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The samples of the study were assigned into two experimental groups with 16 teachers in
each group. The experimental group studied in the effect of using online project-based training with
using peer assist technique and the control group studied in the effected of using online projectbased training without peer assisted technique. The research instruments were an online projectbased training with peer assisted technique and ability in developing ict-integrated rubrics criteria
form. The data were analyzed using arithmetic mean, standard deviation and using t-test.
The research results were as follows:
1. Teachers who graduated from the Project-Based Online Training with peer assisted
technique had higher score of ability in developing ICT-integrated lesson plan when compared with
teachers who graduated from Project-Based Online Training without peer assisted technique at .05
level of significance.
2. When comparing teachers in experimental group and teachers in control group, teachers
in experimental group (with peer assisted technique) had higher score in developing ability of ICTintegrated lesson plan than teacher in control group (without peer assisted technique) at .05 level of
significance.
Department: Educational Technology and Communications Student’s Signature .........................
Field of study: Audio-Visual communication
Advisor’s Signature ......................
Academic Year: 2011
1

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ สาเร็จลุล่วงไปด้ วยดี จากการให้ คาปรึกษา แนะนา
และช่วยเหลือเป็ น
อย่างดีจากผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ ายสังข์ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ทีไ่ ด้ เสียสละ
เวลาให้ คาแนะนา ข้ อคิดเห็น และความช่วยเหลือแก่ผ้ วู จิ ยั ทุกครัง้ ทีป่ ระสบปัญหาในการทาวิจยั มา
โดยตลอด ผู้วจิ ยั จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร
.อรจรีย์ ณ ตะกัว่ ทุง่ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทีไ่ ด้ กรุณา
ให้ ข้อคิด คาแนะนา และตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ทาให้ วทิ ยานิพนธ์ ฉบับนี ้สมบูรณ์และสาเร็จ
ลุล่วงด้ วยดี
ขอกราบขอบพระคุณผู้
ทรงคุณวุฒิทกุ ท่าน ทีท่ า่ นกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้
คาแนะนา ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ตรวจแก้ ไข และให้ ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ซึง่ ข้ อมูลทีไ่ ด้
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวิจยั ครัง้ นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ
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มหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้ ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ และประสบการณ์ทมี่ ีค่ายิง่ แก่ผ้ วู จิ ยั
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ช่วยเหลือ และคาแนะนาตลอดการทาวิจยั ในครัง้ นี ้
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1
บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที ( Information and Communication Technology:
ICT)ซึง่ ไอซีทีนบั เป็ นเทคโนโลยีทมี่ ีส่วนเกีย่ วข้ องกับชีวติ ของคนเราในปัจจุบนั นี ้เป็ นอย่างมาก และ
เป็ นเทคโนโลยีทสี่ าคัญในการเรียนรู้และนาเทคโนโลยี มาใช้ ในวงการต่างๆ รวมถึงประยุกต์ใช้ ใน
การสอนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) บทบาทของไอซีทีต่อระบบการศึกษา
ต่อการเรียนการสอนต้ องให้ ทนั กับยุคสมัยทีต่ ้ อง ให้ ผ้ เู รียน เรียนรู้ได้ เร็ว และได้ ความรู้มากในเวลา
อันสั ้นแต่ลงทุนต่า (ยืน ภูว่ รวรรณและสมชาย นาประเสริฐชัย , 2546)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 24 กล่าวถึงความมุง่ หมายในการจัดการศึกษาว่า "การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คณ
ุ ธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาเนินชีวติ สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อนื่ ได้ อย่างเป็ นสุข " และจาก
มาตรา 65 ได้ กล่าวไว้วา่ ให้ มีการพัฒนาบุคลากรทังด้
้ านผู้ผลิตและผู้ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทังการใช้
้
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับ
คุณภาพและประสิทธิ ภาพ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติส่งผลให้ เกิดการปฏิรู ป
การศึกษาส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ บุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบ
โดยตรงคือครูบคุ คลวิชาชีพทีท่ าหน้ าทีห่ ลักทางด้ านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้ วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษา ทังของรั
้
ฐและเอกชน ทังนี
้ ้ครูจาเป็ นต้ องมีการเตรียม
ความพร้ อมทั ้งในเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ ผ้ เู รียน
สามารถตอบสนองกับวิธีการสอนและการเรียนรู้ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะ
เกิดขึ ้นได้ ยาก หรือเป็ นไปอย่างจากัด หากปราศจากซึง่ ความพร้ อมของครูผ้ สู อน ดังนันจึ
้ งได้ มี
การกลาวถึง คุณสมบัติทจี่ าเป็ นของครูผ้ สู อน หรือ C-Teachers (ถนอมพร เลาหจรัสแสง ,2006)
ประกอบไปด้ วยทักษะทีจ่ าเป็ น 8 ประการ ได้ แก่ 1) Content 2)Computer (ICT) Integration
3) Constructionist 4) Connectivity 5) Collaboration 6) Communication7) Creativity และ
8) Caring คุณสมบัติประการสาคัญ คือ C-Computer (ICT) Integration หมายถึง ผู้สอนควรทีจ่ ะ
มีการฝึ กฝนทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ (ไอซีที ) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในชันเรี
้ ยน
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สาเหตุสาคัญทีค่ รูผ้ สู อนจาเป็ นต้ องมีทกั ษะด้ านการประยุกต์คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือหนึง่ ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนามาใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับครู ครูจาเป็ นต้ องมีความรู้ทที่ นั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั
สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลเข้ ากับเนื ้อหาทีส่ อนได้ และข้ อมูลทีไ่ ด้ มาจาเป็ นต้ องนามาจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ หมาะสม จึงจะทาให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ได้ อย่างเต็มศักยภาพ
ส่วนทีส่ าคัญในการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีนนั่ คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้ เพราะแผนการจัดการเรียนรู้เป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ ขียนไว้
ล่วงหน้ า ทาให้ ผ้ สู อนมัน่ ใจว่าจะสามารถสอนได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ และดาเนินกาสอน
ได้ ราบรื่น เป็ นการจัดเตรียมเพื่อใช้ ในการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียนในแต่ละวิชา โดยทีค่ รูจะออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ เหมาะสม เริ่มตังแต่
้ กาหนดเนื ้อหาสาระให้ สอดคล้ องกับเวลาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายทีเ่ น้ นให้ ผ้ เู รียนรู้จกั คิด ศึกษาค้ นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูล(ชนาธิ ป
พรกุล; 2551, กมลมนัสชม์ บัณฑิตยานนท์ ; 2551) การบูรณาการไอซีทีในแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยต้ องคานึงถึงการการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการสอน และยังต้ อง
ตระหนักว่าจะนาเทคโนโลยีมาใช้ อย่างไร จึงจะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และช่วยให้ ผ้ เู รียนใช้
ชีวติ ได้ อย่างมีประสิทธิ ผลในสังคมโลกทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนันทั
้ กษะทีค่ รูจาเป็ น
จะต้ องใช้ ในในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีที ได้ แก่ ทักษะการใช้ ไอซีที
และความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
วิธีการทีจ่ ะพัฒนาทักษะครูมีความรู้ความสามารถคือ การฝึ กอบรม การฝึ กอบรมมีรูปแบบ
หลากหลาย สามารถนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการอานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดการฝึ กอบรม ซึง่ เป็ นการประยุกต์วธิ ี การสอนในแบบต่างๆ โดยใช้
เว็บเป็ นแหล่งเก็บเนื ้อหาบทเรียน โดยประกอบด้ วยข้ อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไวต่างๆ
การฝึ กอบรมบนเว็บจึงเป็ นวิธีการหนึง่ ทีส่ าคัญ โดยการนาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในงานด้ านการ
ฝึ กอบรมและการเรียนรู้ (Driscoll, 1998 อ้ างถึงในสรวงสุดา ปานสกุล, 2545)
Fisher (1999) กล่าวว่า การฝึ กอบรมบนเว็บเป็ นประโยชน์ คือ สามารถฝึ กอบรมได้ ทกุ ที่
ทุกเวลา ลดค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม สามารถจัดฝึ กอบรมส่งให้ แก่ผ้ เู รียนโดยกว้างขวางโดยไม่มี
ข้ อจากัดด้ านภูมิศาสตร์ ตอบสนองการเรียนแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม และสามารถปรับปรุง
เครื่องมือฝึ กอบรมได้ ง่ายและรวดเร็ว ซึง่ สอดคล้ องกับ Horton(2000) ทีก่ ล่าวว่า การฝึ กอบรมบน
เว็บทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง นัน่ คือ การประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม และด้ วยคุณลักษณะ
ของการฝึ กอบรมบนเว็บทีผ่ ้ เู รียนสามารถเลือกเรียนได้ ในเวลาและสถานทีท่ สี่ ะดวก มีการสื่อสาร
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ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียนสามารถเรียนตามความก้ าวหน้ าของตนเอง
และค้ นคว้าความรู้จากแหล่งความรู้ทหี่ ลากหลาย การสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เรียนมีการใช้ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) การพูดคุยสด (Chat) และกระดานข่าว (Webboard) ซึง่ อานวยความ
สะดวกในการทากิจกรรมกลุ่มโดยไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลาและสถานที่ (Relan and Gillani, 1999)
จากการเปรียบเทียบระหว่างจากความเหมือนและความต่างของการฝึ กอบรมในปกติและ
การฝึ กอบรมบนเว็บนั ้น ทาให้ เห็นข้ อดีของการฝึ กอบรมบนเว็บ ทีเ่ ป็ นการฝึ กอบรมทีผ่ ้ ทู เี่ ข้ า
ฝึ กอบรมสามารถเข้ าศึกษาบทเรียนได้ ตามความสะดวกและตามความต้ องการของตนเอง และมี
อิสระในการเรียนรู้ทั ้งด้ านเวลาและสถานที่ รวมทังลดค่
้ าใช้ จา่ ยในการจัดการฝึ กอบรม และไม่
เสียเวลาในการทางานปกติ (นิษฐา พุฒิมานรดีกลุ , 2548) การฝึ กอบรมบนเว็บนั ้นจึงเหมาะสมที่
จะใช้ ในการฝึ กอบรมครู เพราะด้ วยความสะดวกของเวลาและสถานที่ ทาให้ ครูทมี่ ีภาระงานประจา
มากมายไม่จาเป็ นต้ องลางานเพื่อไปเข้ าร่วมฝึ กอบรม อีกการฝึ กอบรมบนเว็บประหยัดค่าใช้ จา่ ยใน
การจัด ผู้เข้ าอบรมไม่ต้องเสียค่าเดินทางและค่าทีพ่ ัก
รูปแบบของการฝึ กอบรมออนไลน์มีความยืดหยุน่ กับบริบทต่างๆ ได้ ดีตามรูปแบบของการ
ฝึ กอบรมออนไลน์ของ Driscoll (2002) ได้ แบ่งลักษณะของการฝึ กอบรมผ่านเว็บ ออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ แบบทีเ่ ป็ นตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ( Text-Only) ซึง่ มีเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการฝึ กอบรม
รูปแบบนี ้ เช่น ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ ( E-mail) กระดานข่าวสาร (Bulletin Board) ห้ องสนทนา
(Chat room) เป็ นต้ น และแบบทีเ่ ป็ นสื่อประสม ( Multimedia) ซึง่ มีโครงสร้ างและลักษณะกราฟิ ก
รูปภาพ โดยแบ่งได้ ออกเป็ น 4 รูปแบบย่อย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยฝึ กอบรมบนเว็ บ
(Web/Computer – Based Training: W/CBT)ระบบสนับสนุนสมรรถนะการทางานด้ ว ย
อิเลกทรอนิกส์บนเว็บ (Web/Electronics Performance Support Systems: W/EPSS)
การปฏิสัมพันธ์ ต่างเวลาบนเว็บ (Web/Virtual Asynchronous Classroom: W/VAC) และ
การปฏิสัมพันธ์ ในเวลาพร้ อมกันบนเว็บ (Web/Virtual Synchronous Classroom: W/VSC) ด้ วย
รูปแบบของการฝึ กอบรมออนไลน์ทมี่ ีให้ เลือกมากมายตามความเหมาะสม ทาให้ เล็งเห็นได้ ถงึ
การฝึ กอบรมออนไลน์ให้ ประสิทธิ ผลการเรียนรู้ ไม่แตกต่างจากการฝึ กอบรมแบบปกติ แตกต่างกัน
อีกทั ้งยังมีความยืดหยุน่ ในการฝึ กอบรมมากกว่าอีกด้ วย
อีกทั ้งในยุคของสังคมทีม่ ีความรู้เป็ นฐาน (Knowledge – Based Society) เป็ นสังคมที่
ต้ องมีคนสังคมเป็ นผู้เรียนรู้ตลอดชีวติ หรือเรียนรู้แบบยัง่ ยืน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ, 2551)
การสอนแบบโครงงานจึงเป็ นรูแบบการสอนแบบหนึง่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ช่วยให้ เห็น
ความสาคัญว่าสิ่งทีเ่ รียนไปแล้ วนันมี
้ ความเกีย่ วข้ องสัมพันธ์ กบั สภาพแวดล้ อมทีเ่ ป็ นอยูอ่ ย่างไร
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นาไปใช้ ในชีวติ จริงได้ หรือไม่ และจะใช้ อย่างไร ความรู้ทเี่ รียนไปแล้ วสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั
ความรู้อนื่ ๆ ได้ อย่างไรและด้ วยวิธีใด (ลัดดา ภูเ่ กียรติ, 2544) อีกทั ้งลักษณะการสอนแบบโครงงาน
เป็ นการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึง่ จากความสนใจ เป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่ม อย่างลุ่มลึกลงไปใน
รายละเอียดของเรื่องนั ้นด้ วยกระบวนการคิด การแก้ ปัญหาของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือกระบวนการอืน่ ใดด้ วยตนเองพบคาตอบทีต่ ้ องการ (วัฒนา มัคคสมัน, 2550) ซึง่ สอดคล้ องกับ
ลัดดา ภูเ่ กียรติ (2544) ทีก่ ล่าวไว้วา่ การเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็ นการเรียนทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกสิ่งทีศ่ ึกษา กาหนดเรื่องทีจ่ ะศึกษาด้ วยตนเองในสิ่งทีม่ ีความคล้ ายคลึงเกีย่ วข้ อง
สัมพันธ์ กบั ชีวติ จริงหรือสภาพปัญหาจริงในชีวติ ประจาวัน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนใช้ ความรู้ความคิดที่
ลึกซึ ้ง เชื่อมโยงสัมพันธ์ กนั โดยใช้ ทกั ษะทีม่ ีในการทางานตามความต้ องการและความสนใจ
(อ้ างถึงในการเรียนรู้... สู่ทกั ษะชีวติ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541)
ขันตอนของการท
้
าโครงงาน โดยทัว่ ไปจะมีขนตอนทั
ั้
งหมด
้
7 ขันตอน
้
โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นแนวทางในการประกอบด้ วย 1) การตั ้งปัญหาหรือเรื่องทีจ่ ะศึกษา
2) ตั ้งสมมติฐานของการศึกษาค้ นคว้า 3) วางแผนและออกแบบโครงงาน 4) ลงมือปฏิบตั ิตาม
ขันตอนที
้
ว่ างแผนไว้ 5) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูล 6) เขียนรายงานโครงการ และ 7)
นาเสนอผลงาน (ลัดดา ภูเ่ กียรต ;2544, พรทิพย์ พุจารย์;2544, ชรินทร์ มัน่ คง;2551, พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์ และคณะ;2551, พนิดา สินสุวรรณ;2551) ซึง่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ เป็ นขันตอนในการ
้
ฝึ กอบรมได้ ผู้วจิ ยั จึงคิดว่าหากนาเอาคุณลักษณะของการสอนแบบโครงการไปรวมกับ
คุณลักษณะของการฝึ กอบรมบนเว็บนัน้ การฝึ กอบรมบนเว็บแบบโครงงานจะช่วยขยาย
ความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมผู้อบรมให้ ค้นหาข้ อมูลต่างๆ ทีต่ นเองสนใจได้ ง่าย และได้ ศึกษา
ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ องสัมพันธ์ กบั การทางานในปัจจุบนั เชื่อมโยงทักษะทีไ่ ด้ จากการึกอบรมไปใช้ ใน
การทางานต่อไป
จากการวิจยั เกีย่ วกับการศึกษาเทคนิควิธีการสอนพบว่า อีกหนึง่ วิธีทนี่ ่าสนใจในการ
นามาใช้ ในการฝึ กอบรม คือ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ การสอนด้ วยวิธีการให้ เพื่อนช่วยเพื่อน ซึง่
เทคนิคการสอนด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนนี ้ เป็ นวิธีการทีม่ งุ่ ให้ ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมาก
ขึ ้นเนื่องจากผู้เรียนทุกคนเป็ นผู้ทมี่ ีบทบาท หลักในกิจกรรมการเรียนการสอน การนาเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนมาช่วยแก้ ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เป็ นการสร้ างแรงจูงใจแก่เพื่อน ผู้เรียนทีช่ ว่ ย
สอนให้ ได้ รบั ผลประโยชน์ตอบแทนทังรู้ ปธรรมและนามธรรมซึง่ เป็ นบันไดขันแรกแห่
้
งความสาเร็จ
ด้ วยกิจกรรมทีก่ ระตุ้นให้ ผู้เรียน พร้ อมทีจ่ ะให้ ความร่วมมือช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียนอย่างเต็ม
ใจและพึงพอใจ (อรศิริ เลิศกิตติคณ
ุ , 2552) ซึง่ สอดคล้ องกับ ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ ( 2551) ทีก่ ล่าวถึง
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กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ว่าเป็ นวิธีการทีม่ ีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ ชว่ ยเหลือกัน
เรียน สามารถสนองความต้ องการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็ นรายบุคคลได้ อย่างทัว่ ถึง ช่วยสร้ าง
บรรยากาศในการเรียนทาให้ ผ้ เู รียนรู้สึกผ่อนคลายเมือ่ ได้ รบั การช่วยเหลือจากเพื่อน ทาให้ ผ้ เู รียน
เกิดความเข้ าใจได้ ดีกว่าการเรียนจากผู้สอน เพราะภาษาทีใ่ ช้ ในการสื่อสารกันเข้ าใจกันได้ ด ีี และ
เหมาะสมกว่า จึงทาให้ ผ้ เู รียนกล้ าถามปัญหาทีต่ นมีอยู่ ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนช่วยเหลือกัน ทาให้ ผ้ เู รียน
มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มความมัน่ ใจให้ กบั ตนเอง อีกทังยั
้ งสามารถสร้ าง
แรงจูงใจมีเจตคติทดี่ ีในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทีด่ ีขึ ้น ทาให้ ผ้ เู รียนเกิดความรู้สึกทีด่ ีขึ ้น
ต่อการเรียนและต่อเพื่อนทีเ่ รียนด้ วยกัน ผู้วจิ ยั จึงนาเอาเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมา
ประยุกต์ใช้ กบั การฝึ กอบรมและการสอนแบบโครงงานแล้ ว จะช่วยเพิ่มความมัน่ ใจและสร้ าง
แรงจูงใจ จนส่งผลทาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนดีขึ ้น
จึงอาจกล่าวได้ วา่ การฝึ กอบรมออนไลน์จงึ เป็ นวิธีการและเครื่องมือทีส่ ามารถนามาพัฒนา
ศักยภาพของครูให้ เกิดทักษะการบูรณาการไอซีทีในการสอนได้ ซึง่ สามารถนากระบวนการของการ
เรียนรู้แบบโครงงานมาเป็ นกระบวนการทีใ่ ช้ พัฒนาทักษะควบคูไ่ ปกับกลวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนทีช่ ว่ ย
ให้ เพิ่มประสิทธิ ภาพในการฝึ กอบรมออนไลน์ให้ เพิ่มขึ ้นได้ ด้ วยเหตุนี ้การฝึ กอบรมออนไลน์ครูให้ มี
ทักษาการบูรณาการไอซีทีในการสอน ด้ วยวิธีการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนจึงเป็ นรูปแบบการฝึ กอบรมทีน่ ่าสนใจ และช่วยส่งเสริมประสิทธิ ภาพของการจัดฝึ กอบรม
ได้ เป็ นอย่างดี ดังนั ้นผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ การฝึ กอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้ วยเทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน ทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาผลของใช้ การฝึ กอบรม
ออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนนี ้ พร้ อมทังเปรี
้ ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของการ
ฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนนี ้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดย
งานวิจยั นี ้มุง่ ศึกษาและเปรียบเทียบผลการใช้ การฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนและไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีการสอนว่าแตกต่างกันหรือไม่
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงาน ด้ วยเทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน ทีม่ ีต่อ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู
มัธยมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซี
ทีในการสอนระหว่างกลุ่มผู้อบรมทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนและกลุ่มผู้อบรมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อน
สมมติฐานการวิจัย
1.กลุ่มครูระดับมัธยมศึกษาทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์ทงกลุ
ั ้ ่มทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนและไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จะมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการไอซีทีในการสอนหลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. กลุ่มครูทสี่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จะมี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนสูงกว่ากลุ่มครู
ทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การฝึ กอบรมออนไลน์
ขัน้ ตอนการออกแบบการจัดฝึ กอบรมออนไลน์
Driscoll (2002), Hirumi (2002) , ศุภกฤตตา สายทองคา (2546), ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550)

1.
2.
3.
4.
5.

ประเมินความต้ องการจาเป็ น กาหนดเป้าหมาย และการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยน
การเลือกวิธีการและกลยุทธ์เรี ยนรู้ ทีเ่ หมาะสม
การออกแบบปฏิสมั พันธ์
คัดสรรเทคโนโลยี การออกแบบ และพัฒนาแผนงาน
การผลิต การทดสอบ การนาไปใช้ และการประเมินการฝึ กอบรม

เทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน

-

ขัน้ ตอนของเทคนิคเพือ่ นช่ว ยเพือ่ น
ประยอมดอนแก้ว (2550), Sivasilam (1973อ้างถึงในศิวนิต อรรถวุฒิกลุ , 2551)

1.
2.
3.
4.

จับคูผ่ ้ เู รี ยน
ฝึ กปฏิบตั ิงาน
นาเสนอผลงาน
ประเมินผลงาน

การสอนแบบโครงงาน
ขัน้ ตอนการสอนแบบโครงงาน
Moss and Duzer (1998), สุชาติ วงศ์ สวุ รรณ (2542), พรทิพย์ พุจารย์ (2544)
,ลัด ดา ภู่เกียรติ (2544), ชรินทร์ มั่งคั่ง (2551), พิมพันธ์เดขุปต์ และคณะ (2551),
พนิด า สินสุวรรณ (2551)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตั ้งปัญหาหรื อเรื่ องทีจ่ ะทา
ตั ้งสมมติฐ านและศึกษาของการค้ นคว้ า
วางแผนและออกแบบโครงการ
ลงมือปฏิบตั ิตามขั น้ ตอนทีว่ างแผนไว้
รวบรวมวิเคราะห์แ ละประมวลผลข้ อมูล
เขี ยนรายงานโครงการ
นาเสนอผลงาน

การฝึ กอบรมออนไลน์
แบบโครงงาน
ด้ วยเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
ขัน้ ก่อนอบรม
- ปฐมนิเทศการฝึ กอบรม
- จับคูผ่ ้ อู บรม

ขัน้ ฝึ กบอรม
- ร่ วมกันศึกษาเนื ้อหาฝึ กอบรม
- ร่ วมกันตั ้งปัญหา สมติฐ าน วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ
รวบรวมวิเคราะห์แ ละประมวลผลข้ อมูล และเขี ยน
รายงานผลการดาเนินงาน
- ร่ วมกันนาเสนอผลงาน

ขัน้ หลังอบรม
- ประเมินผลการอบรม

การฝึ กอบรมออนไลน์
แบบโครงงาน
ขัน้ ก่อนอบรม
- ปฐมนิเทศการฝึ กอบรม

ขัน้ ฝึ กบอรม
- ศึกษาเนื ้อหาฝึ กอบรม
- ตั ้งปัญหา สมติฐ าน วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ รวบรวม
วิเคราะห์แ ละประมวลผลข้ อมูล และเขี ยนรายงานผล
การดาเนินงาน
- นาเสนอผลงาน

ขัน้ หลังอบรม
- ประเมินผลการอบรม

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีการบูรณาการ
ไอซีทใี นการสอน
องค์ ประกอบของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีการบูรณาการไอซีที
UNESCO (2009), Nova Scotia Education (2010), Microsoft (2010)บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
(2551)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายละเอี ยดเบื ้องต้ นของแผนการจัดการเรี ยนรู้
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
คาอธิบายหน่วยการเรี ยนรู้
จุดเน้ นด้ านเทคโนโลยี
ทรั พ ยากรทีจ่ ะเป็ นในการสอน
กิ จ กรรมการเรี ยนรู้
การประเมินผลการเรี ยนรู้

ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มี
การบูรณาการ
ไอซีทใี นการสอน
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คาอธิบายกรอบแนวคิด
1. การฝึ กอบรมออนไลน์ หมายถึง การฝึ กอบรมทีอ่ าศัยช่องทางและคุณสมบัติของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นเครื่องมือในการจัดสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม สร้ างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับบทเรียน และผู้เรียนกับวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ เป็ น
เครื่องมือบรรจุเนื ้อหา กิจกรรม การประเมิน เพื่อสนับสนุนผู้เข้ าอบรมเกิดการเรียนรู้ ผู้อบรมเป็ นผู้
ควบคุมการเรียนรู้อย่างอิสระในเรื่องของเวลาและสถานที่ มีทงหมด
ั้
3 ขันตอน
้
คือ
ขัน้ ตอนที่ 1ขัน้ ก่ อนการฝึ กอบรม
- ผู้อบรมสมัครเข้ าอบรม โดยลงทะเบียนฝึ กอบรมผ่านเว็บไซต์ทผี่ ้ วู จิ ยั จัดเตรียมไว้
- ปฐมนิเทศการฝึ กอบรมผ่านเว็บไซต์ฝึกอบรมโดยผู้วจิ ยั ออกแบบให้ เป็ นหน่วย ที่
1 ของการอบรมออนไลน์ โดยให้ ข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบการจัดการอบรมออนไลน์ วิธีการใช้ งาน
เว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์ เครื่องมือติดต่อสื่อสารต่างๆ ทีใ่ ช้ ในเว็บไซต์ฝึกอบรม รวมทังให้
้ ผ้ อู บรม
ทดลองโพสต์ข้อความผ่านกระดานเสวนา ผ่านทางกิจกรรมแนะนาตัว
- ผู้วจิ ยั วัดความรู้ความสามารถในการบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู โดย
ผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์ เกีย่ วกับสภาพการใช้ ไอซีทีในการปฏิบตั ิงานของครู
มัธยมศึกษา เพื่อนาข้ อมูลสภาพการใช้ งานไอซีทีของผู้อบรมแต่ละท่านมาจับคูผ่ ้ ทู มี่ ีความชานาญ
การใช้ งานไอซีทีในการสอนกับผู้ทขี่ าดความชานาญในการใช้ งานไอซีทีในการสอน เพื่อให้ แต่ละคู่
ร่วมกันทากิจกรรมในหน่วยต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ ระหว่ างการฝึ กอบรม
- ผู้วจิ ยั แบ่งเนื ้อหาทีจ่ ะให้ ผ้ อู บรมศึกษาออกเป็ น 3 หน่วย
- ผู้อบรมศึกษาเนื ้อหาผ่านเว็บไซต์ฝึกอบรมจากสื่อและเครื่องมือมัลติมีเดีย ที่
ผู้วจิ ยั เตรียมไว้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเช่น วิดีโอ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
- ผู้อบรมร่วมกันทากิจกรรมฝึ กอบรมโดยใช้ เครื่องมือติดต่อสื่อสารของเว็บไซต์
ฝึ กอบรมทีผ่ ้ วู จิ ยั เตรียมให้ เช่น กระดานเสวนาอีเมล ฯลฯ
- ผู้อบรมนาเสนอผลงานผ่าทางเว็บไซต์ฝึกอบรม เช่น กระดานเสวนานา ฯลฯ
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินผลการฝึ กอบรม
- ประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีใน
การสอน ผ่านทางชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูระดับ
มัธยมศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรม) โดยใช้ แบบประเมินรูบริคส์ ( Rubrics) เพื่อวัดผลออกมา
เป็ นคะแนน
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2. การสอนแบบโครงงาน หมายถึง โครงงาน เป็ นวิธีการเรียนรู้ทเี่ กิดจากความสนใจของ
ผู้เรียน อยากจะศึกษาเกีย่ วกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือหลายๆ สิ่งทีส่ งสัย เป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
ด้ วยการร่วมมือกันทางานและช่วยเหลือกันแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นภายในกลุ่มอย่างมีระบบ โดยใช้
กระบวนการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูและผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้กากับดูแลให้
คาปรึกษา จนได้ ข้อสรุปหรือคาตอบทีต่ ้ อง เป็ นการเรียนการ การสอนโดยเน้ นทีต่ วั ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
โดยใช้ ขั ้นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ มีขนตอนของการสอนแบบโครงการ
ั้
ดังนี ้
1. กาหนดปัญหา
2. ตั ้งสมมติฐานของการค้ นคว้า
3. วางแผนและออกแบบโครงการ
4. ลงมือปฏิบตั ิตามขั ้นตอนทีว่ างแผนไว้
5. รวบรวมวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล
6. เขียนรายงานโครงการ
7. นาเสนอผลงาน
3. เทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน หมายถึงเป็ นเทคนิคทีใ่ ห้ บคุ คล 2 คนมาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ทตี่ รงกับปัญหา โดยเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ กนั ร่วมมือกันทากิจกรรมการ
เรียนรู้เป็ นคูห่ รือเป็ นกลุ่มย่อย ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนหรือต่างชันเรี
้ ยน โดยให้ ผ้ ทู มี่ ี
ความสามารถหรือความชานาญสูงกว่าเป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ มู ีความสามารถและความ
ชานาญต่ากว่า ช่วยสร้ างแรงจูงใจและทัศนคติทดี่ ีในการเรียน ก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดี
ขึ ้น โดยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนโดยมีขนตอน
ั้
4 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. ขันจั
้ บคูผ่ ้ เู รียน
วิทยากรทาการวัดความสามารถพื ้นฐาน แล้ วจับคูผ่ ้ ทู มี่ ีความสามารถสูง กับผู้ทมี่ ี
ความสามารถต่า โดยการจับคูผ่ ้ เู รียนต้ องอาศัยหลักการจับคูผ่ ้ ทู ที่ าหน้ าทีเ่ ป็ นผู้สอนและผู้เรียน คือ
ควรจับคูท่ สี่ ามารถร่วมทางานกันได้ ไม่ควรจับคูผ่ ้ ทู ชี่ อบแข่งขันมาร่วมกันทางานหรือทากิจกรรม
และควรจับผู้สอนกับผู้สอนทีม่ ีความรอบรู้ในสิ่งทีผ่ ้ เู รียนขาด
2. ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิงาน
วิทยากรให้ ผ้ อู บรมทีจ่ บั คูท่ ากิจกรรมร่วมกัน ตามทีแ่ ผนฝึ กอบรมโดยให้ ทาเป็ นคู่
ศึกษาเนื ้อหาทีว่ ทิ ยากรจัดไว้ในเว็บฝึ กอบรมออนไลน์ ปรึกษาและช่วยเหลือกันในกลุ่ม และร่วมกัน
ทากิจกรรมฝึ กอบรมออนไลน์ในแต่ละหน่วย ครบทุกหน่วย
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3. ขันน
้ าเสนอผลงาน
ผู้อบรมทีท่ ากิจกรรมเสร็จแล้ ว ให้ นาเสนอผลงานผ่านทางกระดานสนทนา ( Web
Board) โดยใช้ แบบฟอร์มการนาเสนอผลงานทีว่ ทิ ยากรจัดเตรียมไว้
4. ขันประเมิ
้
นผลงาน
เป็ นการประเมินวัดความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ
ไอซีทีในการสอน โดยผู้วจิ ยั ทาการประเมินผลงาน โดยใช้ แบบประเมินแผนกาจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอน ซึง่ เป็ นแบบประเมินรูบริกส์ ( Rubrics) จากนั ้นจึงนาคะแนนทีได้ นี ้ไปใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การฝึ กอบรมออนไลน์ แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน หมายถึง
รูปแบบและขั ้นตอนการฝึ กอบรมทีน่ าเอาขันตอนและคุ
้
ณสมบัติของการฝึ กอบรมออนไลน์ ร่วมกับ
กระบวนการของโครงงานเข้ ามาช่วยในกิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์ อีกทังใช้
้ เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนเข้ ามาช่วยในการกากับการทากิจกรรมผู้อบรมในการอบรมโดยสามารถสรุปออกมาเป็ น
ขันตอนได้
้
ดงั นี ้
1.ขันก่
้ อนการฝึ กอบรม
1.1 ลงทะเบียนฝึ กอบรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ฝึกอบรมทีผ่ ้ วู จิ ยั เตรียมไว้
(จากขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์)
1.2 ปฐมนิเทศ(จากขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์)
1.3 ทดสอบก่อนอบรม (จากขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์ และขันตอนของ
้
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
1.4 จับคูผ่ ้ เู รียน (จากขั ้นตอนของเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
2.ขันระหว่
้
างการฝึ กอบรม
2.1 กิจกรรมฝึ กอบรม แบ่งเป็ นออกเป็ นขันน
้ าขันสอนและขั
้
นสรุ
้ ป โดยผู้อบรม
ร่วมกันทากิจกรรมฝึ กอบรมจนจบ (จากขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์,
ขั ้นตอนของการสอนแบบโครงงาน และขันตอนของเทคนิ
้
คเพื่อนช่วยเพื่อน)
3.ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม
3.1เป็ นขั ้นตอนการประเมินผลความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนทีผ่ ้ อู บรมร่วมกันทาเป็ นคู่ (จากขั ้นตอนของ
การฝึ กอบรมออนไลน์, ขันตอนของการสอนแบบโครงงาน
้
และขันตอนของ
้
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
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3.1.1 ผลงานของการฝึ กอบรมครัง้ นี ้ คือ แผนการจัดการเรียบรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอน
3.1.2 คะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอน มาจากการประเมินชิ ้นงานโดยใช้ แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน ซึง่
เป็ นแบบประเมินแบบรูบริกส์
5. การฝึ กอบรมออนไลน์ แบบโครงงาน หมายถึง รูปแบบและขั ้นตอนการฝึ กอบรมที่
นาเอาขั ้นตอนและคุณสมบัติของการฝึ กอบรมออนไลน์ ร่วมกับกระบวนการของโครงงานเข้ ามา
ช่วยในกิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์ โดยสามารถสรุปออกมาเป็ นขันตอนได้
้
ดงั นี ้
1.ขันก่
้ อนการฝึ กอบรม
1.1 ลงทะเบียนฝึ กอบรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ฝึกอบรมทีผ่ ้ วู จิ ยั เตรียมไว้
(จากขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์)
1.2ปฐมนิเทศ(จากขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์)
1.3ทดสอบก่อนอบรม (จากขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์)
2.ขันระหว่
้
างการฝึ กอบรม
2.1กิจกรรมฝึ กอบรม แบ่งเป็ นออกเป็ นขันน
้ าขันสอนและขั
้
นสรุ
้ ป โดยผู้อบรมทา
กิจกรรมแบบเดี่ยวจนจบการอบรม (จากขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์,
ขั ้นตอนของการสอนแบบโครงงาน)
3.ขันหลั
้ งการฝึ กอบรม
3.1เป็ นขั ้นตอนการประเมินผลความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนทีผ่ ้ อู บรมทาแบบเดี่ยว (จากขั ้นตอนของการ
ฝึ กอบรมออนไลน์, ขันตอนของการสอนแบบโครงงาน)
้
3.1.1 ผลงานของการฝึ กอบรมครัง้ นี ้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอน
3.1.2 คะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอน มาจากการประเมินชิ ้นงานโดยใช้ แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน ซึง่
เป็ นแบบประเมินแบบรูบริกส์
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6. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการไอซีทใี นการ
สอน หมายถึง ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
ของครูระดับมัธยมศึกษา หลังการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
สามารถวัดได้ จากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน ซึง่ เป็ น
แบบแบบประเมินรูบริกส์ ทีไ่ ด้ มาจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของแผนการและขันตอนการ
้
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีไอซีทีในการสอนโดยแบบประเมินแบ่งรายการการประเมินออกเป็ น
รายด้ าน 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ด้ านการเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ 3) ด้ านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) ด้ านการประเมินผลและผลทีไ่ ด้ แก่
นักเรียน โดยแบ่งเกณฑ์ การประเมินออกเป็ น 5 เกณฑ์ คือ1) มีองค์ประกอบในประเด็นนี ้ 2)
รายละเอียดมีความครบถ้ วนชัดเจน 3) มีลักษณะเป็ นตัวอย่างทีด่ ี 4) ผู้อนื่ สามารถนาไปใช้ งานได้
และ 5) มีความสร้ างสรรค์
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในงานวิจัย ได้ แก่ ครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
2. กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย คือ ครูระดับมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทตี่ ้ อง
กีเ่ พิ่มความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน โดยสมัคร
เข้ าร่วมการฝึ กอบรมด้ วยความสมัครใจ จานวน 90คนแต่จะใช้ กลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้อบรมทีส่ าเร็จ
การฝึ กอบรมออนไลน์จานวน 32 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย ได้ แก่
3.1 ตัวแปรต้ น คือ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนใน การฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงาน
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการ
บูรณาการไอซีทีในการสอน ได้ มาจากการประเมินชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการ
ไอซีทีในการสอน
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คาจากัดความในการวิจัย
1. การฝึ กอบรมออนไลน์ หมายถึง การฝึ กอบรมทีอ่ าศัยช่องทางและคุณสมบัติของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นเครื่องมือในการจัดสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม สร้ างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับบทเรียน และผู้เรียนกับวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ เป็ น
เครื่องมือบรรจุเนื ้อหา กิจกรรม การประเมิน เพื่อสนับสนุนผู้เข้ าอบรมเกิดการเรียนรู้ ผู้อบรมเป็ นผู้
ควบคุมการเรียนรู้อย่างอิสระในเรื่องของเวลาและสถานที่
2. การสอนแบบโครงงาน หมายถึง วิธีการเรียนรู้ทเี่ กิดจากความสนใจของผู้ อบรม
อยากจะศึกษาเกีย่ วกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือหลายๆ สิ่งทีส่ งสัย เป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ด้ วยการ
ร่วมมือกันทางานและช่วยเหลือกันแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นภายในกลุ่มอย่างมีระบบ โดยใช้ กระบวนการ
แก้ ปัญหาด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวทิ ยากรและผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้กากับดูแลให้ คาปรึกษา
จนได้ ข้อสรุปหรือคาตอบทีต่ ้ อง เป็ น การสอนโดยเน้ นทีต่ วั ผู้อบรมเป็ นสาคัญ
3. เทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน หมายถึงเป็ นเทคนิคทีน่ าคน 2 คนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ทตี่ รงกับปัญหา โดยเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ กนั ร่วมมือกันทากิจกรรมการเรียนรู้
เป็ นคู่ ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่เพื่อนร่วมอบรม โดยให้ ผ้ ทู มี่ ีความสามารถหรือความชานาญสูงกว่า
เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ มู ีความสามารถและความชานาญต่ากว่า ช่วยสร้ างแรงจูงใจและ
ทัศนคติทดี่ ีในการเรียน ก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ ้น
4. การฝึ กอบรมออนไลน์ แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน หมายถึง การ
นาเอาขั ้นตอนและคุณสมบัติของการฝึ กอบรมออนไลน์ โดยอาศัยกระบวนการการทาโครงงานเข้ า
มาช่วยในกาหนดขั ้นตอนของกิจกรรมการฝึ กอบรม รวมทังใช้
้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเข้ ามาช่วยใน
การจัดกลุ่มและกากับการทากิจกรรมของผู้อบรม
5. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่มี ีการบูรณาการไอซีทใี นการ
สอนหมายถึง ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
ของครูระดับมัธยมศึกษา หลังการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
สามารถวัดได้ จากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน ซึง่ เป็ น
แบบประเมินรูบริกส์ ( Rubrics)
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ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางสาหรั บการจัดการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน ทีจ่ ะนาไปประยุกต์ใช้ การเนื ้อหาการฝึ กอบรมอืน่ ๆ ได้
2. เป็ นแนวทางสาหรับ ครูทตี่ ้ องการเพิ่มความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
มีการบูรณาการไอซีทีไปใช้ ในการสอนของตนเองต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงาน ด้ วยเทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน ทีม่ ีต่อ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วจิ ยั ได้ รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้ อง 5 ด้ าน คือ
ตอนที่ 1 การฝึ กอบรมออนไลน์
ตอนที่
2 การสอนแบบโครงงาน
ตอนที่
3 เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ตอนที่
4 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
ตอนที่ 5 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตอนที่ 1 การฝึ กอบรมออนไลน์
การฝึ กอบรมเป็ นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ีความสาคัญยิง่ ต่อทุกๆ วิชาชีพ
รวมทั ้งวิชาชีพครู ยิง่ ด้ วยในปัจจุบนั รูปแบบและวิธีการฝึ กอบรมได้ มีการเปลี่ยนแปลงให้ ทนั สมัยขึ ้น
เนื่องมาจากความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทาให้ มีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ ใน
การฝึ กอบรม ตั ้งแต่การใช้ สื่อต่างๆ การใช้ สื่อประสม ( Multimedia) การใช้ คอมพิวเตอร์ รวมไปถึง
การนาเอาเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตมาใช้ ในการฝึ กบรม ยิง่ ด้ วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ ามามี
บทบาทในชีวติ ประจาวันของเราเพิ่มขึ ้น เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจึงเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ทีใ่ ช้ ในการ
ติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบนั ดังนันในด้
้ านการศึกษาและการฝึ กอบรมเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจึงช่วย
ให้ ความสะดวกสบายแก่ผ้ เู รียน จนได้ เกิดการฝึ กอบรมออนไลน์ ( Online Training)
1.1 ความหมายของการฝึ กอบรมออนไลน์
การฝึ กอบรมออนไลน์ (
Online Training) นั ้น มีคาทีใ่ กล้ เคียงกันกับคานี ้อยูห่ ลายคา เช่น
การฝึ กบอบรมบนเว็บ ( Web-Based Training) การฝึ กอบรมบนอินเทอร์เน็ต ( Internet-Based
Training) ซึง่ มีนกั วิชาการหลายท่านให้ คาจากัดความของการฝึ กอบรมออนไลน์ไว้ ดังนี ้
Clark (1996) ได้ ให้ คาจากัดความของการใช้ เครือข่ายการฝึ กอบรม ว่าเป็ นการสอน
รายบุคคลทีส่ ่งข้ อมูลเป็ นสาธารณะหรือเป็ นส่วนตัวด้ วยคอมพิวเตอร์ และแสดงผลด้ วยหน้ าจอของ
เว็บ โดยเป็ นไปตามความต้ องการของการฝึ กอบรม
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Khan (1997) ได้ ให้ ความหมายของการฝึ กอบรมบนเว็บ ว่าเป็ นโปรแกรมการฝึ กอบรมใน
รูปแบบไฮเปอร์มีเดีย โดยมีการนาเอาคุณลักษณะและทรัพยากรต่างๆ ของเว็บ มาใช้ ประโยชน์ใน
การสร้ างสภาพแวดล้ อมทีม่ ีนยั ในการสนับสนุนการเรียนรู้
Steed (1999) ให้ ความหมายของการฝึ กอบรมบนเว็บ ( Web-Based Training: WBT)
หรือในบางครัง้ เรียกว่าการฝึ กอบรมบนอินเทอร์เน็ต ( Internet-Based Training: IBT) เป็ นวัตกรรม
ทีร่ วมเอาการศึกษาทางไกลกับคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึ กอบรม (Computer-Based Training: CBT)
เข้ าด้ วยกัน ซึง่ ถูกเปลี่ยนแปลงโดย เทคโนโลยีเว็บ อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในองค์กร
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนสู
ั ้ ง สามารทีจ่ ดั หาสื่อทีส่ มบูรณ์แบบสาหรับการฝึ กอบรมไปยัง
บุคคลทุกสถานที่ ทุกเวลา เปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึ กอบรมอย่างเดิมมาเป็ นการเรียนรูแบบสื่อ
ประสม (Multimedia)
Horton (2000) ได้ ให้ ความหมายของการฝึ กอบรมบนเครือข่าย ว่าเป็ นการบรรจบกันของ
พัฒนาการทางเทคนิคและสังคม 3 ส่วน คือ การเรียนรู้ทางไกล คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายทอดทาง
กาศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยืนภู่ สุวรรณ (2541) ได้ กล่าวถึงการฝึ กอบรมบนเว็บ ว่าเป็ นกระบวนการเรียนรู่บน
เวิลด์ไวด์เว็บ ทีเ่ ป็ นรูปแบบของโมงเดลการเรียนการสอน ต้ องประกอบไปด้ วยการติดต่อสองทาง
(Two-way Communication) โดยมีแนวคิดแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ ( Centralize) การกระจายสู่
ผู้เรียน (Decentralize) และรูปแบบของการอบรมต้ องเล็กลง โดยหน่วย (Unit) การเรียนใน
หลักสูตรเล็กลง มีการร่วมมือประสานกับทังสองรู
้
ปแบบ คือ ผู้สอนเป็ นศูนย์กลาง (Teacher
Centric) และผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง (Student Centric) และเปรียบเสมือนการเรียนให้ ห้องสมุด
ขนาดใหญ่ มีองค์ความรู้อยูท่ วั่ โลก มีหนังสือทีส่ วามารอ่านได้ ในเว็บ รวมทังทุ
้ กคนมีโฮมเพจของแต่
ละคน มรการทาการบ้าน รายงานเผยแพร่ผลงานลงบนเว็บเพจ การออกแบการเรียนรู้ผ่านเว็บจะ
อยูใ่ นรูปแบบของดมเดลการเรียนการสอน ( Model Learning) ทีม่ ีลักษณะปฏิสัมพันธ์ กระจาย
ศูนย์รวมมาอยูแ่ นวราบ และโมเดลจะมีขนาดเล็กลง ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมากขึ ้น
พรรณพิมล เพียรรุ่งโรจน์ ( 2547) กล่าวว่า การฝึ กอบรมผ่านเครือข่าย คือ โปรแกรมการ
อบรมแบบไฮเปอร์มีเดีย ทีม่ ีประโยชน์ในการเรียนรู้ และทรัพยากรของเวิล์ดไวด์ เว็บ สามารถ
สร้ างสรรค์การเรียนรู้สิ่งแวดล้ อมทีม่ ีความหมาย สามารถรับการอบรมได้ ในต่างเวลา ต่างสถานที่
มีการร่วมมือประสานกันทั ้งสองด้ าน
นิษฐา พุฒิมานรดีกลุ ( 2548) ให้ ความหมายของการฝึ กอบรมผ่านเครื่องข่าย ไว้วา่ เป็ น
การฝึ กอบรมทีอ่ าศัยช่องทางผ่านเครือข่างอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการส่งผ่านการฝึ กอบรมไปยังผู้
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เข้ าฝึ กอบรม โดยใช่คณ
ุ สมบัติของเว็บในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดียเป็ นเครื่องมือในการจัด
สภาพแวดล้ อมทางการฝึ กบอรม และสร้ างการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนและผู้เรียน
กับผู้เรียน เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระในเรื่องของเวลาและ
สถานทีใ่ นการฝึ กบอรม โดยในบทเรียนและเนื ้อหาวิชาในการฝึ กอบรมบนเว็บนันจะมี
้
การ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ ทนั สมัยตลอดเวลา
สุมาลี เชื ้อชัย (
2551) ให้ ความหมายของการฝึ กอบรมบนเว็บ ว่าเป็ นการฝึ กอบรมทีใ่ ช้
ประโยชน์จากคุณสมบัติของระบบเครือข่ายเป็ นเครื่องมือในการบรรจุเนื ้อหา การจัดกิจกรรม การ
ประเมิน ซึง่ อาจจะเป็ นเพียงส่วนหนึง่ หรืออาจจะกาหนดให้ กระบวนการฝึ กอบรมทังหมดอยู
้
ใ่ น
ระบบเครือข่ายก็ได้ โดยผู้เข้ าฝึ กอบรมสามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ในต่างเวลา ต่างสถานที่ แต่
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้ าฝึ กอบรมด้ วยกันและผู้เข้ าฝึ กอบรมและวิทยากร
จากความหมายของนักวิชาการได้ กล่าวมาช้ างต้ น ผู้วจิ ยั สรุปได้ วา่ การฝึ กอบรมออนไลน์
คือ การฝึ กอบรมทีอ่ าศัยประโยชน์จากคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตส่งผ่านการฝึ กอบรมไปสู่ผ้ อู บรม
สร้ างสภาพแวดล้ อมในการอบรมในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดีย โดยผู้เข้ าอบรมเกิดความรู้ได้ ด้วย
ตนเอง มีการปฏิสัมพันธ์ กนั ระหว่างผู้อบรมกับบทเรียน ผู้อบรมกับวิทยากร และผู้อบรมด้ วยกันเอง
มีอสิ ระในด้ านเวลา สถานที่ โดยเนื ้อหาของการฝึ กอบบรมออนไลน์จะมีการเปลี่ยนแปลงให้
ทันสมัยตลอดเวลา
1.2 รู ปแบบของการฝึ กอบรมออนไลน์
Driscoll (2002) ได้ กล่าวถึงลักษณะของการฝึ กอบรมผ่านเว็บ ว่าสามารถแบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ
1. แบบทีเ่ ป็ นตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ( Text-Only) เป็ นลักษณะของการฝึ กอบรมโดย
อาศัยอินเทอร์เน็ต ซึง่ มีข้อจากัดบางอย่างในการเข้ าถึงข้ อมูล มีลักษณะทีเ่ ป็ นข้ อความเพียงอย่าง
เดียว โดยมีเครื่องมือทีใ่ ช้ ได้ แก่
1.1 ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ ( Electronics Mail) ผู้เรียนจะได้ รบั เนื ้อหาของ
บทเรียนและการสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนผ่านทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
1.2 การดานข่าวสาร (Bulletin Board) ผู้เรียนสามารถส่อสารกันได้ โดยส่งความ
คิดเห็นและคาถาม ใช้ ในการอภิปรายกลุ่มได้
1.3 ห้ องสนทนา (Chat Room) เป็ นการสื่อสารข้ อมูลโดยทันทีทนั ใด ซึง่ สามารถ
สื่อสารข้ อมูลระหว่างกันได้ จากผู้เรียนหลายๆ คน รวมทังผู
้ ้ สอน ซึง่ ทาให้ การเรียนด้ วยวิธีดงั กล่าว
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จะมีประสิทธิ ภาพยิง่ ขึ ้น หากใช้ ในลักษณะของการอภิปราย เนื่องจากผู้เรียนทุกคนและผู้สอน
สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ ตอบกันได้ อย่างฉับพลัน สะดวกและรวดเร็ว
1.4 โปรแกรมดาว์นโหลด ( Software Downloading) ผู้เรียนสามารถเก็บข้ อมูล
เอกสาร บทเรียน หรือโปรแกรมได้ โดยการดาว์นโหลดจากการะดานข่าวสาร หรือดาว์นโหลดจาก
เวิลล์ไวด์ เว็บ
2. แบบทีเ่ ป็ นสื่อประสม ( Multimedia) เป็ นแบบทีม่ ีโครงสร้ างลักษณะเป็ นกราฟิ ก การ
สืบค้ นโดยใช้ รูปภาพในรูปแบบของเว็บ ซึง่ การฝึ กอบรมประเภทสื่อประสมนี ้ ประกอบไปด้ วย 4
ลักษณะ ได้ แก่
2.1 การฝึ กอบรมผ่านเครือข่าย ( Web/Computer-Based Training: WBT) เป็ น
วิธีการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายแบบใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเข้ ามาช่วยในการฝึ กอบรม โดย
ผู้เข้ าฝึ กอบรมสามารถเข้ าไปศึกษาได้ ด้วยตนเองตามเวลาทีส่ ะดวก มีลักษณะเด่นทีอ่ อกแบบเพื่อ
การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล ซึง่ เหมาะสาหรับบทเรียนแบบฝึ กหัดและฝึ กปฏิบตั ิ (Drill and Practice)
2.2 ระบบสนับสนุนการทางานอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ ( Web/Electronic
Performance Support System: EPSS) เป็ นวิธีการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายแบบทันทีทเี่ กิดปัญหา
เกีย่ วกับงาน เป็ นการฝึ กอบรมแบบทันเวลา ( just-in-time) ซึง่ จะเน้ นการแก้ ปัญหา และกรสอนงาน
มีลักษณะเด่น คือ ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้ วา่ เมือ่ ไร อย่างไร และทีร่ ายละเอียดระดับไหนที่
ต้ องการเรียนรู้ และเป็ นไปในลักษณะของการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อการแก้ ปัญหา
2.3 ห้ องเรียนเสมือนต่างเวลาบนเว็บ ( Web/Virtual Asynchronous Classroom)
เป็ นวิธีการฝึ กอบรมแบบห้ องเรียนเสมือนจริง โดยทีผ่ ้ เู ข้ าฝึ กอบรมไม่จาเป็ นต้ อนเข้ ารับการ
ฝึ กอบรมเข้ ากับกลุ่มจริง ( non-real-time) มีลักษณะเด่น คือ เป็ นการออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้
เป็ นกลุ่ม ซึง่ ไม่จาเป็ นทีก่ ลุ่มผู้เรียนและผู้สอนจะต้ องเข้ าศึกษาเรียนรู้พร้ อมกัน แต่จะร่วมกันในการ
ทากิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมความคิด การอภิปราย การแก้ ไขปัญหา และกรณีศึกษา บทบาท
ของผู้สอน คือ การเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกทีม่ ีความยืดหยุน่ เพื่อสนับสนุนการค้ นคว้าของ
ผู้เรียน
2.4 ห้ องเรียนเสมือนประสานเวลาบนเว็บ ( Web/Virtual Synchronous Classroom) เป็ น
วิธีการฝึ กอบรมแบบห้ องเรียนเสมือนจริงทีผ่ ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องออนไลน์ในเวลาเดียวกัน เพื่อ
ทาให้ เกิดปฏิสัมพันธ์ ทางการเรียน ลักษณะเด่น คือ ออกแบบเพื่อการเรียนรู้เป็ นกลุ่ม โดยผู้เรียน
และผู้สอนจะต้ องเข้ าศึกษาเรียนรู้พร้ อมกัน ซึง่ เป็ นไปรูปแบบการพูดคุย การอภิปรายกลุ่ม การฝึ ก
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ปฏิบตั ิ กรณีศึกษา ซึง่ มีปฏิสัมพันธ์ กนั โดยใช้ การประชุมทางไกล และห้ องสนทนาในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ศุภกฤตา สายทองคา ( 2546) ได้ สรุปรูปแบบของการฝึ กอบรมออนไลน์ของ Driscoll
(1998) ซึง่ แบ่งรูปแบบของการฝึ กบอรมบนเว็บไว้ 4 รูปแบบ ไว้ดงั นี ้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเว็บ (Web/Computer – Based Training: W/CBT)
เหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการสอนทักษะทางปัญญาระดับพื ้นฐานแก่ผ้ เู รียนแต่ละคน หัวข้ อที่
เหมาะสมทีส่ ุดสาหรับการเรียนแบบนี ้เป็ นหัวข้ อทีม่ ีการวางโครงสร้ างและนามาสอนผู้เรียนโดยใช้
การฝึ กฝน การเลียนแบบ การอ่าน และการถามตอบ ทักษะ และความสามารถต่างๆ จะสัมพันธ์
กับความรู้ ความเข้ าใจ และการประยุกต์ใช้ ซึง่ ผู้เรียนจะไม่จาเป็ นต้ องเข้ าเรียนเป็ นกลุ่มหรือการ
เรียนไม่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นสดๆ โดยตรง
2. ระบบสนับสนุนสมรรถนะการทางานด้ วยอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ
(Web/Electronics
Performance Support Systems: W/EPSS) เหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการสอนทักษะทาง
ปัญญาในระดับสูงขึ ้น ในโปรแกรมนี ้ การเรียนแบบทันทีทนั ใดทาให้ ผ้ เู รียนสามารถทางานคนเดียว
ในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้ านซึง่ เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ การเรียนประเภทนี ้จะต้ องอาศัยการ
ออกแบบตัวเลือก (Options) เช่น การแก้ ไขปัญหา และวิธีการสอบแบบให้ ประสบการณ์
3. การปฏิสัมพันธ์ ต่างเวลาบนเว็บ (Web/Virtual Asynchronous Classroom: W/VAC)
เหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการสอนทักษะทางปัญญาระดับสูงขึ ้น โดยสอนเป็ นกลุ่มแต่ผ้ เู รียนไม่
จาเป็ นต้ องเข้ าสูระบบภายในเวลาเดียวกัน ปัญหาและหัวข้ อต่างๆ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสาหรับ
โปรแกรมนี ้ คือ ปัญหาทีม่ ีการวางโครงสร้ างไม่ดีและโปรแกรมการสอนนี ้จะได้ ประโยชน์จากการ
สอน โดยใช้ เครื่องมือการเรียนเป็ นกลุ่ม เช่น กลุ่มข่าว อีเมล และกระดานข่าว การเรียนการสอน
ประเภทนี ้ให้ ประโยชน์ในการสารวจคาตอบทีถ่ กู ต้ องมากมายหลายคาตอบ การพิจารณามุมมอง
ใหม่ๆ และการดึงเอาประสบการณ์ของผู้อนื่ มาใช้ ในการฝึ กอบรม ได้ ถกู นาเสนอกันคนละส่วน
อย่างชัดเจน
4. การปฏิสัมพันธ์ ในเวลาพร้ อมกันบนเว็บ (Web/Virtual Synchronous Classroom:
W/VSC) เหมาะสมอย่างยิง่ สาหรับการสอนทักษะทางปัญญาระดับสูงขึ ้น เช่น การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินผล โดยกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนต้ องเข้ าสู่ระบบในเวลาเดียวกัน เพื่อร่วม
แย่งปันประสบการณ์ เป็ นการเรียนทีต่ ้ องอาศัยความร่วมมือกัน เป้าหมายของการปฏิสัมพันธ์ ใน
เวลาพร้ อมกันบนเว็บ คือ การพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา การสร้ างแนวความคิดใหม่ๆ
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และมีปัญหาการวางโครงสร้ างเนื ้อหาน้ อยเป็ นหัวข้ อทีเ่ หมาะสมเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการเรียน
ลักษณะนี ้
จากรูปแบบของการฝึ กอบรมออนไลน์ทนี่ กั วิชาการได้ กล่าวไว้ข้างต้ น อาจแยกออกได้ ตาม
ลักษณะของการฝึ กอบรมออนไลน์ซงึ่ ได้ แก่ แบบเป็ นตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ( Text-Only) และ
แบบสื่อประสม (Multimedia) หรืออาจจะแบ่งรูปแบบของการฝึ กอบรมออนไลน์ตามปฏิสัมพันธ์
ของการฝึ กอบรม ได้ แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเว็บ (Web/Computer – Based
Training: W/CBT) ระบบสนับสนุนสมรรถนะการทางานด้ วยอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ
(Web/Electronics Performance Support Systems: W/EPSS) การปฏิสัมพันธ์ ต่างเวลาบนเว็บ
(Web/Virtual Asynchronous Classroom: W/VAC) และการปฏิสัมพันธ์ ในเวลาพร้ อมกันบนเว็บ
(Web/Virtual Synchronous Classroom: W/VSC)
1.3 การออกแบบการฝึ กอบรมออนไลน์
Driscoll (2002) ได้ บางขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์ออกเป็ น 5 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. การประเมินความต้ องการจาเป็ นและการเลือกวิธีการส่ง ( Assessing learner needs
and selecting delivery methods) เป็ นขั ้นตอนการวิเคราะห์ ประเมินความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรม ซึง่ ขั ้นตอนนี ้จะมีการกาหนดและสรุปเป้าหมายของการฝึ กอบรม กาหนดผู้เข้ าฝึ กอบรม
ซึง่ พิจารณาจากทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทัศนคติในการอบรมผ่านเครือข่าย กาหนดสภาพแวดล้ อม
ในการส่งข้ อมูล ได้ แก่ ประเมินการใช้ โทรศัพท์ สารวจสถานทีท่ สี่ ามารถใช้ เสียงได้ สังเกตการณ์
สื่อสารในทีท่ างาน ความสะดวกในการใช้ คอมพิวเตอร์ทพี่ ักส่วนตัว สารวจความต้ องการพื ้นฐาน
ได้ แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อเครือข่าย ความเร็วของระบบเครือข่าย เพื่อทีน่ าข้ อมูล
เหล่านั ้นมากออกแบบการฝึ กบอรมและช่วยในการตัดสอนใจสาหรับการกาหนดรูปแบบของ
โปรแกรมทีเ่ หมาะสมกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
2. การเลือกวิธีการการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ หมาะสมทีส่ ุด (Selecting the most
appropriate e-learning method) จากผลการวิเคราะห์ความจาเป็ นของผู้เรียน ผู้ออกแบบจะต้ อง
เลือกรูปแบบวิธีการของการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายทีเ่ หมาะสมสาหรับบทเรียนหรือหลักสูตรทีจ่ ะ
สร้ าง ประกอบด้ วยขั ้นตอนดังนี ้
2.1 เลือกวิธีการฝึ กอบรม โดยเป้าหมายการฝึ กอบรมทีไ่ ด้ กาหนดไว้แล้ วในขันการ
้
วิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ น จะเป็ นตัวบ่งชี ้ให้ ทราบว่าชนิดของการเรียนรู้ในการฝึ กอบรมคือ
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อะไร พร้ อมกับนาไปสู่การเลือกวิธีการในการฝึ กอบรม ซึง่ จะเป็ นการวางแผนโดยคร่าวๆ เกีย่ วกับ
เนื ้อหา กิจกรรมและการทดสอบในการฝึ กอบรม
2.2 เลือกรูปแบบการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายทีเ่ หมาะสม ซึง่ รูปแบบการฝึ กอบรม
ผ่านเครือข่ายประกอบไปด้ วย 4 รูปแบบ ได้ แก่ การฝึ กอบรมผ่านเครือข่าย ( Web ComputerBased Training: WBT) การฝึ กอบรมในหน่วยงาน ( Web-Based Employee Performance
Support System: EPSS) การฝึ กอบรมในห้ องอบรมทีเ่ สมือนจริง ต่างเวลา ( Asynchronous
Virtual Classroom) และการฝึ กอบรมในห้ องอบรมเสมือนจริงเวลาเดียวกัน ( Synchronous
Virtual Classroom)
3. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ ( Designing Interaction) การสื่อสารในการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
ประกอบไปด้ วยการปฏิสัมพันธ์ เวลาเดียวกันและปฏิสัมพันธ์ ต่างเวลา ในแต่ละรูปแบบการ
ฝึ กอบรมก็จะมีวธิ ี การสื่อสารทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ การฝึ กอบรมผ่านเครือข่าย ( Web ComputerBased Training: WBT) การฝึ กอบรมในหน่วยงาน ( Web-Based Employee Performance
Support System: EPSS) และการฝึ กอบรมในห้ องอบรมทีเ่ สมือนจริง ต่างเวลา ( Asynchronous
Virtual Classroom) จะใช้ ปฏิสัมพันธ์ ต่างเวลา ส่วนการฝึ กอบรมในห้ องอบรมเสมือนจริงเวลา
เดียวกัน (Synchronous Virtual Classroom) จะใช้ การปฏิสัมพันธ์ เวลาเดียวกัน
4. การพัฒนาแผนงาน (Developing Blueprint) จะเป็ นการให้ รายละเอียดของแผนงาน
ประกอบด้ วยขั ้นตอนดังนี ้ คือ การพัฒนาข้ อมูล ( Develop a design document) ร่างรายละเอียด
ของโปรแกรมการฝึ กอบรมในรูปแบบของแผนผัง ( Draft a flow chart) และสร้ างสคริปต์เสียงและ
ภาพ รวมถึงโครงร่าง ( Create a script and story board)
5. การนาไปใช้ และการประเมินโปรแกรมการฝึ กบอบรมบนเว็บ ( Implementing and
Evaluating WBT Programs) เนื่องจากการฝึ กอบรมผ่านเว็บเป็ นเทคโนโลยีใหม่ทมี่ ีหลายส่วน
ดังนั ้นจึงจาเป็ นจะต้ องมีการทดลอง การวัดและประเมินผลโปรแกรมเพื่อหาประสิทธิ ภาพของ
โปรแกรมซึง่ เป็ นขั ้นตอนทีส่ าคัญมาก 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
5.1 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็ นการประเมินเพื่อหาความตรงและความเทีย่ วของเนื ้อหา
5.2 ทดลองเรียนอย่างคร่าว ๆ
เป็ นการประเมินการใช้ งานเว็บ วิธีการฝึ กอบรม และความพึงพอใจในการ
จัดการ โดยจะทดลองกับผู้เรียนอย่างน้ อย 1 คน
5.3 ทดลองกับตัวแทนกลุ่มทดลอง
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เป็ นการประเมินเพ่อทดสอบว่าโปรแกรมการฝึ กอบรมสามารถก่อให้ เกิดผล
ตามทีก่ าหนดไว้จริง
5.4 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นการประเมินความสมบูรณ์ของโปรแกรมการฝึ กอบรม โดยประเมินจาก
ประสิทธิ ภาพของโปรแกรมและการดาเนินการทางเทคนิค
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) ได้ กล่าวถึงกระบวนการหลักในการออกแบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ ผ้เู รี ยน
การกาหนดวิธีการสอนและกลยุทธ์ เป็ นหลักประกันสาคัญในประสิทธิ ภาพของการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทีต่ ้ องพิจารณาเป็ นสิ่งแรก คือ ผลลัพธ์ การเรียนรู้/บริบทของเนื ้อหาและ
ผู้เรียน เพื่อเป็ นแนวทางสาคัญในการกาหนดวิธีการสอนและกลยุทธ์ ทเี่ หมาะสม ซึง่ อาจจะเป็ น
แนวทางกรสอน ทีเ่ น้ นเป้าหมายหรือแนวทางการเรียนรู้
1.1 กาหนดเป้าหมาย เป้าหมายและผลลัพธ์ ทางการเรียนเป็ นตัวกาหนดภาระ
งานทางการเรียนเป็ นภาระงานทีเ่ บื ้องต้ นหรือซับซ้ อน และในเชิงระดับและลักษณะของความรู้ที่
คาดหวังในการเรียนรู้ ได้ แก่ เป็ นความรู้ในเนื ้อหา กระบวนการ หรือการแก้ ปัญหาเป็ นต้ น
1.2 วิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน ในลาดับขันตอนนี
้
้การวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของผู้เรียนที่
เป็ นเป้าหมายหลัก ได้ แก่ คุณสมบัติทวั่ ไป เช่น อายุ ช่วงระดับของความรู้ ความรู้เดิม ลักษณะการ
เรียนรู้ และความพร้ อมทางเทคโนโลยี ในด้ านศักยภาพ และความพร้ อมเชิงความรู้และการใช้
เทคโนโลยี (Technology Literacy)
2. กาหนดวิธีและกลยุทธิการสอน
จากการกาหนดเป้าหมายและวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนจะช่วยทาให้ ผ้ สู อนสามารถกาหนด
แนวทางของการเรียนการสอนได้ ดังนี ้
ผู้เรียนมีพื ้นฐานในระดับเริ่มต้ น และต้ องการผลลัพธ์ ทางการเรียนทีไ่ ม่ซบั ซ้ อน ควร
ออกแบบตามหลักการสอนของกลุ่มการสอนทีเ่ น้ นเป้าหมายแนวพฤติกรรมนิยมเหมาะกับการสอน
สาระ (What) ทางการเรียนด้ วยการสื่อความหมายและการถ่ายทอดเนื ้อหาให้ กบั ผู้เรียน ส่วนต่อ
ประสานของโปรแกรมกิจกรรมการเรียนต้ องสามารถสื่อสารให้ ผ้ เู รียนรับรู้และบันทึกสารสนเทศนัน้
ลงในกระบวนการต่อเติมความคิดของตน ซึง่ กิจกรรมเหล่านี ้สามารถดึงมาจากเลิร์นนิงอ๊ อบเจ็คที่
ใช้ ซ ้าได้ (Reusable Learning Object) โดยผู้เรียนควรได้ รบั การแนะนาเกีย่ วกับการเลือกให้
สามารถเลือกลาดับและจังหวะการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง และกิจกรรมการเรียนควรนับให้ ผ้ เู รียน
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ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แระเมินและสะท้ องสิ่งทีไ่ ด้ เรียนรู้ ปรับเหมาะสารสนเทศเข้ ากับ
โครงสร้ างความคิดเชื่อมโยงระดับลึก
ส่วนแนวทางการสร้ างความรู้ ด้ วยกลยุทธ์ แนวคอนสตรั๊คติวสิ ม์ เป็ นการสอนใน
สถานการณ์ของชีวติ จริง เพื่อประยุกต์บริบทการเรียนเข้ ากับตนเอง มักใช้ บริบททีม่ ีความซับซ้ อน
และขาดโครงสร้ าง เป้าหมายการสอนจึงต้ องการสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ ทที่ าให้ ผ้ เู รียนสามารถ
แลกเปลี่ยนต่อรองความคิด ปรับความรู้เข้ ากับบริบทของตนเอง การใช้ เครื่องมือสื่อสารทีผ่ ้ เู รียนได้
พบปะกันจริง ล้ วนแล้ วแต่เป็ นวิถที างสร้ างสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ทเี่ อื ้อให้ ผ้ เู รียนได้ สร้ างความรู้ใน
บริบททีม่ ีความหมายต่อตนเอง
3. พิจารณาการปฏิสมั พันธ์ ในบริ บทของอิเล็กทรอนิกส์
จากการกาหนดเป้าหมายและการวิเคราะห์ผ้ เู รียนช่วยให้ สามารถกาหนดวิธีการ /
กลยุทธ์ กรสอน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในมิติของการเรียนกรสอนในอีเลิร์นนิง ลาดับต่อไปผู้สอนพุง
พิจารณาในส่วนของการปฏิสัมพันธ์ ทางการเรียนในบริบททีเ่ ป็ นอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ ลักษณะการ
ปฏิสัมพันธ์ ทางการเรียน มิติของเวลา และระดับของการปฏิสัมพันธ์
3.1 การปฏิสัมพันธ์ ทางการเรียน (Learning Interaction)การปฏิสัมพันธ์ ทางการ
เรียนในอีเลิร์นนิง ตามลักษณะการปฏิสัมพันธ์ ด้วยการใช้ คอมพิวเตอร์เป็ นสื่อกลาง (Computer
Mediated Communication: CMC) คือ กรปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์ (Human to
Computer) ปละการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มหรือบุคคลโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็ นช่องทางการ
สื่อสาร (Human to Human) จึงสามารถจาแนกลักษณะทางการเรียนของปฏิสัมพันธ์ ทางการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับเนื ้อหาสาระ (LearnerContent Interaction) และการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนด้ วยกันและผู้สอน (Learner-LearnerInstructor Interaction)
- การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับเนื ้อหาสาระ (Learner-Content Interaction)
หมายถึง การใช้ เปอร์มีเดีย (Hypermedia) เพื่อให้ ความยืดหยุน่ ในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนที่
นาเสนอสาระ การให้ ผลป้อนกลับ การจาลอง ฐานข้ อมูล และรวมทังรู้ ปแบบของความรู้ทอี่ ยูใ่ นรูป
ของการสื่อสารทีเ่ ก็บอยูใ่ นฮาร์ดไดรฟ์ (Achive)
- การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนด้ วยกันและผู้สอน (Learner-Learner-Instructor
Interaction) เป็ นการปฏิสัมพันธ์ ทเี่ กิดขึ ้นได้ ในทังระดั
้ บผู้เรียนด้ วยกันและผู้สอน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนด้ วยกันเกิดขึ ้นจากการปฏิสัมพันธ์ และจุดมุงหมายทีห่ ลากหลาย เช่น การ
ปฏิสัมพันธ์ แบบรายคู่ แบบกลุ่มศึกษา และการปฏิสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความรู้ การปฏิสัมพันธ์ ใน
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ประสบการณ์เสมือนจริง และการปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญในการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ ทีชว่ ยความรู้สึกโดดเดี่ยว ก่อให้ เกิดแรงจูงใจในการเรียนและความเกื ้อกูลในกลุ่ม
และจะช่วยทาให้ ผ้ เู รียนประสบความสาเร็จในการเรียนได้ ดี
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ ในบทเรียน ระดับการปฏิสัมพันธ์ ในบทเรียนช่วยสนับสนุน
การเรียนรู้ฮิรูมิ (Hirumi, 2002) เสนอกรอบการปฏิสัมพันธ์ 3 ระดับ
- ปฏิสัมพันธ์ กบั ตนเองเก็บกระบวนการทีเ่ กิดขึ ้นภายในตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะ
ตรวจสอบและควบคุมการเรียนรู้ของตน (Within the Learner)
- การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนและผู้อนื่ และผู้เรียนกับเนื ้อหาสาระ
(Between
Learner and Human/Non Human Resource)
- การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสาระการสอนกับผู้เรียนเอง
(Learner-Instruction
Instruction) ซึง่ ประกอบไปด้ วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อการบรรลุผลลัพธ์ ทางการเรียน
กล่าวคือ ในระดับต้ นทีส่ ุดเป็ นการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนและเนื ้อหาสาระ ต้ องใช้ การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นประสาทการรับรู้ของผู้เรียน และได้ รบั การ
ปฏิสัมพันธ์ กบั องค์ประกอบทางการเรียนการสอนในบทเรียน ได้ แก่ กิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลัง
เรียน ซึง่ สนับสนุนให้ เกิดกาเรียนรู้ในระดับประยุกต์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ในระห่างการเรียนรู้
นี ้ผู้เรียนควรได้ รบั การสนับสนุนจากผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เรียนอืน่ ๆ และผู้เรียนควรทีจ่ ะไประ
ยุกต์ความรู้นั ้นกับสถานการณ์จริงในบริบททีม่ ีความหมายต่อตนเอง
3.2 มิติเวลา การเรียนอิเล็กทรอนิกส์เปิ ดโอกาสให้ มีการปฏิสัมพันธ์ ด้วยการส่อสารในมิติ
ประสานเวลา/ผู้สอนต้ องออนไลน์พร้ อมกัน และในมิติต่างเวลา/ผู้สอนไม่จาเป็ นต้ องออนไลน์พร้ อม
กัน
การสื่อสารในมิติต่างเวลา ให้ โอกาสผู้เรียนสื่อสารความคิดในเวลาทีต่ ้ องการ ผละผู้เรียน
อืน่ สามารถติดตามความคิดนั ้นๆ ในเวลาทีส่ ะดวก เครื่องมือหลักๆ ได้ แก่ อีเมล กลุ่มข่าว กระดาน
ข่าว การสารวจและการประเมิน รวมทัง้ บล็อก และวิกิ ประโยชน์ของการสื่อสารในมิติต่างเวลานี ้
ให้ ความยืดหยุน่ ทีท่ กุ คนสามารถจัดการเวลาให้ กบั การสื่อสารได้ ผู้เรียนสมารถเข้ าสู่ระบบตาม
เวลาทีต่ นเองสะดวก การสื่อสารในมิติต่างเวลามีคณ
ุ สมบัติในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์และมีข้อจากัด
ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 2.1 แสดงการเปรียบเทียบข้ อได้ เปรียบและข้ อจากัดของการสื่อสารในมิติต่างเวลา
ข้ อได้ เปรี ยบของการสื่อสารในมิติต่างเวลา
ข้ อจากัดของการสื่อสารในมิติต่างเวลา
ลดข้ อจากัดของเวลาและสถานทีข่ องผู้ร่วม
ความล่าช้ าของเวลากิจกรรมใดๆต้ องใช้ เวลาใน
สื่อสารเหมาะสาหรับกลุ่มผู้เรียนอยูใ่ นภูมิภาค
การปฏิสัมพันธ์ โต้ ตอบให้ ผลป้อนกลับซึงอาจจะ
และเขตเวลาทีต่ ่างกันหรือเหมาะกับกลุ่มผู้เรียน ทาให้ เกิดการผัดผ่อนเลื่อนทาให้ ผ้ เู รียนอาจหยุด
ทีม่ ีตารางการทางานทีต่ ่างกัน
หรือเกล้ มการเรียนในทีส่ ุดถ้ าผู้สอนไม่มีการ
ควบคุมหรือไม่กาหนดเวลาส่งงาน
ให้ โอหาสการสะท้ อนความคิดการสื่อสารในมิติ ขาดบริบทของภาษาท่าทางผู้เรียนทีย่ งั ใหม่ใน
ต่างเวลาให้ โอกาสผู้เรียนได้ มีส่วนร่วมในการ
บริบททีไ่ ม่พบปะกันจริงอาจรู้สึกไม่ค้ นุ เคยใน
สื่อสารได้ มากกว่าการเรียนแบบพบปะกันจริง
การสื่อสารทีข่ าดภาษาท่าทางจะต้ องระมัดระวัง
หรือในการสื่อสารแบบประสานเวลาเนื่องจาก
การใช้ ข้อความในการสื่อสารให้ ตรงหรือ
ผู้เรียนมีโอกาสกลัน่ กรองความคิดและภาษา
ใกล้ เคียงกับความหมายและความรู้สึกที่
ก่อนการสื่อสาร
ต้ องการทีสุด
ให้ โอกาสความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมใน
การสื่อสารในมิติต่างเวลาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนที่
เรียนช้ ากว่าผู้อนื่ มีโอกาสได้ ทบทวนเนื ้อหา
ศึกษาเพิ่มเติมให้ ความคล่องตัวเชิงเทคโนโลยี
การสื่อสารในมิติต่างเวลานี ้มักจะเป็ นข้ อความ
มีขนาดทีเ่ ล็กไม่จาเป็ นต้ องใช้ แบนด์วทิ ธ์ ทกี่ ว้าง
ทาให้ สามารถสื่อสารได้ โดยไม่ต้องใช้ ฮาร์ดแวร์
หรือซอฟท์แวร์เพิ่มเติมมากนัก
การสื่อสารในมิติประสานเวลา การสื่อสารในมิติประสานเวลาต้ องกาหนดให้ ผ้ เู รียนหรือ
ผู้สอนออนไลน์ในเวลาทีต่ รงกันเพื่อการสื่อสารในเวลาทีพ่ ร้ อมกัน ประสิทธิ ภาพของเครื่องมือการ
สื่อสารได้ ขยายไปถึง การร่วมใช้ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือการนาเสนอ เครื่องมือการ
ควบคุม เช่น การยกมือ การอนุญาตให้ ผลป้อนกลับ การควบคุมเสียง/ภาพ กาทดสอบ การหยัง่
คะแนนเสียง การแยกกลุ่มออกเป็ นกลุ่มย่อยเทคโนโลยีการส่งข้ อความแบบทันที (Instant
Messaging Technology) การสื่อสารด้ วยเสียง/ภาพ การประชุมทางไกลด้ วยวิดีโอ การสื่อสารใน
มิติประสานเวลามีคณ
ุ สมบัติในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์และมีข้อจากัด ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 2.2 แสดงการเปรียบเทียบข้ อได้ เปรียบและข้ อจากัดของการสื่อสารในมิติประสานเวลา
ข้ อได้ เปรี ยบของการสื่อสารในมิติ
ข้ อจากัดของการสื่อสารในมิติ
ประสานเวลา
ประสานเวลา
ให้ ความเป็ นปัจจุบนั การสื่อสารในมิติประสาน
ข้ อจากัดในเรื่องของเวลาการสื่อสารในมิติ
เวลาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนชี ้แจงความคิด
ประสานเวลามีเงื่อนไขของเวลาทีผ่ ูกมัดให้
แลกเปลี่ยนให้ ผลป้อนกลับซึง่ กันและกันได้ ทนั ที ผู้เรียน/ผู้สอนต้ องออนไลน์พร้ อมกันซึง่ อาจเป็ น
และยังสามารถแยกเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อให้ เกิดการ ข้ อยุง่ ยากสาหรับผู้ร่วมสนทนาทีอ่ ยูใ่ นเขตของ
ประชุมได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เวลาทีต่ ่างกันมาก
ลดข้ อจากัดความห่างไกลของผู้เรียนและผู้สอน เหมาะสาหรับการปฏิสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่
และกลุ่มผู้เชียวชาญการสื่อสารในมิติประสาน
จากัดการสื่อสารในมิติประสานเวลาเหมาะกับ
เวลาช่วยให้ ผ้ สู อนหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้ า
ช่วงเวลาสั ้นๆถ้ าใช้ เวลานานเกินไประดับของ
ร่วมการประชุมทีใ่ ดก็ได้ ทาให้ เกิดความคุ้มค่าใน ประสิทธิ ภาพจะลดลงต่างกับในห้ องเรียนปกติ
เรื่องของการใช้ เวลาและค่าใช้ จา่ ยในการ
ซึง่ ระดับการปฏิสัมพันธ์ มกั เกิดขึ ้นอยูก่ บั ผู้สอน
เดินทาง
ทีจะดาเนินการสอนดลยุทธ์ เทคนิคหรือจัด
กิจกรรมทีด่ ึงดูดผู้เรียนไว้ได้ อกี ทังเมื
้ อ่ จานวน
ผู้เรียนเพิ่มมากขึ ้นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ยงิ่
ยากขึ ้น
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้เรียนการสื่อสารในมิติ
ต้ องใช้ เทคโนโลยีทที่ นั สมัยการสื่อสารในมิติปะ
ประสานเวลาให้ ความรู้สึกจูงใจและได้ รบั
สานเวลาต้ องอาศัยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ความรู้สึกสมบูรณ์ได้ มากกว่าการสื่อสารในมิติ
ฮาร์แวร์ทมี่ ีประสิทธิ ภาพและแบนด์วทิ ธ์ ทกี่ ว้าง
ต่างเวลาเนื่องจากให้ ความรู้สึกทีค่ สู่ นทนาได้
จึงทาให้ การสื่อสารเป็ นไปได้ อย่างราบรื่นและ
ปรากฏตัวรวมอยูใ่ นเวลาเดียวกันมีรบั การ
สาหรับผู้เรียนใหม่ๆมักมีความรู้สึกกังวลกับ
โต้ ตอบปฏิสัมพันธ์ ได้ เสมือนเช่นการพบปะกัน
อุปสรรคหรือปัญหาทางเทคโนโลยีทอี่ าจ
จริง
เกิดขึ ้นระหว่างการสื่อสาร
4. คัดสรรเทคโนโลยีและการออกแบบ
4.1การคัดสรรเทคโนโลยี ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ ทางการเรียน และการสื่อสารในมิติ
ประสานเวลาและต่างเวลา เป็ นแนวทางทีส่ ามารถช่วยในการตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีหรือสิ่งที่
เหมาะสม ดังตัวอย่างเช่น
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4.1.1 การใช่ออดิโอสตรีมมิง่ หรือเว็บเว็บทีวี (Audio Streaming, Web
TV) เป็ นกรสื่อสารทางเดียวทีใ่ ห้ การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในระดับต่า แม้ วา่ ให้ ความ
ยืดหยุน่ ในกรเลือกเวลา โอกาส และสถานทีท่ จี่ ะใช้ ในการสื่อสารก็ตาม
4.1.2 การใช้ ไฮเปอร์ให้ ระดับการปฏิสัมพันธ์ ทสี่ ูงขึ ้น เนื่องจากผู้เรียน
สามารถโต้ ตอบกับโปรแกรมและฐานข้ อมูลซึง่ ได้ มีการออกแบบการสอน และกรปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนล่วงหน้ า และยังคงได้ รบั ความเป็ นอิสระในเชิงเวลาและ
สถานที่ ทีผ่ ้ เู รียนสะดวก
4.1.3 การดานประกาศข่าว อีเมล กลุ่มข่าว บล็อก วิกิ การสื่อสารสอง
ทางทีใ่ ห้ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนด้ วยและผู้สอนในระดับสูง ทังยั
้ งให้ ความเป็ นอิสระในเชิงเวลา
และสถานที่ ผู้ทาการสื่อสารสามารถกาหนดได้ ด้วยตนเอง
4.1.4 ข้ อความทันทีให้ การปฏิสัมพันธ์ ระดับสูงเช่นกัน แต่ทงผู
ั ้ ้ เรียนและ
ผู้สอนจะต้ องกาหนดเวลาทีต่ รงกัน เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อความกันในทันที แต่ยงั คงให้ ความ
สะดวกในด้ านของสถานทีข่ องผู้ทาการสื่อสารทีไ่ ม่จาเป็ นต้ องอยูใ่ นสถานทีเ่ ดียว
4.1.5 การประชุมทางไกลด้ วยภาพและเสียง ให้ การปฏิสัมพันธ์ ด้วยกร
สื่อสารในระดับสูงทีส่ ุด แต่ผ้ สู ื่อสารอาจจะต้ องจากัดและกาหนดเวลาในการพบปะสื่อสารให้
ตรงกันในเวลาอันเหมาะสม เพื่อการสื่อสารทางการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนมีประสิทธิ ภาพ
4.2 การออกแบบ เทคโนโลยีทคี่ ดั เลือกมาแล้ วนั ้นครอบคลุม สื่อ เครื่องมือ และรวมทัง้
กระบวนการ การออกแบบในขั ้นตอนนี ้จึงหมายถึงการการออกแบบในรายละเอียดของสื่อ เช่น
สตอรี่บอร์ด สคริปต์ ฯลฯ และแผนกิจกรรมการเรียนการสอน / การประเมิน เพื่อส่งต่อไปยังทีมงาน
ผลิต หรือแผนการสอน/ คูม่ ือเพื่อผู้ดาเนินการสอนให้ เกิดขึ ้นตามทีไ่ ด้ วางแผนไว้ เพื่อให้ สามารถ
ทบทวนใช้ คณ
ุ สมบัติของเทคโนโลยีหรือสื่อเพื่อให้ เกิดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ ซึง่ อา
จะอธิ บายการประยุกต์ตามแนวทางของกลุ่มพฤติกรรมนิยมและประมวลสารนเทศในบทที่ 6 การ
ออกแบบกรเรียนการสอนและเครื่องมือตามแนวพุทธิ ปัญญาและการสร้ างสิ่งแวดล้ อมการเรียนใน
แนวทางคอนสตรั๊คติวสิ ม์
5. การผลิต การทดสอบ และการประเมิน
ทีมผลิตทาหน้ าทีด่ าเนินการตามสคริปต์หรือเอกสารทีอ่ อกแบบไว้ ภายใต้ การ
ประสานงานและตรวจสอบโดยนักออกแบบการสอน ผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา
การทดสอบและปรับปรุง วิธีการทดสอบสามารถทาได้
2 วิธีกลัก คือ การประเมินจาก
ผู้เรียนและการประเมนโดยผู้เชี่ยวชาญ
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การประเมินจากผู้เรียนจริง การประเมินจากผู้เรียนสามารถทาได้
3 ลักษณะ คือ
การประเมินจากต้ นแบบ แบบทดสอบการใช้ การสืบถาม
5.1 การประเมินจากเค้ าโครงหรือจากต้ นแบบ วิธีการประเมินเช่นนี ้มักใช้ ในโครงการ
พัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่ทีมีผ้ อู อกแบบและกลุ่มทางาน วิธีการคือให้ ผ้ อู อกแบบบรรยาย
รายละเอียดแสดงให้ ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้ องได้ แสดงความคิดเห็นเพื่อการรับปรุงแก้ ไขในช่วงต้ นของการ
พัฒนา การประเมินด้ วยวิธีนี ้สามารถทาได้ ทงที
ั ้ เ่ ป็ นเค้ าโครง (Storyboard) เพื่อแสดงความคิดรวบ
ยอกหรือจากต้ นแบบจาลองในคอมพิวเตอร์ทบี่ างส่วนอาจจะยังใช้ งานไม่ได้ จริง หรืออาจใช้ วธิ ี การ
นาต้ นแบบทีเ่ ทียบเท่าของจริงทาการทดสอบกับกลุ่มทีม่ ีคณ
ุ สมบัติคล้ ายกับกลุ่มเป้าหมายหลัก
5.2 การประเมินจากการทดสอบการใช้ ในการทดลองใช้ นี ้มีแนวปฏิบตั ิหลักอยู่ 2 ทาง คือ
การทดสอยโดยอาศัยแนวของการทดสอบประสิทธิ ภาพในโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
และการทดสอบการใช้ ด้วยการสังเกต
5.2.1 วิธีการทดสอบประสิทธิ ภาพด้ วยแนวทางของโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน การพัฒนาโปรแกรมทีค่ ล้ ายคลึงกับโปรแกรมบทเรียนช่วยสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนทีเ่ น้ นหลักการของการให้ ผลป้อนกลับโต้ ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน กล่าวคือ
การใช้ วตั ถุประสงค์เป็ นหลักและสร้ างกิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิ และข้ อสอบวัดผลการเรียน ในทาง
ปฏิบตั ินกั การศึกษาไทยบางกลุ่มประยุกต์ใช้ การทดสอบประสิทธิ ภาพเช่นเดียวกับโปรแกรม
บทเรียนช่วยสอน ด้ วยการให้ ผ้ เู รียนได้ ทดลองใช้ บทเรียนและผู้อกแบบตรวจสอบด้ วยการสังเกต
และวิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ด้ วยการะบวนการทดสอบ 3 ครัง้ คือ
- การทดสอบด้ วยการสังเกตจากผู้เรียนทีละคน (แบบเดี่ยว)
- การทดสอบกับกลุ่มย่อยขนาดกลาง (แบบกลุ่ม)
- การทดสอบกับกลุ่มใหญ่ (แบบภาคสนาม)
ในแต่ละครัง้ ของกาทดสอบนี ้ตัวเลขค่าเฉลี่ยจะเป็ นตัวบ่งชี ้ทีส่ ามารถสืบไปรายละเอียดว่า
วัตถุประสงค์ในข้ อใดทีท่ าให้ การออกแบบกิจกรรมไว้นนยั
ั ้ งไม่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอและทาให้
ผู้ออกแบบสามารถทาการปรับปรุงแก้ ไขได้ ทังนี
้ ้ผู้ออกแบบต้ องตังเกณฑ์
้
กาหนดค่าเฉลี่ย เช่น
90/90
90 ตัวแรก หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยรวมทังกลุ
้ ่ม (Class Mean) คิดเป็ นร้ อยละ
90 ตัวหลัง หมายความว่า ร้ อยละ 90 ของผู้เรียนบรรลุวตั ถุประสงค์แต่ละข้ อ
5.2.2 การทดสอบการใช้ ด้วยการสังเกต การทดสอบอีกแนวทางหนึง่ ทีป่ ฏิบตั ิกนั
ในสากลเน้ นนิงคุณภาพและปริมาณ การทดสอบจัดขึ ้นเป็ นการทดลองในห้ องทีไ่ ม่ถกู รบกวนและมี
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ช่วยสังเกตและบันทึก การทดสอบจากการสังเกตนี ้ควรทดสอบจากผู้เรียนไม่เกิน 5 คน ทั ้งนี ้
นีลเสนนักอกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษาและนักวิชาการชาวสหรัฐฯ ได้ ทดลองการประเมินด้ วยวิธี
นี ้กับกลุ่มผู้ใช้ เว็บไซต์ และได้ ข้อสังเกตว่าคนแรกทีไ่ ด้ ทาการทดสอบจะให้ ข้อมูลถึง 1 ใน 3 ของ
ข้ อมูลทั ้งหมดทีเ่ ก็บได้ ส่วนคนต่อๆ ไปก็มกั จะให้ ข้อมูลซ ้ากับคนแรกๆ และเมือ่ เก็บข้ อมูลเกินคนที่
5 แล้ วสิ่งทีค่ ้ นพบก็จวนซ ้าเหมือนเดิม
ในส่วนของการทดสอบทีเ่ กีย่ วข้ องกับปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนผู้สอน จะต้ องมีการ
กาหนดตัวล่งชี ้และเกณฑ์ การประเมินเพื่อตรวจสอบตามตัวบงชี ้ทีก่ าหนด นอกจากวิธีสังเกตแล้ ว
ผู้ออกแบบสามารถใช้ วธิ ี อนื่ ช่วยในในการเก็บข้ อมูลเมอีกได้ เช่น
- กิจกรรมและเวลาทีผ่ ้ เู รียนทาได้ สาเร็จตามกาหนด
- เทคนิคคิดดัง
(Think Aloud) ให้ ผ้ เู รียนเขียนหรือพูดสิ่งทีค่ ิดออกมา
- ตรวจสอบจากชิ ้นงานทีม่ อบหมายให้
- ตรวจสอบจากการตรวจสอบทีไ่ ด้ ทาการศึกษากาหนดไว้ล่วงหน้ า
- ความพึงพอใจของผู้เรียน
เมือ่ ผู้ประเมินรวบรวมข้ อมูลทีไ่ ด้ รบั จากผู้ทดสอบแล้ ว จะประมวลข้ อค้ นพบทีค่ ล้ ายกันเพื่อ
หาจ้ อแก้ ไข
5.3 การประเมินจากการสอบถาม เป็ นวิธีการประเมินทีใ่ ช้ เข้ าหาและสืบถามการใช้ งาน
โดยการเข้ าถึงตัวผู้เรียนโดยตรง มีวธิ ี เก็บข้ อมูล เช่น
5.3.1 การใช้ แบบสอบถาม เป็ นวิธีการทีใ่ ช้ สารวจกับกลุ่มผู้เรียนด้ วยวิธีการเลือก
สุ่มหรือตามความสมัครใจของผู้เรียน เป็ นการสอบถามโดยทัว่ ไปซึง่ สามารถส่งแบบสอบถามด้ วย
กระดาษ แบบสอบถามผ่านไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ ใช้ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือกระดาน
ข่าวแสดงความคิดเห็น
5.3.2 การให้ ผลป้อนกลับออนไลน์ วิธีการนี ้เป็ นการประเมินแบบรวบยอดในตอน
สุดท้ าย ผู้ประเมินหรือผู้ออกแบบใช้ วธิ ี การตังค
้ าถามขอรับผลป้อนกลับให้ ผ้ เู รียนตอบทันทีหลังจาก
ผู้เรียนได้ ศึกษาเสร็จสิ ้น ข้ อมูลจะถูกจัดเก็บเป็ นฐานข้ อมูลทาให้ ทราบผลได้ ในทันที
5.3.3 การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์สามารถทาได้ โดยตรงกับผู้เรียนใช้ วธิ ี การ
เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์โดยทัว่ ไป ถามความคิดเห็นและคาถามสืบเนื่องอาจจัดทาการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างโดยการตังประเด็
้
นไว้ล่วงหน้ า หรือแบบไม่มีโครงสร้ างก็ได้
5.4.4 การจัดโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group) และอภิปรายกลุ่ม จัดให้ ผ้ อู ภิปรายใน
กลุ่มประมาณ 6 – 8 คน ทีผ้ ดู าเนินการ มีการสาธิ ตต้ นแบบและให้ กลุ่มวิพากษ์ ตอบสนองต่อ
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โปรแกรม การประเมินด้ วยวิธีนี ้เป็ นหารหาความเห็นว่าผู้เรียนคิดอย่างไร ไม่ได้ เป็ นกานัง่ ลงมือ
ทดลองกับหน้ าจอ มุง่ เน้ นการตรวจสอบหาความต้ องการจากโปรแกรมของผู้เรียน
5.4การลงสารวจภาคสนาม (Field Observation)ผู้ออกแบบต้ องเข้ าไปสารวจการใช้ งาน
จริง ประกอบด้ วยการสัมภาษณ์ การะประเมินในลักษณะนี ้จะต้ องมีการวางแผนมาเป็ นอย่างดี
และมีค่าใช้ จา่ ยสูง แต่สามารถให้ คาตอบในหารประเมินได้ อย่างลึกซึ ้ง
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
แม้ วา่ การออกแบบเว็บไซต์จะต้ องคานึงถึงผู้เรียนเป็ นกลัก ซึง่ โดยทัว่ ไปผู้พัฒนามักจะทา
การประเมินจากผู้เรียน อย่างไรก็ตามการประเมินด้ วยผู้เชี่ยวชาญก็สามารถทาได้ เช่นกัน และมัก
นิยมกระทาเนื่องจากความสะดวก ประหยัดและให้ ผลการประเมินทีเ่ ชื่อถือได้ เท่ากับการประเมิน
โดยตรงจากผู้เรียน การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเป็ นวิธรการประเมินทีเ่ หมาะสมในระหว่างการ
ออกแบบ การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมักใช้ วธิ รกาตรวจสอบโดยกาหนดให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 –
5 คน สามารถให้ ผลเทียบเคียงกับการประเมินจากผู้เรียนจริงและปะหยัดค่าใช้ จา่ ย มีแนวทาง
ปฏิบตั ิทหี่ ลากหลาย เช่น
5.5การตรวจสอบตามกรอบแนวทาง (Heuristic Evaluation)ผู้ประเมินจะประเมินตาม
หลักการกว้างๆ โดยอาจจัดทาเป็ นรายการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้ เวลาประมาณ 2 ครัง้
ครัง้ แรกทาความคุ้นเคยกับระบบ ครัง้ ทีส่ องเน้ นหลักการทีเ่ จาะจง ตัวอย่างเข่น รายการตรวจสอบ
ทีเ่ น้ นหลักของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ในโปรแกรมทีช่ ไนเดอร์แมนได้ วางกลักการไว้ 8 ประการ
ได้ แก่
5.5.1 ความสม่าเสมอของการออกแบบ เช่น ความสม่าเสมอของระบบการนา
ทาง ทีท่ าให้ ผ้ เู รียนไม่สับสน ตาแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ บนหน้ าจอ คาศัพท์เฉพาะ
5.5.2 ทางลัด มีการออกแบบให้ ผ้ เู รียนทีม่ ีความชานาญหรือผู้เข้ าใช้ เป็ นประจามี
ทางลัดเข้ าถึงส่วนทีต่ ้ องการได้ โดยเร็ว
5.5.3 การตอบรับจากโปรแกรม โปรแกรมโต้ ตอบรับผู้เรียนให้ ผ้ เู รียนรู้วา่ กระทา
การใดๆ แล้ วโปรแกรมได้ รบั หรือกาลังทาตามคาสัง่ อยู่ เช่น จ้ อความตอบรับว่าโปรแกรมได้ รบั
ข้ อมูลทีผ่ ้ เู รียนส่งมาแล้ ว
5.5.4 การตอบรับสุดท้ าย กรณีผ้ เู รียนต้ องโต้ ตอบกับโปแกรมหลายครัง้ ตาม
ขันตอนที
้
โ่ ปรแกรมกาหนด ในขันสุ
้ ดท้ ายโปแรกรมตองให้ การยืนยันให้ ผ้ เู รียนทราบว่ากระบวนการ
โต้ ตอบทีก่ าละงกระทากับโปแกรมนันเสร็
้ จสิ ้นแล้ ว

