บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพั ฒนาบทเรีย นแบบไฮเปอร์เควส เรื่อง ป่าชายเลน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนามาเสนอตามลาดับหัวข้อต่อไปนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
หลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
1. การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
2. การดาเนินการวิจัยและพัฒนา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา
1. ปรัชญาการศึกษากับเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การจัดระบบการเรียนการสอน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
1. อินเทอร์เน็ต
2. อินเทอร์เน็ตกับการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
1. ทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผู้เรียนเอง (Constructivism)
2. การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนาตัวเอง (Self-Directed Learning)
3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
4. การเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning)
5. การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method)
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกับเกณฑ์การประเมินรูบริกส์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 เป็น กฎหมายเกี่ย วกับ การจัด
การศึก ษาฉบับแรกที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่
ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการ ตลอดจนการกาหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบ
การศึ ก ษา แนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ แ สดงถึ ง เจตนารมณ์ ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพสู ง สุ ด ของ
ประชาชนด้วยการให้การศึกษาบนพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อเน้น
การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยอาศัยหลักสาคัญ 3
ประการคือ
1. การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาสาหรับประชาชน ซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
2. สัง คมมีส่วนร่วมในการจัดการศึก ษา ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานอกจากจะมีการจัดการศึกษาโดยรัฐแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ สถาบันทางสังคม
อื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใ ห้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
ศึกษาให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายนั้นจะต้องมีการพัฒนาใน 2 ประเด็นหลักคือ สาระความรู้ที่
บรรจุไว้ในหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับ
แรกของประเทศไทย ที่ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีการศึกษา โดยได้บัญญัติเอาไว้ในหมวด 9
ตั้ ง แต่ ม าตรา 63 ถึ ง มาตรา 69 มี ส าระส าคั ญ คื อ รั ฐ จะต้ อ งจั ด สรรคลื่ นความถี่ สื่ อ ตั ว น าและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ผลิตและพัฒนาแบบเรียน และสื่อต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะในการผลิ ต รวมทั้ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น จะต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ
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เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ในกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้

ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การ

สอดคล้ อ งกั บ ความสนใจและ

จั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ์

ค ว า ม ถ นั ด ข อ ง ผู้ เ รี ย น โ ด ย

และการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ม าใช้

ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า ง

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

บุคคล

การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลาทุ ก สถานที่ มี ก ารประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ บิ ด า มารดา
ผู้ ป กครองและบุ ค คลในชุ ม ชน
ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542

จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้
จากประสบการณ์ จ ริ ง ฝึ ก การ
ปฏิ บัติ ใ ห้ ทาได้ คิ ดเป็น ท าเป็ น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่า ง
ต่อเนื่อง

ตามศักยภาพ
จั ด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม

การจั ด การเรี ย นการสอนโดย

สื่ อ การสอน และอ านวยความ

ผสมผสานระหว่ า งความรู้ ด้ า น

สะดวกเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การ

ต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน

เรียนรู้และมีความรอบรู้สามารถ

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม

ใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ

ที่ ดี ง าม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง

กระบวนการเรีย นรู้ ผู้ส อนและ

ประสงค์ไว้ในทุกวิชา

ผู้ เ รี ย นอาจเรี ย นรู้ ไ ปพร้ อ มกั น
จากสื่ อ การเรี ย นการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
ภาพประกอบ 1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ที่มา : การจัดกระบวนการเรียนรู้: เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2545: 10)
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หลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
1. การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
การวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development)
เป็นการวิจัยพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานของการวิจัย (Research Base Education Development)
เป็ น กลยุ ท ธ์ ห รื อ วิ ธี ก ารส าคั ญ วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ นิ ย มใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหรื อ พั ฒ นา
การศึกษาโดยเน้นหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เป้าหมายหลักคือ ใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา (Education Product) หมายถึง ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา ได้แก่ หนังสือ แบบเรียน คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีนักการศึกษาได้
กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. บอร์ก เกลล์ (Borg and Gall, 1997: 771-798 อ้างถึงในกนกวรรณ
อินทรัตน์, 2544: 20-21) กล่าวถึงหลักการวิจัยและพัฒนาการศึกษาไว้ดังนี้
1.1 กาหนดผลผลิตทางการศึก ษาที่จะทาการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่จาเป็นที่สุด
คือ ต้องทาการกาหนดให้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาคืออะไร โดยกาหนด
เป็นลักษณะทั่วไป รายละเอี ยดการใช้ และวัตถุประสงค์การใช้ ซึ่งเกณฑ์ในการเลือกผลิตภัณฑ์
ทางการศึกษาที่วิจัยและพัฒนามี 4 ข้อ คือ
1.1.1 ตรงกับความต้องการ ความจาเป็นหรือไม่
1.1.2 ความก้าวหน้าทางวิชาการมีเพียงพอในการพัฒนาผลผลิตที่กาหนด
หรือไม่
1.1.3 บุคลากรทีม่ ีอยู่มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการวิจัย
และพัฒนานั้นหรือไม่
1.2 รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ขั้นตอนในการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัย การสังเกตภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กาหนด
1.3 วางแผนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
1.3.1 กาหนดวัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์
1.3.2 ประมาณการค่าใช้งาน กาลังคนและระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้
1.3.3 พิจารณาสืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์
1.4 พั ฒ นารู ป แบบขั้ น ต้ น หรื อ ต้ น แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ ขั้ น ตอนในการ
ออกแบบและจัดทาผลิตภัณฑ์
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1.5 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 1 คือ การนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบ
และพัฒนาไปทดสอบใช้ข้างต้น ในโรงเรียนจานวน 1-3 โรงเรียน ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก 6-12 คน
1.6 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1
1.7 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2 คือการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบ
และพัฒนาไปทดสอบใช้ข้างต้นในโรงเรียนจานวน 5-10 โรงเรียน ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก 30-100 คน
1.8 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2
1.9 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 3 คือการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบ
และพัฒนาไปทดสอบใช้ข้างต้นในโรงเรียนจานวน 10-30 โรงเรียน ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ 40200 คน ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และคอยเก็บรวบรวมข้อมูล
1.10 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3
1.11 เผยแพร่
2. การวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสอนเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่มุ่ง
สร้างชิ้นงานใหม่ มากกว่าการสร้างความรู้ใ หม่ ซึ่งครอบคลุมระบบ แบบจาลอง โครงการและ
สิ่งประดิษฐ์ ดังนั้นจากที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กาหนดขั้นตอนการวิจัยและ
พัฒนาประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 ซ 186-187 อ้างในศศิวิมล ทองนิลภักดิ์,
2542: 50-52)
2.1 การแสวงหาและกาหนดเรื่องที่จะพัฒนา ขั้นนี้เหมือนกับการศึกษาปัญหา
ของเรื่องที่ วิจัยเพราะในการมุ่ งพัฒนาสิ่งใดก็ตามผู้วิจัยต้องมีเหตุผลในการที่ต้องพัฒนา จึงต้อง
ศึกษาปัญหาและกาหนดเรื่องที่จะพัฒนาให้ชัดเจน
2.2 การศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ต้ น แบบชิ้ น งานกั บ เนื้ อ หาสาระเป็ น
การศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับผลงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งที่จะพัฒนา
2.3 การสารวจความต้องการเกี่ยวกับเรื่องที่จะพัฒนา ผู้วิจัยต้องทาการสารวจ
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
2.4 การพัฒนากรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะพัฒนา ผู้ วิจัยต้องศึกษาข้อมูล
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆ
2.5 การสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้ เชี่ ย วชาญ เป็ น ขั้ นของการรวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนากรอบความคิด กรอบทฤษฎีของงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
นามาสร้างแบบสอบถามในขั้นต่อไป
2.6 การพัฒนาร่างต้นแบบชิ้นงาน ขั้นนี้ผู้วิจัยร่างต้นแบบตามข้อมูลที่ได้ศึกษา
และทาการวิเคราะห์ไว้
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2.7 การตรวจสอบหรื อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพต้ น แบบเพื่ อ ตรวจสอบ
ข้อบกพร่องหรือความเป็นไปได้ในการนาไปใช้งาน
2.8 ปรับปรุงชิ้นงานตามข้อเสนอแนะ
2.9 รายงานผลการวิจัย ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายที่ผู้วิจัยต้องรายงานการดาเนินการ
วิจัยและผลของการวิจัย
3. สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536: 213) ได้กล่าวถึงการ
วิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยคุณภาพการศึกษา นาวิธีหลายๆ วิธีมารวมกันแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
3.1 กาหนดปัญหา เป็นการกาหนดปัญหาที่แก้ไขหรือสิ่งที่ต้องการจะพัฒนา
มักจะเป็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถสรุปที่มาของปัญหาได้ ดังนี้
3.1.1 จากประสบการณ์การปฏิบัติงานของเราเอง
3.1.2 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของเราเอง
3.1.3 จากแนวคิดที่ต้องการพัฒนา
3.2 วิ เ คราะห์ ปั ญ หา เป็ น การวิ เ คราะห์ ดู ว่ า ปั ญ หาที่ ต้ อ งการแก้ ไ ขนั้ น
เป็นปัญหาจริงหรือไม่ สาคัญหรือไม่และอะไรเป็นสาเหตุ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง
3.3 ก าหนดแนวทางในการแก้ ปั ญ หาหรือ แสวงหานวั ต กรรมส าหรั บการ
แก้ปัญหา การที่จะแสวงหาวิธีการใหม่ได้โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทาวิจัยเชิง
บรรยายหรือการวิจัยอื่นๆ ก็ได้
3.4 ดาเนินการพัฒนานวัตกรรม เป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อจะ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงๆ เมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องมีการตรวจสอบปรับปรุงขั้นต้น
3.5 ทดลองใช้นวัตกรรมก่อนนาไปใช้ ต้องหาคุณภาพให้แน่ใจเสียก่ อนว่า
นวัตกรรมนั้นดีจริง อาศัยการวิจัยเชิงทดลองหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพ
3.6 ปรับปรุงแก้ไขโดยอาศัยผลการทดลองใช้นวัตกรรม
3.7 การนาผลวิจัยไปใช้ เพื่อให้การแก้ปัญหาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครบวงจร
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กาหนดปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา
กาหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ดาเนินการสร้างนวัตกรรม
ทดลองใช้นวัตกรรม
นาไปใช้แก้ปัญหา
ภาพประกอบ 2 รูปแบบกระบวนการวิจัยและพัฒนา ตามแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536: 152
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยึ ดหลัก การทดสอบและ
หาประสิท ธิภาพของสื่อตามหลั ก การขั้นตอนการวิจั ย และพั ฒนาทางเทคโนโลยี ก ารสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีรายละเอียดดังนี้
1. ก าหนดปั ญ หา ในการก าหนดปั ญ หาของการวิ จั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวบรวมประเด็นปัญหาในการวิจัยการพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการวิจัย สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์
ปัญหาการวิจัย การวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหาและคาอธิบายรายวิชา เป็นต้น
3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบการ
ออกแบบและการประเมินเป็นต้น
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4. กาหนดรายละเอียดต้นแบบของบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แก่
4.1 กาหนดองค์ประกอบของบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4.2 กาหนดวัตถุประสงค์การเรียน
4.3 เลือกเนื้อหารายวิชา วิเคราะห์เนื้อหา
4.4 กาหนดการประเมินผลการเรียน
4.5 กาหนดการหาประสิทธิภาพบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5. นารายละเอียดต้นแบบบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยี ผู้เชี่ ยวชาญด้านเนื้อหา และที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่ อหาข้อบกพร่องเกี่ยวกั บ
รายละเอียดต้นแบบ
6. ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา
7. พัฒนาต้นแบบของบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
8. นาต้นแบบที่พัฒนาเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยี การศึกษา
และที่ปรึกษาตรวจสอบ
9. ปรับปรุงต้นแบบบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและที่ปรึกษา
10. ทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11. วิเคราะห์ผลของการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
12. เผยแพร่รายงานการวิจัย
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2. การดาเนินการวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนสาคัญของการวิจัยและพัฒนาสื่อมีการดาเนินการเป็นขั้นตอนที่สาคัญ 7
ขั้นคือ (Alessi and Trollip, 1991 อ้างถึงใน ถนมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 29-30)
ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)
1.1 กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Determine Goals and Objectives)
1.2 เก็บข้อมูล (Collect Resources)
1.3 เรียนรู้เนื้อหา (Learn Content)
1.4 สร้างความคิด (Generate Ideas)
ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction)
2.1 ทอนความคิด (Elimination of Ideas)
2.2 วิเคราะห์งานและคอนเซ็ปต์ (Task and Concept Analysis)
2.3 ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description)
2.4 ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design)
ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson)
ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard)
ขั้นตอนที่ 5 : ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson)
ขั้นตอนที่ 6 : ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting
Materials)
ขั้นตอนที่ 7 : ขั้นตอนการประเมินผลและการแก้ไขบทเรียน (Evaluate and
Revise)
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ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)

