา 
1.  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญา 

รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 0 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

15 1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

21 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

24 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

34 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

36 1 0 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6 - 1.0 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



354 

2.  ผลการวิเคราะห์อาํนาจจาํแนกรายขอ้และความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญา 

ขอ้ท่ี  x   y   xy   x
2   y

2  
ค่าอาํนาจจาํแนก 

(r) 
ผลการคดัเลือก 

1 157 6,058 19,643 537 767,582 0.51 ใชไ้ด ้
2 144 6,058 18,273 534 767,582 0.72 ใชไ้ด ้
3 148 6,058 18,717 472 767,582 0.74 ใชไ้ด ้
4 147 6,058 18,652 473 767,582 0.72 ใชไ้ด ้
5 150 6,058 18,903 484 767,582 0.68 ใชไ้ด ้
6 148 6,058 18,739 472 767,582 0.76 ใชไ้ด ้
7 152 6,058 19,190 496 767,582 0.73 ใชไ้ด ้
8 151 6,058 19,067 493 767,582 0.69 ใชไ้ด ้
9 151 6,058 19,025 491 767,582 0.67 ใชไ้ด ้
10 144 6,058 18,388 450 767,582 0.84 ใชไ้ด ้
11 151 6,058 19,068 491 767,582 0.71 ใชไ้ด ้
12 149 6,058 18,786 481 767,582 0.66 ใชไ้ด ้
13 149 6,058 18,880 483 767,582 0.72 ใชไ้ด ้
14 148 6,058 18,803 474 767,582 0.79 ใชไ้ด ้
15 159 6,058 19,834 539 767,582 0.54 ใชไ้ด ้
16 143 6,058 18,287 445 767,582 0.87 ใชไ้ด ้
17 152 6,058 19,192 500 767,582 0.69 ใชไ้ด ้
18 148 6,058 18,760 476 767,582 0.73 ใชไ้ด ้
19 143 6,058 18,327 449 767,582 0.86 ใชไ้ด ้
20 143 6,058 18,087 447 767,582 0.67 ใชไ้ด ้
21 145 6,058 18,409 457 767,582 0.76 ใชไ้ด ้
22 145 6,058 18,436 457 767,582 0.78 ใชไ้ด ้
23 154 6,058 19,491 518 767,582 0.69 ใชไ้ด ้
24 155 6,058 19,584 529 767,582 0.63 ใชไ้ด ้
25 155 6,058 19,706 529 767,582 .0.73 ใชไ้ด ้
26 156 6,058 19,772 536 767,582 0.68 ใชไ้ด ้
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ขอ้ท่ี  x   y   xy   x
2   y

2  
ค่าอาํนาจจาํแนก 

(r) 
ผลการคดัเลือก 

27 154 6,058 19,569 524 767,582 0.71 ใชไ้ด ้
28 154 6,058 19,538 524 767,582 0.68 ใชไ้ด ้
29 153 6,058 19,446 517 767,582 0.71 ใชไ้ด ้
30 155 6,058 19,676 533 767,582 0.68 ใชไ้ด ้
31 157 6,058 19,959 541 767,582 0.74 ใชไ้ด ้
32 153 6,058 19,384 521 767,582 0.64 ใชไ้ด ้
33 156 6,058 19,811 534 767,582 0.72 ใชไ้ด ้
34 158 6,058 19,933 548 767,582 0.62 ใชไ้ด ้
35 158 6,058 20,143 554 767,582 0.74 ใชไ้ด ้
36 163 6,058 20,715 585 767,582 0.72 ใชไ้ด ้
37 147 6,058 18,703 475 767,582 0.74 ใชไ้ด ้
38 156 6,058 19,776 536 767,582 0.68 ใชไ้ด ้
39 155 6,058 19,675 533 767,582 0.67 ใชไ้ด ้
40 152 6,058 19,235 506 767,582 0.67 ใชไ้ด ้

 
ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญา  อยูร่ะหวา่ง 0.51 – 0.86 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบความสามารถดา้นอภิปัญญาทั้งฉบบั เท่ากบั 0.97 
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3.  การวิเคราะห์แบบวดัความสามารถดา้นอภิปัญญา 

ขอ้ 
ระดบัของการวดั 

การตระหนกัรู้ การวางแผน 
การกาํกบัควบคุม

ตนเอง 
การประเมินผล 

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

การตระหนกัรู้ การวางแผน 
การกาํกบัควบคุม

ตนเอง 
การประเมินผล 

21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวดัการรู้สารสนเทศ 
1.  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัการรู้สารสนเทศ 

รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
2 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

12 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

17 1 1 0 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

20 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
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รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

21 1 0 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

24 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

28 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

34 1 0 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

41 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
42 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

45 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

46 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

47 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

49 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

50 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

51 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

52 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

53 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

54 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

55 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

56 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

57 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

58 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

59 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

60 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

61 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
62 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