31
5.5.5 การแนะนาเมือ่ มีการผิดพลาด โปรแกรมต้ องคาดเดาความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ ้นและชี ้แนะการแก้ ไขให้ กบั ผู้เรียน
5.5.6 การยกเลิกการกระทาได้ โปรแกรมต้ องมีความยืดหยุน่ กับผู้เรียนทีจ่ ะ
สามารถยกเลิกสิ่งทีไ่ ด้ กระทาลงไปแล้ วได้
5.5.7 การสนับสนุนการควบคุมโดยผู้เรียน โปรแกรมต้ องให้ ความยืดหยุน่ กับ
ผู้เรียนทีจ่ ะสามารถไปยังส่วนต่างๆ ของการเรียนได้ โดยอิสระ
5.5.8 ลดภาระการจา โปรแกรมไม่ควรมีสาระเนื ้อหาหระจัดกระจายมากจนยาก
ในการเข้ าใจและจดจา ควรมีวธิ ี การจดจาสารสนเทศ เช่น จัดการสารสนเทศให้ ตรงไปตรงมา
หน้ าจอไม่ยากเกินไป ใช้ วธิ ี การเปรียบเทียบทีผ่ ้ เู รียนเชื่อมโยงได้ ง่ายกับการใช้ งานจริง
5.6 การตรวจสอบตามแนวทางทีส่ ถาบันกาหนด ถ้ าสถาบันได้ กาหนดแนวทางไว้กใ็ ห้ ใช้
วิธีทบทวยตรวจสอบตามแนวทางทีก่ าหนดไว้
5.7 การตรวจสอบแบบพหุ (Pluralistic Walkthrough)เป็ นการประเมินโดยกลุ่มประเมินที่
มีมมุ มองหลากหลายแตกต่างประกอบด้ วยผู้พัฒนา ผู้ใช้ ผู้เชี่ยวชาญ การประเมินใช้ วธิ ี การจัด
ประชุมโดยให้ ผ้ ปู ระเมินร่วมกันดูโปรแกรมและประเมินการใช้ ระบบ โดยมีผ้ ดู าเนินการ
ประสานงานอภิปรายและให้ ข้อมูลกับผู้ร่วมประชุม
5.8 การตรวจสอบความสม่าเสมอ (Consistency Inspector)เป็ นการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูความสม่าเสมอในเรื่องสี โครงสร้ างหน้ าจอ และระบบนาทาง
5.9 การตรวจสอบเชิงพุทธิ พิสัย (Cognitive Walkthrough)ในส่วนนี ้ผู้เชี่ยวชาญจะทา
หน้ าทีเ่ สมือนผู้เรียน ในการตรวจสอบเช่นนี ้ผู้เชี่ยวชาญต้ องมีความรู้เกีย่ วกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
หลักเป็ นอย่างดีพอทีจ่ ะวิเคราะห์ได้ วา่ ผู้เรียนควรเรียนรู้เนื ้อหา ทากิจกรรมหรือต้ องแบ่งแยกย่อย
เนื ้อหาให้ ผ้ เู รียนอย่างไร โดยผู้เชี่ยวชาญจะทาหน้ าทีต่ รวจสอบไปตามเพจ และส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้ ต่างๆ
5.10 การตรวจสอบการใช้ (Formative Usability Inspector)นับว่าเป็ นการตรวจสอบทีม่ ี
โครงสร้ างมากทีส่ ุด เป็ นวิธีการทีศ่ ึกษาค้ นหาและบันทึกปัญหาการใช้ อย่างจริงจัง กระทาโดยกลุ่ม
ผู้ร่วมงานหลายคนทาหน้ าทีต่ ่างกัน เช่น ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ดาเนินการ
จากขั ้นตอนการออกแบบการฝึ กอบรมออนไลน์ ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วจิ ยั ได้ สรุปขันตอน
้
การออกแบบการฝึ กอบรมออนไลน์ออกได้ เป็ น 5 ขันตอนหลั
้
ก คือ
1. ประเมินความต้ องการจาเป็ น กาหนดเป้าหมาย และการวิเคราะห์ผ้ เู รียน
2. การเลือกวิธีการและกลยุทธ์ เรียนรู้ทเี่ หมาะสม
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3. การออกแบบปฏิสัมพันธ์
4. การคัดสรรเทคโนโลยี การออกแบบ และพัฒนาแผนงาน
5. การผลิต การทดสอบ การนาไปใช้ และการประเมินการฝึ กอบรม
ตอนที่ 2 การสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบโครงงาน เป็ นวิธีการเรียนรู้ทเี่ กิดจากความสนใจของผู้เรียน อยากจะศึกษา
เกีย่ วกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือหลายๆ สิ่งทีส่ งสัย เป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ด้ วยการร่วมมือกันทางาน
และช่วยเหลือกันแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นภายในกลุ่มอย่างมีระบบ โดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาด้ วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูและผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้กากับดูแลให้ คาปรึกษา จนได้ ข้อสรุปหรือ
คาตอบทีต่ ้ อง เป็ นการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้ นการสร้ างความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
2.1 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบโครงงาน ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของการสอนแบบโครงงานไว้หลากหลาย ดังนี ้
Buck Institute for Education (1999) ให้ ความหมายของการเรียนรู้แบบโครงงานว่า เป็ น
รูปแบบการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้ นศูนย์กลางทางความคิด หลักการสาคัญคือ การให้ นกั เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการแก้ ปัญหาอย่างมีความหมาย ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้และสร้ างผลงานด้ วย
ตนเอง
Katz (2001) กล่าวว่า การเรียนรู้จากการทาโครงงานเป็ นการสืบค้ นเรื่องราวทีก่ ว้างและ
ลึก เป็ นความสนใจทีม่ ีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ของผู้เรียน ผู้เรียนได้ มีส่วนร่วมในการค้ นคว้าสิ่งต่างๆ หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีส่ นใจ ทีม่ ีคณ
ุ ค่าต่อการเรียนรู้ของตนเอง
ธี รชัย ปูรณโชติ (
2531) ได้ ให้ ความหมายของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ว่าเป็ นการศึกษาที่
เน้ นกิจกรรม โดยให้ ผ้ เู รียนลงมือปฏิบตั ิและศึกษาค้ นคว้าด้ วยตนเอง โดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ภายใต้ คาแนะนา คาปรึกษา และการดูแลจากครูผ้ สู อนและผู้เชี่ยวชาญ
ลัดดา ภูเ่ กียรติ (2544) ได้ กล่าวถึงการสอนแบบโครงงาน ว่าเป็ นโครงงานเป็ นวิธีการ
เรียนรู้ทเี่ กิดจากความสนใจใคร่ร้ ูของผู้เรียนทีอ่ ยากจะศึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือ
หลายๆ สิ่งทีส่ งสัยและอยากจะรู้คาตอบให้ ลึกซึ ้งชัดเจน หรือต้ องการเรียนรู้ในเรื่องนันๆ
้ ให้ มากข้ น
กว่าเดิม โดยใช้ ทกั ษะกระบวนการและปัญญาหลายๆ ด้ านมีวธิ ี การศึกษาอย่างเป็ นระบบและมี
ขันตอนต่
้
อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้ วลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานทีว่ างไว้
จนได้ ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือคาตอบเกีย่ วกับเรื่องนันๆ
้
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พรทิพย์ พุจารย์ ( 2547) ให้ ความหมายของ การสอนแบบโครงงาน ว่าโครงงานเป็ น
บทเรียนทีเ่ ขียนโดยผู้เรียน และมีครูเป็ นผู้กากับดูแล ภายใต้ กระบวนการการเรียนรู้ทเี่ ป็ นระบบ
โดยคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
นิษฐา พุฒิมานรดีกลุ (
2548) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบโครงงาน ว่าเป็ นวิธีทผี่ ้ เู รียนได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิจริงเพื่อเรียนรู้สถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้น ด้ วยการร่วมมือกันทางานและช่วยเหลือกันแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นภายในกลุ่มอย่างมีระบบ ด้ วยวิธีการและเปลี่ยนข้ อมูล ประสบการณ์ และพื ้นฐานความรู้
ระหว่างกัน การเรียนรู้ทไี่ ด้ จากการทาโครงงานถือได้ วา่ เป็ นการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะ ทุกคนได้ เข้ า
มามีส่วนร่วมในการค้ นหาคาตอบ หาความหมาย ตลอดจนแนวทางการแก้ ปัญหา
วัฒนา มัคคสมัน (
2550) ให้ ความหมายของการสอนแบบโครงงาน/โครงงาน ว่าการทีเ่ ด็ก
เป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ศึกษาเรื่องทีใ่ ดเรื่องหนึง่ จากความสนใจของเด็กเองอย่างลุ่มลึกลงไป
ในรายละเอียดของเรื่องนั ้นด้ วยกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ ปัญหาของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอืน่ ใดด้ วยเด็กเองจนพบคาตอบทีต่ ้ องการ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (
2551) ให้ ความหมายของการทาโครงการ ว่าหมายถึง
การศึกษาเพื่อค้ นพบข้ อความรู้ใหม่ๆ ด้ วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อันประกอบไปด้ วย วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการเป็ น
ผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ แล้ วเสนอผลการศึกษาในแบการเขียนโครงงาน โดยมีอาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ให้ คาปรึกษา ตามบทบาทของโครงการ
ชรินทร์ มัง่ คัง่ (
2551) ได้ ให้ ความหมายของการสอนโครงงาน (Project Method) ว่าเป็ น
การสอนทีค่ รูหรือผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ คาแนะนาในการวางแผนเพื่อฝึ กประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เสริมสร้ างศักยภาพของผู้เรียน ตามความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทิศนา แขมมณี (2552) ได้ ให้ นิยามของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ โครงงานเป็ นหลัก
คือ การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ ผ้ เู รียนได้ มีส่วนร่วมกัน ศึกษาข้ อมูลความรู้ที่
จาเป็ น และลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานทีว่ างไว้จนได้ ข้อค้ นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ แล้ วจึงเขียน
รายงานและนาเสนอต่อสารธารณชน เก็บข้ อมูล แล้ วนาผลงานและประสบการณ์ทงหมดมา
ั้
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดค้ น และสรุปกรเรียนรู้ทไี่ ด้ รบั จากประสบการณ์ทงหมด
ั้
จากความหมายของการสอนแบบโครงงานทีม่ ีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายไว้หลากหลาย
ผู้วจิ ยั จึงนาข้ อมูลมาสังเคราะห์ได้ เป็ นความหมายของกาสอนแบบโครงงานของผู้วจิ ยั โดยมี
ความหมายว่า โครงงานเป็ นวิธีการเรียนรู้ทเี่ กิดจากความสนใจของผู้เรียนเอง ว่าอยากจะศึกษา
เกีย่ วกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือหลายๆ สิ่งทีส่ งสัย เป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยใช้ กระบวนการ
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แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้และสร้ างผลงานด้ วยตนเอง โดยมีครูและ
ผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้กากับดูแลและให้ คาปรึกษา
2.2 ลักษณะของการสอนแบบโครงงาน
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการสอนแบบโครงงาน ไว้ดงั นี ้
จุไรรัตน์ สุดรุ่ง (
2547) ได้ สรุปลักษณะสาคัญของกรสอนแบบโครงงาน จากนักการศึกษา
และสถาบันต่างๆ ไว้ดงั นี ้
1. ผู้เรียนเป็ นผู้วางกรอบแนวคิดและออกแบบวิธีการในการแก้ ปัญหาและตัดสินใจทางาน
ด้ วยตนเอง
2. เป็ นการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง ผู้สอนจะมีบทบาท
หลัก คือ การให้ การสนับสนุนและเสนอแนะตลอดทังกระบวนการ
้
3. ปัญหาหรือสิ่งทีส่ นใจไม่มีการเตรียมแก้ ไขไว้ล่วงหน้ า
4. มุง่ เน้ นการบูรณาการการเรียนรู้เนื ้อหา การพัฒนาการทักษะทางภาษาและ
กระบวนการทางสังคม
5. เป็ นการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ผู้เรียนสามารถทางานด้ วยตนเองหรือ
เป็ นกลุ่ม มีการแบ่งปันทรัพยากร ความคิด หรือความชานาญคลอดเวลาทีท่ างาน
6. ผู้เรียนต้ องมีการนาเสนอผลงาน รายงานความก้ าวหน้ าของสิ่งทีก่ าลังทาอยูส่ ม่าเสมอ
เป็ นระยะ
7. มีผลงานเกิดขึ ้นเมือ่ เสร็จสิ ้นโครงงาน (ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นวัตถุ) มีการนาเสนอให้ ผ้ อู นื่
รับทราบหรือมีส่วนร่วม เช่น การจัดนิทรรศการ การรายงาน เป็ นต้ น แต่คณ
ุ ค่าของโครงงานไม่ได้
เน้ นเฉพาะผลงานในตอนท้ าย แต่มงุ่ เน้ นกระบวนการการทางานทีน่ าไปใช้ ส่จู ดุ มุง่ หมายด้ วย
8. การประเมินผลงานเน้ นด้ านคุณภาพ ไม่เน้ นปริมาณ และเป็ นการประเมินตามสภาพ
จริงอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการทางาน
ทิศนา แขมมณี (
2552) ได้ กล่าวถึงตัวบ่งชี ้ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นหลัก
ไว้ดงั นี ้
1. ผู้สอนและผู้เรียนมีการอภิปรายปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ผู้เรียนมีการเลือกปัญหาทีต่ น
สนใจทีจ่ ะจัดทาในโครงการหรือโครงงาน