การย้อนกลับเพื่อทดสอบและปรับปรุง
กาหนดเป้าหมาย

เก็บ

เรียนรู้

สร้าง

และวัตถุประสงค์

ข้อมูล

เนื้อหา

ความคิด

ขั้นตอนที่ 2

ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการเตรียมในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
ที่มา : ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 30

ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction)

ทอน

วิเคราะห์

ออกแบบ

ประเมิน

ความคิด

งานและ

บทเรียน

และ

แนวคิด

ขั้นแรก

แก้ไข

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการเตรียมในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
ที่มา : ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 30

ขั้นตอนที่ 3
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ขั้นตอนที่ 3-7

เขียน

สร้าง

สร้าง

ผลิต

ประเมิน

ผังงาน

สตอรี่

โปรแกรม

เอกสาร

และแก้ไข

ประกอบ

บทเรียน

บอร์ด

จบ

ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการเตรียมในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
ที่มา : ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 254 : 30

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)
ในขั้นตอนแรกของการออกแบบผู้ออกแบบควรเตรียมในเรื่องของความชัดเจนใน
การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จากนั้นให้เตรียมในส่วนของการรวบรวมข้อมูล และควรที่
จะเรียนรู้เนื้อหา เพื่อให้เกิดการสร้างหรือระดมความคิดในที่สุด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.1 กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Determine Goals and Objectives) คือการ
ตั้งเป้าหมายว่าผู้เรียนจะสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อศึกษาในเรื่องใด และลักษณะใด กล่ าวคือเป็น
บทเรียนหลัก เป็นบทเรียนเสริม หรือเป็นแบบทดสอบ รวมทั้งการกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน
คือ เมื่อผู้เรียน เรียนจบแล้ว จะสามารถทาอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ผู้ออกแบบควรทราบถึงพื้นฐาน
ของผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายเสี ย ก่ อ นให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ หมาะสมสอดค ล้ อ งกั บ
ความสามารถของผู้เรียน
1.2 เก็ บ ข้ อ มู ล (Collect Resources) หมายถึ ง การเตรี ย มพร้ อ มทางด้ า นของ
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของเนื้อหา การพัฒนาและออกแบบบทเรียน
และสื่อในการนาเสนอบทเรียน ทรัพ ยากรในส่วนของเนื้อหาได้แก่ ตารา หนังสือ วารสารทาง
วิชาการ หนังสืออ้างอิง ภาพประกอบต่างๆ และผู้ชานาญการด้านเนื้อหา ส่วนทรัพยากรของการ
ออกแบบได้แก่ หนังสือการออกแบบบทเรียน สื่อทากราฟิก โปรแกรมประมวลผลคาและผู้ ชานาญ
ด้านการออกแบบบทเรียน ทรัพ ยากรในส่วนของสื่อในการนาเสนอบทเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์
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และโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ และผู้ชานาญการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1.3 เรียนรู้เนื้อหา (Learn Content) ผู้ออกแบบบทเรียนหากเป็นผู้ชานาญทางด้าน
เนื้อหาก็จะต้องเรียนรู้ทางด้านการออกแบบบทเรียน หรือหากเป็นแต่ผู้ออกแบบบทเรียนก็จะต้องหา
ความรู้ด้านเนื้อหาควบคู่กันไป การเรียนรู้ด้านเนื้อหา เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การอ่านหนังสือ
หรือเอกสารอื่นๆ เป็นต้น
1.4 สร้างความคิด (Generate Ideas) หรือการระดมสมอง เป็นการกระตุ้นให้เกิด
การคิดสร้างสรรค์ ในข้อคิดเห็นต่างๆ ในการออกแบบบทเรียน โดยยึดปริมาณมากกว่าการประเมิน
ค่าความถูกต้องเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction)
ในขั้นตอนนี้จะครอบคลุมถึงการทอนความคิด การวิเคราะห์งานและแนวคิดการ
ออกแบบบทเรียนขั้นแรก การประเมินและแก้ไขการออกแบบ เพื่อเป็นการกาหนดว่าบทเรียนจะ
ออกมามีลักษณะใด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ทอนความคิด (Elimination of Ideas) ในขั้นตอนนี้ หลังจากการระดมสมอง
นักออกแบบจะนาความคิดทั้งหมดมาประเมินดูว่าข้อคิดใดน่าสนใจ โดยเริ่มจากคัดเอาข้อที่ไม่อาจ
ปฏิบัติได้ หรือซับซ้อนออกไปและรวบรวมความคิดที่น่าสนใจมาพิจารณาอีกครั้ง
2.2 วิเคราะห์งานและคอนเซ็ปต์ (Task and Concept Analysis) ในขั้นตอนนี้
จะต้องพยายามวิเคราะห์ขั้ นตอนเนื้อหาที่ผู้เรีย นจะต้องศึกษาจนทาให้เกิดการเรีย นรู้ที่ต้องการ
รวมถึงวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและเนื้อหาที่มีความชัดเจนเท่านั้นควรตัดเนื้อหาที่ไม่
เกี่ยวข้องหรือที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความสับสนได้ง่ายออกไป
2.3 ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description) หลังจากที่มีการ
วิเคราะห์งานและคอนเซ็ปต์ ผู้ออกแบบจะต้องนาแนวคิดทั้งหลายที่ได้มาผสมผสานให้กลมกลืนกัน
โดยการลาดับของบทเรียน เช่น การสร้างสรรค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่จะทาให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจต่อการเรียนได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง บทเรี ยนจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร หรือจะ
เป็นงานที่ได้รับความสาเร็จหรือล้มเหลวสาหรับผู้เรียนก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ขั้นตอนนี้
2.4 ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design) การ
ประเมินนั้นจาเป็นต้องทาอยู่เรื่อย เป็นระยะๆ ระหว่างการออกแบบไม่ใช่หลังการออกแบบเสร็จ
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แล้วเท่านั้น หลังการออกแบบควรที่จะมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบหรือโดยผู้เรียน ว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ การรวบรวมทรัพยากรด้านข้อมูล ด้านเนื้อหา
ให้มากขึ้น การทอนความคิดออกไปคิดแล้วย้อนกลับไปประเมินจนเป็นที่น่าพอใจ ก่อนไปในขั้นที่สาม

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson)
ผั ง งานคื อ ชุ ด ของสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ อ ธิ บ ายขั้ น ตอนของการท างานของโปรแกรม
การเขียนผังงาน จะไม่นาเสนอรายละเอียดหน้าจอเหมือนการสร้างสตอรี่บอร์ด หากการเขียนผังงาน
จะนาเสนอลาดับขั้นตอน โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผังงานจะทาหน้าที่เสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม การตัดสินใจ และกรอบเหตุ การณ์ เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตอบ
คาถามผิด เมื่อไรจะมีการจบบทเรียน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard)
ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ดเป็นขั้นตอนของการเตรีย มการนาเสนอข้อความ
ภาพ รวมทั้ ง สื่ อ ในรู ป แบบมั ล ติ มี เ ดี ย ต่ า งๆ ลงในกระดาษ เพื่ อ การน าเสนอที่ เ หมาะสมทาง
จอคอมพิวเตอร์ต่อไป ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ดรวมไปถึงการเขียนสคริปต์ ที่ผู้เรียนจะได้เห็น
บนจอภาพได้ แ ก่ เนื้ อ หา ข้ อ มู ล ค าถาม ผลป้ อ นกลั บ ค าแนะน า ค าชี้ แ จง ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสร้าง / เขียนโปรแกรม (Program Lesson)
ขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมช่วย
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น Multimedia Tool book ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบจะต้อง
เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่ง งานที่ตรงต่อตามความต้องการและลดเวลาสร้างไป
ส่วนหนึ่ง ปัจจัยในการเลือกโปรแกรมช่วยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ลักษณะ
และประเภทของบทเรี ย นที่ ต้ อ งการสร้ า ง ประสบการณ์ ข องผู้ ส ร้ า ง และด้ า นงบประมาณ
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รวมถึง โปรแกรมช่ ว ยสร้า งคอมพิ ว เตอร์ช่ วยสอนมี ข้อ ได้เ ปรี ย บแตกต่ างกั นจะต้ องศึก ษาและ
เลือกใช้งานให้เหมาะกับการสร้างบทเรียนแต่ละประเภทแตกต่างกันไป
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting
Materials)
เอกสารประกอบบทเรียนเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
คู่มื อการใช้ข องผู้เรียน คู่ มื อการใช้ของผู้ส อน คู่มือสาหรับแก้ ปัญหาเทคนิคต่างๆ และเอกสาร
ประกอบ เช่น แผนภาพ ข้อสอบ ภาพประกอบและเอกสารประกอบเป็นต้น

ขั้น ตอนที่ 7 ขั้ นตอนการประเมิ น ผลและการแก้ ไขบทเรี ยน (Evaluate and
Revise)
ส่วนของการนาเสนอและการทางานของบทเรียน ในการประเมินผู้ออกแบบจะทา
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ใช้บทเรียนหรือการสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังการใช้บทเรียน
นอกจากนี้ยังอาจทดสอบผู้เรียนหลังจากที่ได้ทาการเรียนจากบทเรียนที่สร้างขึ้นแล้ว โดยผู้เรียน
จะต้องมาจากกลุ่ม เป้ า หมาย ขั้ นตอนนี้อาจครอบคลุมการทดสอบนาร่องและการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญได้
การวิจัยและพัฒนาของอัลเลซซี่และทรอลลิปจะเน้นในขั้นตอนของการเตรียมและ
การออกแบบการสร้างบทเรียนหรือผลิตภัณฑ์ แต่ในขั้นตอนของการทดลองใช้ปรับปรุงบทเรียน
หรือผลิตภัณฑ์ ได้ใช้แนวคิดของ เอสปิชและวิลเลียมส์ (Espich and Williams, 1967: 75-79 อ้างถึง
ในบุญสืบ พันธุ์ดี, 2537: 97-98) ได้อธิบายถึงการทดลองใช้และปรับปรุงบทเรียนหรือสื่อการสอน 3
ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การทดลองทีละคน (One to One Testing)
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการเรียนระดับต่ากว่าปานกลางเล็กน้อย จานวน 2-3 คน
เพื่ อ ให้ ศึ ก ษาสื่อ ที่ พั ฒนาขึ้ นและหลั งจากการศึ ก ษา ผู้ พั ฒ นาจะสอบถามความคิด เห็ นเกี่ ย วกั บ
ข้อบกพร่องของสื่อจากกลุ่มตัวอย่างนั้น
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ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small Group Testing)
ใช้กลุ่มตัวอย่าง 5-8 คน ดาเนินการคล้ายขั้นตอนที่ 1 แต่จะให้กลุ่มตัวอย่างได้รับ
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย เพื่อนาผลไปวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อโดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 โดย 90 แรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมด เมื่อคิดเป็นร้อย
ละแล้วได้ 90 หรือสูงกว่า ส่วน 90 ตัวหลัง หมายถึง ผู้เรีย นร้อยละ 90 ของทั้งหมดสามารถทา
ข้อสอบข้อหนึ่งๆ ได้ถูกต้อง หากผลวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไขเฉพาะส่วน
ที่บกพร่องเพื่อนาไปทดลองใช้ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป หากผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว ก็จะดาเนินการด้วยวิธีการเดิมกับกลุ่มตัวอย่างใหม่จนกว่าจะได้ผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองภาคสนาม (Field Testing)
ใช้ กั บ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เป็ นประชากรเป้า หมายจริง โดยผู้พั ฒนาสื่ อ จะไม่ เข้ าไป
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทดลองด้ ว ยแต่ จ ะอาศั ย ครู ผู้ ส อนด าเนิ น การแทน โดยใช้ วิ ธี ก ารด าเนิ น การ
เช่นเดียวกับตอนที่ 2
จากแนวคิ ด ในการทดลองใช้ แ ละปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขสื่ อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
แนวคิ ด ของเอสปิ ช และวิ เ ลี ย มส์ ในขั้ น ตอนแรกมี ก ารก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ตรวจสอบหา
ข้ อ บกพร่ อ งของสื่ อ จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ในขั้ น ตอนที่ ส อง มี ก าร
ตรวจสอบหาข้อบกพร่องและมีการทดสอบหาประสิทธิภาพสื่อด้วย โดยเอสปิชและวิลเลียมส์ใช้
เกณฑ์ 90/90 ส่วนในขั้นตอนที่สาม เป็นการนาสื่อที่พัฒนานาไปใช้กับสถานการณ์จริง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา
1. ปรัชญาการศึกษากับเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปรัชญามีความสาคัญต่อการกาหนดบทบาทของมนุษย์ในการจัดการศึกษาและการ
เรียนการสอนอย่างมาก เพราะปรัชญาเป็นแนวทาง หรือความเชื่อซึ่งจะชี้บ่งถึงค่านิยมในทางปฏิบัติ
ของมนุษย์ที่มีความเชื่อตามปรัชญานั้น ปรัชญาทางการศึกษาที่มีบทบาทต่อการจัดการศึกษามาก
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ , 2526: 81-82) ได้แก่
1.1 ปรัชญาสารนิยม (Essentialism) บุคคลที่มีความเชื่อในปรัชญานี้ถือว่า
การศึกษาเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาสาระหรือความรู้ต่างๆ การเรียนการสอนโดยทั่วไปจะเป็นการ
รับรู้และการจา การสอนจะเน้นในเรื่องการบรรยายหรือการพูดของครู ครูจะมีบทบาทในการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนคล้อยตามและยอมรับ ความคิดและค่านิยมที่ครูนามาใช้จึงไม่ มีการคิดสร้างสรรค์
ใหม่ ๆ แต่ เ ป็ น การเสนอสิ่ ง เก่ า ๆที่ ค นยอมรั บ และเชื่ อ ตลอดจนเคยปฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มา
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ดังนั้นการจัดการศึกษาตามความเชื่อในปรัชญานี้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีบทบาทน้อย
ครูจะใช้เพียงตาราและกระดานดา
1.2 ปรัชญาสัจจวิทยนิยม (Perennialism) ปรัชญานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ปรัชญา Rational Humanism และ Scholastic Realism ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาสารนิยม แต่มีหลักการที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ ปรัชญานี้ย้าในเรื่องของ Seven Liberal
Arts โดยให้ความสาคัญของ Three R’s อันได้แก่ การอ่าน การเขียนและการคานวณ ส่วนศาสนา
และศีลธรรมและความงาม (สุนทรียภาพ) ทางศิลปะและวรรณคดีก็ยังคงเน้นด้วยการอบรมผู้เรียน
ให้มีจิตใจผ่องใสและเกิดปัญญา
1.3 ปรัชญาพิพัฒนาการ (Progressivism) เป็นปรัชญาที่มีความเชื่อว่า การให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนนั้น มีความสาคัญ
กว่าเนื้อหาสาระ ในการสอนของครูจะไม่เน้นเรื่องการถ่ายทอดความรู้ แต่จะคอยดูและช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการสารวจปัญหาความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การจัดการศึกษาจึงมักเริ่มต้น
ด้วยคาถามที่ว่า “ ผูเ้ รียนต้องการอะไร” ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นแบบจัดประสบการณ์
หรือกิจกรรม สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงมีบทบาทมากตามความเชื่อของปรัชญานี้
ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
1.4 ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) เป็นปรัชญาที่พัฒนามาจากแนว
ปรัชญาพิพัฒนาการ และรวมเอาปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) มาผสมผสานเข้าไว้ด้วย ปรัชญา
นี้เน้นความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ย้าในเรื่องการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ตระหนักในเรื่อง
ของอัตตา (Self-Realization) และของมวลชน ดังนั้นการสอนจึงส่งเสริมให้ผู้เรีย นส ารวจความ
สนใจและความต้องการของตนเอง แล้วศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อปฏิรูปสื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาจะมีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนและการศึกษาตามปรัชญานี้ได้มาก ในส่วนที่เป็นนวกรรมทางการศึกษา
1.5 ปรัชญาสวภาพนิยม (Existentialism) ปรัชญานี้เป็นปรัชญาที่มีความเชื่อ
ในเรื่องของความไม่แน่นอน บุคคลก าหนดชีวิตตนเองได้ มีอิส ระในการเลือก ย้าในเรื่องเอกั ต
บุคคลเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาและการสอนเป็นแบบเปิด กล่าวโดยสรุปปรัชญานี้มุ่งส่งเสริมใน
ด้าน 1.การเลือก 2.การพัฒนาตนเอง 3.อิสรภาพ และ 4.ความรับผิดชอบ ดังนั้น สื่อการสอนและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาตามทัศนะใหม่จึงมีบทบาทมากในฐานะที่เป็นแหล่งการเรียนรู้