63 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

64 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

65 1 0 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

66 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

67 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

68 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

69 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

70 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

71 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

72 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

73 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

74 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

75 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

76 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

77 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

78 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

79 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

80 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6-1.0 
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2.  การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดัการรู้สารสนเทศ 

ขอ้ กลุ่มสูง กลุ่มตํ่า ค่าความยาก 
ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

ผลการคดัเลือก 

1 11 4 0.53 0.50 ใชไ้ด ้

2 14 6 0.71 0.57 ใชไ้ด ้

3 9 6 0.53 0.21 ใชไ้ด ้

4 12 4 0.57 0.57 ใชไ้ด ้

5 12 4 0.57 0.57 ใชไ้ด ้

6 14 10 0.86 0.29   ใชไ้ม่ได ้

7 12 4 0.57 0.57 ใชไ้ด ้

8 12 4 0.57 0.57 ใชไ้ด ้

9 11 6 0.61 0.35 ใชไ้ด ้

10 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้

11 10 3 0.46 0.50 ใชไ้ด ้

12 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

13 12 1 0.46 0.79 ใชไ้ด ้

14 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

15 10 4 0.50 0.43 ใชไ้ด ้

16 12 3 0.54 0.64 ใชไ้ด ้

17 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

18 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้

19 12 1 0.46 0.78 ใชไ้ด ้

20 14 3 0.61 0.79 ใชไ้ด ้

21 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้

22 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

23 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้

24 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

25 12 1 0.41 0.79 ใชไ้ด ้

26 14 2 0.57 0.85 ใชไ้ด ้
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ขอ้ กลุ่มสูง กลุ่มตํ่า ค่าความยาก 
ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

ผลการคดัเลือก 

27 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้

28 10 4 0.50 0.43 ใชไ้ด ้

29 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

30 14 2 0.57 0.85 ใชไ้ด ้

31 10 4 0.50 0.43 ใชไ้ด ้

32 12 4 0.57 0.57 ใชไ้ด ้

33 12 1 0.46 0.79 ใชไ้ด ้

34 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้

35 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

36 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

37 11 2 0.46 0.64 ใชไ้ด ้

38 11 2 0.46 0.64 ใชไ้ด ้

39 12 3 0.54 0.64 ใชไ้ด ้

40 12 3 0.54 0.64 ใชไ้ด ้

41 13 4 0.61 0.40 ใชไ้ด ้

42 11 3 0.50 0.57 ใชไ้ด ้

43 7 0 0.25 0.50 ใชไ้ด ้

44 10 1 0.39 0.64 ใชไ้ด ้

45 8 2 0.36 0.43 ใชไ้ด ้

46 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้

47 12 4 0.57 0.57 ใชไ้ด ้

48 14 1 0.54 0.93 ใชไ้ด ้

49 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

50 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้

51 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้

52 11 4 0.54 0.50 ใชไ้ด ้

53 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้
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ขอ้ กลุ่มสูง กลุ่มตํ่า ค่าความยาก 
ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

ผลการคดัเลือก 

54 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้

55 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้

56 14 2 0.57 0.86 ใชไ้ด ้

57 11 3 0.50 0.57 ใชไ้ด ้

58 11 1 0.43 0.71 ใชไ้ด ้

59 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

60 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

61 11 1 0.43 0.71 ใชไ้ด ้

62 10 1 0.39. 0.64 ใชไ้ด ้

63 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้

64 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

65 12 1 0.46 0.79 ใชไ้ด ้

66 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้

67 14 6 0.71 0.57 ใชไ้ด ้

68 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

69 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้

70 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้

71 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้

72 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

73 12 1 0.46 0.79 ใชไ้ด ้

74 12 6 0.64 0.43 ใชไ้ด ้

75 14 8 0.79 0.43 ใชไ้ด ้

76 12 3 0.54 0.64 ใชไ้ด ้

77 11 3 0.50 0.64 ใชไ้ด ้

78 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้

79 11 1 0.43 0.71 ใชไ้ด ้

80 11 2 0.46 0.64 ใชไ้ด ้
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ค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.21 – 0.93  
ค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.36 – 0.86 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัอยูใ่นระดบั 0.91 
3.  การวิเคราะห์แบบวดัการรู้สารสนเทศ 
ขอ้ ประเภทของการวดั 

ความสามารถในการเขา้ถึง
สารสนเทศ 

ความสามารถในการ
ประเมินสารสนเทศ 

ความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
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ขอ้ ประเภทของการวดั 
ความสามารถในการเขา้ถึง

สารสนเทศ 
ความสามารถในการ
ประเมินสารสนเทศ 

ความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 

24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
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ขอ้ ประเภทของการวดั 
ความสามารถในการเขา้ถึง

สารสนเทศ 
ความสามารถในการ
ประเมินสารสนเทศ 

ความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 

50    
55    
52    
53    
54    
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67    
68    
69    
70    
71    
72    
73    
74    
75    
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ขอ้ ประเภทของการวดั 
ความสามารถในการเขา้ถึง