35
2. ผู้สอนมีการชี ้แจงหรือทาความเข้ าใจกับผู้เรียนถึงวัตถุประสงค์ในการทาโครงการ ความ
คาดหวังต่อการทาโครงการ วิธีการและกระบวนการในการดาเนินการรวมทังบทบาทของผู
้
้ เรียน
และผู้สอน
3. ผู้เรียนมีการร่วมกันศึกษาหาความรู้ในเรื่องทีจ่ ะทาจากแหล่งความรู้ทหี่ ลากหลาย
4. ผู้เรียนมีการร่วมกันวางแผนกับจัดการโครงการ ซึง่ มักประกอบด้ วยความเป็ นมาและ
ความสาคัญของประเด็นปัญหาทีจ่ ะจัดทาเป็ นโครงการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ หรือขันตอนใน
้
การดาเนินงาน แหล่งทรัพยากรและวัสดุต่างๆ ทีต่ ้ องการ บทบาทหน้ าทีข่ องบุคคลทีร่ ่วมโครงการ
เครื่องมือ เวลา และค่าใช้ จา่ ยทีต่ ้ องการ ความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ และการอภิปรายผลการเรียนรู้ ผู้สอนการให้ คาปรึกษาแนะนา และให้ ความรู้
ทีจ่ าเป็ นต่อการทาโครงการตามความจาเป็ น
5. ผู้เรียนมีการเขียนโครงการและนาเสนอผู้สอน ผู้สอนอาจให้ คาแนะนา และความ
ช่วยเหลือต่างๆ ตามความจาเป็ น ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ผู้สอนมีการให้ ความเห็นขอบใน
การทาโครงการ และช่วยเหลืออานวยความสะดวกในด้ านต่างๆ ตามความจาเป็ น
6. ผู้เรียนมีการดาเนินงานตามแผนงานทีไ่ ด้ กาหนด จนกระทัง่ สามารถผลิตชิ ้นงานออกมา
ได้ ผู้สอนมีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวก ติดตามการทางานของผู้เรียนให้ คาแนะนาและความ
ช่วยเหลือตามความจาเป็ นและให้ แรงเสริมตามสมควร
7. ผู้สอนและผู้เรียนมีการนาเสนอผลงานของผู้เรียนออกมาแสดง ชี ้แจงและร่วมกัน
วิพากษ์ วจิ ารณ์ผลงานแลกเปลี่ยนกัน
8. ผู้เรียนมีการปรับปรุงและเขียนรายงาน
9. ผู้เรียนมีการนาเสนอผลงาน ประสบการณ์ และข้ อมูลทังหมดมาอภิ
้
ปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กนั และสรุปผลการเรียนรู้ทไี่ ด้ รบั จากการทาโครงการ
10. ผู้สอนมีการจัดให้ ผ้ เู รียนนาผลงาน ประสบการณ์ และข้ อมูลทังหมดมาอภิ
้
ปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั และสรุปผลการเรียนทีไ่ ด้ จากการทาโครงการ
11. ผู้สอนมีการวัดแประเมินผลทั ้งด้ านผลผลิต คือ ชิ ้นงานจากการทาโครงการ และ
เนื ้อหาความรู้ทไี่ ด้ เรียนรู้ กระบวนการและทักษะต่างๆ ทีไ่ ด้ พัฒนาและเจตคติทเี่ กิดขึ ้น

36
จากลักษณะสาคัญของการสอนแบบโครงงานข้ างต้ น ผู้วจิ ยั จึงสรุปออกมาได้ เป็ น 10
คุณลักษณะ ดังนี ้
1. ผู้สอนและผู้เรียนมีการอภิปรายปัญหาต่างๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนเป็ นผู้เลือกปัญหาทีต่ น
สนใจศึกษาด้ วยตนเอง
2. ผู้เรียนมีบทบาท คือ เป็ นผู้วางกรอบแนวคิด ออกแบบวิธีการในการแก้ ปัญหา และเป็ น
ผู้ตดั สินใจในการทางานด้ วยตนเอง
3. ผู้สอนมีบทบาท คือ การให้ การสนับสนุน และเสนอแนะตามความจาเป็ นตลอดทัง้
กระบวนการ
4. ผู้เรียนมีการเขียนโครงการและนาเสนอผู้สอน
5. ผู้เรียนดาเนินการตามแผนการทีก่ าหนดไว้ จนกระทัง่ สร้ างผลงานออกมาได้
6. ผลงานทีเ่ กิดขึ ้นนั ้น เมือ่ เสร็จสิ ้นโครงงาน ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นวัตถุ
7. ผู้สอนและผู้เรียนมีการนาผลงานมาแสดง ชี ้แจง และร่วมกันวิพากษ์ วจิ ารณ์ผลงาน
แลกเปลี่ยนกัน
8. ผู้เรียนมีการปรับปรุงผลงานและเขียนรายงานโครงงาน
9. ผู้เรียนมีการนาเสนอผลงาน ประสบการณ์ และข้ อมูลทังหมดมาอภิ
้
ปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กนั และสรุปผลการเรียนรู้ทไี่ ด้ รบั จากการทาโครงงาน
10. มีการวัดประเมินผลโครงงาน โดยเน้ นทีค่ ณ
ุ ภาพ ไม่เน้ นทีป่ ริมาณ และเป็ นการ
ประเมินตามสภาพจริงตลอดกระบวนการในการทาโครงงาน
2.3 รู ปแบบของการสอนแบบโครงงาน
มีนกั วิชาการและหน่วยงานต่างๆ ได้ แบ่งประเภทของโครงการออกเป็ นประเภทต่างๆ แต่
ละแห่งได้ ให้ ความคิดเห็นเกีย่ วกับประเภทของโครงงานไว้ ดังนี ้
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (
2541 อ้ างถึงใน พนิดา สินสุวรรณ,
2551) ได้ แบ่งประเภทของวิธีการสอนแบบโครงงานออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภททดลอง เป็ นโครงงานทีอ่ อกแบบการทดลองเพื่อทดสอบตัวแปรทีส่ นใจ
ในลักษณะต่างๆ
2. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็ นโครงงานทีน่ าหลักการและทฤษฎีต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ โดยคิดประดิษฐ์ เป็ นเครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
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ลักษณะสาคัญของโครงงานประเภทนี ้ คือ ต้ องมีการทดสอบเพื่อหาประสิทธิ ภาพและยุการใช้ งาน
ของสิ่งประดิษฐ์ ด้วย
3. โครงงานประเภทสารวจ เป็ นการศึกษา สารวจข้ อมูลต่างๆ แต่โครงงานประเภทนี ้จะไม่
มีตวั แปรทีส่ นใจศึกษาเหมือนโครงงานประเภททดลอง
4. โครงงานประเภททฤษฎีต่างๆ เป็ นการศึกษาหลักการ หรือทฤษฎีต่างๆ ทีส่ นใจ โดย
โครงงานประเภทนี ้จะรวบรวมข้ อมูลในลักษณะของ การศึกษารวบรวมข้ อมูลทีม่ อยูใ่ นธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมต่างๆ แล้ วนามาจัดจาแนกออกเป็ นหมวดหมู่ แล้ วจึงนาเสนอข้ อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การตรวจหาโปรตีนในน ้าปลาทีม่ ีจาหน่ายในท้ องตลาด หรือการศึกษาวงจรของไหมที่
เลี ้ยงในห้ องปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น
ชรินทร์ มัน่ คง (
2551) ได้ กล่าวถึงประเภทของโครงงานทีน่ ามาใช้ สอนนักเรียน สามารถ
แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1. โครงงานประเภทสารวจ เป็ นโครงงานหรือโครงการหรือกิจกรรมทีส่ ารวจหรือตรวจสอบ
และเก็บข้ อมูล เพื่อรวบรวมผลการสารวจมาวิเคราะห์และสรุปข้ อมูลเหล่านัน้ โครงงานประเภท
สารวจจะไม่มีการกระทาหรือเปลี่ยนแปลงสภาพใดๆ ในบริเวณทีส่ ารวจตรวจสอบเลย เช่น การ
สารวจระบบนิเวศน์ของน ้า การตรวจความเป็ นกรด-เบสของดิน การสารวจภาษาและการละเล่น
พื ้นบ้าน การสารวจจานวนผู้อา่ นและเขียนภาษาไทยไม่ได้ การสารวจอาชีพ รายได้ และความ
เป็ นอยูข่ องคนในชุมชน การสารวจความคิดเห็นในกรเลือกตัง้ การสารวจศิลปะ ดนตรีและวัฒนา
ธรรมของชุมชน
2. โครงงานประเภททดลอง เป็ นโครงงาน โครงการหรือกิจกรรมทีน่ กั เรียนศึกษาผลของ
การกระทาสิ่งใดสิ่งหนึง่ (ตัวแปรต้ นและตัวแปรอิสระ) ต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่ (ตัวแปรตามโดยควบคุมสิ่ง
อืน่ ๆ ให้ เหมือนๆ กัน หรือเรียกว่า ตัวแปรควบคุม) เช่น
2.1 การศึกษาประสิทธิ ภาพของพืชชนิดต่างๆ (ตัวแปรต้ นหรือตัวแปรอิสระ) ทีม่ ี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่ (ตัวแปรตาม)
2.2 การศึกษาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึง่ (ตัวแปรต้ นหรือตัวแปรอิสระ) ทีม่ ีต้อการ
เจริญเติบโตของสิ่งใดสิ่งหนึง่ (ตัวแปรตาม)
2.3 การศึกษาความเข้ มข้ นของสิ่งหนึง่ (ตัวแปรต้ นหรือตัวแปรอิสระ) ทีม่ ีต่อการ
เจริญเติบโตของสิ่งใดสิ่งหนึง่
2.4 การทดลองผลิตยาฆ่าแมลงจากพืชบางชนิด
2.5 การทดลองผลิตเครื่องสาอางจากกล้ วยและขมิ ้น
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2.6 การทดลองผลิตขนมปังโดยใช้ แป้งจากกล้ วยน ้าหว้า
3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ เป็ นโครงงาน โครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการประดิษฐ์ สิ่งใด
สิ่งหนึง่ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ โดยสิ่งประดิษฐ์ นี ้อาจคิดค้ นหรือปรับปรุงจากของเดิม มีการ
กาหนดตัวแปรการทดลองและทดสอบประสิทธิ ภาพด้ วย เช่น
3.1 การทาเครื่องแยกกากผลไม้
3.2 การทาเครื่องดักยุง
3.3 การทาเครื่องดนตรีจากไม้ ไผ่
3.4 งานศิลปะลวดลายผ้ าต่างๆ
3.5 การแต่งบทกลอน งานวรรณกรรมต่างๆ
3.6 การทาของชาร่วย การประดิษฐ์ ดอกไม้
4. โครงงานประเภททฤษฏี เป็ นโครงงานทีศ่ ึกษาค้ นคว้าเกีย่ วกับความรู้และทักษะ โดย
ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้ในปัญหาทีต่ นเองสงสัย หรือเป็ นการคิดหาวิธีการแก้ ปัญหาหรืออธิ บาย
เกีย่ วกับข้ อปัญหาทีต่ นสงสัย เช่น การอธิ บายวงโคจรของดวงดาวต่างๆ การคิดเลขโดยใช้ วธิ ี การ
ใหม่ๆ การตอบปัญหาต่างๆ โดยอธิ บาย คิดค้ น แนวคิด วิธีการ หรือหลีกการใหม่ๆ มาอธิ บายหรือ
ตอบปัญหาทีเ่ กิดขึ ้น การสกัดสารต่างๆ โดยใช้ วธิ ี ใหม่ๆ หารถนอมกาหารโดยใช้ สูตรและวิธีการ
ใหม่ๆ การเปรียบเทียบการกระทาของสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่า
จากนักวิชาการได้ กล่าวถึงประเภทของการเรียนแบบโครงงาน ผู้วจิ ยั จึงสรุปประเภทของ
โครงงานทีไ่ ด้ ศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทคือ 1) โครงงานประเภททดลอง 2) โครงงานประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 3) โครงงานประเภทสารวจ และ 4) โครงงานประเภททฤษฎี
2.4 ขัน้ ตอนการสอนแบบโครงงาน
ขั ้นตอนการทาโครงงาน เป็ นกิจกรรมทีท่ าอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ เริ่มต้ นจนกระทัง่ เสร็จสิ ้น
โครงงาน ซึง่ ผู้เรียนจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการเองตลอดทังกระบวนการ
้
โดยมีผ้ สู อนเป็ นผู้ให้
คาปรึกษาและแนะนา โดยมีนกั วิชาการกล่าวถึงขันตอนของการท
้
าโครงงานไว้หลากหลายท่าน
ดังนี ้
Moss and Duzer (1998) ได้ ระบุขั ้นตอนของการทาโครงงาน ไว้ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขั ้นตอนที่
1 การเลือกหัวข้ อ ( Selection Topics) ควรเป็ นเรื่องทีอ่ ยูใ่ นความสนใจและ
เกีย่ วข้ องกับผู้เรียน
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ขั ้นตอนที่
2 การวางแผนและดาเนินการ ( Plan and Doing Research) เมือ่ กาหลดเรื่อง
แล้ ว ผู้สอนควรให้ ผ้ เู รียนร่วมมือกันวางแผนพัฒนาโครงงานของตนเอง
ขั ้นตอนที่
3 การนาเสนอโครงงานและแลกเปลี่ยนผลกับผู้อนื่ ( Sharing Result with
Others) ผู้เรียนนาเสนอผลการทาโครงงานของตนเอง โดยการรายงงานด้ วยวาจาประกอบเอกสาร
ทังนี
้ ้อาจจะกาหนดสถานทีใ่ นการนาเสนอในทีท่ ผี่ ้ ฟู ั งมากกว่าในชันเรี
้ ยน
สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) ได้ อธิ บายถึงขั ้นตอนการทาโครงงาน ว่าประกอบด้ วย 6
ขันตอน
้
ดังนี ้1)การคิดและเลือกหัวข้ อ 2)การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง 3)การเขียนโครงของโครงงาน
4)การปฏิบตั ิโครงงาน 5)การเขียนรายงานและ 6)การแสดงผลงาน
พรทิพย์ พุจารย์ ( 2544) ได้ แบ่งขั ้นตอนของการทาโครงงานออกเป็ น 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
1)กาหนดปัญหาทีจ่ ะศึกษา2)ตั ้งวัตถุประสงค์3)ตั ้งสมมติฐานของการค้ นคว้า 4)ออกแบบการ
ทดลอง5)ทาการทดลอง 6)รวบรวมและประมวลผลการทดลอง 7)สรุปผลโครงงานและ
8)นาเสนอข้ อมูล
ลัดดา ภูเ่ กียรติ (2544) กล่าวถึงขั ้นตอนของการทาโครงงานไว้วา่ มีอยู่ 8 ขันตอน
้
คือ
1)การหาหัวข้ อโครงงาน 2)การเลือกหัวเครื่องทีจ่ ะทาโครงงาน 3)การวางแผนในการทาโครงงาน 4)
การลงมือทาในโครงการ 5)การบันทึกผลการปฏิบตั ิงาน 6)การเขียนรายงานโครงงาน
7)การนาเสนอโครงงานและ 8)การประเมินผลโครงงาน
พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ (2551) แบ่งขั ้นตอนการดาเนินการในการทาโครงการ
ออกเป็ น 7 ขันตอนดั
้
งนี ้ขันตอนที
้
่ 1 สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆตลอดจนศึกษาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆจนทาให้ เป็ นปัญหาขั ้นตอนที่ 2 กาหนดปัญหาทีส่ นใจศึกษาให้ เห็นชัดเจนขันตอนที
้
่ 3 ศึกษา
ทฤษฎีหลักการสนับสนุนเรื่องทีส่ นใจทาโครงงานขันตอนที
้
่ 4 พัฒนาโครงการทาโครงงานหรือแบบ
แผนปฏิบตั ิขั ้นตอนที่ 5 ปฏิบตั ิโครงงานจนได้ รบั ข้ อค้ นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ ใหม่
ขันตอนที
้
่ 6 เขียนรายงานโครงงาน และขั ้นตอนที่ 7 เผยแพร่โครงงานสู่ชมุ ชน
ชรินทร์ มัน่ คง (2551) ได้ แบ่งขั ้นตอนการดาเนินการในการทาโครงการออกเป็ น 8 ขันตอน
้
ดังนี ้1)การกาหนดปัญหาหรือหัวเรื่องทีต่ ้ องศึกษา 2)กาหนดตัวแปร3)ตั ้งสมมติฐาน
4)ออกแบบ 5)ดาเนินการ 6)วิเคราะห์ข้อมูล 7)สรุปผลและ8)เขียนรายงาน
พนิดา สินสุวรรณ (2551) แบ่งขั ้นตอนการดาเนินการในการทาโครงการออกเป็ น 8 ขันตอน
้
ดังนี ้ขันที
้ ่ 1 การกาหนดปัญหาหรือหัวเรื่องทีต่ ้ องศึกษา ขันที
้ ่ 2 กาหนดตัวแปรขันที
้ ่ 3 ตั ้งสมมติฐาน
ขันที
้ ่ 4 ออกแบบขันที
้ ่ 5 ดาเนินการขันที
้ ่ 6 วิเคราะห์ข้อมูล ขันที
้ ่ 7 สรุปผล และ
ขันที
้ ่ 8 เขียนรายงาน
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ลัดดาภูเ่ กียรติ (2544)

พิมพันธ์ เตชะคุปต์และคณะ (2551)

ชรินทร์มนั่ คง (2551)

พนิดาสินสุวรรณ (2551)
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สุชาติวงศ์สุวรรณ (2542)

/

Moss and Duzer

/

/

/

/
/

ชันตอนการสอนแบบโครงงาน
้

การเลือกหัวข้ อ ( Selection Topics)
การวางแผนและดาเนินการ ( Plan and Doing
Research)
การนาเสนอโครงงานและแลกเปลี่ยนผลกับผู้อนื่
(Sharing Result with Others)
การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อ
การเขียนโครงของโครงงาน
การปฏิบตั ิโครงงาน
การเขียนรายงาน
ตั ้งวัตถุประสงค์
ตั ้งสมมติฐานของการค้ นคว้า
ออกแบบการทดลอง
ทาการทดลอง
รวบรวมและประมวลผลการทดลอง

พรทิพย์พุจารย์ ( 2544)

จากขั ้นตอนของการทาโครงงานจากนักวิชากรข้ างต้ น ผู้วจิ ยั จึงนาขันตอนทั
้
งหมด
้
มา
สังเคราะห์ สรุปออกมาเป็ นขั ้นตอนของผู้วจิ ยั โดยแบ่งขันตอนของการท
้
าโครงงานออกเป็ น 7
ขันตอน
้
ดังนี ้ขั ้นตอนที่ 1 กาหนดปัญหาทีจ่ ะศึกษาขั ้นตอนที่ 2 ตั ้งสมมติฐานของการค้ นคว้า
ขันตอนที
้
่ 3 วางแผน / ออกแบบโครงงานขั ้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบตั ิโครงการตามขั ้นตอนทีอ่ อกแบบ
ไว้ขั ้นตอนที่ 5 รวบรวมและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลขันตอนที
้
่ 6 เขียนรายงานโครงงาน และ
ขันตอนที
้
่ 7 นาเสนอข้ อมูลดังตารางที่ 2.3 ตารางสังเคราะห์ขั ้นตอนการสอนแบบโครงงาน
ตาราง 2.3 ตารางสังเคราะห์ขั ้นตอนการสอนแบบโครงงาน
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/

/
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สรุป

พนิดาสินสุวรรณ (2551)

ลัดดาภูเ่ กียรติ (2544)

พรทิพย์พุจารย์ ( 2544)
/

ชรินทร์มนั่ คง (2551)

/

พิมพันธ์ เตชะคุปต์และคณะ (2551)

สรุปผลโครงงาน
ประเมินผลโครงงาน
สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ตลอกจนศึกษาความรู้
จากแหล่งต่างๆ จนได้ ปัญหา

สุชาติวงศ์สุวรรณ (2542)

ชันตอนการสอนแบบโครงงาน
้

Moss and Duzer

ตาราง 2.3 ตารางสังเคราะห์ขั ้นตอนการสอนแบบโครงงาน (ต่อ)