24

2. การจัดระบบการเรียนการสอน
การจัดระบบคื อ การก าหนดองค์ประกอบและจัดองค์ประกอบของระบบให้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างดี เพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ซึ่งอาจจะจัดในกรอบความคิดของตัว
ป้ อ น กระบวนการ กลไกควบคุ ม ผลผลิ ต และข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ หรื อ จั ด ความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบของระบบนั้นให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่จะช่วยให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ ระบบ
การจัดการเรียนการสอนก็ คือ องค์ประกอบต่างๆ ของการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดไว้ใ ห้มี
ความสัมพันธ์และส่งเสริมกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนตามจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้ (ทิศนา แขมมณี, 2547: 222)
การสอนนั้ น เป็ น ระบบย่ อ ยระบบหนึ่ ง ในระบบการศึ ก ษาใหญ่ ซึ่ ง ในการ
ดาเนินงานของระบบการสอนครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนการสอนและตั้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนนั้นให้ดีเสียก่อนเพื่อให้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเตรียมเนื้อหาบทเรียน
และวิ ธี ก ารสอนเพื่ อ ที่ จ ะด าเนิ น การสอนให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ คื อ การที่ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ถ้าหากว่าการเรียนการสอนนั้นไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ควรจะเป็น โดยอาจจะมี
ปั ญหาในการสอนหรือการที่ ผู้ เรีย นไม่ ส ามารถเกิ ดการเรีย นรู้ไ ด้ดี เท่าที่ควรก็ จาเป็น ต้องมีก าร
วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ ไ ขข้อบกพร่องที่เกิ ดขึ้ นให้ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
วิธีการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนที่นิยมใช้กันมากวิธีหนึ่งคือ “การจัดระบบ” หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “วิธีระบบ” โดยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการกาหนดปัญหา สมมติฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการดาเนินการทดลองอันนาไปสู่การสรุปผลที่เหมาะสมเพื่อการแก้ไขปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ถ้า ผลสรุ ป หรื อผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ มาเป็นสิ่ งที่ค าดว่ าจะได้ผ ลดีก็ จะถู ก นามาทดลองใช้ แต่ถ้ า
นามาใช้แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะต้องมีการทดลองวิธีใหม่ต่อไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้องที่ใช้แก้ปัญหาได้เป็นผลสาเร็จ (กิดานันท์ มะลิทอง, 2543: 76-77)
ตามปกติแล้วการจัดระบบการสอนจะมีความหมายสาคัญ 2 ประการ ซึ่งนาไปสู่
การวางแผนการสอนและการนาแผนนั้นไปใช้ ได้แก่
1. ความหมายแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนที่มีการจัดให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยที่จุดมุ่งหมายสาคัญของปฏิสัมพันธ์นี้คือ การเอื้ออานวยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดขึ้นมา
2. ความหมายที่สอง เป็นเรื่องของวิธีการเฉพาะในการออกแบบระบบการสอน
โดยจะประกอบด้วยวิธีการที่เป็นระบบในการออกแบบ การวางแผน การนาไปใช้และการประเมิน
กระบวนการรวมของการสอนนั้น ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายเฉพาะที่วางไว้
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โดยขึ้นอยู่กับการวิจัยด้านการเรียนรู้และการสื่อสารของมนุษย์ การใช้วิธีการนี้จะสามารถทาให้มี
ระบบการสอนที่มีการจัดทรัพยากรบุคคลและสิ่งต่างๆ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้
จึงเห็นได้ว่า การจัดระบบการสอนเป็นการรวมกันของกระบวนการเรียนการสอน
และการออกแบบการสอนควบคู่กันไปตลอดเวลา โดยในความหมายแรกนั้นเป็นการให้ความสนใจ
ว่าทาอย่างไรจึงจะทาให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันสูง ในขณะที่ความหมายที่สองกล่าวถึง
วิธีการออกแบบที่มุ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วัดได้ จึงระบุถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย์ให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างถึงที่สุดที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
1.อินเทอร์เน็ต
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ครอบคลุ ม พื้ น ที่
กว้างขวางที่สุด อัตราการขายตัวเร็วที่สุด และมีสมาชิกภายในมากที่สุด หากมองในอีกแง่มุมแล้ว
อิน เทอร์ เ น็ต ก็ คื อ เครือ ข่ า ยของเครื อข่ า ย หากพิ จ ารณาในส่ ว นย่ อ ยแล้ ว ภายในอิ น เทอร์ เน็ ต จะ
ประกอบไปด้วยเครือข่ายย่อยจานวนมากที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก เครือข่ายย่อยเหล่านี้เชื่อมเข้าหากัน
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่พัฒนามาจาก อาร์พาเน็ ต (ARPAnet) ซึ่งเป็นเครือข่าย
คอมพิ วเตอร์ภายใต้ค วามรับ ผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจัย ชั้นสูง (Advanced Research
Projects Agency) ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา อาร์พาเน็ ตในขั้นต้นเป็นเพียง
เครือข่ายทดลองที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านการทหาร
การพัฒนาอาร์พาเน็ตได้ดาเนินการมาเป็นลาดับภายใต้คณะทางานที่ประกอบด้วย
สานักงานเทคนิคการประมวลผลในสังกัดของอาร์พาเน็ต บริษัทบีบีเอ็น ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก
อาร์พาเน็ต และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัย 4 แห่งคือ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจอลิส สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ซานตา บาร์บารา
และมหาวิท ยาลัย ยู ท าห์ กลุ่ม ผู้ร่วมงานจากทั้งมหาวิทยาลั ย ทั้ง 4 แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นนัก ศึก ษา
ปริญญาโท และภายหลังเป็นที่รู้จักดีในเชื่อ Network Working Group (NWG)
ในปี พ.ศ. 2512 มีการทดลองติดตั้งคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าหากันเป็นครั้งแรก
โดยมีโฮสต์หลักเป็นมินิคอมพิวเตอร์รุ่น 316 ของฮันนีเวลล์ คอมพิวเตอร์ที่เ ชื่อมโยงเข้าหากันนี้ต่าง
เป็นเครื่องคนละชนิดที่ใช้ระบบปฏิบัติการไม่เหมือนกันและตั้งอยู่ในที่ต่างๆ กัน
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ในปลายปี พ.ศ.2526 อาร์พาเน็ตถูกแบ่งแยกออกเป็นสองเครือข่ายคือ เครือข่าย
ด้านการวิจัยและเครือข่ายของกองทัพ เครือข่ายด้านงานวิจัยยังคงใช้ชื่ออาร์พาเน็ตอยู่ เช่นเดิม ส่วน
เครือข่ายกองทัพมีชื่อเรียกใหม่ว่า มิลเนต (MILNET) และทั้งสองเครือข่ายยังคงได้รับทุนสนับสนุน
จากกองทัพอยู่
ในช่ วงต่อมามีหน่วยงานหลัก ของสหรัฐอีก หลายหน่วยงานซึ่งมีเครือข่ายที่ใ ช้
โปรโตคอลทีซีพี/ไอพีเชื่อมต่อเข้ามาอย่างเช่น เอ็นเอสเอฟเต และเครือ ข่ายของนาซ่า (NASA) ชื่อที่
ใช้เรียกเครือข่ายจึงมีการปรับเปลี่ยนไปจนในปัจจุบันคือ อินเทอร์เน็ต
ความแพร่หลายของทีซีพี/ไอพีและการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะต่อมา
ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะเพียงหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีบริษัทธุรกิจเอกชน
ทั่วไปและกลุ่มบริษัทด้านอุตสาหกรรมร่วมอยู่ด้วยเป็นจานวนมาก การขยายตัวของอินเทอร์เน็ต
เป็ นไปอย่ า งรวดเร็ว อย่ า งที่ ไ ม่ มี ใ ครเคยคาดคิดมาก่ อน ปัญหาที่เกิ ดขึ้นตามมาก็ คือการจัดการ
เครือข่า ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลฐานข้อมูลชื่อและเลขที่อยู่ ของเครื่องทุกเครื่องที่ ต่อเข้ากั บ
อินเทอร์เน็ต
แต่เดิมนั้นมี การจัดทาฐานข้อมูลกลางไว้และส่งกระจายไปยังโฮสต์อื่น แต่เมื่อ
จานวนโฮสต์เพิ่มมากขึ้น การจัดทาฐานข้อมูลกลางจึงเป็นเรื่องเกินขีดความสามารถของเครื่อง และ
ลาบากต่อการดูแล นอกจากนี้การกระจายของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไปยังโฮสต์อื่นผ่านทางเครือข่าย
ก็สร้างภาระหนักต่อระบบสื่อสาร และไม่เหมาะสมที่จะใช้ในทางปฏิบัติอีกต่อไป จึงได้มีการจัดทา
ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) สาหรับใช้จัดการฐานข้อมูลชื่อเครื่องขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529
ระบบชื่อโดเมนอาศัยฐานข้อมูลที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละเครือข่าย การติดต่อกับเครื่องใดๆ จะมีการ
สอบถามหาชื่อเครื่องจากฐานข้อมูลกระจายจึงไม่จาเป็นต้องมีฐานข้อมูลรวมศูนย์อีกต่อไป
กิ ด านั น ท์ มะลิ ท อง (2543: 313) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของอิ น เทอร์ เ น็ ต ไว้ ว่ า
อินเทอร์เน็ตคือระบบของการเชื่อมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากครอบคลุมไปทั่ วโลก
เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการสื่อสารข้อมูล เช่น การบันทึกเข้าระยะไกลการถ่ายโอน
แฟ้ ม ไปรษณีย์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และกลุ่มอภิปราย อิ นเทอร์เน็ ตเป็ นวิธี ใ นการเชื่ อมโยงข่า ยงาน
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ซึ่งขยายออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อการเข้าถึงของแต่ละระบบที่มีส่วนร่วมอยู่
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2.อินเทอร์เน็ตกับการศึกษา
เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาได้หลายรูปแบบได้แก่(กิดานันท์ มะลิทอง,
2543: 322-324)
1. การค้นคว้า เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นข่ายงานที่รวมข่ายงานต่างๆ มากมายเข้าไว้
ด้วยกันจึงทาให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก เพื่อการค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่สนใจทุก
สาขาวิชาเพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย การสืบค้นแหล่งข้อมูลนี้สามารถทาได้โดย
ใช้โปรแกรมในการช่วยค้นหา เช่น อาร์คี โกเฟอร์ และโปรแกรมในเวิลด์ไวด์เว็บ เช่น ไลคอส
(Lycos) และเว็บครอเลอร์ (Web Crawler) เป็นต้น เพื่อค้นหาข้อมูลที่อยู่ในแม่ข่ายต่างๆ ทั่วโลกที่
ต้องการได้ นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อเข้าสู่แม่ข่ายของห้องสมุดต่างๆ เพื่อค้นหารายชื่อและขอยืม
หนังสือที่ต้องการได้เช่นกัน
2.การเรียนและติดต่อสื่อสาร ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียน
และติดต่อสื่อสารกันได้โดยที่ผู้สอนจะเสนอเนื้อหาบทเรียนโดยใช้ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ผู้เรีย นเปิ ดอ่า นเรื่องราวและภาพประกอบที่เสนอในแต่ล ะบทเรี ย น หรื อการเสนอบทเรีย นใน
ลักษณะของการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
การเชื่อมโยงในการเรียนรู้ในลักษณะสื่อหลายมิติได้ เมื่ออ่านบทเรียนแล้วผู้เรียนจะถามคาถามที่ตน
ยั ง ข้ องใจและท างานตามที่ ก าหนดไว้ แล้ว ส่ง กลับ ไปยั งผู้ส อนได้ทางไปรษณีย์ อิ เล็ก ทรอนิก ส์
นอกจากนี้กลุ่มผู้เรียนด้วยกันเองยังสามารถติดต่อสื่อสารกันเพื่อทบทวนบทเรียนหรืออภิป ราย
เนื้ อ หาเรื่ อ งราวที่ เ รี ย นไปแล้ ว ได้ โ ดยผ่ า นทางกลุ่ ม สนทนา กลุ่ ม อภิ ป ราย และไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการติดต่อกับผู้เรียนในสถาบันอื่นโดยผ่านทางกระดานข่าวและยูสเน็ตก็ได้
เช่นกัน
3.การศึกษาทางไกล การใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาทางไกลสามารถใช้ได้ทั้งใน
รูปแบบ “ห้องเรียนเสมือน” โดยเป็นการบรรจุเนื้อหาบทเรียนที่ใช้สอนลงในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เรียน
หรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเสมือนเรียนอยู่ในห้องเรียน และอีกลักษณะ
หนึ่งจะเป็นการส่งการสอนจากห้องเรียนหรือห้องส่งในสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังห้องเรียนอื่นๆ
ทั้งภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือในสถานศึกษาต่างๆ รอบโลกเพื่อให้สามารถเรียนได้พร้อมกัน
ผู้สอนจะทาการสอนสดด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต ทาให้ผู้เรียนได้เรียน
จากผู้สอนคนเดียวกันเสมือนนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง การสอนในลักษณะนี้ต้องมีการนัดหมาย
ผู้เรียนทั้งหมดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เรียนลงบันทึกเปิดเข้าเรียนได้พร้อมกันทั้งหมด หรืออีกรูปแบบ
หนึ่งจะใช้ในลักษณะ “มหาวิทยาลัยเสมือน” โดยการให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษา
ที่มีการสอนในรูปแบบนี้และทาการเรียนและสื่อสารกับผู้สอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต หากเป็นการใช้
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นอกระบบโรงเรียน จะเป็นการที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเรียนจากคอร์สของเว็บไซต์ต่างๆ ที่เปิด
สอนโดยมี การลงทะเบียนเรีย น แต่ไม่ต้องเสียค่าเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในแขวงวิชาที่ตน
สนใจ
4.การเรียนการสอนอินเทอร์เน็ต เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อทางานในอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทลเน็ตเพื่อการขอ
เข้าใช้ระบบจากระยะไกล การค้นหาแฟ้มโดยใช้อาร์คี และการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อทารายงานและวิจัย รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
เพื่อประโยชน์ในการเรียนด้วย
5.การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เช่น การจัดตั้งโครงการร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการสอนในวิช าต่างๆ ร่วมกัน หรือการให้โรงเรียนต่างๆ สร้างเว็บไซต์ของ
ตนขึ้นมาเพื่อเสนอสารสนเทศแก่ผู้สอนและผู้เรียนในโรงเรียนนั้น และเชื่อมต่อเข้ากับข่ายงานทั่ว
โลกด้วย โดยเรียกว่า “โรงเรียนบนเว็บ” (School on the web) ซึ่งในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตใน
โรงเรีย นนี้ ประธานาธิบ ดีค ลิน ตันแห่ง สหรัฐอเมริก าได้ประกาศให้โ รงเรีย นมัธ ยมทุ ก แห่งใน
สหรัฐอเมริกาต้องเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตภายในปี พ.ศ.2543 และในปีเดียวกันนี้เด็กตั้งแต่อายุ
12 ปี ขึ้นไปจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทุกคน
ไพรั ช ธั ช ยพงษ์ และพิ เ ชฐ ตุ ร งคเวโรจน์ (2541) ได้ ก ล่ า วว่ า คุ ณ สมบั ติ ข อง
อินเทอร์เน็ตเป็นโอกาสในการนามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ กล่าวโดยรวมแล้ว
สาระสาคัญของบทบาทอินเทอร์เน็ตต่อภาคการศึกษา มีประเด็นดังต่อไปนี้
1.เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่
หลากหลายหรืออีกนัยหนึ่ งมี “ห้องสมุดโลก” (Library of the world) เพียงปลายนิ้วสัมผัสดัง
รูปธรรมต่อไปนี้
1.1 ครูและนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่มี
ข้อจากัดทางสถานที่และเวลา (Anywhere & Anytime ) โดย ครู อาจารย์อาจจะเตรียมการสอนได้
สมบูรณ์ขึ้นในขณะที่นักเรียน นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้สะดวกและหลากหลายมากขึ้น
1.2 คณาจารย์ แ ละนั ก เรี ย นที่ ด้ อ ยโอกาสอั น เนื่ อ งมาจากความห่ า งไกล
ทุรกันดาร ขาดแหล่งห้องสมุดที่ดี สามารถก้าวกระโดดในการหาข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่าง
เท่าเทียมมากยิ่งขึ้น
1.3 เด็กนักเรียนเองสามารถร่วมกันผลิตข้อมูลในแขนงต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูล
พั น ธุ์ พื ช ของสิ่ ง แวดล้ อ มโดยรอบโรงเรี ย น ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
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แลกเปลี่ยนกับเด็กทั่วโลกในขณะที่ครูสามารถนาเนื้อหาทางวิชาการที่มีประโยชน์ เช่นบทความทาง
วิชาการ เอกสารการสอน ฯลฯ ลงในเว็บ เพื่อแลกเปลี่ยนภายในวงการครู เป็นต้น
2.เปลี่ยนบทบาทของครูและนักเรียน ด้วยนัยของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
จะท าให้ บ ทบาทของครู ป รั บ เปลี่ ย นไปจากการเน้ น ความเป็ น “ผู้ ส อน” มาเป็ น “ผู้ แ นะน า”
(Facilitator) มากขึ้นในขณะที่กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นการเรียนรู้ “เชิงรุก” มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยบวกที่สาคัญประการหนึ่งที่เอื้ออานวยให้เด็ก
นักเรียนสามารถเรียนและค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Learning) ได้สะดวกรวดเร็วและมาก
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมีความจาเป็นที่จะต้องตระหนักว่าบทบาทและรูปแบบที่จะปรับเปลี่ยนไปนี้
จะต้องมีการเตรียมการที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของครูที่จะต้องวางแผนการสอน
“ชี้แนะ” ให้รัดกุม เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิผลดี ขึ้น จากการเรียนตามครูสอน (Passive
Learning) มาเป็นการเรียนรู้วิธีเรียน “Learning How to Learn” และการเรียนด้วยความอยากรู้
(Active Learning) อย่างมีทิศทาง
3.พัฒนาการสื่ อสารระหว่างครูและนักเรียน ผลสื บเนื่องจากการที่อินเทอร์เน็ต
สามารถให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการใช้ ทาให้เกิด
การสื่อสาร(Communications) เพิ่มมากขึ้นในระบบการศึกษา ทั้งที่เป็นการสื่อสารระหว่างครูกับครู
ครูกั บ นัก เรีย นและระหว่า งนัก เรีย นกับนัก เรีย นกั นเอง ทั้งนี้โดยมิไ ด้ล ดทอนการสื่อสารในรูป
แบบเดิม ปัจจุบันคณาจารย์หลายท่านในหลายสถาบันในประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง
ในการให้ ก ารบ้ า น รับ การบ้ า น และตรวจส่ งคืนการบ้ าน ในขณะเดี ย วกั น การสื่อสารระหว่า ง
นัก เรีย นสามารถช่ วยส่งเสริม การทางานกลุ่ม การปรึกษาหารือกั บครูและเพื่ อนนักเรียนในเชิง
วิชาการ ตลอดจนการติดต่อกับเพื่อนชาวต่างประเทศที่มีโอกาสมากขึ้นเป็นลาดับ

เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
1. ทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผู้เรียนเอง (Constructivism)
ทฤษฎีก ารสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรีย นเอง เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาเชาว์ปัญญาของพีอาเจต์ (Piagct) และวีก๊อทสกี้(Vygotsky) พีอาเจต์ได้อธิบายว่า พัฒนาการ
ทางเชาว์ปั ญญาของบุค คลมีก ารปรับตั วผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation)
และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและ
ซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม
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หากไม่ส ามารถสัมพันธ์กันได้จะเกิ ดภาวะไม่สมดุลขึ้น (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับ
สภาวะให้ อ ยู่ ใ นภาวะสมดุ ล (Equilibrium) โดยใช้ ก ระบวนการปรั บ โครงสร้ า งทางปั ญ ญา
(Accommodation) (ทิศนา แขมมณี, 2547: 90-91)
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนเอง (Constructivist) มีหลักการที่สาคัญว่า
ในการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทาและสร้างความรู้ ซึ่งครูจะเป็นเพียงผู้ช่วยและอานวยความ
สะดวกในกระบวนการเรียนรู้ โดยหาวิธีการจัดการข้อมูลข่าวสารให้มีความหมายแก่นักเรียนหรือ
ให้โอกาสนักเรียนได้มีโอกาสค้นพบด้วยตนเอง
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเอง แบ่งออกได้เป็น 2 ทฤษฎี(สุรางค์ โค้วตระกูล,
2544: 210) คือ
1.ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Cognitive Constructivist) หมายถึง ทฤษฎี
การเรียนรู้ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของพีอาเจต์ ทฤษฎีนี้ถือว่าผู้เ รียนเป็นผู้กระทาและ
เป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในใจเอง ปฏิสั มพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทาง
พุทธิปัญญาขึ้น เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่ง
เกิดความสมดุลทางพุทธิปัญญาหรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น
2.ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Constructivist) เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีพัฒนาการของวีก๊อทสกี้ ซึ่งถือว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น
(ผู้ ใ หญ่ ห รื อ เพื่ อ น) ในขณะที่ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมหรื อ งาน ในสภาวะสั ง คม ( Social
Context) ซึ่งเป็นตัวแปรที่สาคัญและขาดไม่ได้ ปฏิสัมพั นธ์ทางสังคมทาให้ผู้เรี ยนสร้างความรู้ด้วย
การเปลี่ยนแปรความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรือซับซ้อนกว้างขวางขึ้น
แม้ว่านักจิตวิทยาทางด้านพุทธิปัญญานิยมและทางด้านการเรียนรู้ทางสังคมจะมี
ความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการอธิบายว่าผู้เรียนสร้างความรู้อย่างไร ทุกคนต่างก็เห็ นร่วมกันใน
คุณลักษณะของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเองไว้ดังต่อไปนี้
1.ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
2.การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3.การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรียนรู้
4.การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2544: 211)
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ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเอง เน้นที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการ
ทาความเข้าใจความรู้ใหม่โดยอาศัยประสบการณ์ของตนเองที่สะสมมาเป็นพื้นฐานและยังเชื่อว่า
การเรี ย นรู้เ ป็ น ความพยายามเชิ ง สั ง คมคื อ การเรี ย นรู้แ บบร่ว มมือ ตามทรรศนะของพี อ าเจต์ ที่
สนับสนุนการเรียนรู้โดยให้ความรู้เป็นกระบวนการของการสร้างและจัดระบบโครงสร้างใหม่ด้วย
ตนเอง มี พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาจากขั้น รูป ธรรมไปสู่ขั้ นนามธรรม นาสิ่ง ที่เ ชื่อ มาแต่ เดิ มมา
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่
รุจโรจน์ แก้วอุไร (2543) ได้อธิบายถึงการสอนแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
โดยผู้เรียนเองว่ามักจะเริ่มด้วยการตั้งปัญหาซึ่งครูอาจจะเป็นผู้ตั้งหรือมาจากนักเรียนและมีครูและ
นักเรียนช่วยคิดแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้แนะแนวหรือช่วยเหลือซึ่งเป็นวิธีที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็น
วิธี “Top-down” ดังนั้นการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเอง จึงมักจะเป็นการ
สอนด้วยการค้นพบ ทดลอง ซึ่งใช้ได้ทุกวิชา พื้นฐานความคิดของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดย
ผู้เรียนเอง ก็คือ “ การเรียนรู้เน้นการค้นพบ” แม้ว่าการสอนจะเป็นแบบ “การรับ” ก็จะเน้นการรับ
อย่างมีความหมายโดยใช้การรู้ -คิด รวบรวมหรือจัดข้อมูลด้วยความเข้าใจของตนเองและเก็บไว้ใน
ความทรงจาและสามารถค้นคิดขึ้นมาใช้ใหม่
2. การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนาตัวเอง (Self-Directed Learning)
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยให้ ผู้ เ รี ย นน าตนเอง หมายถึ ง การให้ โ อกาสผู้ เ รี ย นวาง
แผนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง ครอบคลุ ม การวิ นิ จ ฉั ย ความต้ อ งการในการเรี ย นรู้ ข องตน การ
ตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยู่ในฐานะกัลยาณมิตร ทา
หน้าที่กระตุ้นและให้คาปรึกษาผู้เรียนในการวินิจฉัยความต้องการกาหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบ
แผนการเรียนรู้ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ แหล่งข้อมูล รวมทั้งร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียนและติดตาม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2547: 125-126)
การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนนาตนเอง สามารถช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง
และพัฒนาตนเองได้ การนาตนเองและพึ่งพาตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถ
กระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ และช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดหมายอันจะส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ดี ได้มาก และจดจาได้นานขึ้น รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วย (ทอง
จันทร์ หงศ์ลดารมภ์, ม.ป.ป.)
คนที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองควรจะมีคุณลักษณะที่สาคัญ ๆคือ (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ,
2549)
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1. ต้องยอมรับตนเอง หรือเคารพตนเอง รู้ว่าตนต้องการอะไร มีความสามารถอะไร
อย่างไร คือ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง แบบเธอเก่งฉันก็เก่ง ไม่ใช่เธอแย่ฉันเก่ง หรือเธอเก่ง
ฉันแย่ โดยสรุปคือต้องมั่นใจในตนเองว่าสามารถเรียนรู้ได้
2. ต้องมีแผนการเรียนเฉพาะของตนเอง คือ มีเป้าหมาย มีวิธีการ มีลาดับขั้นตอน
ของการเรียนรู้เรียกว่ามีแผนที่เดินทางของตนเอง
3. ต้องมีแรงจูงใจให้เรียนรู้ ไม่ใช่เรียนเพราะถูกบังคับหรือเรียน เพราะมีรางวัลล่อ
ใจ เพราะจะทาให้ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
4. ต้องมีความพอใจใฝ่เรียนรู้ หรือกระหายใคร่เรียนรู้อยู่เสมอ ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก
และ
5. ต้องเป็นตัวของตัวเอง คือ กาหนดได้ว่าตนเองจะทาอะไร เพื่ออะไร มีมาตรฐาน
ระดับใด ประเมินตนเองอยู่เสมอ ๆ ว่าเรียนรู้แล้วก้าวหน้าไปถึงไหน
3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ คื อ การเรี ย นรู้ เ ป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยโดยมี ส มาชิ ก กลุ่ ม ที่ มี
ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คนช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม จอห์นสัน และ
จอห์สัน (Johnson and Johnson, 1994: 31-32 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2547: 99) กล่าวว่า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะคือ
1.ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้
ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่างๆ
2.ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็ รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการ
เรียนรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่น
3.ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตน และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วย จอห์นสันและจอห์น
สันชี้ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาปัจจุบันมักส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขัน ซึ่งมีผลทาให้ผู้เรียนเคย
ชินต่อการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการร่วมมือกันแก้ปัญหา
การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนรู้
ที่อาศัยความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยอาศัยความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคลในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมถึงช่วยให้กลุ่มบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ ความเกี่ยวโยงของนักเรียนที่มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบตื่นตัว ซึ่งผู้เรียน
จาเป็นต้องมีทักษะในการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต สามารถที่จะเรียนเพื่อคิดถึงตัวเองได้มากยิ่งขึ้นและ
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เรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้ อื่น (บุญเรือง เนียมหอม, 2540: 57) ในการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีลักษณะสาคัญ คือ สมาชิกทุกคนจะต้องมีความตระหนักร่วมกันว่า
งานของกลุ่มจะสาเร็จได้ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้อง
ร่วมกันอย่างแท้จริงภายในกลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 30)
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการดังนี้ (Johnson
and Johnson, 1994: 31-32 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2547: 99)
1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) กลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ จะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความสาคัญ และความสาเร็จของกลุ่มขึ้นกับ
สมาชิก ทุ กคนในกลุ่ม ในขณะเดีย วกั นสมาชิก แต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ก็ ต่อเมื่อกลุ่ม
ประสบความสาเร็จ ความสาเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยู่กับกันและกัน ดังนั้นแต่ละคนต้อง
รับ ผิดชอบในบทบาทหน้า ที่ ข องตนและในขณะเดีย วกั นก็ ช่วยเหลือสมาชิ ก คนอื่นๆ ด้วย เพื่ อ
ประโยชน์ร่วมกัน การจัดกลุ่มเพื่อช่ วยให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ทาได้หลายทาง
เช่น
1.1 การให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายในการ
ทางาน /การเรียนรู้ร่วมกัน (Positive Goal Interdependence)
1.2 การให้รางวัลตามผลงานของกลุ่ม (Positive Reward Interdependence)
1.3การให้ ง านหรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ทุ ก คนต้ อ งท าหรื อ ใช้ ร่ ว มกั น (Positive
Resource Interdependence)
1.4 การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการทางานร่วมกันให้แต่ละคน (Positive
Role Interdependence)
2. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (Face-to-face Promotive Interaction)การที่
สมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
และกั นในทางที่ จะช่ วยให้ก ลุ่ม บรรลุเ ป้าหมาย สมาชิก กลุ่ม จะห่วงใย ไว้ วางใจ ส่งเสริม และ