สารสนเทศ 
ความสามารถในการ
ประเมินสารสนเทศ 

ความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 

76    
77    
78    
79    
80    
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
1.  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
2 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 0 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

10 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

12 0 1 1 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

14 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

17 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

19 0 1 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

20 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
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รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

21 1 0 1 1 0 0.6 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

23 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

24 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

26 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

28 1 1 0 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

31 1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

32 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

34 0 1 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

36 1 0 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

39 1 0 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

41 1 0 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้
42 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

43 0 1 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

45 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

46 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

47 1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

48 1 0 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

49 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

50 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

51 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

52 0 0 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

53 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

54 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

55 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

56 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

57 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

58 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

59 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

60 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

61 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
62 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

63 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

64 1 0 1 1 0 0.6 ใชไ้ด ้

65 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

66 0 1 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

67 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

68 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

69 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

70 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

71 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

72 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

73 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

74 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

75 0 1 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

76 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

77 1 1 1 0 1 0.8 ใชไ้ด ้

78 0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

79 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

80 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6-1.0 
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2.  การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ขอ้ กลุ่มสูง กลุ่มตํ่า ค่าความยาก 
ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

ผลการคดัเลือก 

1 14 6 0.71 0.57 ใชไ้ด ้
2 12 6 0.64 0.43 ใชไ้ด ้
3 12 6 0.64 0.43 ใชไ้ด ้
4 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
5 13 6 0.68 0.50 ใชไ้ด ้
6 14 6 0.71 0.57 ใชไ้ด ้
7 14 5 0.68 0.64 ใชไ้ด ้
8 13 7 0.71 0.43 ใชไ้ด ้
9 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
10 12 6 0.64 0.43 ใชไ้ด ้
11 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
12 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
13 12 6 0.64 0.43 ใชไ้ด ้
14 11 4 0.54 0.50 ใชไ้ด ้
15 13 4 0.61 0.64 ใชไ้ด ้
16 12 3 0.54 0.64 ใชไ้ด ้
17 14 6 0.71 0.57 ใชไ้ด ้
18 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
19 13 6 0.68 0.50 ใชไ้ด ้
20 13 4 0.61 0.64 ใชไ้ด ้
21 11 4 0.54 0.50 ใชไ้ด ้
22 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
23 14 7 0.75 0.50 ใชไ้ด ้
24 10 2 0.42 0.57 ใชไ้ด ้
25 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้
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ขอ้ กลุ่มสูง กลุ่มตํ่า ค่าความยาก 
ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

ผลการคดัเลือก 

26 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
27 13 4 0.61 0.64 ใชไ้ด ้
28 14 1 0.54 0.93 ใชไ้ด ้
29 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้
30 14 3 0.61 0.79 ใชไ้ด ้
31 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
32 11 4 0.54 0.50 ใชไ้ด ้
33 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้
34 13 1 0.50 0.86 ใชไ้ด ้
35 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้
36 12 1 0.46 0.79 ใชไ้ด ้
37 14 5 0.68 0.64 ใชไ้ด ้
38 14 5 0.68 0.64 ใชไ้ด ้
39 13 6 0.68 0.50 ใชไ้ด ้
40 12 6 0.64 0.43 ใชไ้ด ้
28 14 1 0.54 0.93 ใชไ้ด ้
29 13 2 0.54 0.76 ใชไ้ด ้
30 14 3 0.61 0.79 ใชไ้ด ้
31 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
32 11 4 0.54 0.50 ใชไ้ด ้
33 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้
34 13 1 0.50 0.86 ใชไ้ด ้
35 13 3 0.68 0.71 ใชไ้ด ้
36 12 1 0.46 0.79 ใชไ้ด ้
37 14 5 0.61 0.64 ใชไ้ด ้
38 14 5 0.68 0.64 ใชไ้ด ้
39 13 6 0.68 0.50 ใชไ้ด ้
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ขอ้ กลุ่มสูง กลุ่มตํ่า ค่าความยาก 
ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

ผลการคดัเลือก 

40 12 6 0.64 0.43 ใชไ้ด ้
41 13 5 0.64 0.57 ใชไ้ด ้
42 12 6 0.64 0.43 ใชไ้ด ้
43 14 7 0.75 0.50 ใชไ้ด ้
44 13 1 0.58 0.86 ใชไ้ด ้
45 12 1 0.46 0.79 ใชไ้ด ้
46 13 1 0.50 0.86 ใชไ้ด ้
47 14 1 0.54 0.93 ใชไ้ด ้
48 12 1 0.46 0.79 ใชไ้ด ้
49 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้
50 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้
51 10 2 0.43 0.57 ใชไ้ด ้
52 12 3 0.54 0.64 ใชไ้ด ้
53 11 3 0.50 0.57 ใชไ้ด ้
54 10 2 0.43 0.57 ใชไ้ด ้
55 9 2 0.39 0.50 ใชไ้ด ้
56 14 6 0.71 0.57 ใชไ้ด ้
57 16 6 0.79 0.71 ใชไ้ด ้
58 15 5 0.71 0.71 ใชไ้ด ้
59 12 5 0.61 0.50 ใชไ้ด ้
60 12 4 0.57 0.57 ใชไ้ด ้
61 12 1 0.46 0.79 ใชไ้ด ้
62 11 1 0.43 0.71 ใชไ้ด ้
63 14 2 0.51 0.86 ใชไ้ด ้
64 13 6 0.68 0.50 ใชไ้ด ้
65 13 6 0.68 0.50 ใชไ้ด ้
66 12 5 0.61 0.50 ใชไ้ด ้
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ขอ้ กลุ่มสูง กลุ่มตํ่า ค่าความยาก 
ค่าอาํนาจ
จาํแนก 