/
/

ตอนที่ 3 เทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
เป็ นเทคนิคทีน่ ากลุ่มคนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกันทากิจกรรมการเรียนรู้เป็ นคู่
หรือเป็ นกลุ่มย่อย โดยให้ ผ้ ทู มี่ ีความสามารถหรือความชานาญสูงกว่าเป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ู
มีความสามารถและความชานาญต่ากว่า เพื่อนช่วยเพื่อนยังมีคาเรียกทีม่ ีความหมายเดียวกันอีก
เช่น เพื่อนช่วยสอน ( Peer tutoring) เรียนรู้โดยกลุ่มเพื่อน (Peer Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) และการเรียนรู้ร่วมกัน ( Peer Collaboration) แต่ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วจิ ยั
จะรวมใช้ เป็ นคาว่า เพื่อนช่วยเพื่อน ( Peer Assist) ซึง่ เป็ นคาทีร่ วมความหมายของคาอืน่ ๆ ไว้ในคา
เพียงเดียว
3.1 ความหมายของเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
จากทีเ่ ทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (
Peer Assist) ได้ มีคาทีใ่ ช้ เรียกมากมาย ทั ้งเพื่อนช่วยสอน
(Peer tutoring) เรียนรู้โดยกลุ่มเพื่อน (Peer Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) และการเรียนรู้ร่วมกัน ( Peer Collaboration) ซึง่ มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายไว้
หลากหลายท่าน ดังนี ้
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Stain (1982) ได้ ให้ คาจากัดความของวิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ว่าเป็ นวิธีสอนทีใ่ ห้
ผู้เรียนจัดการและทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ถา่ ยทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมหรือต่างชันเรี
้ ยน โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ ชว่ ยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธ์ กนั ได้ ใช้ ภาษาในการสื่อสารเพื่อหาความหมายด้ วยตนเอง
ผู้สอนเป็ นเพียงผู้ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คาแนะนา และช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอนในชันเรี
้ ยน
ผู้เรียนจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Hurley (1984 อ้ างถึงใน เพ็ญสุข ภูต่ ระกูล, 2528) ให้ ความหมายของเพื่อนช่วยสอน ว่า
เป็ นยุทธวิธีในการสอนซึง่ เกีย่ วกับการสับเปลี่ยนบทบาทของครูและนักเรียน และประโยชน์ทไี่ ด้ รบั
คือ การเรียนรู้ซงึ เกิดจากแรงกระตุ้นภายในนักเรียนผู้สอนขณะทาการสอน และในนักเรียนผู้เรียน
โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ ้น
Damon and Phelps (1989) ให้ ความหมาย ว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นวิธีการสอนโดยเด็ก
1 คนสอนหรือช่วยเหลือเด็กอีก 1 คน โดยเด็กคนแรกเป็ นผู้ทมี่ ีความชานาญและเด็กคนที่ 2 เป็ นผู้
เรียนรู้
Maheadyและคณะ (1994) ได้ กล่าวถึง วิธีการเรียนรู้แบบ ใช้ เพื่อช่วยว่าเป็ นวิธีการ สอนอีก
วิธีทางเลือกหนึง่ ทีม่ ีประสิทธิ ภาพในการ ส่งเสริม ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic
Performance) แก่ผ้ ูเรียนทีม่ ีความบก พร่องทางการเรียนรู้เนื่อง จากเป็ นวิธีสอนทีม่ ีการจัดกิจกรรม
เพื่อกระตุ้ นให้ เรียนมีบทบาทและ มีส่วนร่วมในการ กิจกรรมและส่งผลให้ เกิดความกระตือรือร้ นใน
การเรียน
ยมลพร พันธ์ นาม (
2539) ให้ ความหมาย ว่าเป็ นวิธีการเลือกผู้เรียนทีม่ ีความสามารถหรือ
ความชานาญและมีความสมัครใจเข้ ารับการฝึ กอบรม เพื่อทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้สอนหรือช่วยเหลือเพื่อน
ในระดับชั ้นเดียวกัน หรือรุ่นน้ องทางด้ านการเรียนในวิชาหนึง่ ๆ
จีเรียง บุญสม (2543) ให้ ความหมายของเพื่อนช่วยสอน ว่าหมายถึงการคัดเลือกนักเรียน
ทีมีความสามารถมากกว่า ช่วยสอนหรือแนะนาเพื่อนรุ่นน้ อง ในการเรียนหรือการทางานกิจกรรม
ต่างๆ
ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ ( 2551) ได้ สรุปความหมายของเพื่อนช่วยเพื่อนหรือเพื่อนช่วยสอน ว่า
เป็ นแนวคิดทีน่ ากลุ่มคนมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทตี่ รงกับปัญหา ประเด็นทีต่ ้ องการ
ความช่วยเหลือ โดนเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ กนั ร่วมมือกันทากิจกรรมการเรียนรู้เป็ นคูห่ รือเป็ น
กลุ่มย่อย ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่เพื่อร่วมชันเรี
้ ยนหรือเพื่อนต่างชันเรี
้ ยน โดยผู้ทมี่ ีความสามารถ
ทางการเรียนสูงกว่าจะเป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือ ผู้สอนทาหน้ าทีเ่ พียงให้ ความช่วยเหลือ ให้
คาแนะนา และสนับสนุนการเรียนการสอน และเพื่อนช่วยเพื่อนยังจะช่วยให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้กอ่ นลง
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มือปฏิบตั ิจริง โดยผ่านประสบการณ์ของผู้อนื่ และไม่ทาผิดพลาดซ ้าในเรื่องทีเ่ คยมีผ้ ทู าผิดพลาด
และจะรู้ได้ วา่ ใครรู้อะไรเพื่อขอความช่วยเหลือในสิ่งทีเ่ ราอาจไม่เคยรู้มาก่อน จะช่วยสร้ างแรงจูงใจ
และทัศนคติทดี่ ีในการเรียน ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ ้น
จากความหมายของเพื่อนช่วยเพื่อนทีน่ กั วิชาการทังในและต่
้
างประเทศได้ กล่าวมาข้ างต้ น
ผู้วจิ ยั จึงสรุปนามาได้ วา่ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นเทคนิคทีน่ าเอาผู้เรียนทีม่ ีความชานาญหรือ
ความสามารถสูงกว่า มาให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ทู มี่ ีความสามารถหรือความชานาญหรือ
ความสามารถน้ อยกว่า หรือผู้ทตี่ ้ องการความช่วยเหลือ โดยใช้ กระบวนการการแลกเปลี่ยนความรู้
หรือประสบการณ์ โดยเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ กนั ร่วมมือกันทากิจกรรมการเรียนรู้เป็ นคูห่ รือ
เป็ นกลุ่มย่อย ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่เพื่อร่วมชันเรี
้ ยนหรือเพื่อนต่างชันเรี
้ ยน และทังนี
้ ้ ยังเป็ นวิธีการ
สอนทีจ่ ะช่วยสร้ างแรงจูงใจและทัศนคติทดี่ ีในการเรียน ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ ้น
3.2 วัตถุประสงค์ของการใช้ เทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
การสอนโดยใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นการเรียนรู้แบบมีผ้ เู รียนเป็ นศูนย์กลางการ
เรียนรู้อย่างแท้ จริง ซึง่ วัตถุประสงค์ของเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีดงั นี ้ (ยุพา บุญทวีสุข, 2535;
ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ , 2551)
1. เพื่อให้ การเรียนการสอนเป็ นไปในลักษณะเพื่อการสื่อสารมากกว่าการสอนแบบเดิม
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบรรยากาศในชั ้นเรียนเป็ นกันเอง ทาให้ เกิดการปฏิสัมพันธ์ มาขึ ้น ทาให้ นกั เรียนทุก
คนได้ ใช้ ภาษาในการสื่อสารอย่างทัว่ ถึง
2. เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ในหลายสถานะ แทนทีน่ กั เรียนจะเรียนรู้ตากครูเพียงคนเดียว ก็ได้
เรียนรู้จากแหล่งอืน่ ๆ ด้ วย คือ เพื่อน
3. เพื่อสร้ างแรงจูงใจและเจตคติทดี่ ีในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรียนทีม่ ีความกังวล
เกีย่ วกับข้ อบกพร่องของตนเอง เมือ่ ประกอบกิจกรรมทาภาษาจากการสนทนาจากเพื่อนนักเรียน
วัยเดียวกันอาจทาให้ นกั เรียนเข้ าใจบทเรียนได้ ง่ายขึ ้น เพราะใช้ ภาษาระดับเดียวกันและมีปัญหา
การเรียนทีค่ ล้ ายคลึงกัน เมือ่ นักเรียนผู้เรียนกล้ าทีจ่ ะทาก็เกิดความมัน่ ใจว่าตนเองจะเจ้ าใจ
บทเรียนได้ อย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันนักเรียนผู้สอนก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกว่า
ตนเองได้ รบั ความสาเร็จด้ านการเรียนการสอน ด้ วยสาเหตุต่างๆ เหล่านี ้นักเรียนก็จะเกิดความ
สนใจทีจ่ ะเรียนมาขึ ้นอันนามาสู่เจตคติทดี่ ีในการเรียนในทีส่ ุด
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4. เพื่อให้ นกั เรียนมีความรู้แม่นยายิง่ ขึ ้นนักเรียนผู้สอนจะได้ ทบทวนความรู้อกี ครัง้ ใน
ขณะทีส่ อน ส่วนนักเรียนผู้เรียนก็จะได้ รบั ประโยชน์โดยตรงจากนักเรียนผู้สอน เพราะเท่ากับว่ามี
แหล่งข้ อมูลทีส่ ามารถให้ ข้อมูลป้อนกลับได้ ดี โดยเฉพาะในลักษณะของการสอนแบบ 1:1
5. เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของครู แทนทีค่ รูจะเป็ นผู้สอนนักเรียนทังชั
้ นก็
้ จะเป็ นเพียง
ผู้ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษา คอยสังเกตและแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นในการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ซึง่ ทาให้ การเรียนการสอนเข้ าถึงนักเรียนส่วนใหญ่มากขึ ้น
6. เพื่อส่งเสริมให้ นกั เรียนทางานเป็ นหมูคณะ ให้ ร้ ูจกั ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และทางาน
อย่างมีระเบียบ นอกจากนี ้ยังทาให้ นกั เรียนได้ เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
7. เพื่อให้ การเรียนการสอนมีลักษณะเป็ นการสื่อสารมากยิง่ ขึ ้น ลักษณะดังกล่าวจะทาให้
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนมีมากขึ ้น เนื่องจากบรรยากาศในชันเรี
้ ยนจะมีความเป็ นกันเอง
ผู้วจิ ยั สามารถสรุปประโยชน์ของดารใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ว่าช่วยให้ การเรียนเน้ นแบบ
การสื่อสารและเกิดปฏิสัมพันธ์ ในชันเรี
้ ยนมากขึ ้น เกิดความรู้ได้ จากหลายสถานะไม่เพียงเฉพาะ
จากครู สร้ างแรงจูงใจและเจตคติทดี่ ีแก่ผ้ เู รียน เพิ่มความแม่นยาในเนื ้อหาแก่ผ้ เู รียนทีเ่ ป็ นผู้สอน
ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนเป็ นกลุ่มหรือหมูค่ ณะ
3.3 ประเภทของเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
William (1982 อ้ างถึงในสุดา เหลี่ยมวิจิตร, 2528) ได้ แบ่งประเภทของการให้ เพื่อนสอนไว้
2 ลักษณะ คือ
1. การสอนโดยนักเรียนทีม่ ีระดับอายุมากกว่าหรือนักเรียนชันเรี
้ ยนทีส่ ูงกว่า ( Cross-Age
Tutoring) เป็ นวิธีทจี่ ดั นักเรียนทีม่ ีอายุมากกว่าช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ีอายุน้อยกว่า ส่วนมากผู้สอน
มักจะมีอายุมากกว่า 2 ปี ขึ ้นไป ประโยชน์ทไี่ ด้ จากวิธีนี ้มากแต่ยากแก่การดาเนินการ คือยากทีจ่ ะ
ดังนักเรียนอีกระดับชั ้นหนึง่ มากเพื่อสอนนักเรียนอีกระดับชันหนึ
้ ง่
2. เพื่อนช่วยสอนทีม่ ีระดับอายุเดียวกันหรือระดับชันเดี
้ ยวกัน ( Same-Age Tutoring) วิธีนี ้
สามารถใช้ กบั นักเรียนทีม่ ีระดับการเรียนรู้ทแี่ ตกต่างกันและอยูต่ ่างห้ องเรียนกันได้
Miller, Barbetta and Heron (1994 อ้ างถึงใน ประนอมดอนแก้ ว, 2550) ได้ กล่าวถึง
รูปแบบกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไว้หลายรูปแบบดังนี ้
1. การสอนโดยเพื่อนร่วมชั ้น (Classwide-Peer Tutoring) เป็ นการสอนทีเ่ ปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รียนทั ้งสองคนทีจ่ บั คูก่ นั มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยให้ ผ้ เู รียนทังสองสลั
้
บ
บทบาทเป็ นทั ้งนักเรียนผู้สอนทีค่ อยถ่ายทอดความรู้ให้ แก่นกั เรียนผู้เรียนและนักเรียนผู้เรียน
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ซึง่ เป็ นผู้ทไี่ ด้ รบั การสอน
2. การสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั ้น (Cross-Age Peer Tutoring) เป็ นการสอนทีม่ ี
การจับคูร่ ะหว่างผู้เรียนทีม่ ีระดับอายุแตกต่างกันโดยให้ ผ้ เู รียนทีม่ ีระดับอายุสูงกว่าทาหน้ าที่
เป็ นผู้สอนและให้ ความรู้ซงึ่ ผู้เรียนทังสองคนไม่
้
จาเป็ นต้ องมีความสามารถทางการเรียนที่
แตกต่างกันมาก
3. การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) เป็ นการสอนทีใ่ ห้ ผ้ เู รียนทีม่ ี
ความสามารถทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคูก่ บั ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถทางการเรียนต่ากว่า
ด้ วยความสมัครใจของตนเองแล้ วทาหน้ าทีส่ อนในเรื่องทีต่ นมีความสนใจมีความถนัดและ
มีทกั ษะทีด่ ี
4. การสอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-Based Tutoring) เป็ นการสอนทีใ่ ห้ บคุ คลที่
บ้านของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสอนให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่
บุตรหลานของตนระหว่างทีบ่ ตุ รหลานอยูท่ บี่ ้าน
Maheadyและคณะ (1994) ได้ รวบรวมกลวิธีการเรียนรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดังนี ้
1. การสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั ้น (Cross-Age Tutoring) เป็ นการสอนทีม่ ีการจับคู่
ระหว่างผู้เรียนทีม่ ีระดับอายุแตกต่างกันโดยให้ ผ้ เู รียนทีอ่ ยูใ่ นระดับชันสู
้ งกว่าหรือผู้เรียนทีม่ ี
อายุกว่าซึง่ อยูภ่ ายใต้ การดูแลและความควบคุมของครูผ้ สู อนเป็ นผู้รบั ผิดชอบช่วยเหลือและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผ้ เู รียนทีม่ ีความสามารถทางการเรียนน้ อยกว่า
2. การสอนโดยการสลับบทบาท (Reverse-Role Tutoring) เป็ นการสอนทีใ่ ห้ ผ้ เู รียน
จับคูก่ นั ทากิจกรรมโดยเป็ นการจับคูร่ ะหว่างผู้เรียนทีม่ ีระดับอายุมากกว่าแต่เป็ นผู้ทมี่ ี
ความสามารถทางการเรียนต่ากว่าหรือเป็ นผู้ทมี่ ีความบกพร่องในการเรียนรู้กบั ผู้เรียนทีอ่ ายุน้อย
กว่าแต่มีระดับสติปัญญาทีอ่ ยูใ่ นระดับปกติผ้ เู รียนทังสองจะได้
้
สลับบทบาทกันเป็ นทั ้ งนักเรียน
ผู้สอนซึง่ เป็ นผู้ทถี่ า่ ยทอดความรู้และนักเรียนผู้เรียนซึง่ เป็ นผู้ทไี่ ด้ รบั การสอนการสอน
นี ้ยังเป็ นการสอนทีส่ ่งเสริมให้ ผ้ เู รียนเกิดความรู้สึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง
3. การสอนโดยเพื่อนร่วมชั ้น (Classwide-Peer Tutoring) เป็ นการสอนทีม่ ีการจั ดกิจกรรม
โดยครูแบ่งผู้เรียนออกเป็ นสองทีมภายในแต่ละทีมมีการจับคูก่ นั เพื่อร่วมกันทากิจกรรมผู้เรียนแต่
ละคูจ่ ะได้ สลับบทบาทกันเป็ นทังนั
้ กเรียนผู้สอนและนักเรียนผู้เรียนในขณะทากิจกรรมหากนักเรียน
ผู้เรียนทาสิ่งใดได้ ถกู ต้ องจะได้ รบั การเสริมแรงจากนักเรียนผู้สอนเพื่อนเป็ นการสร้ างกาลังใจแก่
นักเรียนผู้เรียนและการสอนนี ้ยังเป็ นวิธีสอนทีส่ ร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ เู รียนอีกด้ วยเนื่องจากมีการ
แข่งขันระหว่างทีมมีการประกาศทีมทีช่ นะและมอบของรางวัลให้
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จากนักวิชาการทีใ่ ห้ แบ่งรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนไว้หลากหลาย
ผู้วจิ ยั สรุปลักษณะของประเภทของการเรียนรูด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนได้ ออกเป็ น 6 รูปแบบ1)
การสอนโดยนักเรียนทีม่ ีระดับอายุมากกว่าหรือนักเรียนชันเรี
้ ยนทีส่ ูงกว่า (Cross-Age Tutoring)
2) เพื่อนช่วยสอนทีม่ ีระดับอายุเดียวกันหรือระดับชันเดี
้ ยวกัน (Same-Age Tutoring) 3) การสอน
โดยเพื่อนร่วมชัน้ (Classwide-Peer Tutoring) 4) การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring)
5) การสอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-Based Tutoring) 6) การสอนโดยการสลับบทบาท
(Reverse-Role Tutoring)
3.4 ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
Sivasilam (1973 อ้ างถึงใน ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ , 2551) กล่าวว่า วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน เป็ นวิธีกาสอนทีส่ ืบทอดเจตนารมณ์ของปรัชญาการศึกษาทีว่ า่ learning by doing โดย
เน้ นให้ ผ้ เู รียนมีการรวมกลุ่มเพื่อการทางานหรือหารปฏิบตั ิกจิ กรรมการเรียนการสอน ผู้สอนมี
หน้ าทีเ่ ป็ นผู้ชว่ ย หลังจากนั ้นมอบหมายงานให้ ผ้ เู รียนรับผิดชอบศึกษาร่วมกัน และรายงานผล
เกีย่ วกับกิจกรรมนั ้นๆ ซึง่ ต้ องพิจารณาและดาเนินการตามลาดับชันตอน
้
ดังนี ้
1. ชี ้แนะและกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนได้ มองเห็นความสาคัญ และเกิดความเชื่อมัน่ ว่าตนเองจะ
ได้ รบั ประโยชน์จากการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
2. ชี ้แจงเกีย่ วกับวิธีการสอน โดยการจัดกลุ่มให้ มีผ้ นู าในการเรียนแก่ผ้ เู รียนทีเ่ ป็ นผู้นาใน
การเรียน และให้ คาแนะนาเกีย่ วกับบทบาทหน้ าทีข่ องผู้นาในการเรียนการสอนเพื่อให้ เข้ าใจชัดเจน
3. คอยให้ คาแนะนา และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนทีเ่ ป็ นผู้นาในการเรียนได้ มีโอกาสได้ พบปะ
เพื่อปรึกษาได้ ในทุกช่วงเวลาทีผ่ ้ เู รียนต้ องการ หรือมีปัญหาเกิดขึ ้น
4. การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม เดือนละครัง้ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มได้ แข่งขันกันเอง
5. มีการเตรียมแหล่งข้ อมูลให้ เพียงพอ เช่น หนังสือ คูม่ ือ หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ
ตลอดจนอุปกรณ์ในการสอน เช่น วิทยุ เทปบันทึกเสียง เป็ นต้ น
6. กระจายเนื ้อหาในรายวิชาทีส่ อนเป็ นบทย่อยๆ จัดเรียงลาดับตามความเหมาะสม
7. เตรียมแบบฝึ กหัดประกอบการเรียน ตลอดจนการเตรียมแบบทดสอบและใน
ขณะเดียวกัน จะต้ องกาหนดเรื่องการให้ คะแนน การตีความผลสอบ เพื่อความสะดวกในการ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
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8. ในการเลือกผู้เรียนผู้สอน ( Tutors) ผู้เรียนผู้ทเี่ รียน (Tutees) เพื่อจัดกลุ่มหรือจับคู่
ผู้สอนจะต้ องแนะนาหรืออธิ บายให้ ผ้ เู รียนเข้ าใจบทบาทหน้ าทีข่ องตนเอง
ประนอม ดอนแก้ ว ( 2550) ได้ แบ่งขั ้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนไว้ ว่าประกอบไปด้ วยขั ้นตอน ดังนี ้
1. ขันฝึ
้ กอบรม โดยผู้สอนอธิ บายให้ ผ้ เู รียนทราบถึงจุดประสงค์และความสาคัญในการรับ
บทบาทและการรับหน้ าทีข่ องการเป็ นผู้เรียนผู้สอน
2. ขันจั
้ บคูผ่ ้ เู รียน โดยครูวดั ระดับความรู้พื ้นฐานของผู้เรียน แล้ วจับคูผ่ ้ เู รียนระหว่างผู้เรียน
ทีม่ ีความสามารถและความชานาญสูงและผู้เรียนทีม่ ีความสามารถและความชานาญต่า โดย
เรียงลาดับจากคะแนนมากไปน้ อย แล้ วแบ่งครึ่งจานวนผู้เรียนทังหมด
้
แล้ วจับคูผ่ ้ เู รียนทีไ่ ด้ คะแนน
สูงกับผู้เรียนทีไ่ ด้ คะแนนน้ อยตามความสนใจและความพึงพอใจของผู้เรียน
3. ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิ โดยผู้สอนให้ ผ้ เู รียนผู้สอนศึกษาเนื ้อหาทีจ่ ะเรียนล่วงหน้ า จากนันให้
้
ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถสูงมีบทบาทเป็ นผู้สอนสอนผู้เรียนทีต่ ้ องการความช่วยเหลือทีไ่ ด้ จบั คูไ่ ว้
4. ขันทดสอบ
้
โดยครูวดั ความรู้ของผู้เรียนด้ วยคะแนนในแต่ละกิจกรรม
จากขั ้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีก่ ล่าวมาแล้ ว ผู้วจิ งั จึงสรุป
ออกมาเป็ นขั ้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ดังนี ้
1. ขันก่
้ อนเรียน โดยผู้สอนมีการให้ ข้อมูลทีจ่ าเป็ นแก่ผ้ เู รียนผู้สอนล่วงหน้ า ชี ้แจงวิธีการ
สอน และให้ คาแนะนา
2. ขันจั
้ บคูผ่ ้ เู รียน ผู้สอนต้ องทาการแบ่งผู้เรียนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีม่ ีความสามารถ
มีทกั ษะ และมีความชานาญ และกลุ่มทีต่ ้ องการความช่วยเหลือ
3. ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิ ผู้เรียนผู้สอนเรียนเนื ้อหาจากผู้สอนล่วงหน้ า จากนันเมื
้ อ่ ถึงเวลาเรียนจริง
ผู้เรียนผู้สอนจะเป็ นผู้สอนผู้เรียนผู้เรียนทีไ่ ด้ จบั คูไ่ ว้
4. ขันการประเมิ
้
นผล โดยผู้สอนจะประเมินผลด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้ แบบฝึ กหัด
หรือการทดสอบ เป็ นต้ น
3.5 หลักการเลือกผู้เรี ยนและผู้สอน
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นวิธีทผี่ ้ สู อนพยายามเข้ าถึงความต้ องการของนักเรียนแต่ละคน
ซึง่ เทคนิคนี ้สามารถยืดหยุน่ ได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้ หมายความว่าจะนาวิธีนี ้ไปใช้ โดยไม่มีการ
วางแผนล่วงหน้ า สิ่งทีค่ รูควรคานึงในการนาไปใช้ คือ การเลือกนักเรียนผู้สอนและนักเรียนผู้เรียน
และการจับคูข่ องนักเรียนผู้สอนและผู้เรียน
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1. ลักษณะนักเรียนผู้สอนและผู้เรียน ในการเลือกนักเรียนผู้สอนและผู้เรียน ควรพิจาณา
คุณลักษณะของนักเรียน ( Ehly& Larsen, 1976; Candler, 1981 อ้ างถึงในยมลพร พันธ์ นาม,
2539) ดังนี ้
ลักษณะของผู้สอน
- เป็ นผู้เรียนทีมีความประพฤติดีและไม่มีปัญหาทางด้ านอารมณ์
- สามารถปฏิบตั ิตามคาชี ้แจง หรือคาสัง่ ได้ โดยปราศจากการควบคุม
- ให้ ความร่วมมืออย่าเต็มใจ
- ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้มีสติปัญญาสูงแต่ควรมีความรู้ในเนื ้อหานันๆ
้
- มีสัมพันธภาพอันดีกบั เพื่อนคนอืน่ ๆ
- มีไหวพริบในการแก้ ปัญหา
ลักษณะของผู้เรียน
- เป็ นผู้เรียนทีต่ ้ องการความช่วยเหลือทางด้ านการเรียน
- มีความจาเป็ นทีต่ ้ องทากิจกรรมหรือแบบฝึ กหัดเพิ่มเติม
- เป็ นผู้ทขี่ าดพฤติกรรมนาตนเอง (
Self-Directing)
- ไม่มีสมาธิ ในการเรียน ( Easily Distracted)
- มีความจาเป็ นต้ องได้ รบั การปรับปรุงการเรียนเรื่องทีย่ าก (
Adaptations of the
Leaning Task)
2. หลักในการจับคูร่ ะหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยในการจับคูเ่ รียนระหว่างนักเรียนทีท่ า
หน้ าทีเ่ ป็ นผู้สอนและผู้เรียนนั ้น สิ่งทีค่ วรคานึงถึงมีดงั นี ้
2.1 ครูควรจัดนักเรียนทีส่ ามารถทางานร่วมกันได้ ไม่ควรจับคูน่ กั เรียนทีช่ อบ
แข่งขันให้ มาทางานร่วมกัน
2.2 ครูควรจับคูผ่ ้ สู อนทีม่ ีความรอบรู้ในสิ่งทีผ่ ้ เู รียนยังขาด
2.3 ครูควรจับคูผ่ ้ สู อนทีเ่ ป็ นเพศเดียวกันกับผู้เรียน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ทีจ่ ะ
เกิดขึ ้นระหว่างการสอน
ผู้วจิ ยั จึงสรุปหลักการจับคูใ่ นการฝึ กอบรมออนไลน์ เลือกจับคูผ่ ้ อู บรมทีส่ ามารถทางาน
ร่วมกันได้ และผู้สอนมีความรอบรู้ในเรื่องทีผ่ ้ เู รียนขาด ผู้ทเี่ ป็ นผู้สอนไม่จาเป็ นต้ องมีสติปัญญาสูง
แต่มีความรู้ความชานาญในเนื ้อหานันๆ
้ และควรให้ ความร่วมมืออย่างเต็มใจ และผู้ทเี่ ป็ นผู้เรียนจะ
ต้ องการความช่วยเหลือและมีความจาเป็ นต้ องได้ รบั การปรับปรุงเรื่องทีย่ ากหรือขาดความชานาญ
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ตอนที่ 4 แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบการบูรณาการไอซีที
แผนการจัดการเรียนรู้ เปรียบเสมือนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ สามารถ
เขียนไว้ล่วงหน้ า ทาให้ ผ้ สู อนมัน่ ใจว่าจะสามารถสอนได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ และ
ดาเนินการสอนได้ อย่างราบรื่น
4.1 ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ และ สมพงษ์ จิตระดับ (
2530) ได้ อธิ บายว่า แผนการสอน คือ สิ่งทีร่ ะบุ
กระบวนการสอน กล่าวถึงกระบวนการสอนทีเ่ ป็ นทีต่ ้ องการให้ เกิดขึ ้นในการเรียนกรสอนจริงของ
ครู เพื่อให้ ครูผ้ สู อนได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิกจรรมการเรียนการสอนต่อไป
อาภรณ์ ใจเทีย่ ง (
2540) ได้ สรุปความหมายของแผนการสอนไว้วา่ แผนการสอน คือ
แผนกรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ สื่อการสอน การวัดและประเมินผลให้ สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาและจุดประสงค์ทกี่ าหนดไว้ในหลักสูตร
รุจีร์ ภูส่ าระ
(2545) ได้ อธิ บายแผนการจัดกรเรียนรู้ (Lesson Plan) ว่าเป็ นการแสดง การ
จัดการเรียนตามบทเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้เป็ นรายสัปดาห์หรือรายวัน ซึง่ โดยปกติแล้ ว
จะพัฒนามาจากหน่วยการเรียนรู้ นัน่ คือ แผนการเรียนรู้ เป็ นเครื่องมือแนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ไปยังผู้เรียนทีก่ าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
จิรภัทร แก้ วกู่ ( 2547) ให้ ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ ว่าเป็ นแผนซึง่ ครู
เตรียมการจัดการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียน โดยวางแผนการจัดการเรียนรู้ แนวทางการประเมินผล โดย
วิเคราะห์จากคาอธิ บานรายวิชา หรือหน่วยการเรียนรู้ ซึง่ ยึดผลการเรียนทีค่ าดหวังและสาระการ
เรียนรู้ทกี่ าหนด อันสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรียนช่วงชัน้
บูรชัย ศิริมหาสาคร ( 2547) ได้ อธิ บายถึงแผนการจัดการเรียนรู้ไว้วา่ แผนการจัดการเรียนรู้
คือ เอกสารทีจ่ ดั ขึ ้นเพื่อแจกแจงรายละเอียดของหลักสูตร ทาให้ ครูผ้ สู อนสามารถนาไปจัดการ
เรียนรู้แก่ผ้ เู รียนในรายคาบหรือรายชัว่ โมง หากจะเปรียบเทียบวิชาชีพครูกบั วิชาชีพอืน่ ๆ เช่น
สถาปนิก แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกค็ ล้ ายกับแบบแปลนบ้านทีส่ ถาปนิกเขียนขึ ้น เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการปลูกบ้าน บ้านทีส่ ร้ างตาแบบแปลนซึง่ ได้ ออกแบบแผนไว้กอ่ นล่วงหน้ า ย่อมดีกว่า
บ้านทีไ่ ม่มีแบบแปลน ซึง่ อาจจะทาผิดเพี ้ยน ไม่เป็ นไปอย่างทีต่ ้ องการ ทาให้ สิ ้นเปลืองทรัพยากร
และค่าใช้ จา่ ย นอกจากนี ้ยังสามารถเปรียบเทียบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเสมือนแผนทีข่ องนัก
เดินทางโดยมีหลักสูตรเป็ นเข็มทิศ นักเดินทางทีด่ ีจะต้ องใช้ แผนทีแ่ ละเข็มทิศนาทาง เพื่อนาไปสู่
เป้าหมายโดยไม่หลงทาง แผนการจัดการเรียนรู้ทดี่ ีชว่ ยให้ ครูจดั กิจกรรมการเรียนรู้ได้ อย่างมี
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ประสิทธิ ภาพ ทาให้ ผ้ เู รียนบรรลุผลตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร เพราะแผนการจัดการเรียนรู้เป็ น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูทไี่ ด้ มีการเตรียมไว้ล่วงหน้ า
กมลมนัสชม์ บัณฑิตยานนท์ ( 2551) ได้ ให้ ความหมาของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้วา่ เป็ น
แผนซึง่ ครูผ้ สู อนจัดทาขึ ้น เพื่อใช้ ในการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียนในแต่ละวิชา โดยทีค่ รูจะออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ เหมาะสม เริ่มตังแต่
้ กาหนดเนื ้อหาสาระให้ สอดคล้ องกับเวลาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทหี่ ลากหลายทีเ่ น้ นให้ ผ้ เู รียนรู้จกั คิด ศึกษาค้ นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลและการ
สังเคราะห์ความรู้เป็ นของตนเอง การเลือกใช้ สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ทเี่ หมาะสม และมีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง
สุมาลี เชื ้อชัย (
2551) ได้ กล่าวถึงความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ ว่าเป็ นแผนซึง่
ผู้สอนจัดทาขึ ้นเพื่อใช้ ในการเรียนรู้แก่ผ้ เู รียนในแต่ละรายวิชา โดยทีค่ รูจะออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้ เหมาะสม ทั ้งการกาหนดเนื ้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย การเลือกใช้ สื่อ
หรือแหล่งการเรียนรู้ทเี่ หมาะสม และมีการประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการศึกษา
จากความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ทนี่ กั วิชาการได้ กล่าวไว้ ผู้วจิ ยั จึงนามาสรุป
ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ เป็ นเอกสารทีค่ รูผ้ สู อนจัดทาขึ ้นเพื่อแจงรายละเอียดของ
หลักสูตรทีใ่ ช้ ในการเรียนการสอน ซึง่ ในแต่ละรายวิชาโดยทีค่ รูจะออกแบบการเรียนรู้ให้ เหมาะสม
โดยกาหนดเนื ้อหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกใช้ สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ทเี่ หมาะสม และมีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงทีส่ อดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเนื ้อหา ทีก่ าหนดไว้ตามมาตรฐาน
การศึกษา
4.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
จากนิยามศัพท์ข้างต้ นจะเห็นได้ วา่ ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้นนเป็
ั ้ นกระบวนการ
ทีส่ ัมพันธ์ ซงึ่ กันและกัน ด้ วยองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ ซึง่ มีนกั วิชาการหลากหลายท่านได้ กล่าว
ถึงองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ ดังนี ้
รุจีร์ ภูส่ าระ (2545) ได้ อธิ บายองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้วา่ ประกอบไปด้ วย
องค์ประกอบดังนี ้ คือ สาระสาคัญ จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นาทาง เนื ้อหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
จิรภัทร แก้ วกู่ ( 2547) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ว่าแผนการ
จัดการเรียนการสอนเป็ นกระบวนการทีส่ ัมพันธ์ องิ อาศัยซึง่ กันและกัน ด้ วยองค์ประกอบหรือส่วน
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ต่างๆ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
คาอธิ บานรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนทีค่ าดหวัง สาระการเรียนรู้ทกี่ าหนด อันสอดคล้ อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ชว่ งชั ้น ซึง่ หน่วยย่อยๆ เหล่านี ้ต่างอาศัยรูปแบบ อันได้ แก่ “สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้” เป็ นเครื่องมือสาหรับให้ แต่ละส่วนเกาะเกีย่ ว ร่วมกันทาหน้ าทีป่ ระสาน
กลมกลืนเป็ นองค์ประกอบรวมหน่วยเดี่ยวกันอย่างครบถ้ วยสมบูรณ์ ความครบถ้ วยสมบูรณ์ใน
ตัวเอง ได้ แก่ ความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งการเรียนรู้ในทุกจุดประสงค์
ซึง่ นับเป็ นการพัฒนากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน เพื่อให้ เป็ นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
ทิศนา แขมมณี (2548) ได้ เสนอองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ว่าประกอบไป
ด้ วย สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์ การวัดและ
ประเมินผล บันทึกหลังสอน ประกอบด้ วย 3 หัวข้ อ คือ ผลการเรียน อุปสรรคและข้ อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ ไข
สุวทิ ย์ มูลคา และคณะ (2549) ได้ อธิ บายว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้ วย
3 ส่วนสาคัญ ได้ แก่
ส่วนที่
1 ส่วนนาหรือหัวแผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนประกอบทีแ่ สดงให้ เห็นภาพรวมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ว่าเป็ นแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ใช้ กบั ผู้เรียนระดับใด
เรื่องอะไร ใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมเท่าใด
ส่วนที่
2 ตัวแผนการจัดการเรียนรู้ (องค์ประกอบ) ได้ แก่ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ชว่ งชั ้น ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ ประกอบ
ไปด้ วย จุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์นาทาง สาระการเรียนรู้ / เนื ้อหา กิจกรรม /
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ / นวัตกรรม / แหล่งการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ประกอบไปด้ วย วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการประเมิน และเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการประเมิน
ส่วนที่ 3 ท้ ายแผนการเรียนรู้ ประกอบไปด้ วย บันทึกผลการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ ซึง่
เป็ นส่วนทีผ่ ้ สู อนบันทึกข้ อสังเกตทีพ่ บจากการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ เช่น ปัญหาและแนว
ทางการแก้ ไข และข้ อมูลอืน่ ๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในการนาไปใช้
ครัง้ ต่อไป เอกสารประกอบการสอน ได้ แก่ ใบงาน แบบทดสอบทีใ่ ช้ ในการจัดการเรียนรู้ตามผน
การจัดการเรียนรู้นั ้นๆ เป็ นต้ น
ชนาธิ ป พรกุล (2551) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบนั มีองค์ประกอบทีส่ าคัญ
อยู่ 7 ประการ ได้ แก่
1. เรื่องและเวลาทีส่ อน
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2. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง / วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3. สาระสาคัญ
4. เนื ้อหา (สาระ)
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนการสอน)
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ (สื่อประกอบการเรียนการสอน)
7. การวัดและประเมินผล
จากองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ข้างต้ น ผู้วจิ ยั สรุปองค์ประกอบออกได้ เป็ น 6
องประกอบ คือ
1. สาระสาคัญ
2. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง / จุดประสงค์การเรียนรู้
3. เนื ้อหา / สาระการเรียนรู้
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
5. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผล
4.3 ขัน้ ตอนการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เป็ นอีกขันตอนหนึ
้
ง่ ทีม่ ีความสาคัญ ซึง่ มีผ้ ใู ห้ ลาดับ
ขันตอนของการจั
้
ดทาแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ ดังนี ้
บุญชม ศรีสะอาด (2537) ได้ กล่าวว่า การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือ การตอบคาถาม
ดังต่อไปนี ้
1. จะสอนเนื ้อหาอะไร
2. จุดประสงค์การสอนมุง่ ให้ ผ้ เู รียนเกิดอะไร
3. ดาเนินการสอนเช่นไร (ใช้ วธิ ี การสอนหรือกิจกรรมการสอนอะไร)
4. ใช้ สื่อการสอนชนิดใด
5. วิธีการวัดประเมินผลอย่างไร
วัฒนาพร ระงับทุกข์ ( 2542) กล่าวถึงขั ้นตอนการเขียนแผนการสอนไว้ดงั นี ้
1. กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. กาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ได้ แก่ เขียนสาระสาคัญ กาหนดเนื ้อหา
กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน กาหนดสื่อการเรียนการสอน
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3. กาหนดวิธีวดั และประเมินผล
ชนาธิ ป พรกุล (2551) ได้ กล่าวถึงขั ้นตอนของการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ว่าควร
ประกอบไปด้ วยขั ้นตอน ดังนี ้
1. เรื่องเป็ นคาทีเ่ ฉพาะเจาะจงแสดงให้ ทราบว่าเป็ นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ชัว่ โมง
ใด การเขียนเรื่องทีม่ กั มีความสับสน ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษา เนื่องจากเป็ น
วิชาทักษะ ผู้เรียนต้ องฝึ กทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนในการฝึ กฝนต้ องอาศัย
เนื ้อหา หรือเรื่องต่างๆ มาเป็ นสื่อในการเรียนรู้ การระบุชื่อเรื่องให้ ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้จะทา
ให้ ผ้ สู อนเขียนจุดประสงค์การเรียนรู่ไม่ความเคลื่อนไปจากผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังและมาตรฐาน
การเรียนรู้
เวลาทีใ่ ช้ สอน การกาหนดเวลาในการสอนจะช่วยให้ ผ้ สู อนกาหนดเนื ้อหาและกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็ นข้ อความระบุถงึ พฤติกรรมของผู้เรียนภายหลังการเรียน
ประกอบด้ วย
2.1 สถานการณ์ทผี่ ้ เู รียนแสดงพฤติกรรม
2.2 พฤติกรรมทีส่ ามารถสังเกตเห็น หรือวัดได้ และ
2.3 เกณฑ์ ทผี่ ้ สู อนยอมรับว่าผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องนัน้
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง เป็ นข้ อความคล้ ายวัตถุประสงค์ทวั่ ไป ขอแนะนาว่าให้ ใช้ ผลการ
เรียนรู้ทคี่ าดหวังมรแผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการเรียนรู้ทใี่ ช้
เวลาสอนตั ้งแต่ 5 ชัว่ โมงขึ ้นไป
3. สาระสาคัญ เป็ นข้ อความแสดงใจความสาคัญของเรื่องคล้ ายคาจากัดความ มีการระบุ
ลักษณะเฉพาะเรื่องนั ้น
4. เนื ้อหาเป็ นข้ อความทีข่ ยายสาระสาคัญ มีคาอธิ บายและตัวอย่างเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ยิง่ ขึ ้น วิธีเขียนเนื ้อหาให้ ง่ายควรนาสาระสาคัญมาวิเคราะห์แยกเป็ นหัวข้ อย่อยเสียก่อน แล้ วจึง
เขียนข้ อความขยาย วิธีนี ้จะทาให้ เขียนเนื ้อหาได้ ครบถ้ วน
5. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นส่วนทีแ่ สดงวิธีดาเนินการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ น้ นที่
ผู้เรียนทาเป็ นลาดับ ขั ้นตอนทีจ่ าเป็ นควรมีอย่างน้ อย 4 ขันตอน
้
คือ
5.1 ผู้เรียนนาเข้ าสู่บทเรียน เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ ้นเพื่อเตรียมผู้เรียนให้ มีความ
พร้ อมทีจ่ ะเรียนรู้
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5.2 ขันกิ
้ จกรรมทากิจกรรม เป็ นกิจกรรมทีผ่ ้ เู รียนเรียนเนื ้อหา โดยผ่าน
กระบวนการการเรียนรู้ต่างๆ เป็ นลาดับ พึงระลึกถึงว่า กิจกรรมทีผ่ ้ เู รียนทานัน้ ผู้เรียนจะต้ องใช้
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ กาศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การลงมือปฏิบตั ิ
การสร้ างความรู้ และการประยุกต์ความรู้เป็ นต้ น ผู้สอนจาเป็ นต้ องเลือกรูปแบบการสอน วิธีการ
สอน ปละเทคนิคกรสอนทีเ่ หมาะสมมาผสมผสานออกแบบร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อน
ให้ ผุเรียนบรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู้
5.3 ขันผู
้ ้ เรียนสรุป เป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้ ผ้ เู รียนสรุปความรู้จากกิจกรรมข้ อ 5.2 เป็ น
การย ้าใจความสาคัญของเรื่องทีเ่ รียน ผู้เรียนอาจสรุปเป็ นแผนภาพ รายงาน (เรียงความ หรือย่อ
ความ) การแสดง หรือผลงาน
5.4 ขันวั
้ ดผล เป็ นกิจกรรมตรวจสอบผู้เรียนมีพฤติกรรมตามทีร่ ะบุไว้ใน
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ผู้สอนใช้ สถานการณ์ทกี่ าหนดให้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม และผู้สอน
ใช้ เกณฑ์ การประเมินการเรียนรู้
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้เป็ นสื่อประเภทต่างๆ ทีใ่ ช้ ประกอบการ
เรียนการสอน ควรระบุประเภทหรือข้ อความให้ ชดั เจน เช่น
6.1 บัตรคาประเภทของสารอาหาร : โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามัน
6.2 ของจริง : น ้ามันพืช นมกล่อง ข้ าวสาร ส้ ม ผักกาดขาว หมูทอด ไข่ไก่
6.3 วีดิทศั น์ เรื่องโรคทีเ่ กิดจากการขาดสารอาหาร
แหล่งการเรียนรู้ ควรระบุชื่อสถานทีท่ ผี่ ้ เู รียนไปศึกษาเรียนรู้
7. การวัดผลและการประเมินผล เป็ นกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน และต่อเนื่องกัน
การวัดผล เป็ นกระบวนการรวบรวมข้ อมูลเช้ งปริมาณของพฤติกรรม สิ่งของ หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ โดยการให้ ค่าของสิ่งทีต่ ้ องการวัดเป็ นตัวเลข ในการวัดผลควรระบุสิ่งต่อไปนี ้
ก. สิ่งทีว่ ดั เช่น ความรู้ ทักษะการทางาน เจตคติ เป็ นต้ น
ข. วิธีการวัด เช่น ทดสอบ สังเกตการณ์ทางาน สังเกตพฤติกรรม เป็ นต้ น
ค. เครื่องมือทีใ่ ช้ เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกตกรทางาน แบบสังเกตพฤติกรรม
เป็ นต้ น
การประเมินผล เป็ นกระบวนการทีใ่ ช้ ในการตัดสินคุณภาพของพฤติกรรม สิ่งของ หรือ
เหตุการณ์ โดยนาตัวเลยทีว่ ดั ได้ มาเทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการตัดสินคุณค่า เกณฑ์ ทใี่ ช้
แตกต่างกันไปตามสิ่งทีว่ ดั