ช่วยเหลือกันและกันในการทางานต่างๆ ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เช่น
2.1 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.2 อธิบายความรู้ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (Individual
Accountability) สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ และพยายามทางานที่
ได้รับ มอบหมายอย่ างเต็ม ความสามารถ ไม่มีใครที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ทาหน้าที่ของตน
ดังนั้นกลุ่มจึงจาเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม วิ ธีการที่
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สามารถส่งเสริมให้ทุกคนได้ทาหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่มีหลายวิธี เช่นการจัดกลุ่มให้เล็ก เพื่ อจะได้
มีการเอาใจใส่กันและกันได้อย่างทั่วถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกชื่อให้รายงาน ครู
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่ม การจัดให้กลุ่มมีผู้สังเกตการณ์ การให้ผู้เรียนสอนกันและกัน
เป็นต้น
4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย
(Interpersonal and small-group skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความสาเร็จได้ ต้องอาศัย
ทักษะที่สาคัญๆ หลายประการ เช่น
4.1 ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทาความรู้จักและไว้วางใจผู้อื่น
4.2 ทักษะการทางานกลุ่ม การให้กาลังใจในการทางานร่วมกันด้วยคาพูด หรือ
แสดงความสนใจ การให้กาลังใจในการทางานร่วมกัน
4.3 ทั กษะการสื่ อสาร การสื่ อสารที่ ถูกต้องและเที่ ยงตรง ใช้ ภาษาที่ สุภาพ
เหมาะสมกับโอกาส
4.4 ทั ก ษะการแก้ ปัญหาขั ดแย้ ง ความสามารถในการหลีก เลี่ย งข้ อขัด แย้ ง
รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจกันและกัน
5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) กลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมื อ จะต้อ งมี ก ารวิเคราะห์ ก ระบวนการทางานของกลุ่ม เพื่ อช่ วยให้ ก ลุ่มเกิ ดการเรีย นรู้และ
ปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการ
ทางานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้นี้อาจทา
โดยครู หรือผู้เรียน หรือทั้งสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้เป็นยุทธ์ วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้
กลุ่มตั้งใจทางาน เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ และช่วยฝึกทักษะการรู้คิด (met cognition) คือ
สามารถที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที่ได้ทาไป รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละ
กลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทางานของสมาชิกในกลุ่ม เช่น
5.1 ให้อธิบายการกระทาของสมาชิกที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์
5.2 ให้ตัดสินว่าการกระทาใดของกลุ่มควรรักษาไว้และการกระทาใดควรเลิก
ปฏิบัติ
5.3 ให้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่ ดีและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเพื่ อนามา
วิเคราะห์ภายหลัง
5.4 ให้เล่าถึงเหตุการณ์ ปัญหาของกลุ่มหรือวิพากษ์วิจารณ์การทางานของกลุ่ม
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การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ นั้ น จะเป็ น พื้ น ฐานของวิ ถี ชี วิ ต ในสั ง คม
ประชาธิปไตย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กในกลุ่มเพื่อน สังคมในห้องเรียน สังคมในโรงเรียน
ตลอดจนสังคมทั่วไป เมื่อสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความสาคัญเท่าเทียมกันได้รับมอบหมายงานไป
แล้ว ต้องมีความรับผิดชอบในงานนั้น สมาชิกจะมีความภูมิใจในความสาคั ญของตนเองว่าเป็นส่วน
สาคัญส่วนหนึ่งของกลุ่มเท่าเทียมกับสมาชิกคนอื่น ดังนั้น การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจจึงเป็นการ
ช่วยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเองร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้สาเร็จ
โดยทุกคนตระหนักว่าสมาชิกแต่ละคนเป็นบุคคลสาคัญที่จะต้องรับผิด ชอบร่วมกันเพื่อให้กลุ่ม
ประสบความสาเร็จและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (สุพล วังสินธ์, 2543; สุคนธ์ สินธาพานนท์และ
คณะ, 2545: 31 อ้างถึงใน โอภาส เกาไศยาภรณ์, 2548: 32)
4. การเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning)
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivist) โดยให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ใ หม่จากการใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรีย นรู้
เพื่ อให้ผู้ เ รีย นเกิ ดทั ก ษะในการคิ ด วิเ คราะห์ แ ละคิด แก้ ปั ญหา รวมทั้ง ได้ค วามรู้ต ามศาสตร์ ใ น
สาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทางานที่
ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545)
ในส่วนของความหมายของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักนั้น มี ผู้ให้คานิยามไว้
หลายท่านอาทิเช่น
เฉลิม วราวิทย์ (2531: 8, อ้างถึงในโอภาส เกาไศยภรณ์, 2548: 33) วิธีการเรียนการ
สอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา โดย
เน้นผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรู้จักการทางานร่วมกันเป็น
ทีมภายในกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเอง
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแก้ปัญหา การทางานกลุ่ม การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การประเมินตนเองทาให้
เพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกลวิธีที่สาคัญ
อย่ า งหนึ่ง ในการพั ฒนาผู้เ รีย นเพื่ อ เพิ่ มศั ก ยภาพของวิ ชาชีพ และส่ งเสริม การเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ต
(อัจฉรา ธรรมาภรณ์และปราณี ทองคา, 2545)
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การเรี ย นการสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ อ ยู่ 2
ประการคือ การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student centered Learning) และการเรียนรู้แบบ
เอกัตภาพ (ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์, 2531: 3-4 อ้างถึงในแสงจันทรา ณ สงขลา, 2542: 27-28)
1. การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวคิดนี้ คาร์ล อา โรเจอร์ส ได้อธิบาย
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ที่ ยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางคื อ การอ านวยความสะดวกให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงในโลกและเกิดการเรียนรู้เนื่องจากสิ่งแวดล้อมในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การที่คนจะอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมันคงก็คือ คนต้องเรียนรู้ว่าได้อย่าง ไม่มีความรู้
ใดที่มั่นคงเพียงแต่ต้องรู้กระบวนการแสวงหาความรู้เท่านั้นที่จะทาให้เกิดพื้นฐานความมั่นคงได้
เขาได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในส่ ว นของกระบวนการเรี ย นรู้ เพราะถื อ ว่ า ในการเปลี่ ย นแปลงนั้ น
กระบวนการสาคัญกว่าความรู้ที่หยุดนิ่ง เป้าหมายของการศึกษาคือการอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ให้บุคคลมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตไปสู่การทางานได้เต็มศักยภาพ (Roger, 1969: 104 อ้าง
ถึงใน โอภาส เกาไศยาภรณ์, 2548: 33)
2. การเรีย นรู้แบบเอกั ตภาพ การเรี ย นรู้แ บบเอกั ตภาพ เป็นการจั ดการสอนที่
นาไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือการจัดการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกัน
ให้แก่กลุ่มผู้เรียน (Gagnc, 1987: 28 อ้างถึงในโอภาส เกาไศยาภรณ์, 2548: 33) ในกรณีนี้อาจใช้
เทคนิคการสอนอย่างเดียวหรือหลายอย่างร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนระบุเป้าหมาย เลือกวิธี
เรียน เลือกสื่อ และอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
นอกจากนี้ยังมีหลักในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ดังนี้
1. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาจนเกิดการเรียนรู้ อาจจัด
ในรูป แบบต่ า งๆ เช่ น การใช้ ส ถานการณ์ จริ ง สถานการณ์จ าลอง ภาพสไลด์ วี ดีทั ศ น์ เป็น ต้ น
ลักษณะสาคัญของโจทย์ปัญหาคือ เป็นปัญหาที่พบได้ในสถานการณ์จริงและต้องครอบคลุมเนื้อหา
และวัตถุประสงค์การเรียนในหลักสูตร
2. บทบาทของผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และใช้เทคนิคกลุ่มย่อยผู้เรียนจึงมีบาทสาคัญในการกาหนดสิ่ งที่ต้องการจะเรียนและควบคุม และ
ลาดับขั้นตอนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วย การทาความเข้าใจศัพท์ความหมายต่างๆ
และมโนทัศน์การชี้บ่งปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและสร้างสมมติฐาน การจัดลาดับความสาคัญของ
สมมติฐาน การสร้า งวัต ถุป ระสงค์ก ารเรีย นรู้ การหาข้อมูล เพิ่ มเติมจากแหล่งอื่น การรวบรวม
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สัง เคราะห์ข้ อมู ลใหม่ พ ร้อมกั บทดสอบสมมติฐานและจัดทาเป็นข้อสรุปและหลัก การที่ไ ด้จาก
การศึกษาปัญหา
3. บทบาทของผู้สอนโดยมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) กระตุ้น
สนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือการทางาน การแสดงความคิด ในการแก้ปัญหาจนเกิดการเรียนรู้ โดยมี
ภาระสาคัญคือ การวางแผนการสอน การเตรียมสื่อและแหล่งค้นคว้า การกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนรักการเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. การประเมินผล มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้สอนควร
ใกล้ชิดกับผู้เรียนเพื่อสังเกตพฤติกรรม และให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้และการทางานกลุ่มของผู้เรียน
5. การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method)
การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นหลักหรือแนวคิดอีกแบบที่ เน้นการเรียนรู้โดยเกี่ยวข้องกับการตั้งคาถามหรือกาหนด
สมมติฐาน การคิดเชิงวิพากษ์ด้วยเหตุและผล (Critical Thinking) และการแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่
สาคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีลักษณะที่คล้ายกับการสอน
แบบวิธีแก้ปัญหาโดยผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดปัญหาทาให้ผู้เรียนคิด
แสวงหาคาตอบ สิ่งที่สาคัญที่จะนาไปสู่การค้นพบ แนวคิดแบบสืบสวนสอบสวน เน้นการใช้ และ
เรียนรู้เนื้อหา เป็นเพียงแค่วิธีการเชื่อมโยงนาไปสู่การพัฒนาการประมวลใช้ข้อมูลและเพื่อสร้าง
ทั ก ษะของการแก้ ปั ญหาเท่ า นั้ น ระบบจะเน้ น ที่ผู้ เ รีย นเป็ นศู น ย์ ก ลาง ขณะที่ ผู้ส อนเป็น เพี ย งผู้
ช่วยเหลือในการเรียนรู้
การเรียนแบบสืบสวนสอบสวนสามารถแบ่งตามลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. ผู้สอนมีบทบาทสาคัญในการสื บสวนสอบสวน (Passive Inquiry) วิธีนี้ผู้สอนมี
บทบาทสาคัญในการใช้คาถามกระตุ้นเป็นแนวทางให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบ เหมาะสาหรับการเริ่ม
สอนแบบสืบสวนสอบสวน เนื่องจากผู้สอนจะเป็นผู้ใช้คาถามถามนาไปสู่คาตอบและพยายาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคาถามอยู่เสมอ ผู้สอนเป็นผู้ตั้งคาถามโดยส่วนใหญ่ คือประมาณร้อยละ 90
ส่วนผู้เรียนจะเป็นผู้ตั้งคาถามเองประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันในการสืบสวนสอบสวน (Combined Inquiry) วิธีนี้
ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้ดาเนินการในการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน โดยผู้สอนเป็นผู้ตั้งคาถามเท่าๆ
กับเรียน คือประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเหมาะสาหรับการสอนที่ผู้เรี ยนได้ผ่านขั้นของ Passive Inquiry