ผลการคดัเลือก 

67 12 5 0.61 0.50 ใชไ้ด ้
68 12 5 0.61 0.50 ใชไ้ด ้
69 14 4 0.85 0.71   ใชไ้ม่ได ้
70 13 3 0.57 0.71 ใชไ้ด ้
71 11 3 0.50 0.57 ใชไ้ด ้
72 13 6 0.68 0.50 ใชไ้ด ้
73 9 3 0.43 0.43 ใชไ้ด ้
74 12 2 0.50 0.71 ใชไ้ด ้
75 13 4 0.61 0.64 ใชไ้ด ้
76 14 3 0.61 0.79 ใชไ้ด ้
77 13 2 0.54 0.79 ใชไ้ด ้
78 11 1 0.43 0.71 ใชไ้ด ้
79 13 7 0.71 0.42 ใชไ้ด ้
80 10 1 0.39 0.64 ใชไ้ด ้

 
ค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.43 – 0.93 
ค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.39 – 0.85 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัอยูใ่นระดบั 0.84 
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3.  การวิเคราะห์แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ขอ้ 

ระดบัของการวดั 

คว
าม
รู้ 

(K
no

wl
ed

ge
) 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

(Co
mp

reh
ens

ion
) 

กา
รน

าํค
วา
มรู้

ไป
ปร

ะย
กุต

ใ์ช
 ้

(A
pp

lic
ati

on
) 

กา
รว
ิเคร

าะ
ห์ 

(A
na

lys
is)

 

กา
รส

ังเค
รา
ะห์

 
(S

yn
the

sis
) 

กา
รป

ระ
เมิ
นค

่ า 
(E

va
lua

tio
n) 

24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       

 

DPU



379 

ขอ้ 

ระดบัของการวดั 
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ขอ้ 

ระดบัของการวดั 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 
1.  ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ                

การส่ือสาร 
รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 0 1 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 1 0 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6-1.0 
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2.  ผลการวิเคราะห์อาํนาจจาํแนกรายขอ้และความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ขอ้ท่ี  x   y   xy   x
2   y

2  
ค่าอาํนาจจาํแนก 

(r) 
ผลการคดัเลือก 

1 138 1,269 3,735 420 33,773 0.94 ใชไ้ด ้
2 141 1,269 3,713 425 33,773 0.65 ใชไ้ด ้
3 151 1,269 4,007 489 33,773 0.77 ใชไ้ด ้
4 138 1,269 3,708 412 33,773 0.93 ใชไ้ด ้
5 144 1,269 3,823 446 33,773 0.76 ใชไ้ด ้
6 134 1,269 3,584 388 33,773 0.86 ใชไ้ด ้
7 135 1,269 3,586 395 33,773 0.73 ใชไ้ด ้
8 138 1,269 3,724 416 33,773 0.95 ใชไ้ด ้
9 145 1,269 3,852 467 33,773 0.64 ใชไ้ด ้

 
ค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.64 - 0.95 

ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทั้งฉบบัเท่ากบั 0.93 
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3.  การวิเคราะห์แบบวดัทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ขอ้ 
ระดบัของการวดั 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

1.  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 0 0 0.6 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

16 1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

20 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
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รายการ
ขอ้สอบ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

21 1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

24 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

25 1 1 0 0 1 0.6 ใชไ้ด ้

 
ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6-1.0 DPU



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการวจัิย 
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ตารางคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
ผลต่าง 

(D) 
D2 

1 37 61 24 576 
2 33 69 36 1,296 
3 33 74 41 1,681 
4 34 77 43 1,849 
5 33 73 40 1,600 
6 34 76 42 1,764 
7 30 78 48 2,304 
8 35 76 41 1,681 
9 31 73 42 1,764 

10 28 77 49 2,401 
11 30 77 47 2,209 
12 30 78 48 2,304 
13 29 78 49 2,401 
14 31 73 42 1,764 
15 33 77 44 1,936 
16 34 78 44 1,936 
17 35 78 43 1,849 
18 33 77 44 1,936 
19 29 73 44 1,936 
20 27 76 49 2,401 
21 30 76 46 2,116 
22 36 74 38 1,444 
23 33 75 42 1,764 
24 28 74 46 2,116 