55
ผู้สอนใช้ การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้และเพื่อการแก้ ไขปรับปรุงการสอน
ครัง้ ต่อไป
ผู้วจิ ยั จึงสรุปขั ้นตอนการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยมีขนตอนตามล
ั้
าดับ ดังนี ้
1. กาหนดเรื่องทีจ่ ะสอน เป็ นคาทีเ่ ฉพาะเจาะจงแสดงให้ ทราบว่าเป็ นการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใด ชัว่ โมงใดกาหนดเวลาในการสอน ระบุชื่อเรื่องให้ ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้จะทาให้
ผู้สอนเขียนจุดประสงค์การเรียนรู่ไม่ความเคลื่อนไปจากผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังและมาตรฐานการ
เรียนรู้
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็ นข้ อความระบุถงึ พฤติกรรมของผู้เรียนภายหลังการเรื่อง
3. สาระสาคัญ เป็ นข้ อความแสดงใจความสาคัญของเรื่องคล้ ายคาจากัดความ มีการระบุ
ลักษณะเฉพาะเรื่องนั ้น
4. เนื ้อหาเป็ นข้ อความทีข่ ยายสาระสาคัญ มีคาอธิ บายและตัวอย่างเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ยิง่ ขึ ้น
5. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นส่วนทีแ่ สดงวิธีดาเนินการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ น้ นที่
ผู้เรียนทาเป็ นลาดับ ขั ้นตอนทีจ่ าเป็ นควรมีอย่างน้ อย 4 ขันตอน
้
คือ ขั ้นนาเข้ าสู่บทเรียน ขันท
้ า
กิจกรรม ขั ้นผู้เรียนสรุป และขั ้นวัดผล
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้เป็ นสื่อประเภทต่างๆ ทีใ่ ช้ ประกอบการ
เรียนการสอน ควรระบุประเภทหรือข้ อความให้ ชดั เจน
7. การวัดผลและการประเมินผล เป็ นกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกันและต่อเนื่องกัน โดยการ
วัดผล เป็ นกระบวนการรวบรวมข้ อมูลเช้ งปริมาณของพฤติกรรม สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ โดย
การให้ ค่าของสิ่งทีต่ ้ องการวัดเป็ นตัวเลข ส่วนการประเมินผล เป็ นกระบวนการทีใ่ ช้ ในการตัดสิน
คุณภาพของพฤติกรรม สิ่งของ หรือเหตุการณ์ โดยนาตัวเลยทีว่ ดั ได้ มาเทียบกับเกณฑ์ หรือ
มาตรฐานในการตัดสินคุณค่า เกณฑ์ ทใี่ ช้ แตกต่างกันไปตามสิ่งทีว่ ดั
4.4 การบูรณาการไอซีทใี นการสอน
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ( 2551) ได้ กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที ว่า
มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในสังคมโลกปัจจุบนั เป็ นกลไกสาคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถชี ีวติ และการ
ทางาน สถานศึกษาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการสอน และยังต้ องตระหนักว่า
จะนาเทคโนโลยีมาใช้ อย่างไร จึงจะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และช่วยให้ ผ้ เู รียนใช้ ชีวติ ได้
อย่างมีประสิทธิ ผลในสังคมโลกทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การประยุกต์ไอซีทีในการเรียน
การสอนมีความสาคัญต่อการปฏิรูปกาศึกษา นักการศึกษา และผู้มีหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ องจึงต้ องร่วมกัน
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วางแผนการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิรูปการศึกษา ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึง่ มีความ
ลึกซึ ้งมากกว่าการจัดหาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ปัจจัยทีส่ าคัญของการวางแผนทีจ่ ะทาให้ เกิดผล
สาเร็จนั ้น เกีย่ วข้ องกับการประยุกต์ใช้ ไอซีทีเป็ นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อ
ผู้เรียนบนพื ้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยความหมายของไอซีที ( ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information
and Communication Technology) ว่าเป็ นเทคโนโลยีทีใช้ ในการติดต่อสื่อสาร สร้ าง แสดง ใช้
ร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีทีจงึ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทศั น์ ดีวดี ี โทรศัพท์ทงโทรศั
ั้
พท์ใช้ สายและโทศัพท์เคลื่อนที่ ระบบดาวเทียม
และซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงอุปกรณ์และการบริการทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
เทคโนโลยีเหล่านี ้ เช่น วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ อีเมล บล็อก กล้ องถ่ายภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ หุน่ ยนต์ เป็ น
ต้ น
ไอซีทีเป็ นศาสตร์ทผี่ สมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรี่ วมถึงวิทยาการและ
สารสนเทศศาสตร์ และฐานความรู้ขนาดใหญ่ทมี่ ีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาของ
นักวิจยั และผู้ใช้ งาน ดังนั ้นการนาเอาไอซีทีมาใช้ ในการเรียนการสอนให้ เกิดผลนัน้ ผู้เกีย่ วข้ อง
จะต้ องตัดสินใจในหลายด้ าน ได้ แก่ ด้ านเทคนิค กาฝึ กอบรม งบประมาณ วิธีสอน วิธีการเรียนรู้
และโครงสร้ างพื ้นฐานทีส่ าคัญ และจะต้ องเรียนรู้วา่ จะนาสิ่งใหม่ทเี่ รียนรู้มาใช้ ให้ เกิดผลอย่างไรใน
การเรียนการสอน
การออกแบบการใช้ เทคโนโลยีชว่ ยการเรียนการสอนให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนหลักขอ
โรงเรียน ช่วยให้ สถานศึกษามีกรนาเทคโนโลยีไปใช้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ การวางแผนไม่ควรเป็ น
แผนเฉพาะกิจทีม่ ีชว่ งเวลาสั ้นๆ แล้ วก็จบไป โรงเรียนควรใช้ เทคโนโลยีในการสนับสนุนเป้าหมาย
หลีกสูตรของโรงเรียน ใช้ เป็ นเครื่องมือในการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงกรสอนสู่การเรียนรู้
4.5 ศักยภาพของไอซีทที ่สี นับสนุนการเรี ยนรู้
ไอซีทีสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ หลายด้ าน ซึง่ มีผ้ กู ล่าวถึงศักยภาพของ
ไอซีทีในการเรียนรู้ ดังนี ้
Microsoft (2007) ได้ กว่างถึงการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีถกู ใช้ เพื่อ
1. ให้ นกั เรียนเข้ าถึงข้ อมูลทีม่ ีคณ
ุ ภาพ เอกสารพื ้นฐานหรือสาคัญอืน่ ทีห่ าได้
2. อนุญาตให้ ผ้ เู รียนสืบค้ นมโนทัศน์ในวิธีอนื่ ๆ ทีเ่ สามารถหาได้
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3. ทาให้ การเรียนแตกต่างสาหรับนักเรียนทีม่ ีความต้ องการทีแ่ ตกต่างกัน
4. ช่วยให้ นกั เรียนเข้ าใจในมโนทัศน์เชิงนามธรรม
5. อนุญาตให้ ผ้ เู รียนมีส่วนร่วมในการค้ นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์
6. กระตุ้นผู้เรียนค้ นพบมโนทัศน์หรือโครงสร้ างของความเข้ าใจในมโนทัศน์ของผู้เรียนด้ วย
ตนเอง
7. แบ่งปันความคิดและสื่อสารกับกลุ่มทางไกล
8. ช่วยผู้เรียนรับผลต้ อนกลับในชิ ้นงานของผู้เรียนจากชุมชนภายนอกห้ องเรียน
9. อนุญาตให้ ผ้ เู รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการรูปแบบประชาธิ ปไตย
UNESCO (2008) ได้ กล่าวถึงศักยภาพไอซีทีในการสอน ดังนี ้
1. ให้ ผ้ สู อนรับรู้วา่ ไอซีทีเป็ นเหมือนกับเครื่องมือหนึง่ ทีจ่ ะทาให้ พบเจอกับเป้าหมายของ
หลักสูตร ซึง่ พวกเขาเหมือนจะบูรณาการไอซีทีในบทเรียนของพวกเขา
2. จัดผู้เรียนกับทักษะไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบูรณาการไอซีทีในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ
3. ครูผ้ สู อนเล่นบทบาทเป็ นผู้ให้ ในการบูรณาการไอซีทีในหลักสูตรของโรงเรียนและการ
ประเมิน
4. เมือ่ ไอซีทีถกู เสนอสู่ขั ้นตอนการประเมิน มีความจาเป็ นต้ องพิจารณาวิธีการประเมินอีก
ครัง้
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ( 2551)กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่องมือ
สาคัญทีเ่ ป็ นสื่อกลางของไอซีทีทกุ รูปแบบ โดยเฉพาะเว็บซึงเป็ นบริการสาคัญของอินเทอร์เน็ต กร
ประยุกต์ใช้ ซีทีให้ เกิดประสิทธิ ผลจึงต้ องมีความรู้ความเข้ าใจถึงบทบาทของอินเทอร์เน็ตทีม่ ีต่อการ
เรียนการสอน ซึง่ อาจแยกประเด็นออกเป็ นสาคัญ 6 ประการ ดังนี ้
1. การค้ นคืนสารสนเทศ เป็ นการนาสารสนเทศทีจ่ ดั เก็บไว้ออกมาใช้ งาน ผ่านการถ่ายโอน
แฟ้ม (File Transfer Protocol: FTP) ทาให้ สามารถติดต่อและถ่ายโอนหรือคัดลอกแฟ้มข้ อมูล
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จากเครื่องหนึง่ ไปยังอีกเครื่องหนึง่ ทีเ่ ชื่อมต่ออยูใ่ นอินเทอร์เน็ต อาจเป็ น
การถ่ายโอนแฟ้มจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทตี่ ่อเชื่อมกับเครือข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เรียกการถ่ายโอลักษณะนี ้ว่าการถ่ายโอนขึ ้น หรืออัพโหลด (upload) การถ่ายโอนลง หรือ
ดาว์นโหลด (download) ดังนั ้นการใช้ งานบริการถ่ายโอนแฟ้มนี ้เรียกใช้ ผ่านเว็บได้ โดยใส่ทอี่ ยูข่ อง
เครื่องแม่ข่ายทีใ่ ห้ บริการ FTP เช่น ftp://dtp.ku.ac.th จะได้ ผลผ่านเว็บเป็ นรายการกล่องแฟ้ม
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(Folder) ทีเ่ ลือกคลิกหาแฟ้มทีต่ ้ องการได้ และเมือ่ คลิกทีช่ ื่อแฟ้มทีต้องการถ่ายโอน จะปรากฏ
หน้ าต่างสอบถามความต้ องการว่าจะบันทึกไฟล์ไว้ทใี่ ด
2. การค้ นหาสารสนเทศ การจัดทาดัชนีและการสืบค้ นสารสนเทศมีมานานตังแต่
้ มนุษย์
เราเริ่มบันทึกและจัดเก็บข้ อมูล จนถึงยุคของอินเทอร์เน็ตและเว็บ ทาให้ มีเอกสาร วารสาร
บทความ หนังสือ และสารสนเทศอืน่ ๆ ทีม่ ีคณ
ุ ค่ามากมาย สารสนเทศเหล่านี ้จะมีคณ
ุ ค่าก็ต่อเมือ
เข้ าถึงได้ ในเวลาทีต่ ้ องการนาใช้ งาน ด้ วยเหตุนี ้หลายองค์กรจึงมีการจัดทาฐานข้ อมูลด้ วยวิธีการที่
ซับซ้ อนและรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถค้ นหาสารสนเทศได้ ตามทีต่ ้ องการจากเว็บไซต์
สาหรับค้ นหา ซึง่ แบ่งออกเป็ นรูปแบบของบริการ ดังนี ้
1) โปรแกรมค้ นหา ( Search Engine) เป็ นเว็บไซต์ทมี่ ีเครื่องมือในการทีจ่ ะค้ นหา
เว็บไซต์ต่างๆ เก็บไว้ในฐานข้ อมูลของตัวเองโดยอัตโนมัติ เช่น Google.com เป็ นต้ น เครื่องมือ
ค้ นหานี ้มีชื่อเรียกว่า สไปเดอร์และบอท ( Spider and Bots) ซึงเป็ นโปรแกรมทีจ่ ะเชื่อมต่อติดไป
ยังไฮเปอร์ลิงค์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ จากเอกสารหนึง่ ไปยังอีกเอกสารหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นเว็บ แล้ วทาการ
จัดทาดัชนีจากการนาชื่อเว็บ ( title) ทีอ่ ยูเ่ ว็บ (URL) ส่วนเริ่มต้ นของข้ อความย่อหน้ า หัวข้ อ หรือ
จากทั ้งเอกสาร เป็ นต้ น เมือ่ ทั ้งโปรแกรมค้ นพบเว็บไซต์ใหม่ ก็จะส่งข้ อมูลข่าวสารมายังเว็บไซต์เพื่อ
จัดทาดัชนี เก็บไว้เป็ นฐานข้ อมูลของตนเอง เมือ่ ข้ าไปใช้ บริการกับ Search Engine ต่างๆ ก็จะเป็ น
การไปค้ นหาข้ อมูลตามคา ข้ อความต่างๆ ที่ Search Engine ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลไว้ทนี่ นั่ แล้ ว
นัน่ เอง และเนื่องมาจากแต่ละเว็บไซต์มรการเปลี่ยนแปลตลอดเวลา โปรแกรมเหล่านี ้ก็จะปรับปรุง
ข้ อมูลทีจ่ ดั ทาไว้ให้ เป็ นปัจจุบนั ด้ วยกรค้ นคืนและการทาดัชนี
2) สารบบเว็บ ( Web Directory) เป็ นเว็บไซต์ทใี่ ช้ วธิ ี การเพิ่มข้ อมูลเข้ าไปใน
ฐานข้ อมูลของระบบด้ วยผู้ดแู ละเว็บหรือสารบบนัน้ จะไม่มีการส่งโปรแกรมออกไปค้ นหา ตัวอย่าง
เว็บประเภทนี ้ เช่น Yahoo.com เป็ นต้ น เว็บไซต์เหล่านี ้จัดรวบรวมระบบกลุ่มสารสนเทศ โดยแยก
ออกเป็ นหัวข้ อในลักษณะแตกกิง่ ก้ านเหมือนต้ นไม้ และจัดแบ่งออกเป็ นหัวข้ อหลักต่างๆ เช่น Arts,
Business and Economy, Computer and Internet, Education เป็ นต้ น
3) การค้ นหาจากโปรแกรมค้ นหา (Meta Search Engine) เป็ นเว็บไซต์ทไี่ ปค้ นหา
เว็บไซต์ค้นหาอีกทีหนึง่ ซึง่ เว็บประเภท Meta Search Engine นี ้จะทุน่ แรง โดยการนาคาทีต่ ้ องการ
ค้ นหา ไปยังเว็บไซต์ค้นหาประเภทต่างๆ และนามาแสดงรวมให้ ดอู กี ที เว็บไซต์ค้นหาประเภทนี ้
ได้ แก่ Metacrewler.com, Go2net.com, Ixquick.com และ Thaifind.com
เว็บไซต์ค้นหาเหล่านี ้ส่วนมากจะมีบริการค้ นหา ทังจากการป
้
้ อนคาสาคัญและการให้ เลือก
จากสารบบ (Directories) และยังแยกหมวดหมูป่ ระเภทของข้ อมูลทีต่ ้ องการออกเป็ นเว็บ รูปภาพ
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เสียง วิดีโอ ข่าวเป็ นต้ น เช่น Google เป็ นโปรแกรมค้ นหาแต่กม็ ีการจัดทาสารบบไว้ด้วย ส่วน
Yahoo เริ่มจากการเป็ นสารบเว็บ แต่กม็ ีการให้ บริการค้ นหาด้ วยการป้อนคาสาคัญด้ วย
3. การติดต่อสื่อสาร เครื่องมือติดต่อสื่อสารในปัจจุบนั ใช้ เว็บเป็ นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสาร เว็บนับเป็ นบริการหนึง่ ในอินเทอร์เน็ต ทีม่ ีความสาคัญช่วยดึงดูดผู้ใช้ อนิ เทอร์เน็ตเป็ น
จานวนมาก คุณสมบัตินี ้มีบทบาทต่อการนามาใช้ ในกรศึกษาและการเรียนการสอน ช่วยในการ
สร้ างปฏิสัมพันธ์ และการเรียนรู้ร่วมกันได้ ทกุ ทีท่ กุ เวลาทีส่ ะดวก จากช่องทางการติดต่อสื่อสารทีม่ ี
มากมายหลายรูปแบบ โดยมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารทีน่ ิยมใช้ เช่น อีเมล ( Email) กระดานข่าว
(Webboard) กระดานอภิปราย ( Forum) โปรแกรมส่งข้ อความ ( Instant Messenger) และการ
บันทึกเล่าเรื่อง (Weblog หรือ Blog) เครื่องมือเหล่านี ้ช่วยในการสะท้ องความคิดหรือบันทึกอนุทิน
การเรียนรู้ การจัดการความรู้ การส่งการบ้าน การแลกเปลี่ยนความคิดในงานกลุ่ม การเก็บผลงาน
การแบ่งปันแหล่งเรียนรู้ เป็ นต้ น
4. การเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ สารสนเทศปฐมภูมิ หมายถึงสารสนเทศทีม่ าจาก
เจ้ าข้ อข้ อมูลโดยตรง หรือผู้มีหน้ าทีร่ บั ผิดชอบกับสารสนเทศนัน้ อินเทอร์เน็ตช่วยให้ เข้ าถึง
แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิในทุกสาขาวิชาจากแหล่งต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน วิธีหนึง่ ทีจ่ ะทาให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงและสร้ างโอกาสการเรียนทีท่ ้ าทายให้ แก่นกั เรียน คือการ
ออกแบบบทเรียนให้ มีกจิ กรรมทีใ่ ห้ นกั เรียนอ่านและตีความจากแหล่งข้ อมูล เพื่อหาคาตอบของ
ประเด็นทีไ่ ด้ รบั มอบหมายให้ ศึกษาหรือทีน่ กั เรียนสนใจศึกษา ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลักษณะทีม่ ีชื่อเสียง คือ เว็บเควสต์ ( WebQuest.org) การค้ นหาสารสนเทศจากกิจกรรมดังกล่าว
ส่งเสริมนักเรียนให้ ใช้ ทกั ษะการคิดขันสู
้ ง เนื่องจากนักเรียนต้ องประเมินประเด็นสารสนเทศทีไ่ ด้ มา
นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาคาตอบ การค้ นหาสารสนเทศในปัจจุบนั ต่างจากในอดีตทีเ่ คย
เป็ นเรื่องยากและเป็ นภาระแก่ครูและนักเรียนมากในการหาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับเรื่องทีต้องการ
ศึกษา
5. การเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศมัลติมีเดีย ศักยภาพของไอซีทีในการเป็ นเครื่องมือค้ นคว้า
และเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศ เป็ นคุณสมบัติสาคัญทีค่ นส่วนใหญ่มองเห็นได้ อย่างชัดเจนและใช้ กนั
เป็ นส่วนมาก ดังจะเห็นได้ จากการนิยมใช้ โปรแกรมค้ นหา เช่น Google และ Yahoo เพื่อค้ นคว้า
ข้ อมูลและเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทังสารสนเทศที
้
เ่ ป็ นไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย
บทเรียนมัลติมีเดีย (Multimedia Courseware) สื่อวิดีโอ สื่อรูปภาพ สื่อเสียง สื่อภาพเคลื่อนไหวได้
อีกด้ วย แหล่งสารสนเทศมัลติมีเดียในรูปแบบของมัลติมีเดียทีม่ ีปฏิสัมพันธ์ เพื่อการเรียนรู้ มี
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มากมายหลายแหล่งสาหรับครูนามาใช้ ในการประกอบการอธิ บาย หรือให้ นกั เรียนเข้ าไปศึกษาเว็บ
ประกอบการเรียนบทเรียน
6. การรังสรรค์งาน เป็ นการนาไอซีทีมาใช้ เพื่อจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism และ
Constructionism ให้ มีความสมบูรณ์ ในปัจจุบนั มีซอฟต์แวร์จานวนมากและหลายรูปแบทีพ่ ัฒนา
ให้ นามาใช้ งานทั ้งซอฟต์แวร์ทเี่ ป็ นฟรีแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่อการค้ า สามารถเลือกจัดหามาเป็ น
เครื่องมือสร้ างชิ ้นงานหรือใช้ ประกอบการสร้ างชิ ้นงาน การสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน ให้ เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันทั ้งระหกว่างครูกบั นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
เรียนรู้ไปด้ วยกัน โดยมีครูทมี่ ีประสบการณ์ในด้ านเนื ้อหา และนักเรียนทีป่ ระสบการณ์ในการเรียนรู้
การใช้ เทคโนโลยีไอซีทรี่ วดเร็วกว่าครู เพราะทีโอกาสรับรู้เทคโนโลยีเหล่านี ้ในขณะทีย่ งั เป็ นเด็ก ต่าง
จากบุคลยุสมัยครูเป็ นเด็กและเทคโนโลยีเหล่านี ้เกิดทีหลัง
ดังนั ้นผู้วจิ ยั จึงสรุปได้ วา่ ศักยภาพของอซีทีในการสอน มีดงั นี ้
1. ใช้ เป็ นเครื่องมือหนึง่ ในการสนับสนุนการเรียน โดยมีผ้ สู อนเป็ นผู้บรู ณาการไอซีทีทงใน
ั้
การสอนและในการประเมิน
1. เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือในการสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศ โดยเป็ นทังในรู
้ ปแบบของเอกสาร
มโนทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ ผ่านทางโปรแกรมค้ นหา ( Search Engine) สารบบเว็บ (Web
Directory) และการค้ นหาจากโปรแกรมค้ นหา (Meta Search Engine)
2. ใช้ ในกรติดต่อสื่อสาร โดยมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารทีน่ ิยมใช้ เช่น อีเมล ( Email)
กระดานข่าว (Webboard) กระดานอภิปราย ( Forum) โปรแกรมส่งข้ อความ ( Instant
Messenger) และการบันทึกเล่าเรื่อง (Weblog หรือ Blog) เช่น แบ่งปันความคิด หรือให้ ผล
ป้อนกลับจากนอกห้ องเรียน
3. การสร้ างสรรค์ผลงานซึง่ ทาให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทังระหกว่
้
างครูกบั นักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ไปด้ วยกัน และทาให้ ผ้ เู รียนได้ มี
ส่วนร่วมในการะบนการประชาธิ ปไตย
4.6 กลวิธีการบูรณาการไอซีในการเรี ยนรู้
กลวิธีในการบูรณาการไอซีทีในการสอนนัน้ มีเหลากลายวิธี ซึง่ มีทงนั
ั ้ กวิชาการและ
หน่วยงานต่างๆ ได้ กล่าวถึงกลวิธีการบูรณาการไอซีทีในการสอน ดังนี ้
Microsoft (2007) ได้ กล่าวถึงกลวิธีการบูรณาการไอซีที ว่าเป็ นมาตรฐานของงานว่าจะช่วยผู้เรียน
ตามประเด็นดังนี ้
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1. ได้ รบั หรือนาความรู้หรือทักษะทีเ่ ฉพาะด้ านไปใช้ ในส่วนของเนื ้อหา
2. ได้ รบั หรือนาทักษะในศตวรรษของ 21 ไปใช้ เช่น การแก้ ปัญหา การสื่อสาร การร่วมมือ
ข้ อมูล และการจัดการเวลาและแหล่งข้ อมูล
3. ฝึ กฝนวิธีการหรือขั ้นตอนของกระบวนการต่างๆ เช่น วิธีการทางวิทยาศาสตร์
4. เข้ าใจถึงการแนะนาการสอนแบบมีเป้าหมายการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
5. รับรู้วา่ กิจกรรมการเรียนรู้ถกู สนับสนุนด้ วยการประเมิน
6. รู้เกณฑ์ และสมรรถนะมาตรฐานสาหรับครู ผู้ร่วมวิชาชีพ และการการประเมินตนเอง
ของชิ ้นงานและสมรถนะของพวกครุ
7. แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจและการนาความรู้และทักษะของพวกครูไปใช้ ในรูปแบบ
วิธีการทีห่ ลากหลาย
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (
2551) ได้ อธิ บายถึงกลวิธีการบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอน
ซึง่ อาจแบ่งออกได้ เป็ น 10 วิธี ดังนี ้
1. ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้า รวบรวมสารสนเทศมาวิเคราะห์ เป็ นวิธีการทีน่ กั เรียนใช้
อินเทอร์เน็ตในการรวบรวมข้ อมูลประมวลข้ อมูลเพื่อตอบคาถาม
2. ในการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญ เป็ นวิธีใช้ อนิ เทอร์เน็ตเชื่อมโยงนักเรียนกับผู้เชียวชาญใน
สาขา ขยายสาระการเรียนรู่ตามหลักสูตรกับสารสนเทศทีเ่ ป็ นปัจจุบนั และบูรณาการความรู้จาก
อินเทอร์เน็ตสู่ห้องเรียน
3. ใช้ เป็ นติวเตอร์หรือผู้สอน เป็ นวิธีการใช้ เว็บนาเสนอบทเรียนออนไลน์ในวิชาต่างๆ
4. เผยแพร่ผลงานของนักเรียน เป็ นวิธีนาเสนอผลงานของนักเรียนมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียนหรือเว็บไซต์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
5. อภิปราย / กระจายความคิด อีเมลและเว็บทีใ่ ช้ เป็ นแหล่งความคิดและสารสนเทศ
ความคิดเผยแพร่กระจายผ่านอีเมลฟอรัม เว็บบล็อก วิกิ หรือการจัดให้ มีกจิ กรรมเพื่อนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นอีกวิธีหนึง่ ของการแลกเปลี่ยนความคิดและเรียนรู่เกีย่ วกับเพื่อและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน นักเรียนได้ ฝึกทักษะการเขียนจดหมาย เรียนรู้เกีย่ วกับตนเองและผู้อนื่ กิจกนนมเพื่อน
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้ใช้ กบั หลักสูตรทุกหลักสูตร
6. ร่วมมือในการทาโครงงานด้ วยกันโดยใช้ ทรัพยากรจากเว็บ เป็ นวิธีให้ นกั เรียนทากิจกรม
ร่วมมือกันทาโครงงาน ทั ้งทีน่ กั เรียนอยูต่ ่างทีก่ นั โดยใช้ เครื่องมือในอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล เว็บ วิกิ
เว็บล็อกในการเข้ าถึง ประมวลและแบ่งปันข้ อมูลและติดต่อสื่อสาร ร่วมกันคิดและร่วมกันทา
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7. ใช้ ทรัพยากรมัลติมีเดียจากอินเทอร์เน็ต เป็ นวิธีการนาภาพและเสียง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง วิดโอ ฐานข้ อมูล และทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตร
8. เตรียมนักเรียนให้ มีความสามารถด้ านสารสนเทศ โลกของการทางานขึ ้นอยูก่ บั
พนักงานทีม่ ีความชานาญพิเศษ จึงจาเป็ นต้ องเริ่มสร้ างทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารนี ้ให้ นกั เรียนตั ้งแต่ในช่วงวัยทีย่ งั อยูใ่ นโรงเรียน
9. ใช้ เทคโนโลยีอย่างมีจดุ มุง่ หมายในการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็ นวิธีการเรียนการสอนทีมงุ่ สู่
กรปรับปรุงการเรียนรู้และการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของนักเรียน โดยใช้ เทคโนโลยีสารสรเทศและ
การสื่อสารเป็ นเครื่องมือทีน่ าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
10. ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยโครงการหรือการเรียนรู้ด้วยการแก้ ปัญหาโดยใช้ มลั ติมีเดีย
ในการเรียนรู้ด้วยโครงงาน นักเรียนมีส่วนรวมการทาโครงงานด้ วยกันและได้ รบั ประสบการณ์จาก
การผสมผสานทักษะระหว่างวิชา ทังจากคณิ
้
ตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ภูมิศาสตร์วทิ ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การเรียนรู้ด้วยโครงงานมีศกั ยภาพในการเพิ่มความรู้สึกรับผิดชอบ ควบคุมการเรียนรู้
ของตนเอง นักเรียนทีไ่ ด้ รบั การกาหนดเป้าหมายของตนเองจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ ้น
จากกลวิธีในการบูรณาการไอซีทีในการสอนทีน่ ดั วิชาการและหน่วยงานต่างๆ ได้ เสนอไว้
ข้ างต้ นนั ้น ผู้วจิ ยั สรุปออกมาเป็ นกลวิธีการบูรณาการไอซีทีในการสอนของผู้วจิ ยั ได้ ดงั นี ้
1. ใช้ ในการศึกษา ค้ นคว้าหาข้ อมูลทังข้
้ อมูลพื ้นฐานและข้ อมูลทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
2. ใช้ ในการติดต่อสื่อสารทั ้งกับผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ
3. ใช้ เป็ นผู้สอนหรือติวเตอร์
4. ใช้ เผยแพร่ผลงานของนักเรียน
5. ใช้ ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เรียน
6. ช่วยให้ ผ้ เู รียนร่วมมือกันทางาน
7. ใช้ สื่อมัลติมีเดียจากอินเทอร์เน็ต
4.7 จุดมุ่งหมายของการใช้ ไอซีทใี นการสอน
Microsoft (2007) ได้ กล่าวถึงเป้าหมายของการบูรณาการไอซีทีในการสอนว่าเป็ นงาน
ผูกพันกับผู้เรียน โดยเน้ นทีต่ วั นักเรียนดังนี ้
1. นักเรียนสามารพัฒนาในการเรียนรู้แบบกระตือรือร้ น
2. ผู้เรียนสามารถค้ นหาประเด็นทีน่ ่าสนใจ หรือน่าหลงใหลตื่นตัว
3. ผู้เรียนถูกให้ ตวั เลือก เช่น ประเด็น หรือวิธีการ เป็ นต้ น
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4. ผู้เรียนถูกท้ าทาย แต่ไม่ถกู คลอบงา
5. ผู้เรียนสร้ างชิ ้นงาน/สมรรถนะ หรือได้ รบั ความสามารถซึง่ มีคณ
ุ ค่าสาหรับนักเรียนเมือ่
เรียนจบออกไปภายนอกโรงเรียน
6. ผู้เรียนรู้วา่ ชิ ้นงาน/สมรรถนะของพวกเขาจะถูกเห็นคุณค่า ถูกใช้ โดยหรือเป็ นประโยชน์
กับผู้อนื่ ภายนอกโรงเรียน
7. ได้ รบั ผลตอบรับทีเ่ ป็ นจริงในเชิงคุณภาพบนชิ ้นงานของพวกเขา จากผู้ชมหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ
8. ผู้เรียนนะประสบการณ์ทไี่ ด้ รบั จากภายนอกห้ องเรียนเพื่อให้ เกิดชิ ้นงาน
9. ผู้เรียนเป็ นรับผิดชอบผู้เรียนอืน่ ได้
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (
2551) ได้ กล่าวถึงการนาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ ในการ
เรียนการสอนนั ้น โดยทัว่ ไปจาแนกจุดมุง่ หมายออกได้ เป็ น 3 ประการ คือ
1. เรียนรู้เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จุดมุง่ หมายการเรียนรู้นี ้มีเป้าหมายให้
นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยี
2. นามาเป็ นเครื่องมือในการถ่ายทอดการสอนของครู ในหลักสูตรวิชาต่างๆ จุดมุง่ หมายนี ้
ช่วยให้ นกั เรียนได้ รบั ข้ อมูลข่าวสาร ซึง่ ช่วยนักเรียนสามารพัฒนาในการเรียนรู้แบบกระตือรือร้ น
สามารถค้ นหาประเด็นทีน่ ่าสนใจ
3. นามาใช้ เป็ นเครื่องมือในการสร้ างชิ ้นงานของนักเรียน เป็ นการบูรณาการเพื่อพัฒนา
ทักษะด้ านเทคโนโลยีทสี่ อดคล้ องกับหลักสูตรเนื ้อหา
ผู้วจิ ยั จึงสรุปสรุปจุดมุง่ หมายของการใช้ ไอซีทีในการสอน ดังนี ้
1. เพื่อการเรียนรู้เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ นกั เรียนเกิด
ความรู้ความสามารถพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยี
2. เพื่อนามาเป็ นเครื่องมือในการถ่านทอดการสอนของครู ในหลักสูตรวิชาต่างๆ
3.เพื่อนามาเป็ นเครื่องมือในการสร้ างชิ ้นงานของนักเรียน เป็ นการบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาทักษะด้ านไอซีทีทสี่ อดคล้ องกับเนื ้อหาโดยผู้เรียนสร้ างชิ ้นงาน/สมรรถนะ หรือได้ รบั
ความสามารถซึง่ มีคณ
ุ ค่า และเมือ่ ผู้เรียนรู้วา่ ชิ ้นงาน/สมรรถนะของพวกเขาจะถูกเห็นคุณค่า ถูกใช้
โดยหรือเป็ นประโยชน์กบั ผู้อนื่ ภายนอกโรงเรียน
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4.8บทบาทของครู ในการบูรณาการไอซีทใี นการสอน
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (
2551) ได้ กล่าวถึงการนาไอซีมาใช้ ในการศึกษา ทาให้ บทบาทของครู
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากการเป็ นผู้สอนทีท่ าหน้ าทีถ่ า่ ยทอดมาเป็ นผู้สร้ าง ผู้อานวยความ
สะดวก ผู้ให้ คาแนะนา ละผู้สร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ สงเสริมทักษะการคิดขันสู
้ ง ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปลูกฝั งการทางานและการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
ของนักเรียน สิ่งเหล่านี ้มีความเป็ นไปได้ เมือ่ มีการใช้ ไอซีทีในการเรียนการสอน
ครู ยุคใหม่ ต้ องเป็ นครู ท่ ี
- เป็ นผู้ชว่ ยเหลือผู้เรียนในการตัดสินใจเกีย่ วกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของแกล่ง
ข้ อมูลสารสนเทศ
- เปิ ดใจกว้างและวิพากษ์ ความคิดอย่างมืออาชีพ
- ให้ ความร่วมมืออย่างกระตือรือร้ น และเป็ นผู้ประสานงาน
- เป็ นสื่อกลางระหว่างผู้เรียนกับสิ่งทีผ่ ้ เู รียนต้ องการเรียนรู้
สมรถนะใหม่ ของครู ครูจะต้ องพัฒนาทักษะหลายอย่างด้ วยกันเพื่อประยุกต์ใช้ ไอซีทีใน
การเรียนการสอน สมรรถภาพดังกล่าว ได้ แก่
- ความสามารถในการสร้ างสรรค์
- ความยืดหยุน่ ในการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้
- ตรรกะทักษะในการมอบหมายงาน การเลือกแหล่การศึกษา และการจัดกลุ่มนักเรียน
- ทักษะในการทาโครงงาน ทักษะในการบริหารและจัดการ ทักษะในการ่วมมือกัน
ทักษะไอซีทีใหม่ ในด้ านเทคนิคนั ้น ครูควรสามารถทีจ่ ะ
- ใช้ คอมพิวเตอร์เป็ นและใช้ ซอฟต์แวร์พื ้นฐานในการประมวลผลคา ใช้ ตารางคานวณ
อีเมล ฯลฯได้
- ประเมินค่าและใช้ คอมพิวเตอร์รวมทังเครื
้ ่องมือไอซีทีทเี่ กีย่ วข้ องสาหรับการเรียนการสอน
- ประยุกต์หลักการเรียนการสอน การวิจยั ทีท่ นั สมัย และการประเมินทีเ่ หมาะสมกับการใช้
ไอซีที
- ประเมินคุณค่าของซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ ในการศึกษา
- สร้ างการนาเสนอด้ วยคอมพิวเตอร์ทมี่ ีประสิทธิ ผล
- ค้ นหาแหล่งทรัพยากรในอินเทอร์เน็ต
- บูรณาการเครื่องมือไอซีทีในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาต่างๆ
- สร้ างมัลติมีเดียสนับสนุนการเรียนการสอน
- สร้ างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์สนับสนุนการเรียนการสอน
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- แสดงความรู้ด้านจริยธรรมและความเสมอภาคทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยี
- ติดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในการศึกษา
การอบรมที่จาเป็ น
ในการับบทบาทใหม่ของครู ครูได้ รบั การคาดหวังว่าจะยกระดับ
ความรู้และมีทกั ษะใหม่ในด้ านต่อไปนี ้
- ศิลปะหรือวิธีการสอน (
Pedagogy) เป็ นทักษะทีค่ รูจาเป็ นต้ องมีเพื่อจักสามารถใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีการส่งเริมการเรียนรู้ของนักเรียน กลยุทธ์ การใช้ คาถาเป็ น
สวนประกอบสาคัญในชั ้นเรียนทีเ่ รียนด้ วยวิธีสืบสอบ ซึง่ ใช้ การอภิปราย ยกประเด็นพื ้นฐานที่
สาคัญ และให้ นกั เรียนในเชิงลึก
- การพัฒนาหลักสูตร (
Curriculum development) เป็ นทักษะทีค่ รูจาเป็ นต้ องได้ รบั การ
ฝึ กหัดและแนะนาในการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิ ผล เพื่อช่วยนักเรียนในการ
เรียนรู้สิ่งทีม่ ีความหมายต่อตนเอง พัฒนาความรู้ใหม่ และสื่อความเข้ าใจต่อผู้อนื่
- การบูรณาการเต็มรูปแบบในหลักสูตร (
Full Integration into curriculum) ครูต้องการ
กลยุทธ์ เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีในหลีกสูตรอย่างมีความหมาย จะต้ องมองว่าเทคโนโลยีเป็ น
เครื่องมือการเรียนรู้ ไม่ใช่วชิ าทีเ่ รียนรู้เทคโนโลยี ครูจะต้ องเรียนรู้ให้ เกิดทักษะและกลวิธีในการใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน
- การพัฒนาทีมงาน (
Staff development) ความสาเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียนขึ ้นอยูก่ บั
กรทีค่ รูนาเอาเทคโนโลยีไปให้ นกั เรียนเป็ นเครื่องมือสนับสนุนการลงมือปฏิบตั ิและการใช้ คามคิด
แทนกรนามาใช้ เป็ นเครื่องมือในการถ่ายทอดของครูในรูปแบบต่างๆ เช่น การนาเสนอด้ วยสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ การทาสื่อคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ( Computer Assisted Instruction: CAI) การให้
นักเรียนใช้ ไอซีทีเป็ นเครื่องมือในการทาโครงงานสหวิทยาการทเชื่อมโยงกับเป้าหมายและ
มาตรฐานสาระวิชา เป็ นวิธีการทีไ่ ด้ รบั การยอมรับว่าส่งเสริมกรบวนกรคิดของนักเรียนและช่วยให้
เกิดการสร้ างความรู้จากการลงมือปฏิบตั ิไปพร้ อมกับการเกิดทักษะการแก้ ปัญหา การอบรมการ
พัฒนากลุ่มครูเป็ นคณะทางานเพื่อจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสหวิทยาการ จะทาให้ เกิดประโยชน์
ต่อการยกระดับความรู้และทักษะในกรประยุกต์ใช้ ไอซีทีทงของครู
ั้
และนักเรียน มากกว่าการจัด
อบรมครูโดยจัดกิจกรรมทีเน้ นทักษะการใช้ ซอฟท์แวร์แก่ครู
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Nova Scotia Education (2010)