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มาแล้ว ผู้เรี ยนจะคุ้นเคยกับการตอบคาถามต่อเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเองโดยใช้คาถาม
นาไปเรื่อยๆ จนกระทั้งผู้เรียนค้นพบคาตอบด้วยตนเอง
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสืบสวนสอบสวน (Active Inquiry) การสอน
แบบนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้ตั้งคาถามและตอบคาถามเป็นส่วนใหญ่ หลักจากที่ได้ฝึกการตั้งคาถามและ
ตอบคาถามจนคุ้นเคยมาแล้ว ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการคิด การตั้งคาถามในกระบวนการสืบสวน
เพื่อหาคาตอบด้วยตนเองมาตามลาดับขั้น ในขั้นนี้จึงมีความสามารถในการสร้างกรอบความคิด การ
สร้างคาถามนาไปสู่การค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนมีส่วนในการตั้งคาถามและตอบคาถามประมาณ
ร้อยละ 90 จึงนับว่าเป็นจุดประสงค์สาคัญสูงสุดในการเรียนรู้โดยวิธีสืบสวนสอบสวน
รูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2545) ได้จัดรูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ
1. ผู้สอนสร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากเนื้อหาในหลักสูตร
2. ขั้นใช้คาถามในการอภิปรายเพื่อนาไปสู่แนวทางในการหาคาตอบ
3. ขั้นใช้คาถามเพื่อนาไปสู่การออกแบบกาหนดวิธีการศึกษา การทดลองเพื่อหา
คาตอบ
4. ดาเนินการศึกษาค้นคว้าสืบสวนสอบสวน
5. ขั้นอภิปรายเพื่อสรุปผล
สิ่งที่สาคั ญยิ่งในการเรียนแบบสอบสวนสืบสวนคือการใช้คาถามหรือการระบุ
ปัญหา ผู้สอนต้องฝึกทักษะการตั้งคาถามจนเกิดความชานาญ จึงจะนาผู้เรียนให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบ
รวมถึงสามารถที่จะสร้างความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จาแนกประเภทของคาถามออกเป็นประเภทต่างๆ (สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2545 :
198 อ้างถึงในโอภาส เกาไศยาภรณ์, 2548: 37)
1. คาถามเพื่อนาไปสู่การสังเกต เป็นคาถามที่ผู้เรียนตอบโดยใช้ประสาทสัมผัสใน
การเรียนรูแ้ ละตอบปัญหาหรือเป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
2. คาถามนาไปสู่การอธิบาย เป็นคาถามที่ต้องการให้ผู้ตอบใช้เหตุผลประกอบกับ
ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากการสังเกตข้อมูลและจากความรู้เดิม ซึ่งเป็นคาถามที่ส่งเสริมให้เกิด
ทักษะในการแปลความหมายข้อมูลและการสรุป รวมทั้งทักษะในการสื่อความหมาย คาถามนาไปสู่
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การตั้งสมมติฐาน เป็นคาถามที่ช่วยให้ผู้เรียนคาดคะเนคาตอบหรือทานายคาตอบ โดยอาศัยข้อมูลที่
ได้จากการค้นคว้าและความรู้เดิมที่มีอยู่
3. คาถามที่นาไปสู่การออกแบบวิธีการศึกษาค้นคว้าหรือออกแบบการทดลอง เป็น
คาถามที่ให้ผู้เรียนอธิบายเพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการศึกษาหาความรู้ ส่วนใหญ่มักใช้คาว่าเหตุใด
ทาไม อย่างไร
4. คาถามที่นาไปสู่การนาไปใช้ เป็นคาถามที่ต้อ งการให้ผู้ตอบนากฎเกณฑ์หรือ
ความสัมพันธ์ต่างๆ ไปใช้ป ระโยชน์ในสถานการณ์ใหม่ เป็นคาถามที่มุ่งให้ผู้เรีย นเกิ ดความคิด
สร้างสรรค์
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส
บทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส หมายถึงบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ มีกิจกรรมการเรียน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบ และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
สารสนเทศในลั ก ษณะมั ล ติ มิ เ ดี ย มาสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นในการเรี ย นรู้ ด้ า นการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และการประเมินค่าข้อมูล หลังจากนั้นจึงนาความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ
ศึกษาสิ่งที่ตนค้นพบไปเผยแพร่ ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นต่อไป (Jim Hirsch, 2003) โดยมีหลักในการ
จัดการเรียนการสอนคือ
1.เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.เน้ น เรี ย นรู้ ด้ ว ยการแก้ ปั ญ หา (Problem-Based Learning) มี ก ารก าหนด
สถานการณ์ขึ้นมา แล้วให้ผู้เรียนค้นหาคาตอบโดยได้แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
นิยม (Constructivist) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา โดยมีครูเป็นผู้คอยอานวยความสะดวก
3.ใช้แนวคิด 4 “ I ” ในการจัดการเรียนการสอน คือ 1. Inquiry การสืบเสาะ 2.
Investigation การสืบสวนสอบสวน 3. Integration การบูรณาการ 4. Interaction การมีปฏิสัมพันธ์
บทเรียน ไฮเปอร์เควส เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ด้ว ยตนเอง (Self-Directed Learning) รู้ จัก คิ ดแก้ ปั ญหา และรู้จั ก การท างานร่ ว มกั น เป็น กลุ่ ม
(Cooperative Learning) ใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษาหาความรู้ โดยใช้ แหล่งความรู้ต่างๆ ที่
ครูผู้สอนเตรียมไว้ เช่น PowerPoint Clip วีดีโอ ภาพถ่าย แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
การพูดคุยซักถามระหว่างผู้เรียน และบุคคลทั่วไป เพื่อให้ได้เป็นองค์ความรู้ขึ้นมา ครูผู้สอนเป็น
เพี ย งผู้ค อยอานวยความสะดวก และคอยให้ความช่ว ยเหลือ ต่า งๆ แก่ ผู้เรีย น จัดสรรทรัพ ยากร
เครื่องมื อ และแหล่ง การเรี ย นรู้ต่างๆ เพื่ อเปิดโอกาสให้ผู้เรีย นได้ มาศึก ษาค้นคว้ า และมีความ
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หลากหลายในการศึ ก ษาข้ อมู ล ไม่จากั ดเฉพาะในทางใดทางหนึ่ง โดยผู้เรีย นสามารถเลือกใช้
ทรัพยากรต่างๆ ที่ครูผู้ส อนได้เตรียมไว้อย่างอิส ระ ซึ่งหลั กในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรีย น
ไฮเปอร์เควส นั้นมีองค์ประกอบหลักๆ 6 ประการคือ
1. ขั้นนา (Introduction/Purpose) เป็นการเตรียมตัวผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ ใน
ลักษณะของการชี้แจงชุดประสงค์และคาดหวังที่ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
2. ขั้นภารกิจ (Task) หรือขั้นภาระงาน เป็นการสร้างสถานการณ์ หรือตั้งปัญหา
ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียน คิดค้นวิธีการแก้ปัญหา เพื่อหาคาตอบของปัญหานั้นๆ
3. ขั้นกระบวนการและชี้แหล่งข้อมูล (Process and Resources) เป็นการชี้แจงถึง
กระบวนการในการค้นหาคาตอบ กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการให้ได้มาซึ่งคาตอบ โดยเน้นให้
ผู้ เ รี ย นได้ มี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และการประเมิ น ค่ า เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นท างานเป็ น กลุ่ ม
(Cooperative Learning) รู้จักคิดแก้ปัญหา โดยที่ครูผู้สอนได้เตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆไว้
อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างไม่จากัด
4. ขั้นการวัดและประเมินผล (Evaluation) เป็นการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยแค่ไหน โดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) อาจจะออกมาในรูปแบบการประเมินผลเชิงมิติ (Rubrics)
5. ขั้นสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปผลเพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปเป็นความคิดรวบ
ยอดหลังจากที่ได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งทรัพยากรต่างๆ แล้ว
6. ขั้ นต่อยอดหรือกิ จกรรมต่อเนื่อง (Extension) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนกระทา
หลังจากที่ได้ทากิจกรรมในบทสรุปแล้ว โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระดับการคิดขึ้นสูง
ของผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ลึกซึ้งและสามารถ่ายโอนไปใช้ในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งได้
การเรียนการสอนแบบ ไฮเปอร์เควส ได้นาเอาแนวคิดเกี่ยวกับการนาเว็บมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่ง Roere (Roere, 1997 อ้างถึงใน พนัดดา เทพญา, 2549: 28 ) ได้เสนอ
แนวทางการนาเว็บไปใช้ในการเรียนการสอนว่าผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบโดยที่
แต่ละรูปแบบล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ดังสรุปได้ต่อไปนี้คือ
1. On-line Reference เป็นการมอบหมายให้นักเรียนค้นหาข้อมูลที่เป็นความจริง
หรือทฤษฎีจากเว็บต่างๆ แล้วนาข้อมูลนั้นมาใช้ในการสอนเลย ไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
2. Cyber Guide เป็นการมอบหมายให้นักเรีย นเข้าไปศึกษาในแหล่งที่มีการ
รวบรวมเว็บคุณภาพที่มีการคัดเลือกมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมโดยหน่วยงานใด หรือ
เครื่องมือในการสืบค้น (Search Engine) ใดก็ตาม
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3. Virtual Field Trip เป็นการให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเว็บที่มีการพาผู้ใช้ไปเยี่ยมชม
สถานที่จริงต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ เมืองต่างๆ หรือแม้แต่สภาพทะเลทราย บางเว็บอาจมีเพียงรูปภาพ
ให้ชม บางเว็บอาจมีทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพยนตร์ประกอบด้วยก็เป็นได้
4. Key pals เป็นการใช้ความสามารถของอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) หรือจดหมายจากเว็บ (Web-based Mail) นานักเรียนออกสู่โลก
ภายนอกโดยการติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมู ลด้านการเรียนหรือด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณีหรือแม้แต่ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับเพื่อนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่มี
ความจาเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน
5. Ask an Expert เป็นการแนะนาให้นักเรียนหาคาตอบในสิ่งที่ต้องการในเรื่อง
เฉพาะด้ า นต่ า งๆ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นนั้ น ๆ โดยตรงทั่ ว โลก ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่นักเรียนประสงค์จะได้รับความรู้ในด้านนั้นๆ
6. On-Line Mentor จะมีลักษณะคล้ายๆ กับ “Ask an Expert” แต่จะมีลักษณะ
พิเศษเพิ่มขึ้นมาคือการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ด้านนั้นๆ
มีการสื่อสารแบบสองทาง
7. Web Quest เป็นการให้นักเรียนเข้าไปสืบเสาะหาความรู้ และทากิจกรรมต่างๆ
ในเว็บที่มีกิจกรรมแบบเชื่อมตรง (On-Line Activities) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ที่ซึ่งในเว็บเควส์ ทจะ
ประกอบไปด้วยส่วนที่นาเข้าสู่บทเรียน ส่วนที่เป็นงานมอบหมายที่นักเรียนต้องทา ส่วนที่เป็นการ
เชื่อมโยงไปเว็บต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง ส่วนที่อธิบายให้นักเรีย นทราบถึงการประเมินผลและการให้
คะแนนและส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดย้อนกลับ (Reflection) ถึงสิ่งที่ได้
เรียนรู้ และการนาสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ไปใช้ต่อ (Generation)
8. Collaborative Project เป็นการให้นักเรียนทาโครงการที่รวมเอาทุกๆ กิจกรรมที่
กล่าวมาแล้วในโครงการหนึ่งๆ เป็นการนาเอาอินเทอร์เน็ตเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่
จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมขั้นสูง เป็นการเปิดประตูห้องเรียนออกสู่ โลกภายนอกพบปะกับผู้คนมากหน้า
หลายตานอกเหนือไปจากครูและเพื่อนๆ นักเรียนด้วยกัน มีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เป็นการ
ทากิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวนักเรียนเอง นักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสร้างความรู้ใหม่
(Constructivist) ด้วยตัวเอง จึงถือเป็นประสบการณ์แรก (First-hand Experiences) ของนักเรียน
ลักษณะการเรียนกิจกรรมในรูปแบบที่ต่างกันดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมใน
การเรียนอย่างกระฉับกระเฉง (Active Learning) ของผู้เรียนดังภาพประกอบ6