รวม 1,032 45,028 
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ตารางคะแนนการรู้สารสนเทศของกลุ่มทดลอง 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
ผลต่าง 

(D) 
D2 

1 27 70 43 1,849 
2 23 69 46 2,116 
3 23 67 44 1,936 
4 21 67 46 2,116 
5 20 69 49 2,401 
6 24 75 51 2,601 
7 20 73 53 2,809 
8 25 77 52 2,704 
9 24 73 49 2,401 

10 21 71 50 2,500 
11 24 78 54 2,916 
12 31 70 39 1,521 
13 24 73 49 2,401 
14 25 71 46 2,116 
15 24 78 54 2,916 
16 25 73 48 2,304 
17 26 78 52 2,704 
18 24 77 53 2,809 
19 30 69 39 1,521 
20 24 67 43 1,849 
21 23 77 54 2,916 
22 23 74 51 2,601 
23 21 74 53 2,809 
24 20 73 53 2,809 

รวม 1,171 57,625 
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ตารางคะแนนทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกลุ่มทดลอง 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
ผลต่าง 

(D) 
D2 

1 13 29 16 256 
2 13 30 17 289 
3 11 26 15 225 
4 14 28 14 196 
5 10 30 20 400 
6 11 29 18 324 
7 13 30 17 289 
8 9 27 18 324 
9 10 26 16 256 

10 11 28 17 289 
11 12 31 19 361 
12 11 30 19 361 
13 11 33 22 484 
14 11 34 23 529 
15 12 31 19 361 
16 14 32 18 324 
17 12 30 18 324 
18 10 31 21 441 
19 12 33 21 441 
20 17 33 16 256 
21 11 34 23 529 
22 12 35 23 529 
23 13 31 18 324 
24 10 34 24 576 

รวม 452 8,688 
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ตารางคะแนนความสามารถดา้นอภิปัญญาของกลุ่มทดลอง 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
ผลต่าง 

(D) 
D2 

1 80 161 81 6,561 
2 91 173 82 6,724 
3 69 161 92 8,464 
4 83 168 85 7,225 
5 65 153 88 7,744 
6 73 170 97 9,409 
7 56 179 123 15,129 
8 69 179 110 12,100 
9 57 176 119 14,161 

10 90 167 77 5,929 
11 82 176 94 8,836 
12 112 195 83 6,889 
13 77 194 117 13,689 
14 65 176 111 12,321 
15 65 164 99 9,801 
16 56 195 139 19,321 
17 61 189 128 16,384 
18 69 181 112 12,544 
19 68 172 104 10,816 
20 64 171 107 11,449 
21 60 170 110 12,100 
22 70 189 119 14,161 
23 81 194 113 12,769 
24 72 184 112 12,544 

รวม 2,502 267,070 
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ตารางคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มควบคุม 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
ผลต่าง 

(D) 
D2 

1 36 41 5 25 
2 31 40 9 81 
3 33 43 10 100 
4 35 45 10 100 
5 38 44 6 36 
6 37 44 7 49 
7 34 46 12 144 
8 33 40 7 49 
9 31 41 10 100 

10 36 40 4 16 
11 31 44 13 169 
12 30 47 17 289 
13 31 44 13 169 
14 29 42 13 169 
15 30 41 11 121 
16 28 44 16 256 
17 33 41 8 64 
18 27 38 11 121 
19 31 41 10 100 
20 32 39 7 49 

รวม 199 2,207 
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ตารางคะแนนการรู้สารสนเทศของกลุ่มควบคุม 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
ผลต่าง 

(D) 
D2 

1 36 39 3 9 
2 31 35 4 16 
3 33 45 12 144 
4 26 41 15 225 
5 28 44 16 256 
6 27 47 20 400 
7 24 43 19 361 
8 23 44 21 441 
9 21 46 25 625 

10 26 46 20 400 
11 21 47 26 676 
12 20 47 27 729 
13 21 50 29 841 
14 32 44 12 144 
15 21 36 15 225 
16 32 39 7 49 
17 31 39 8 64 
18 20 42 22 484 
19 21 44 23 529 
20 22 46 24 576 

รวม 348 7,194 
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ตารางคะแนนทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มควบคุม 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
ผลต่าง 

(D) 
D2 

1 12 19 7 49 
2 11 19 8 64 
3 9 20 11 121 
4 11 25 14 196 
5 12 25 13 169 
6 13 24 11 121 
7 12 26 14 196 
8 11 21 10 100 
9 12 24 12 144 

10 11 22 11 121 
11 12 23 11 121 
12 13 22 9 81 
13 12 22 10 100 
14 11 20 9 81 
15 14 22 8 64 
16 14 22 8 64 
17 12 23 11 121 
18 10 26 16 256 
19 12 21 9 81 
20 17 25 8 64 

รวม 210 2,314 
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ตารางคะแนนทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มควบคุม 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
ผลต่าง 