ผู้วิจัย

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Microsoft (2010)

รายละเอียดเบื ้องต้ นของแผนการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
มาตรฐานการเรียนรู้เทคโน โลยี
จุดประสงค์การเรียนรู้
คาอธิ บายหน่วยการเรียนรู้
การบูรณาการกับศาสตร์อนื่
จุดเน้ นด้ านเทคโนโลยี
ทรัพยากรทีจ่ าเป็ น ในกาสอน (สื่อ, แหล่งความรู้ ฯลฯ)
กิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผ ลการเรียนรู้

UNESCO (2009)

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ทีม่ ีการบูรณาการไอซีที

บุปผชาติทฬั หิกรณ์ , (2551)

4.9 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่แี บบบูรณาการไอซีที
จากขั ้นตอนและองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ เมือ่ ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ จงึ
ออกมาเป็ นแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน โดยผู้วจิ ยั ได้ นาแผนการสอน
ทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนมาสังเคราะห์องค์ประกอบ ได้ ดงั นี ้
ตาราง 2.4 สังเคราะห์องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

สรุปองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ รการบูรณาการไอซีทีในการสอน โยแบ่ง
ออกเป็ น 7 องค์ประกอบ คือ 1) รายละเอียดเบื ้องต้ นของแผนการจัดการเรียนรู้ 2) จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 3) คาอธิ บายหน่วยการเรียนรู้ 4) จุดเน้ นด้ านเทคโนโลยี 5) ทรัพยากรทีจ่ ะเป็ นในการสอน
6) กิจกรรมการเรียนรู้ และ 7) การประเมินผลการเรียนรู้
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ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
5.1งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กอบรมออนไลน์
นิษฐา พุฒิมานรดีกลุ ( 2548) ได้ นาเสนอรูปแบบการฝึ กอบรมบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็ นทีมสาหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยสรุปออกมาเป็ นขันตอนและกระบวนการของ
้
การฝึ กอบรม โดยมีขั ้นตอนการฝึ กอบรมและองค์ประกอบของการฝึ กบอบรม คือ ขันตอนของการ
้
ฝึ กอบรม คือ ป้าหมายของการฝึ กอบรม นิดของการเรียนรู้ในการฝึ กอบรม หลักสูตรการฝึ กอบรม
บทบาทของผู้เข้ ารับการฝึ กบอรม บทบาทของผู้เข้ าฝึ กอบรม วิทยาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิสัมพันธ์ ผ่านเว็บ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายปัจจัยการฝึ กอบรมผ่านเว็บ และ
การประเมิน ส่วนขั ้นตอนของการฝึ กบรมนัน้ ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ นาเอาขันตอนของการเรี
้
ยนรู้แบบ
โคตรงงาน โดยขั ้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานนันมี
้ ทงหมด
ั้
6 ขันตอน
้
คือ ค้ นหมาปัญหาหรือ
กาหนดภารกิจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนดาเนินงาน ดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน
และนาเสนอผลการดาเนินงาน
อลิสา วานิชดี
(2554) ทีไ่ ด้ วจิ ยั เรื่องการพัฒนาชุดฝึ กอบรมออนไลน์การเขียนบทความ
วิชาการภาษาอังกฤษ ทีไ่ ด้ ทดลองนาชุดรูปแบบไปทดลอง ได้ ผลออกมา ว่าผลสัมฤทธิ์ หลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วฒ
ุ ิ(
2552) ทีไ่ ด้ วจิ ยั เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมออนไลน์
สมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทีไ่ ด้ นาหลักสูตรฝึ กอบรม
ออนไลน์ทพี่ ัฒนาไปทดลองใช้ ได้ ผลออกมาว่าผลสัมฤทธิ์ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ศักดิ์สิทธิ์ คงสุขศรี (
2553) ทีไ่ ด้ วจิ ยั เรื่องการสร้ างสื่อฝึ กอบรมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย เรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ โปรแกรมมูเดิ ้ล ทีไ่ ด้ ทดลองนาสื่อฝึ กอบรม
ออนไลน์ไปใช้ ได้ ผลออกมาว่าผลสัมฤทธิ์ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนบั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
วาสนา สังข์พ่มุ (
2550) ทีไ่ ด้ วจิ ยั เรื่องการฝึ กอบรมบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้ างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน สาหรับครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้ ผลออกมาว่าคะแนนทดสอบหลัง
อบรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อยอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
สุรเชษฐ แก้ วทับทอง (
2553) ทีท่ างานวิจยั เรื่องผลของการฝึ กอบรมบนเว็บเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการผลิตสื่ออีเลิร์นนิงของนักศึกษาเตรียมออกปฏิบตั ิการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีไ่ ด้ ทดสอบสมมติฐานสมรถนะด้ านความรู้ ทักษะและเจตคติของ
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นักศึกษาหลังการอบรม ได้ ผลออกมาว่าสมรรถนะทัง้ 3 ด้ านของนักศึกษาหลังการอบรม สูงกว่า
เกณฑ์ ทกี่ าหนดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
ศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี (2551) ได้ วจิ ยั เรื่อง การสร้ างสื่อการฝึ กบอรมออนไลน์ผ่านระบบการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ขันตอนหนึ
้
ง่ ของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ นาเอาสื่อฝึ กอบรม
ออนไลน์ไปทดลองใช้ งาน ผลทีไ่ ด้ ผ้ เู รียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนบั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
5.2งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสอนแบบโครงงาน
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) ได้ กล่าวถึงผลของการเรียนรู้บนเว็บแบบโครงงานได้ ใน
งานวิจยั เรื่อง การนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้ วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการ
เรียนรู้เป็ นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี โดยศึกษารูปแบบการเรียน
การสอนบนเว็บด้ วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็ นทีมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
บนเว็บด้ วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็ นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรีและนาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้ วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อ
การเรียนรู้เป็ นทีม โดยผลการวิจยั ในส่วนของ การทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ ้น
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเรียนรู้เป็ นทีมประสิทธิ ภาพในการทางานเป็ นทีมและความร่วมมือในการ
ทางานเป็ นทีมหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์ (2543) ได้ ศึกษาถึง ผลจากการบูรณาการการสอนโครงงานออกแบบ
ในวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์โดยอินเทอร์เน็ตทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนิสิตศิลปศึกษา
จากงานวิจยั เรื่อง ผลการบูรณาการการสอนโครงงานออกแบบในวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์โดย
อินเทอร์เน็ตทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตวิชาเอกศิลปศึกษาคณะ
ครุศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยผลของงานวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งไว้
ั ้ คือมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
ดวงตา เสาวโรนุพันธ์ (
2552) ทีไ่ ด้ วจิ ยั เรื่อง การพัฒนาระบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยงานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทังความพึ
้
งพอใจของ
ผู้ใช้ งานระบบทีพ่ ัฒนาขึ ้น ผลการทดลองใช้ ระบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีโครงงานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ ดี คิดเป็ นร้ อยละ 80.33 ทีม่ ีคะแนนสูง
กว่าเกณฑ์ ดี
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5.3งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
ยมลพร พันธงาม (
2539) ได้ ศึกษาผลของการสอนโดยเพื่อนด้ วยการจับคูต่ ามรูปแบบการ
คิดทีม่ ีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยได้ ผลออกมาว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในระยะ
หลังการทดลองสูงกว่าในระยะก่อนการทดลองอย่างมีนบั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
จีเรียง บุญสม (2543) ได้ ทาการศึกษาผลของเพื่อนช่วยสอนร่วมกับการเสริมแรงทีม่ ีต่อ
เจตคติ ความสามารถในการอ่านออกเสียงและความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยผลของการวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า นักเรียนทีม่ ีความสามารถในการอ่าน
ต่า กลุ่มเพื่อนช่วยสอนร่วมกับกรเสริมแรงมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่ากลุ่มเพื่อนช่วยสอนและกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แต่ค่าเฉลี่ยการอ่านจับใจความนันผลที
้
ไ่ ด้ ไท้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และเมือ่ ดูผลของการอ่านเพียงด้ านเดียวนัน้ พบว่านักเรียนที่
มีความสามารถต่า กลุ่มเพื่อนช่วยสอนมีค่าเฉลี่ยคะแนนการอ่านออกเสียงและการอ่านจับ
ใจความ ในระยะหลังการสอนสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
ส่องศรี โพธิ์ ทอง (2549) ทีว่ จิ ยั เรื่อง การศึกษาผลของการพัฒนาบุคลากรด้ วยการจัดการ
ความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อผลสัมฤทธิ์ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ปฏิบตั ิราชการแนวใหม่ของสานัดผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ 11 ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้
ได้ ผลออกมาโดยทั ้งกลุ่มทีใ่ ช้ และไม่ใช้ การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่างมีผลสัมฤทธิ์ ด้าน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลังการพัฒนาดีกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .01 และเมือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มทีใ่ ช้ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าจากกลุ่มทีไ่ ม่ใช้ การสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน
ธิ ดา โมสิกรัตน์ (2551) ได้ วจิ ยั เรื่อง การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ร่วมกันโดยการเรียนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช : กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ทีไ่ ด้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังอบรมของกลุ่มผู้เรียนทีใ่ ช้ และ
ไม่ใช้ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับ
ปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่าง
กลุ่มทีใ่ ช้ การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและกลุ่มทีไ่ ม่ใช้ การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่ากลุ่ม
ผู้เรียนทีใ่ ช้ การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ใช้ การเรียน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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Jose L. Arco-tiradoและคณะ (2011) ได้ นาเสนองานวิจยั เรื่อง ผลของโปรแกรมการสอน
โดยเพื่อนบนมาตรฐานเชิงคุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึง่ ได้ เปรียบเทียบทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่วมโปรแกรมการสอนโดยเพื่อน ทักษะการเรียนรู้ทวี่ ดั ผลนันแบ่
้ งออกเป็ น
4 ด้ าน คือ 1) ด้ านเงื่อนไขรอบข้ างในการเรียนรู้ 2) ด้ านการวางแผนการเรียนรู้ 3) ด้ านการใช้ สื่อ
เพื่อการเรียนรู้ และ 4) ด้ านการเรียนรู้ด้านศึกษาเนื ้อหา ผลทักษะการเรียนรู้ทวี่ ดั ได้ กอ่ นและหลัง
เรียนแตกต่างกันทั ้ง 4 ด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลและเปรียบเทียบ ผลของการฝึ กอบรมออนไลน์
แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนันมี
้ ต่อความสามารถในการเขียนแผลการจัดการเรียนรู้ที่
มีการบูรณาการไอซีทีในการสอน โดยมีการออกแบบงานวิจยั การกาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
รายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจัยมีดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างเครื่องมือวิจยั
4. วิธีดาเนินการทดลอง
5. การเก็บรวบรวมข้ อมู ล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครู ระดับมัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ได้ แก่ ครู ระดับมัธยมศึกษาทีส่ มัครเข้ าฝึ กอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์จานวน 90คนแต่เลือกนา
ข้ อมูลเฉพาะผู้ทสี่ าเร็จการอบรมจานวน 32 คนมาคานวณทางสถิติโดยการได้ มาซึง่ กลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั นี ้ได้ มาโดยใช้ วธิ ี การเลือกแบบ อาสาสมัคร (Voluntary Sampling)แล้ วดาเนินการจัด
กลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี ้
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ วธิ ี การเลือกแบบ อาสาสมัคร (Voluntary
Sampling) โดยครูทมี่ ีความต้ องการจาเป็ นในการฝึ กอบรมตรงกับหัวข้ อการฝึ กอบรมของผู้วจิ ยั
วิจยั สมัครเข้ าร่วมการฝึ กอบรมผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
(http://www.thaicyberu.go.th)โดยเริ่มรับสมัครตั ้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 17
พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลารับสมัคร 2 สัปดาห์ได้ ครูผ้ เู ข้ าอบรมรวม 90 คน
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2. การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั แบ่งกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้ ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชานาญการ
ใช้ ไอซีทีในการสอน และกลุ่มไม่ชานาญการใช้ งานไอซีทีในการสอน โดยให้ ผ้ อู บรมร่วมตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ สอบถามสภาพการใช้ งานไอซีทีในการปฏิบตั ิงานก่อนการอบรม
(รายละเอียดในภาคผนวก ค.) ผ่านทางเว็บไซต์ ฝึ กอบรม http://lms9.thaicyberu.go.th จากนั ้น
นาผลทีได้ จากแบบสอบถามสภาพการใช้ ไอซีทีในการปฏิบตั ิงานก่อนการฝึ กอบรม โดยผู้วจิ ยั ใช้ ผล
การตอบแบบสอบถามด้ านที่ 2 แบบสอบถามผู้อบรมใช้ เกณฑ์ การใช้ งานไอซีทีในการปฏิบตั ิงาน
ใช้ เกณฑ์ พฤติกรรมการใช้ งานไอซีทีมากกว่า 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ขึ ้นไปและตอบข้ อคาถามแบบ
เติมคาตอบมากกว่า 2 ข้ อขึ ้นไปให้ เป็ นกลุ่มผู้ชานาญการใช้ ไอซีทีในการสอน ผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์ นี ้จัด
ไห้ เป็ นกลุ่มผู้ไม่ชานาญการใช้ งานไอซีทีในการสอน
3. การจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วจิ ยั ใช้ วธิ ี การสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)ในการเลือกตัวอย่างเข้ ากลุ่มทดลอง โดยสุ่มอย่างง่ายผู้อบรมจาก
กลุ่มชานาญการใช้ ไอซีทีในการสอน จานวน 22 คน และสุ่มอย่างง่ายผู้อบรมจากกลุ่มไม่ชานาญ
การใช้ ไอซีทีในการสอน จานวน 22 คน รวม 44 คนเป็ นกลุ่มทดลองผู้อบรมทีเ่ หลือจากการสุ่มรวม
46 คน ผู้วจิ ยั จัดให้ เข้ ากลุ่มควบคุม
ตาราง 3.1 แบบแผนการวิจยั
แบบแผนการวิจัย เป็ นงานวิจยั ทดลอง โดยจัดกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มดังแผนภาพการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง
การฝึ กอบรมออนไลน์ อบรมแบบโครงการ
กลุ่มทดลอง
O1
X1
O3
กลุ่มควบคุม
O2
O4
O1, O2 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
ก่อนอบรม
X1
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนในการฝึ กอบรมออนไลน์
O3, O4 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
หลังอบรม
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ตาราง 3.2 การจัดกลุ่มตัวอย่าง
การจัดกลุ่มตัวอย่ างการวิจยั ครัง้ นี ้สามารถจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มทดลอง โดยสามารถอธิ บาย
ได้ ดงั นี ้
การฝึ กอบรมออนไลน์ แบบโครงการ
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มไม่ชานาญ
รวม
กลุ่มชานาญไอซีที
ไอซีที
16
ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
8
8
ไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
8
8
16
รวม(คน)
16
16
32
* หมายเหตุ จานวนกลุ่มผู้เข้ าอบรมทีใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เป็ นผู้อบรมเฉพาะผู้ทสี่ าเร็จการฝึ กอบรม
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. แผนและเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์ เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู
มัธยมศึกษา
2. เว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
3. แบบสอบถามการใช้ งานไอซีทีในการสอนก่อนการอบรม
4. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
3. การสร้ างเครื่ องมือวิจั ย
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาแผนและเนือ้ หาฝึ กอบรมออนไลน์ แบบโครงงานด้ วยเทคนิค
เพื่อนช่ วยเพื่อน มีลาดับในการออกแบบและจัดทา ดังนี ้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขั ้นตอนการออกแบบ แผนการอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จากการศึกษาผู้วจิ ยั ทราบถึงกระบวนการ ชันตอน
้
ประโยชน์
ข้ อดีและข้ อจากัดของการจัดกิจกรมฝึ กอบรม ซึง่ เป็ นแนวทางในการออกแบบแผนการอบรมแบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้ างของกิจกรรมฝึ กอบรมออนไลน์ ตังแต่
้ จดุ เริ่มต้ น
ของการใช้ บทเรียนฝึ กอบรมจนกระทัง่ ฝึ กอบรมเสร็จสิ ้นว่ามีเครื่องมือ และวิธีการอย่างไร ด้ วยการ
สังเคราะห์ให้ มีความสอดคล้ องตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม
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1.3 วิเคราะห์ ออกแบบสร้ างผังงาน โครงสร้ างของเว็บไซต์ฝึกอบรมตังแต่
้
จุดเริ่มต้ นของการอบรมจนถึงจบการอบรมว่ามีกจิ กรรมและเครื่องมืออย่างไร ด้ วยการสังเคราะห์
ให้ มีความสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยอบรมแต่ละหน่วย
1.4 กาหนดเนื ้อหา จุดประสงค์การอบรม การจัดกิจกรรมฝึ กอบรม รวมทังการ
้
ประเมินผลการอบรม นามาเขียนเป็ นแผนการอบรมทีม่ ีขนตอน
ั้
การจัดกิจกรรมฝึ กอบรมแบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ตามรูปแบบ ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ตามทีผ่ ้ วู จิ ยั ศึกษา
ค้ นคว้ามา
1.5 นาแผนและเนื ้อหาการฝึ กอบรมให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบ โดยแบ่งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการฝึ กอบรมออนไลน์ จานวน 3ท่าน โดยแต่ละท่านมีคณ
ุ สมบัติประการ
ใดประการหนึง่ หรือมีคณ
ุ สมบัติทกุ ประการ ดังนี ้ 1) เป็ นผู้ทมี่ ีประสบการณ์ด้านการจัดฝึ กอบรม
ออนไลน์อย่างน้ อย 2 ปี และ 2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา หรือเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยทีส่ อนอยูใ่ นสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบูรณาการไอซีทีในกาจัดการเรียนการสอน จานวน 3 ท่าน โดยแต่ละ
ท่านมีคณ
ุ สมบัติประการใดประการหนึง่ หรือมีคณ
ุ สมบัติทกุ ประการ ดังนี ้ 1) เป็ นผู้ทมี่ ี
ประสบการณ์ด้านการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน อย่างน้ อย 2 ปี และ 2) เป็ น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือเป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัยทีส่ อนอยูใ่ นสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ดูรายนามผู้ทรงคุณวุฒิใน
ภาคผนวก ก.) ตรวจสอบความถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ ( Item-Objective Congruence: IOC) ว่า
ถูกต้ องหรือไม่ (ดูตารางความสอดคล้ องของแผนการอบรมภาคผนวก จ.)ผลการประเมินค่าความ
สอดคล้ องของแผนการอบรมออนไลน์ มีค่าความสอดคล้ อง ( IOC)ของแผนการอบรมออนไลน์
= 0.91และตรวจสอบความเหมาะสมของเนื ้อหาการอบรมออนไลน์ ซึง่ แบบประเมินเป็ นแบบแบบ
มาตรประเมินค่า ( Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) ผลการประเมินความความ
เหมาะสมของเนื ้อหาการอบรมออนไลน์ โดยรวมได้ คะแนน =4.75 (ดังตารางในภาคผนวก จ.) แล้ ว
นามาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.6 ผู้วจิ ยั จึงสรุปแผนและเนื ้อหาฝึ กอบรมออกเป็ นทังหมด
้
5 หน่วย โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละหน่วย ดังนี ้
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ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของแผนและเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์
หน่ วยที่

เรื่ อง

1
(2 ชม.)