น้อยที่สุด

การเรียนรู้อย่างกระฉับกระเฉง
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WebQuest
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มากที่สุด

ภาพประกอบ 6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดเว็บเป็นหลัก และการเรียนรู้ของนักเรียน
(Roere, 1997)
ที่มา : รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แบบเว็บเควสในระดับประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติเกศินี
กรุงเทพฯ, วิทยานิพนธ์ (ปิยะรัตน์ คัญทัพ, 2545)
บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เป็นบทเรียนที่ผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนจะต้อง
กาหนดจานวนชิ้นงานไว้อย่างแน่นอน เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้เวลาในการทาชิ้นงานแต่ละชิ้น บาง
ชิ้นงานอาจนาความรู้จากหลายหลักสูตรมาออกแบบการเรียนการสอนร่วมกัน และมีการกาหนด
ชิ้นงานให้ผู้เรียนทาหลายชิ้นงาน ดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนที่ยาวนานขึ้น
จุดประสงค์ของบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส แบ่งได้หลายแง่มุม (พนัดดา เทพญา,
2549: 31) คือ
1. ประหยัดเวลาให้กับผู้เรียนได้ เนื่องจากผู้สอนได้ทาการกาหนดแหล่งข้อมูลที่
ผู้เรียนต้องค้นคว้าไว้อย่างแน่นอน เพื่อช่วยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการศึกษา
ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจุดประสงค์ของไฮเปอร์เควส จะจากัดที่มาของแหล่งข้อมู ลที่จะให้กับ
ผู้เ รี ย น แต่ เ พื่ อ ก าหนดเป็ นแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ มีก ารใช้ แหล่ ง ทรั พ ยากรที่ ห ลากหลาย และช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการที่จะค้นคว้าจากแหล่งทรัพยากรอื่นๆ อีกด้วย
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งข้อมูลที่ผู้สอนกาหนดให้ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ และแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนค้นหาเอง แล้วเปรียบเทียบความยากง่ายของการเข้าไป
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ค้นคว้า และประสิท ธิผลของแหล่งข้อมูล ที่ให้มานั้นว่ามีลัก ษณะเป็นอย่ างไร ทั้งนี้ก็ อยู่กั บการ
ออกแบบของผู้สอน
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ที่หลากหลายอันเป็นที่เก็บข้อมูล
นัน้ ๆ
4. ต้องการออกแบบบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส เพื่อเน้นการเรียนเนื้อหาเฉพาะ
กลุ่มหรือออกแบบให้เรียนเนื้อหาเฉพาะกลุ่มโดยนาเอาข้อมูลจากหลายแหล่งของหลักสูตรมาใช้
ร่วมกัน
กระบวนการออกแบบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส มีดังนี้ (Hiesch, 2003: 2-3 อ้างถึง
ในพนัดดา เทพญา, 2549: 31)
1. ขอบเขตหลักสูตรของสิ่งที่ศึก ษาจะต้องมีแหล่งข้อมูล ต่างๆ ในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยสนับสนุนการค้นคว้าของผู้เรียนโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2. รวบรวม Bookmark List หรือทาการแบ่ง HyperStudio Stacks ออกเป็นกลุ่มเพื่อ
นามาใช้กับหัวข้อที่ผู้เรียนให้ความสนใจมากที่สุดในการที่จะออกแบบบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส
3. การออกแบบบทเรียนต้องกาหนดให้ผู้เรียนทากิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ ในการ
รวบรวมและประเมินบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส ที่ได้รับการสร้างเรียบร้อยแล้ว
4. ผู้ อ อกแบบบทเรีย นควรทดลองท าการค้ นคว้ าหั ว ข้อ ต่ างๆ เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง
จานวนของแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนที่จะมอบหมายให้ผู้เรียนทาการค้นคว้า
5. พยายามพัฒนาบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส โดยรวมเอาแหล่งทรัพยากรในรูป
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถทาได้ทั้งภายในท้องที่
เดียวกันและพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปโดยติดต่อผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการทางานร่วมกัน
6. แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ แ ละโอกาสที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ จากการใช้ บ ทเรี ย นแบบ
ไฮเปอร์เควส โดยการเผยแพร่ข้อมูลที่ค้นพบได้ เพื่อว่าบุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์จากชิ้นงานของ
ผู้เรียนบ้าง
องค์ประกอบย่อยของบทเรียนแบบไฮเปอร์เควส อย่างน้อยควรประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ (Atwood, Grace and stoup, 2000: 2 อ้างถึงใน พนัดดา เทพญา, 2549: 32)
1. มี ก ารแนะน าวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก าหนดขอบเขตส าหรั บ แนวคิ ด และ
สภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนจะต้องเจอ
2. มีการระบุถึงงานที่ผู้เรียนจะต้องทาให้สาเร็จให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างดี
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3. มีหน้าจอให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่ออธิบายเมนูต่างๆ ว่าทาหน้าที่อะไร
4. มีแหล่งทรัพยากรที่ผู้เรียนสามารถนามาใช้เพื่อช่วยให้การทางานแต่ละขั้นตอน
สามารถสาเร็จลุล่วงได้ ซึ่งอาจหมายรวมถึงข้อความต่างๆ ที่ ผู้เรียนสามารถอ่านได้เสมือนว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของ Hyper Studio มีส่วนอ้างอิงถึงข้อความต่างๆ ที่ผู้เรียนอยากอ่าน มีปุ่มต่างๆ ที่จะเชื่อม
ไปยังซีดีรอม ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรีย กดูได้ มีช่องทางที่
ผู้เรียนสามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้รู้หรือเจ้าของโครงงานต่างๆ และมีปุ่มที่เชื่อมต่อไปสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อ
ช่วยสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
5. มี Template Cards ที่ผู้เรียนสามารถดึงมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างชิ้นงาน
หลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบบทเรียน ซึ่งกิจกรรมหรืองานที่ผู้เรียนจะต้องทาให้สาเร็จจะต้ องมาจากการ
ค้นคว้าในหลายเว็บไซต์ และจะต้องสร้างลิงค์ไว้ใน HyperStudio ให้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น
เพื่อทาให้การนาเสนอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมีการใส่รูปภาพที่ถ่ายจากกล้อง
ดิจิตอลหรือกล้องวีดีโอ การสร้างภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง การใส่ข้อความ และ
ภาพกราฟิกที่สื่อให้เห็นถึงแนวความคิดของผู้นาเสนอเพื่อช่วยแสดงให้เห็นถึงภาพของสิ่งที่ผู้เรียน
กาลังอธิบายอยู่ ซึ่ง Template Cards นี้มีโครงสร้างที่จะบอกว่าผลลัพธ์ของบทเรียนแบบไฮเปอร์
เควส จะออกมาเป็นอย่างไร
6. บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส จะต้องมีลักษณะที่ให้ผู้เรียนทางานกันเป็นกลุ่ม
อาจจะเป็นกลุ่มภายในห้องเรียนเดียวกันหรือกลุ่มผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลกันซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ติดต่อกัน
7. บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส จะต้องมีส่วนที่ทาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสที่จะประเมิน
ตนเองซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จ ะทางานให้มีประสิทธิผลสูงสุดได้ ซึ่งสามารถประเมินได้ 2
ช่วงคือ ระหว่างการดาเนินการทาโครงงานและหลังจากทาโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8. โครงงานที่สาเร็จแล้วจะถูกนาไปเสนอในชั้นเรียนหรือเสนอให้กับกลุ่มผู้ที่มี
ความสนใจและมีการสื่อสารในสิ่งที่ได้ทาการค้นหาร่วมกัน ถือว่าเป็นใจความหลักสาคัญที่จะบอก
ว่าการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส ประสบความสาเร็จเพียงใด
9. การเปิดประเด็นไว้ในตอนท้ายจะนาไปสู่การสารวจค้นคว้าต่อไปอีกความ
สาเร็จของการใช้บทเรียนแบบไฮเปอร์เควส ในตอนแรกจะช่วยเป็นตัวชี้ทางให้กับผู้เรียนคนอื่นๆ
ต่อไป
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ไฮเปอร์เควส
Introduction/Purpose

ขั้นนา
สร้างสถานการณ์หรือตั้งปัญหา
Task

ขั้นภาระกิจ
ศึกษาประเด็นหรือปัญหาที่ต้อง
หาคาตอบ
Process and Resources

ขั้นกระบวนการและชี้แหล่งความรู้

ไม่ได้
เลือกกิจกรรม
การเรียนรู้

ได้

ไม่ผ่าน

Evaluation

ขั้นประเมินผล

ผ่าน
Conclusion

ขั้นสรุป

องค์ความรู้
ภาพประกอบ 7 ระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนไฮเปอร์เควส