(D) 
D2 

1 80 99 19 361 
2 83 107 24 576 
3 79 96 17 289 
4 63 95 32 1,024 
5 61 96 35 1,225 
6 60 93 33 1,089 
7 80 100 20 400 
8 57 96 39 1,521 
9 78 89 11 121 

10 80 92 12 144 
11 79 104 25 625 
12 91 107 16 256 
13 77 99 22 484 
14 58 97 39 1,521 
15 68 98 30 900 
16 74 89 15 225 
17 53 92 39 1,521 
18 84 97 13 169 
19 86 106 20 400 
20 72 89 17 289 

รวม 478 13,140 
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การวิเคราะห์ t-test dependent samples 
 

1.  ความสามารถดา้นอภิปัญญา 

D  =    052,2  
2D  = 070,267  

t  =    
   

124

052,2070,26724

052,2
2




 

 =    

23

704,210,4680,409,6

052,2


 

 =    

23

976,198,2

052,2  

 =    
6521.607,95

052,2  

 =    
2048.309

052,2  

t  =    6363.6  
 
 
2.  ดา้นการรู้สารสนเทศ 

D  =    171,1  
2D  = 625,57  

t  =    
   

124

171,1625,5724

171,1
2




 

 =    

23

241,371,1000,383,1

171,1
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 =    

23

759,11

171,1  

 =    
2609.511

171,1  

 =    
2609.22

171,1  

t  =    7887.51  

      
3.  ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

D  =    452  
2D  =  688,8  

t  =    
   

124

452688,824

452
2




 

 =    

23

304,204512,208

452


 

 =    

23

208,4

452  

 =    
9565.182

452  

 =    
5261.13

452  

t  =    4168.33  
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4.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

D  =   032,1  
2D  = 028,45  

t  =    
   

124

032,1028,4524

032,1
2




 

 =    

23

024,065,1672,080,1

032,1


 

 =    

23

648,15

032,1  

 =    
3478.680

032,1  

 =    
0835.26

032,1  

t  =    5652.39  

   
 
การวิเคราะห์ t-test independent samples 

1.  ความสามารถดา้นอภิปัญญา 

t  = 
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  Df  = 2 CE nn  
แทนค่า EX  = 72.62  , CX  = 43.20 
  ES  = 11.79  , CS  = 10.98 
  En  = 24 , Cn  = 20 
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t  = 
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1

24

1

22420

98.1012079.11124

15.7354.176
22

 

 = 
   

  





 

2024

2420

42

5604.12019004.13923

39.103  

 = 














 

480

44

42

6476.22900943.1397

39.103  

 = 
















120

11

42

7419.3687

39.103  

 = 
 

 42120

7419.368711

39.103  

 = 

5040

1609.40565

39.103  

 = 
0486.8

39.103  

 = 
8370.2

39.103  

t  = 4434.36  
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2.  ดา้นการรู้สารสนเทศ 

t  = 
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  Df  = 2 CE nn  
แทนค่า EX  = 72.62  , CX  = 43.20 
  ES  = 3.65  , CS  = 3.95 
  En  = 24 , Cn  = 20 

t  = 
     







 






20

1

24

1

22420

95.312065.3124

43.20 72.62
22

 

 = 
   

  





 

2024

2420

42

6025.15193225.1323

42.29  

 = 














 

480

44

42

4475.2964175.306

42.29  

 = 
















120

11

42

865.602

42.29  

 = 
 

 42120

865.60211

42.29  

 = 

5040

515.6631

42.29  

 = 
3157.1

42.29  

 = 
1470.1

42.29  

t  = 4434.36  
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3.  ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

t  = 
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  Df  = 2 CE nn  
แทนค่า EX  = 30.62  , CX  = 22.55 
  ES  = 2.55  , CS  = 2.18 
  En  = 24 , Cn  = 20 

t  = 
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1

24

1

22420

18.212055.2124

22.55 30.62
22

 

 = 
   

  





 

2024

2420

42

7524.4195025.623

07.8  

 = 














 

120

11

42

2956.905575.149

07.8  

 = 
 

 42120

8531.23911

07.8  

 = 

5040

3841.2638

07.8  

 = 
5234.0

07.8  

 = 
7234.0

07.8  

t  = 11.15 
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4.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

t  = 
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2
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  Df  = 2 CE nn  
แทนค่า EX  = 74.92  , CX  = 42.25 
  ES  = 3.72 , CS  = 2.42 
  En  = 24 , Cn  = 20 

t  = 
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1

24

1

22420

42.212072.3124

42.25-74.92
22

 

 = 
   

  





 

2024

2420

42

8546.5198384.1323

67.32  

 = 














 

480

44

42

2716.1112832.318

67.32  

 = 







120

11

42

5548.429

67.32  

 = 
 

 42120

5548.42911

67.32  

 = 

5040

1028.4725

67.32  

 = 
9375.0

67.32  

 = 
9682.0

67.32  

t  = 33.7430 
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คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



รูป
แนวคิ

ปแบบการเรีย
คดิอภปัิญญา

นักศึกษ

ยนการสอน
าสําหรับนักศึ

ตะวนัอ

นา
ษาระดับปริญญ

สาขา
มห

คู่มือกา

น โดยใช้แนว
ศึกษาคณะค
ออกเฉียงเหนื

 
ายประทวน
ญาเอก  หลัก
าวิชาหลกัสูต
หาวิทยาลัยธรุ

 
 

รใช้ 

วการเรียนรู้แ
ครุศาสตร์ ม
นือ ประเทศไ

 
  คล้ายศร ี

กสูตรศึกษาศา
รและการสอน
รกิจบัณฑิตย์ 

แบบผสมผส
หาวทิยาลยั
ไทย 

 
าสตรดุษฎับัณ
น 
 

สานร่วมกบั 
ราชภฏัในภ

ณฑิต  

403 

                   
ภาค

         

DPU



 
 

DPU



DPU



 

DPU



 

DPU



DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 
 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 
 
 

DPU



 
 
 

DPU



 
 
 

DPU



 

DPU



 

DPU



 

DPU



 
 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

       
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 
 

DPU



 

 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
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หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :    มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
คณะ/ภาควชิา    :    สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลยั 
 

หมวยที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย   :    หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ภาษาองักฤษ   :    Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเต็มภาษาไทย :   ครุศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรและการสอน) 
ช่ือเต็มภาษาองักฤษ :   Master of Education (Curriculum and Instruction) 
ช่ือย่อภาษาไทย :   ค.ม.  (หลกัสูตรและการสอน) 
ช่ือย่อภาษาองักฤษ :   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

3.วชิาเอก 
หลกัสูตรและการสอน 

4. จํานวนหน่วยกติ 
39 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
5.2 ภาษาท่ีใช ้

ภาษาไทย 
5.3 การรับเขา้ศึกษาต่อ 

รับนกัเรียนไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 
ใหเ้พียงปริญญาสาขาเดียว 

ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญา 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน เป็นหลกัสูตรท่ี

มุ่งผลิตนกัวิชาการของทอ้งถ่ินท่ีสามารถเป็นผูน้าํในการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตร และจดัการเรียน
การสอนทางดา้นการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อธัยาศยัโดยสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ท่ีเป็นสากลกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทยมาใช้
แกปั้ญหาการพฒันาหลกัสูตรและปัญหาการจดัการเรียนการสอนของทอ้งถ่ินใด ้

1.2  ความสําคญั 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร มีศกัยภาพดา้น

บุคลากรและเครือข่ายการวิจยัเพียงพอในการผลิตมหาบณัฑิตสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ซ่ึง
ครูและบุคลากรทางการศึกษานับเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถ
ดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพการพฒันาศกัยภาพในดา้นการพฒันาหลกัสูตร
และการจดัการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสาํคญัยิง่ในการขบัเคล่ือน
การศึกษา เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์และพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยมุ่งเนน้ความเป็นเลิศดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน เป็น
ศูนยก์ลางเครือข่ายการเรียนรู้และการวิจยั เพื่อพฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยนื ยกระดบัการศึกษาและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทอ้งถ่ิน 

1.3  วตัถุประสงค์ 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มีวตัถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบณัฑิตดา้นหลกัสูตรและการสอนท่ีมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
1. เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ

สอนท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้และอยูร่่วมกนัอยา่งมีคุณธรรม  
2. สามารถเป็นผูน้าํของทอ้งถ่ินในการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันา

หลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. มีคุณลกัษณะและสมรรถภาพในการแสวงหาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการศึกษาคน้ควา้เพื่อการพฒันาสาระ กระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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1.4  ระบบการศึกษา 
ใชเ้ป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ย

การจดัการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต พ.ศ.2549 
1.5  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา 

การเทียบโอนหน่วยกิตละรายวิชา ตอ้งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาํหลกัสูตรและตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาโท ประกาศหลกัเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รัฐประกาศหรือขอ้กาํหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
2.  โครงสร้างรายวชิา 

2.1  หลกัสูตร 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน เป็นหลกัสูตร

แผน ก แบบ ก (2) ซ่ึงเป็นแบบการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั โดยทาํวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รักตอ้ง
ศึกษารายวิชาไม่นอ้ยกว่า 27 หน่วยกิต จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 39 หน่วย
กิต 

2.1.1  โครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรแผน ก (2) จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 39 

หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
- หมวดวิชาสมัพนัธ์  6  หน่วยกิต  
- หมวดวิชาเฉพาะดา้น  21  หน่วยกิต  
วิชาบงัคบั   9  หน่วยกิต 
วิชาเลือก   12  หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
- รายวิชาเสริม    ไม่นบัหน่วยกิต 

2.1.2  รายวชิาในหลกัสูตร 
- หมวดวชิาสัมพนัธ์  6  หน่วยกติ 

71045102 วิธีการวิจยัทางการศึกษา  
Education Research Methodology 

3(2-2-5) 