ศึกษาเนื้อหา
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกับเกณฑ์การประเมินรูบริกส์
รูบริกส์ คือเครื่องมือในการให้คะแนน (Scoring Tool)ที่เกิดจากการรวมกั น
ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring criteria)กับมาตราประมาณค่าหรือระดับคะแนน(Rating
scale)เพื่อระบุถึงความแตกต่างของผลงานหรือประสิทธิภาพ (Proficiency)ของงาน สาหรับเป็น
แนวทางที่จะนาไปใช้ในการประเมินผลงานของนักเรียนต่อไป ซึ่งการประเมินผลงานของนักจะมี 2
ลักษณะคือ ผลงานที่ได้จากกระบวนการของนักเรียน และกระบวนการที่นักเรียนใช้เพื่อให้เกิดผล
งาน จะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งหรือประเมินทั้งสองลักษณะก็ได้
นอกจากนี้ วิกกิ้น (Wiggins, 1998: 184-185 ) ได้นาเสนอคุณลักษณะของ Rubrics
ว่าต้องมีลักษณะ ดังนี้
1.คะแนนต้องมีลักษณะต่อเนื่อง (Continuous) กล่าวคือ ให้คะแนนเป็นจานวนเต็ม
เช่น ให้คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 คะแนนแต่ละคะแนนมีความห่างเท่ากัน
2.มีความสอดคล้องกัน (Parallel) คะแนนแต่ละระดับแสดงถึงความลดหลั่นของ
คุณภาพงาน
3.มีความต่อเนื่องกัน (Coherent) ในแต่ละระดับของการให้คะแนน
4.น้าหนักการให้คะแนนในแต่ล ะระดับมีความเหมาะสม (Aptly weighted) มี
เหตุผล (not arbitrary) น้าหนักของคะแนนในแต่ละระดับสามารถอ้างอิงไปยังระดับอื่นๆ ได้
5.มีความเที่ยง (Valid) คะแนนในแต่ระดับแสดงถึงคุณภาพของการปฏิบัติ เป็นสิ่ง
สะท้อนถึงคุณภาพของงาน ไม่ได้เน้นถึงปริมาณ แต่เป็นเกณฑ์ตามสภาพจริง (Authentic criteria)
6.เชื่อถือได้ (Reliable) กล่าวคือ มีความคงเส้นคงวาในการให้คะแนน ถึงแม้ใครจะ
เป็นผู้ประเมินและจะประเมินในช่วงเวลาใดก็ตาม
ความสาคัญของรูบริกส์
1. เพื่อกาหนดแนวทางในการตัดสินอย่างยุติธรรมและปราศจากความลาเอียง
Rubrics จะต้องมีความชัดเจนในเกณฑ์การให้คะแนนอย่างพอเพียงถึงขนาดที่ผู้ประเมิน 2 คน
สามารถใช้ Rubrics เดียวกันประเมินชิ้นงานของผู้เรียนชิ้นเดียวกันแล้วให้คะแนนได้ตรงกัน ระดับ
ของความสอดคล้องในการให้คะแนนของผู้ประเมิน 2 คนที่ประเมินอย่างเป็นอิสระจากกันจะ
เรียกว่า ความเชื่อมั่น (Reliability)ของการประเมิน
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2. เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ ทั้ ง การสอนและการประเมิ น เราสามารถใช้
รูบริกส์ เพื่ อพั ฒนาหรือปรับ ปรุงการปฏิบัติงานของนักเรีย นได้ และช่วยให้ครู ส ามารถตั้งความ
คาดหวังกับการปฏิบัติงานของนักเรียนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถให้นักเรียนเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าทาอย่างไรจึงจะปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังที่ตั้งไว้
3. เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นผู้ที่สามารถตัดสิน
คุณภาพชิ้นงานอย่างมีเหตุผล ทั้งงานของตนเองและผู้อื่น นักเรียนจะรู้ข้อผิดพลาดของตนเองและ
ผู้อื่น การทาเช่นนี้บ่อยๆ ช่วยให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบในงานของตนเองมากยิ่งขึ้น
4. เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดจานวนเวลาที่ครูใช้ในการประเมินผลงานของนักเรียนลง
ได้ เพราะโดยปกติครูมักประเมินผลงานของนักเรียนทีละชิ้น แต่ถ้าใช้ รูบริกส์ในการประเมินงาน
แล้วนัก เรีย นสามารถประเมิ นงานของตนเองและของเพื่ อนๆ ได้ นอกจากนี้ รูบริก ส์ ยั งช่วยให้
นักเรียนได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่น และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในชิ้นงานของตนเองได้อีก
ด้วย
5. รูบริกส์มีลักษณะยืดหยุ่นที่สามารถทาให้ครูสอนนักเรียนที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไปได้อย่างดี
6. รูบริกส์ใช้ได้ง่ายและอธิบายได้ง่ายเช่นกัน การใช้ รูบริกส์จะช่วยให้นักเรียน
ทราบว่า นัก เรีย นได้เ รีย นรู้อ ะไร และเมื่อ มีก ารประชุม ผู้ป กครอง ครูอ าจใช้ รูบริก ส์อ ธิบ าย
ผู้ปกครองเข้าใจง่าย โดยผู้ปกครองจะทราบได้ว่าบุตรหลานของตนต้องทาอะไรบ้างจึงจะประสบ
ผลสาเร็จในการเรียน (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544:139)
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฉันทนา โหมดมณี : การนาเสนอการออกแบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
แบบร่วมมือสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (A Proposed Computer Classroom Design For
Cooperative Learning For Elementary School Students) วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ การจัดตั้ง
Workstation ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับการเรียนแบบร่วมมือ โดยศึกษาเฉพาะ
การเรียนแบบร่วมมือที่นามาทดลอง 5วิธี ดังนี้ 1) Students Teams Achievement Division (STAD).
2) Teams Games Tournaments (TGT). 3) Jigsaw. 4) Learning Together (LT). และ 5) Group
Investigation (GI) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสิท ธิ์พิทยาลัย
จังหวัดราชบุรี จานวน 41 คน การออกแบบ Workstation โดยใช้สัดส่วนร่างกายของนักเรียนและใน
การจัดโต๊ะ เก้าอี้ ใช้แบบที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเหมาะสม แล้วนาไปทดลอง สังเกตุกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 5 วิธีในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่จัดขึ้น ผลการวิจัยพบว่า
1.Workstation สาหรับการเรียนแบบร่วมมือในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็นการจัด
โต๊ะและเก้าอี้วางคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องใน 1 กลุ่ม ให้มีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลม แต่ละกลุ่มจัดวาง
ตาแหน่งสลับกันโดยหันหน้าไปทางหน้าชั้นเรียน
2.ผลการทดลองสอนพบว่าการเรียนแบบร่วมมือทุกวิธีเหมาะสมในระดับดีและดี
มากตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะวิธี Learning Together และ Group Investigation
บุญเรือง เนียมหอม (2540) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ทางอินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบันจะเน้นกิจกรรมและการบริการของอินเทอร์เน็ต ผู้สอนเป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการ
เรียนของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนทางอินเทอร์เน็ต มีการใช้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บในการเรียนการสอนมากที่สุด ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทัศนะนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม การเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จิราพร พวงสุวรรณ (2541) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล ในกระบวนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศด้วยการเรียนการสอนปกติกับการเรียนจากอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มนักศึกษาที่เรียนจาก
อินเทอร์เน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

49

สันติ วิจักขฌลักข์ และไพโรจน์ เติมเดชาติพงศ์(2544) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายใยแมงมุม สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษามี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2
รู ป แบบคื อ รู ป แบบที่ 1 เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ ผู้ ส อน( Synchronous
Learning) โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักการสอนแบบ
ร่วมมือ ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นการเรียนที่ผู้เรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สอน(Asynchronous
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนทาโครงงานตามความสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนคิด
สร้างสรรค์ผลงาน รู้จักการประยุกต์จากแนวคิด หลักการทฤษฎี โดยการใช้เครือข่ายใยแมงมุมให้
เกิดประโยชน์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายใยแมงมุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 78.29 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
วุฒิชัย พิลึก (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ลักษณะของตัวเชื่อมโยงที่มีผลต่อการเลือก
การเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแบบการคิดต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า (1) นักเรียนมีการเลือกลักษณะตัวเชื่อมโยงแบบภาพและเลือกคุณลักษณะของตัวเชื่อมโยงที่
มีขนาดใหญ่, สีเย็น, ตาแหน่งบนและตาแหน่งขวา (2)ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างแบบการคิดกับ
การเลือกลักษณะตัวเชื่อมโยงแบบกราฟิก, ภาพ, ปุ่ม, ข้อความที่มีสี, ขนาด, ตาแหน่ง (ซ้าย -ขวา,
บน-ล่า ง) อย่า งมี นัย ส าคัญที่ ระดับ .05 (3) นัก เรียนมีเหตุผลในการเลือกตัวเชื่อมโยงแบบภาพ,
กราฟิก, ปุ่ม เพราะความพอใจและเลือกตัวเชื่อมโยงแบบข้อความเพราะความเกี่ยวข้อง (4) มีความ
แตกต่างกันระหว่างแบบการคิดกับเหตุผลในการเลือกลักษณะตัวเชื่อมโยงระหว่างกราฟิกกับภาพ
กั นอย่ า งมี นัย ส าคั ญที่ ระดับ .05 (5) มีความแตกต่างกั นระหว่ างการคิดกั บเหตุผลในการเลือ ก
ลักษณะตัวเชื่อมโยงแบบปุ่มและแบบกราฟิกขนาดใหญ่-เล็ก ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 (6)
มีความแตกต่า งกั นระหว่างแบบการคิดกับเหตุผลในการเลือกลักษณะตัวเชื่อมโยงแบบกราฟิ ก
ตาแหน่งบน-ล่างและกราฟิกตาแหน่งซ้าย-ขวา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
สุกรี แวววรรณจิตร (2545) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเรื่อง การศึกษาทางไกล ได้ผลสรุปว่า 1.การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องการศึกษาทางไกลมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 83.16/82.00 2.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การศึกษา
ทางไกล สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สรุปลักษณะของ
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บทเรี ย นผ่า นเครื อข่ า ยอิน เทอร์ เน็ ตส าหรับ ให้ ผู้เ รีย นได้เ รีย นรู้ ด้ว ยตนเองนั้น จะต้อ งมี ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้ (1) เสนอเนื้อหาทีละน้อย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้สะดวกตามศักยภาพ
ของแต่ล ะบุ ค คล (2) ในระหว่า งเรีย นต้องให้ผู้เรีย นได้มีก ารฝึก เพื่อทบทวนความรู้ที่ไ ด้รับจาก
บทเรียนอยู่ตลอดเวลา พร้อมมีการให้ผลป้อนกลับ ถูก -ผิด ในทันที และต้องมีการเสริมแรง (3)
เส้นทางการเรียนต้องไม่ซับซ้อนจนทาให้ผู้เรียนสับสน การเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการทาได้ง่ายและ
รวดเร็ว (4) สีพื้นและสีตัวอักษรควรเลือกสีตัดกัน แต่สบายตาอ่านได้นาน (5) สื่อที่ใช้ประกอบควร
มีขนาดไฟล์ที่เล็ก เพราะระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนมีผลต่อความตั้งใจของผู้เรียน
ทวิ ญญา เนศษานุรั ก ษ์ (2547) ได้ ทาการวิ จั ย เรื่อ ง การศึก ษารูป แบบการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยวิธีสตอรีไลน์ สาหรับนักเรียนในช่วงนั้นที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 10 อ016 ของกลุ่มนั กเรียนที่ได้รับการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยวิธีสตอรี่ไลน์กับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่เรียนโดยวิธีการสอน
สตอรี่ไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่า กลุ่มที่เรียนโดยการสอนด้วยวิธีปกติ (2) ความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 10 อ 016 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยวิธี
สตอรี่ไลน์ มีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับมาก
วันดี เพ็งตัว (2548) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ผลของกิจกรรมประกอบการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนที่มีต่อความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) นักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน(GI) แบบสัญญาณการเรียน
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) แบบ
ไม่มีกิจกรรมประกอบ มีความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูง
กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ( 2) นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยกิ จ กรรม
ประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน(GI) แบบสัญญาณการเรียน นักเรียนที่
เรียนด้วยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) แบบฝึกทักษะ
และนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) แบบไม่มีกิจกรรม
ประกอบ มีความภาคภูมิใจในตนเองไม่แตกต่างกันแต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โอภาส เกาไศยาภรณ์ (2548) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนการแสวงรู้บน
เว็บ หน่วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ หน่วย
การจัดพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.3/83.5 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ หน่วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการแสวงรู้
บนเว็บ หน่วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ หน่วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาหลังผ่านไป 2
สัปดาห์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วริพัส ย์ แก้ วฉาย (2549) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การพั ฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ
หน่ ว ย มนุ ษ ย์ กั บ สภาวะแวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ช่ ว งชั้ น ที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ หน่วยมนุษย์กับสภาวะแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ เท่ากับ 81.00/81.16 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ หน่วย มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหลังเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนการ
แสวงรู้บนเว็บหน่วย มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับมาก (4) ความ
คงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ หน่วย มนุษย์กับสภาวะแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พนัดดา เทพญา (2549) ได้ ทาการวิจัย เรื่อง ผลของการเรีย นโดยบทเรีย นแบบ
ไฮเปอร์เควส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า (1)
บทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส เรื่อง ผ้าเกาะยอ มีประสิทธิภาพ 82.33/81.83 (2) นักเรียนที่เรียนโดย
บทเรียนแบบ ไฮเปอร์เควส เรื่องผ้าเกาะยอ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนแบบปกติ เรื่องผ้าเกาะยอ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