71045101 การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
Education for Sustainable Development 

3(3-0-6) 
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- หมวดวชิาเฉพาะด้าน เรียนทั้งหมด  21  หน่วยกิต แบ่งเป็น 
วชิาบังคบั  9  หน่วยกติ 

71025201 การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน  
Curriculum and Instructional Development 

3(3-0-6) 

   

71026202 สมัมนาการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน
สาํหรับทอ้งถ่ิน  
Seminar on Local Curriculum and Instruction 

3(2-2-5) 

71026203 ยทุธศาสตร์การจดัการเรียนรู้ในบริบทของประชาคม
อาเซียน  
Strategy for Learning Management in the ASEAN 
Community Context 

3(2-2-5) 

วชิาเลอืก  12  หน่วยกติ โดยใหด้าํเนินการเลือกเรียน เพียงแขนง  วิชา
เดียวจากแขนงวิชาต่อไปน้ี 
แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ให้เรียนเลอืกวชิาต่อไปนี ้ไม่น้องกว่า 12 หน่วยกติ 

71046302 การวิจยัในชั้นเรียน 
Classroom Research 

3(2-2-5) 

71026301 การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน  
Curriculum and Instructional Management 

3(3-0-6) 

71036302 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  
Computer for Instruction 

3(2-2-5) 

71016301 การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  
Ethical and Moral Development  

3(3-0-6) 

71026302 การพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้  
Development of Learning Society 

3(3-0-6) 

71026303 การเรียนการสอนเพ่ือพฒันากระบวนการคิด  
Instruction for Thinking Process Development  

3(2-2-5) 

71045301 วิจยัเชิงปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรในสถานศึกษา  
Action Research for School Based Curriculum 

3(2-2-5) 
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Development  

71025301 การพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม  
Curriculum Development and Training Techniques 

3(2-2-5) 

71026305 วิธีวิทยาและนวตักรรมทางการเรียนการสอน 
Instruction Methodology and Innovation 

3(2-2-5) 

71046301 การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
Assessment of Learning Based on the Learner-
Centered Approach 

3(2-2-5) 

71026307 การศึกษาคน้ควา้อิสระดา้นหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน 
Independent Study in Curriculum and Instruction 

3(1-4-4) 

71026308 การฝึกภาคสนามเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน  
Internship in Curriculum and Instruction 

3(150) 

แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอนภาษองักฤษ 
ก. วชิาบังคบัให้เรียน  6 หน่วยกติ 

71025304 สารัตถะภาษาองักฤษสาํหรับครู 
English Language Foundation for Teachers 

3(3-0-6) 

71026308 ปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนภาษา
ในโลกปัจจุบนั  
Practicum in world Language Curriculum and 
Instructional Development 

3(1-4-4) 

71026312 ปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนพล
ศึกษา  
Practicum in Physical Education Curriculum and 
Instructional Development 

3(1-4-4) 

ข. วชิาเลอืก ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
71026334 กลวิธีการเรียนการสอนพลศึกษา  

Strategies for Physical Education Instruction 
3(3-0-6) 
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74085343 จิตวิทยาการกีฬา  
Sport Phycology 

3(3-0-6) 

71046308 การวิเคราะห์งานวิจยัดา้นหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนพลศึกษา 
Analysis of Curriculum and Instructional Research in 
Physical Education 

3(3-0-6) 

71026335 ปัญหาพิเศษดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอนพล
ศึกษา  
Special Problems in Physical Education Curriculum 
and Instruction 

3(1-4-4) 

71026308 การฝึกภาคสนามเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน  
Internship in Curriculum and Instruction 
Development 

3(150) 

- วทิยานิพนธ์ 
71026601 วิทยานิพนธ์  

Thesis 
12 หน่วย
กิต 

- รายวชิาเสริม (ไม่นับหน่วยกติ) 
71505401 ภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา  

English for Graduate Student 
3(2-2-5) 

74005402 คอมพิวเตอร์สาํหรับบณัฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Student 

3(2-2-5) 

- รายวชิาเสริมพืน้ฐานสําหรับผู้ทีไ่ม่มีวุฒิทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกติ) 
71015401 หลกัการจดัการเรียนรู้ 

Principles of Education and Learning 
3(3-0-6) 

71035401 นวตักรรมและการประเมินผลทางการศึกษา 
Innovation and Evaluation of Education 

3(3-0-6) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
71025301  การพฒันาหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม                       3(2-2-5) 
Curriculum Development and Training Techniques 
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพฒันาหลกัสูตร หลกัการและเทคนิคของการฝึกอบรม 

สังเคราะห์ รูปแบบและเทคนิคการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการพฒันาและใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
ประเมินผลและรายงานการฝึกอบรม 

Study and analysis of curriculum development process. Principles and Techniques of 
training. A synthesis of training and techniques. Practice training in developing and using a 
curriculum for training. An assessment and report of training DPU
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