แนะนาการใช้ งานเว็บไซต์
ฝึ กอบรม

จุดประสงค์ การอบรม
1. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรม
ออนไลน์ เบื ้องต้น ได้

กิจกรรมฝึ กอบรม

การวัดและประเมินผล

บทบาทวิทยากร

1. ขัน้ ปฐมนิเทศการฝึ กอบรม (20 นาที)
1.1 วิท ยากรทักทายผู้เข้ า รับอบรม พร้ อมทั ้งอธิ บายถึงเนื อ้ หาและ
กิจกรรมการฝึ กอบรมในครัง้ นี โ้ ดยสังเขป ให้ ผ้ อู บรมทราบ (เทคนิ คเพือ่ น
ช่ว ยเพือ่ น ขัน้ ที ่ 1: ขัน้ ก่อนเรี ยน ) (10 นาที )
1.2 วิท ยากรให้ ผ้อู บรมเข้ า ไปโพสต์ความคาดหวังในการฝึ กอบรมครัง้ นี ้
ในกระดานเสวนา
(10 นาที )
2. ขัน้ แนะนาการใช้ งานเว็บไซต์ ฝึกอบรม (80 นาที)
2.1 วิท ยากรแนะนาการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรมในครัง้ นี ้ (40 นาที )
2.2 วิท ยากรให้ ผ้ อู บรมเข้ า มาแนะนาตัว ในกระดานเสวนาIntroduce
Myself
(40 นาที )
3. ขัน้ แบ่งกลุ่มผู้เรี ยน (40 นาที)
3.1ผู้อบรมทุกท่า นร่ว มทาแบบสอบถามออนไลน์ กอ่ นการอบรม(เทคนิ ค
เพือ่ นช่ว ยเพือ่ น ขัน้ ที ่ 2 : ขัน้ แบ่งกลุม่ ผูเ้ รี ยน )
(30 นาที )
3.2 ผู้อบรมทุกท่า นร่ว มส่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่แต่ละท่า นใช้ สอนอยู่
ณ ปั จจุบนั ผ่า นกิจกรรมแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีการบูรณการไอซีทีใ น
แบบของท่า น มาเพือ่ นาไปใช้ ประเมิ น คะแนนก่อนฝึ กอบรม (10 นาที )

- ประเมิ น ผลการใช้ งาน
เว็ บไซต์ฝึกอบรมโดยใช้
แบบประเมิ น กิจกรรมการ
ใช้ งานเว็ บไซต์ฝึกอบรม
ผ่า นกิจกรรม Introduce
Myself

- วิท ยากรแนะนาการใช้
งานเว็ บไซต์โดยให้ ผ้อู บรม
ศึกษาเอกสารประกอบการ
อบรม

บทบาท
ผู้อบรม
- ผู้อบรมศึกษาวิธีการใช้
งานเว็ บไซต์ฝึกอบรมผ่า น
เอกสารประกอบการ
อบรม
- ผู้อบรมทา
แบบสอบถามก่อนอบรม
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ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของแผนและเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์ (ต่อ)
หน่ วยที่

เรื่ อง

2
(2 ชม.)

การสร้ า งแหล่งข้ อมูล
ออนไลน์ ด้ว ยเครื่ องมือเว็บ
2.0

จุดประสงค์ การอบรม
1. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถสืบค้น ข้ อมูลทาง
อิน เทอร์ เน็ ตด้ว ยเทคนิ คขั ้นสูงได้
2. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถสร้ า งแหล่งข้ อมูลออนไลน์
ของตนเองได้
3. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถเลือกเครื่ องมือเว็ บ 2.0 ที่
เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู้ได้

กิจกรรมฝึ กอบรม

การวัดและประเมินผล

บทบาทวิทยากร

1. ขัน้ นา (20 นาที)
1.1 วิท ยากรทักทายผู้เข้ า อบรมพร้ อมทัง้ ให้ เนื อ้ หาบทเรียนโดยย่อ
เกีย่ วกับการสร้ า งแหล่งความรู้ออนไลน์ ด้ว ยเครื่ องมือเว็บ 2.0 ที่จาเป็ น
สาหรับครู (10 นาที )
1.2 วิท ยากรแจ้ งให้ ผ้อู บรมทราบว่า ได้จบั คู้กบั ผู้เรี ยนท่า นใด สาหรับให้
ความช่ว ยเหลือกัน ระหว่า งการอบรมและร่ว มกัน ทาชิ ้นงาน Final
Project ประจาการอบรม (5 นาที )
1.3 วิท ยากรแจ้ งให้ ผ้อู บรมเกีย่ วกับรายละเอียดของชิ ้นงาน Final
Projectโดยให้ เลือกรายวิชาที่จานามาทา Final Project (การสอนแบบ
โครงงานขัน้ ที ่ 1: ขัน้ กาหนดปั ญหา)
(5 นาที )
2. ขัน้ ฝึ กอบรม (40 นาที)
2.1 วิท ยากรให้ ผ้อู บรมศึกษาเนื อ้ หาและฝึ กปฏิบตั ิ เครื่ องมือเว็บ 2.0 ที่
จาเป็ นสาหรับครู (การสอนแบบโครงงาน ขัน้ ที ่ 2 : ขัน้ ศึกษาค้น คว้า
และตัง้ สมติฐานโครงงาน) (40 นาที )
3. ขัน้ สรุ ป (60 นาที)
3.1 วิท ยากรให้ ผ้อู บรมทากิจกรรมสร้ า งแหล่งข้ อมูลออนไลน์ ของตนเอง
โดยกาหนดให้ ผ้อู บรมเมื่อพบปั ญหาในการจัดทากิจกรรมหรือเครื่ องมือ
เว็ บ 2.0 ให้ ปรึกษากัน ในคูข่ องตนเอง (เพือ่ นช่ว ยเพือ่ น )
ขัน้ ที ่ 3: ขัน้ ปฏิ บตั ิงาน) (45 นาที )
3.2 ผู้อบรมส่งกิจกรรมแหล่งความรู้ออนไลน์ ผา่ นทางกระดานเสวนา (5
นาที )
3.3 วิท ยากรให้ ผ้อู บรมเลือกรายวิ ชาสาหรับ Final Project ผ่า นทาง
กระดานเสวนา (การสอนแบบโครงงาน ขัน้ ที ่ 2:ขัน้ ศึกษาค้น คว้า และตัง้
สมติฐาน) (10 นาที )

- สังเกตพฤติกรรมเพือ่ น
ช่ว ยเพือ่ นในการอบรม
ออนไลน์ ด้ว ยแบบสังเกต
พฤติกรรมเพือ่ นช่ว ยเพือ่ น
ในการฝึ กอบรมออนไลน์
- ประเมิ น ชิ ้นงานแหล่ง
ความรู้ ออนไลน์ ด้ว ยแบบ
ประเมิ น แหล่งความรู้
ออนไลน์
- สังเกตกรทากิจกรรม
ฝึ กอบรมออนไลน์ กจิ กรรม
การเลือกรายวิชาและ
เครื่ องมื อเว็ บ 2.0 ที่สนใจ
สาหรับกิจกรรม Final
Project ด้ว ยแบบสังเกต
การทากิจกรรมเลือก
รายวิ ชาและเครื่ องมือเว็บ
2.0 ที่สนใจ

- วิท ยากรเตรี ยมเนื อ้ หา สือ่
และกิจกรรมในการ
ฝึ กอบรม
โดยประกอบไปด้ว ย
เอกสารประกอบการอบรม
วีดทิ ัศน์ และกระดาน
เสวนากิจกรรม- วิท ยากร
คอยให้ ความคิดเห็น ใน
ชิ ้นงานของอบรมที่สง่ มา
- วิท ยากรคอยให้ ความ
ช่ว ยเหลือเฉพาะปั ญหาที่
เกีย่ วข้ องกับการใช้ งาน
เว็ บไซต์เท่า นัน้ สาหรับ
ปั ญหาเกีย่ วกับเนื ้อหาและ
กิจกรรมให้ ผอู้ บรมปรึ กษา
และให้ ความช่ว ยเหลือกัน
ในคู่

บทบาท
ผู้อบรม
- ผู้อบรมศึกษาเนื อ้ หา
และทากิจกรรมฝึ กอบรม
ตามที่วิ ท ยากรเตรียมไว้
- ผู้อบรมเป็ นผู้ที่ใ ห้
คาปรึกษาและให้ ความ
ช่ว ยเหลือเกีย่ วกับเนื อ้ หา
ที่อบรมและให้ ความช่ว ย
- ผู้อบรมสรุปรายวิชา
และเครื่ องมื อเว็บ 2.0 ที่
จะนาไปใช้ ใ นชิ ้นงาน
Final Project
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ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของแผนและเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์ (ต่อ)
หน่ วยที่

เรื่ อง

จุดประสงค์ การอบรม

กิจกรรมฝึ กอบรม

การวัดและประเมินผล

บทบาทวิทยากร
- วิท ยากรเตรี ยมเนื อ้ หา สือ่
และกิจกรรมในการ
ฝึ กอบรม
โดยประกอบไปด้ว ย
เอกสารประกอบการ และ
กระดานเสวนากิจกรรม
- วิท ยากรคอยให้ ความ
คิดเห็ น ในชิ ้นงานของผู้
อบรมที่สง่ มา
- วิท ยากรคอยให้ ความ
ช่ว ยเหลือเฉพาะปั ญหาที่
เกีย่ วข้ องกับการใช้ งาน
เว็ บไซต์เท่า นัน้ สาหรับ
ปั ญหาเกีย่ วกับเนื ้อหาและ
กิจกรรมให้ ผอู้ บรมปรึ กษา
และให้ ความช่ว ยเหลือกัน
ในคู่
- วิท ยากรเตรี ยมเนื อ้ หา สือ่
และกิจกรรมในการ
ฝึ กอบรม
โดยประกอบไปด้ว ย
เอกสารประกอบการ และ
กระดานเสวนากิจกรรม

รูปแบบ วิ ธีการ และการ
ประเมิ น ผลการจัดการ
เรี ยนรู้

1. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถเลือกรูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ที่มีการ
บูรณาการไอซีทีได้
2. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถเลือกวิธีกสี่ อนที่นาไอซีที
บูรณาการในการสอนได้
3. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถวางแผนการประเมิ น การ
เรี ยนรู้ ที่มีการ
บูรณาการไอซีทีใ นการสอนได้

1. ขัน้ นา (10 นาที)
1.1 วิท ยากรทักทายผู้อบรม พร้ อมทั ้งเสนอบทนาเกีย่ วกับเนื อ้ หาที่
อบรมในหน่ว ยนี ้ คือ รูปแบบ วิ ธีการ และการประเมิน ผลการจัดการ
เรี ยนรู้ (10 นาที )
2. ขัน้ ฝึ กอบรม (40 นาที)
2.1 วิท ยากรนาเสนอเนื อ้ หาเกีย่ วกับรูปแบบ วิ ธีการ และการประเมิน ผล
การจัดการเรียนรู้ (การสอนแบบโครงงานขัน้ ที ่ 2: ขัน้ ศึกษาค้น คว้า และ
ตัง้ สมติฐานโครงงาน) (40 นาที )
3. ขัน้ สรุ ป (60 นาที)
3.1 วิท ยากรให้ ผ้อู บรมแต่ละคูเ่ ลือกรูปแบบ วิ ธีการ และการประเมิน ผล
การจัดการเรียนรู้ที่จะนามาใช้ ใ นชิ ้นงาน Final Project (เพือ่ นช่ว ยเพือ่ น
ขัน้ ที ่ 3: ขัน้ ปฏิ บตั ิงาน และการสอนแบบโครงงาน ขัน้ ที ่ 3: ขัน้ วางแผน
กรดาเนิ น งานโครงงาน) (55 นาที )
3.2 ให้ ผ้ อู บรมปรึกษากัน ในคูแ่ ละส่งข้ อสรุปของแต่ละคูผ่ า่ นทาง
กระดานเสวนา (5 นาที )

- สังเกตพฤติกรรมเพือ่ น
ช่ว ยเพือ่ นในการอบรม
ออนไลน์ ด้ว ยแบบสังเกต
พฤติกรรมเพือ่ นช่ว ยเพือ่ น
ในการฝึ กอบรมออนไลน์
- สังเกตกรทากิจกรรม
ฝึ กอบรมออนไลน์ กจิ กรรม
การเลือกรูปแบบ วิธีการ
และการประเมิน ผลการ
จัดการเรี ยนรู้สาหรับ
กิจกรรม Final Project
ด้ว ยแบบสังเกตการเลือก
รูปแบบ วิ ธีการ และการ
ประเมิ น ผลการจัดการ
เรี ยนรู้

4
(10 ชม.)

ตัว อย่า งการบูรณาการไอซี
ที ใ นการจัดการเรียนรู้

1. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ที่มีการบูรณาการไอซีทีใ นการสอน
ได้
2. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถเลือกวิธีการสอนที่นาไอซีที
บูรณาการในการสอนได้

1. ขัน้ นา (10 นาที)
1.1 วิท ยากรทักทายผู้อบรมพร้ อมทั ้งเสนอบทยาเกีย่ วกับเนื อ้ หาใน
หน่ ว ยนี ้ คือ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีการบูรณาการไอซีทีใ น
การสอน รวมทัง้ ตัว อย่า งของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีการบูรณาการ
ไอซีที ใ นการสอน (10 นาที )
2. ขัน้ ฝึ กอบรม (45 นาที)
2.1 วิท ยากรนาเสนอเนื อ้ หาการสร้ า งแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูร
ณาการไอซีทีใ นการสอน (การสอนแบบโครงงาน ขัน้ ที ่ 2: ขัน้ ศึกษา
ค้น คว้ า และตัง้ สมติฐานโครงงาน )(40 นาที )

- สังเกตพฤติกรรมเพือ่ น
ช่ว ยเพือ่ นในการอบรม
ออนไลน์ ด้ว ยแบบสังเกต
พฤติกรรมเพือ่ นช่ว ยเพือ่ น
ในการฝึ กอบรมออนไลน์

- ผู้อบรมศึกษาเนื อ้ หา
และทากิจกรรมฝึ กอบรม
ตามที่วิ ท ยากรเตรียมไว้
- ผู้อบรมเป็ นผู้ที่ใ ห้
คาปรึกษาและให้ ความ
ช่ว ยเหลือเกีย่ วกับเนื อ้ หา
ที่อบรมและให้ ความช่ว ย
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3
(2 ชม.)

บทบาท
ผู้อบรม
- ผู้อบรมศึกษาเนื อ้ หา
และทากิจกรรมฝึ กอบรม
ตามที่วิ ท ยากรเตรียมไว้
- ผู้อบรมเป็ นผู้ที่ใ ห้
คาปรึกษาและให้ ความ
ช่ว ยเหลือเกีย่ วกับเนื อ้ หา
ที่อบรมและให้ ความช่ว ย
- ผู้อบรมสรุปรูปแบบ
วิธีการ และการ
ประเมิ น ผลการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่จะนาไปใช้ ใ น
ชิ ้นงาน Final Project
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ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของแผนและเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์ (ต่อ)
หน่ วยที่

5
(2 ชม.)

เรื่ อง

โครงงานแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่มีการบูรณาการ
ไอซีที

จุดประสงค์ การอบรม

1. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถประเมิน แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่มีการบูรณาการไอซีทีใ นการ
สอนของตนเองได้
2. เมื่อผ่า นการอบรมหน่ว ยนี แ้ ล้ว
สามารถแสดงความคิดเห็ น ต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
การบูรณาการไอซีทีใ นการสอนของ
ผู้อนื่ ได้

กิจกรรมฝึ กอบรม

บทบาทวิทยากร
- วิท ยากรคอยให้ ความ
ช่ว ยเหลือเฉพาะปั ญหาที่
เกีย่ วข้ องกับการใช้ งาน
เว็ บไซต์เท่า นัน้ สาหรับ
ปั ญหาเกีย่ วกับเนื ้อหาและ
กิจกรรมให้ ผอู้ บรมปรึ กษา
และให้ ความช่ว ยเหลือกัน
ในคู่

-ประเมิ น ผลชิ ้นงาน Final
Project แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่มีการบูรณากรไอซี
ที ใ นการสอน ด้ว ยแบบ
ประเมิ น แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่มีการ
บูรณาการไอซีทีใ นการ
สอน

- วิท ยากรเตรี ยมกิจกรรม
ในการฝึ กอบรม คือ
กระดานเสวนากิจกรรม
- วิท ยากรทาหน้ า ที่
ประเมิ น ชิ ้นงาน Final
Project แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่มีการบูรณาการ
ไอซีที ใ นการสอน ทั ้งก่อน
และหลังอบรม

บทบาท
ผู้อบรม
- ผู้อบรมสรุปรูปแบบ
วิธีการ และการ
ประเมิ น ผลการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่จะนาไปใช้ ใ น
ชิ ้นงาน Final Project

- ผู้อบรมเข้ า ชมและแสดง
ความคิดเห็ น กับงาน
ชิ ้นงานของผู้อบรมท่า น
อืน่
- ผู้อบรมประเมิน ชิ ้นงาน
Final Project แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่มีการบูร
ณาการไอซีทีใ นการสอน
ของตนเอง
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3. ขัน้ สรุ ป (10 ชม. 5 นาที)
3.1 วิท ยากรให้ ผ้อู บรมทาร่ว มทา Final Project โดยให้ แต่ละคู่
ดาเนิ น งานตามขั ้นตอนที่ว างแผนไว้ พร้ อมทัง้ เขียนรายงานสรุปการทา
โครงงาน ผ่า นทางกระดานเสวนาที่วิ ท ยากรเตรี ยมไว้ (เทคนิ คเพือ่ นช่ว ย
เพือ่ น ขัน้ ที ่ 3: ขัน้ ปฏิ บตั ิงาน และการสอนแบบโครงงาน ขัน้ ที ่ 4: ขัน้ ลง
มื อปฏิ บตั ิโครงงานตามขัน้ ตอนที ่ออกแบบไว้ ขัน้ ที ่ 5: ขัน้ รวบรวม
ประมวลผล และวิ เคราะห์ ข้อมู ล และขัน้ ที ่ 6: ขัน้ เขี ยนรายงงาน
โครงงาน) (10 ชม.)
3.2 ผู้อบรมนาเสนอชิ ้นงาน Final Project: แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
การบูรณาการไอซีทีใ นการสอน ผ่า นกระดานเสวนาในกิจกรรม
ฝึ กอบรมหน่ ว ยที่ 5 (5 นาที )
1. ขัน้ นา (10 นาที)
1.1 วิท ยากรทักทายผู้อบรม พร้ อมทั ้งแจ้ งถึงกาหนดการส่ง Final
Project แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการไอซีที ใ นการสอน (10
นาที )
2 ขัน้ นาเสนอผลงาน
(40 นาที)
2.1 ผู้อบรมนาเสนอชิ ้นงาน Final Project และรายงานการดาเนิ น
โครงงานผ่า นกระดานเสวนาที่วิ ท ยากรเตรี ยมไว้ (การสอนแบบโครงงาน
ขัน้ ที ่ 7: ขัน้ นาเสนอผลงาน) (20 นาที )
2.2 ผู้อบรมเข้ า ชม Final Project ของผู้อบรมท่า นอืน่ พร้ อมทั ้งแสดง
ความคิดเห็ น อย่า งน้ อย 5 คูเ่ พือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ (20 นาที )
3. ขัน้ ประเมินผล ( 25 นาที)
3.1 วิท ยากรให้ ผ้อู บรมประเมิ น ชิ ้นงาน Final Project แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่มีการบูรณาการไอซีที ของคูต่ นเอง โดยดาว์ น โหลดแบบประเมิน
จากเว็ บไซต์และส่งผล

การวัดและประเมินผล
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ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของแผนและเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์ (ต่อ)
หน่ วยที่

เรื่ อง

จุดประสงค์ การอบรม

กิจกรรมฝึ กอบรม

การวัดและประเมินผล

บทบาทวิทยากร

บทบาท
ผู้อบรม

การประเมิ น ผ่า นกระดานเสวนาที่เตรี ยมไว้ (เทคนิ คเพือ่ นช่ว ยเพือ่ นขัน้ ที ่
4: ขัน้ ประเมิ น ผล) (10 นาที )
3.2 วิท ยากรรวบรวมชันงาน
้
Final Project ของผู้ทุกท่า น เพือ่
ประเมิ น ผลการอบรม (เทคนิ คเพือ่ นช่ว ยเพือ่ น ขัน้ ที ่ 4: ขัน้ ประเมิ น ผล)
(15 นาที )
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ส่ วนที่ 2 การพัฒนาเว็บไซต์ ฝึกอบรมแบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
เว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีใ่ ช้ ในการทดลองครัง้ นี ้ มี
ลักษณะเป็ นเว็บไซต์ทมี่ ีกจิ กรรมฝึ กอบรมแบ่งออกเป็ น 5หน่วย ในเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์ในครัง้
นี ้อาศัยองค์ประกอบของเครื่องมือการสื่อสารบนเว็บหลักในการทากิจกรรมฝึ กอบรม คือ กระดาน
สนทนา ขั ้นตอนการสร้ างเครื่องมือมีดงั นี ้
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขั ้นตอนของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงาน
ด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องเกีย่ วกับ
2.2 วิเคราะห์เนื ้อหาฝึ กอบรมในแต่ละหน่วย เพื่อนามาสร้ างเว็บไซต์ฝึกอบรมแบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
2.3 กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เขียนเนื ้อหาบทเรียน และเลือกสื่อ
ประกอบการอบรมออนไลน์ทเี่ หมาะสมตามวัตถุประสงค์ทตี่ งไว้
ั ้ ได้ แก่ วีดิทศั น์ และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
2.4 การพัฒนาเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน ตามทฤษฎีและและข้ อค้ นพบต่างๆ ในงานวิจยั มีขนตอนการสร้
ั้
างดังนี ้
2.4.1 ออกแบบผังเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์ ตามขันตอนของการ
้
ฝึ กอบรมแบบโครงงาน และขั ้นตอนของเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
2.4.2 จัดเตรียมเว็บไซต์ฝึกอบรม โดยใช้ ระบบจัดการการเรียนรู้
(Learning Management System: LMS) เป็ นระบบจัดการบทเรียนฝึ กอบรมแต่ละหน่วยของเว็บ
2.4.3 จัดเตรียมสื่อประกอบการอบรม ได้ แก่ วีดิทศั น์ประกอบการอบรม
และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการฝึ กอบรม
2.4.4 เตรียมกิจกรรมฝึ กอบรมในแต่ละหน่วย ซึง่ ประกอบไปด้ วย
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม บทนา เนื ้อหาฝึ กอบรม สื่อประกอบการอบรม และกิจกรรมฝึ กอบรม
2.5 นาเว็บไซต์ฝึกอบรมทีส่ ร้ างขึ ้นให้ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง และความเหมาะสมของโครงสร้ างเพื่อรับคาแนะนา และแก้ ไขปรับปรุง จากนันให้
้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเว็บไซต์ฝึกอบรม จานวน 3ท่าน โดยแต่ละท่านมีคณ
ุ สมบัติประการใดประการ
หนึง่ หรือมีคณ
ุ สมบัติทกุ ประการ ดังนี ้ 1) เป็ นผู้ทมี่ ีประสบการณ์ด้านการสร้ างเว็บไซต์การเรียนการ
สอน อย่างน้ อย 2 ปี และ 2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หรือเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยทีส่ อนอยูใ่ นสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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(ดูรายนามผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ก.) ประเมินตรวจสอบความเหมาะสมของการเว็บไซต์
ฝึ กอบรม จากนั ้นนาข้ อแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ ไขเว็บไซต์ฝึกอบรมโดยใช้ แบบ
ประเมินความเหมาะสมของเว็บไซต์ฝึกอบรมแบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงเว็บไซต์ฝึกอบรม ซึง่ แบบประเมินเป็ นแบบแบบมาตรประเมินค่า ( Rating
Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) ผลการประเมินความความเหมาะสมของเว็บไซต์
ฝึ กอบรมโดยรวมได้ คะแนน = 4.49 (ดังตารางในภาคผนวก จ.) นาข้ อเสนอแนะทีผ่ ่านการประเมิน
คุณภาพโดยใช้ แบบประเมินความเหมาะสมของเว็บไซต์ฝึกอบรมแบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงเว็บไซต์ฝึกอบรม
2.6นาเว็บไซต์ฝึกอบรมทีไ่ ด้ รบั การแก้ ไขแล้ วทังในด้
้ านเนื ้อหาและการออกแบบ
ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจประสิทธิ ภาพเครื่องมือ โดยไปทดสอบความสามารถใน
การใช้ เว็บไซต์ ( Usability Test) โดยใช้ แนวคิดโครงสร้ างรูปแบบการประเมินของมหาวิทยาลัย
โคโรลาโด (http://www.cu.edu/irm/stds/usability/) เพื่อประเมินความสามารถในการเข้ าถึงหน้ า
บทเรียน ความเข้ าใจวิธีการเรียน เนื ้อหา ภาษาทีใ่ ช้ และคาสัง่ ในขันตอนการเรี
้
ยน การใช้ ระยะเวลา
ในหารเข้ าถึง และความผิดพลาดของจุดเชื่อมโยงต่างๆ กับผู้ใช้ งานเว็บไซต์ทใี่ กล้ เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 20 คน (ดังตารางในภาคผนวก ฉ.) จากนั ้นนาข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการทดลองนามา
แก้ ไขปรับปรุงเว็บไซต์ฝึกอบรมก่อนนาไปใช้ จริง
ส่ วนที่
3 การพัฒนาแบบสอบถามสภาพการใช้ งานไอซีทใี นการสอนก่ อนอบรม มี
ลาดับขั ้นตอนการออกแบบและจัดทาดังนี ้
3.1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบูรณาการไอซีทีใน
การสอน
3.2 สังเคราะห์สาระสาคัญของเนื ้อหาฝึ กอบรมแต่ละหน่วย ออมาเป็ นข้ อคาถามของ
แบบสอบถาม
3.3 สร้ างแบบสอบถามการใช้ งานไอซีทีในการสอนก่อนการอบรม โดยแบ่งข้ อคาถาม
ออกเป็ น 3 ตอนซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 3.4 สรุปข้ อคาถามในแบบสอบถามการใช้ งานไอซีทีกอ่ นการอบรมรายด้ าน
ด้ านที่
ประเด็นคาถามรายด้ าน
ประเด็นคาถามรายข้ อ
1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้อบรม
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เพศ
3. อายุ
4. อายุราชการ
5. ระดับการศึกษา
2 พฤติกรรมการใช้ งานไอซีที
1. การใช้ คอมพิวเตอร์ในการทางาน
2. ความถีใ่ นการใช้ คอมพิวเตอร์ในการสอน
3. ระบุโปรแกรมสานักงานทีท่ า่ นรู้จกั
4. ระบุโปรแกรม Open Source ทีท่ า่ นรู้จกั
5. ระบุเครื่องมือเว็บ 2.0 ทีท่ า่ นรู้จกั
6. เลือกความถีก่ ารใช้ งานคอมพิวเตอร์ในการสอน
7. การมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ งานส่วนตัว
8. การใช้ งานเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อนื่
9. ลักษณะการใช้ งานคอมพิวเตอร์ในการสอนปัจจุบนั
3 ด้ านการบูรณาการไอซีทีใน
1. การนาไอซีทีไปบูรณาการในการสอน ณ ปัจจุบนั
การสอน
หรือไม่
2. ความถีใ่ นการบูรณาการไอซีทีในการสอน
3. ลักษณะการบูรณาการไอซีทีในการสอน
4. รูปแบบการสอนทีใ่ ช้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยจะนาเอาข้ อมูลด้ านที่
2 พฤติกรรมการใช้ งานไอซีทีมาใช้ แบ่งผู้อบรมออกเป็ นกลุ่มผู้ที่
ชานาญการใช้ งานไอซีทีในการสอนและผู้ทไี่ ม่ชานาญไอซีทีในการสอน โดยใช้ ใช้ เกณฑ์ พฤติกรรม
การใช้ งานไอซีทีในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ขึ ้นไปและตอบข้ อคาถามแบบเติมที่
เว้นคาตอบ 4 ข้ อย่อยจะต้ องตอบคาตอบได้ มากกว่า 2 ข้ อจาก 4 ข้ อขึ ้นไป จะจัดให้ เป็ นกลุ่ม
ผู้ชานาญการใช้ ไอซีทีในการสอน ผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์ นี ้จัดไห้ เป็ นกลุ่มผู้ไม่ชานาญการใช้ งานไอซีทีใน
การสอน ซึง่ จะนาไปใช้ จบั คูผ่ ้ เู รียนตามขันตอนของเทคนิ
้
คเพื่อนช่วยเพื่อนต่อไป
3.4 นาแบบสอบถามทีส่ ร้ างขึ ้นให้ อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจสอบภาษาและความครอบคลุม
ในด้ านต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ นามาปรับปรุงแก้ ไข จากนันน
้ าแบบประเมินให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านการวัด
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และประเมินผลการอบรมออนไลน์ จานวน 3 ท่าน โดยแต่ละท่านมีคณ
ุ สมบัติประการใดประการ
หนึง่ หรือมีคณ
ุ สมบัติทกุ ประการ ดังนี ้ 1) เป็ นผู้ทมี่ ีประสบการณ์ด้านการวัดและประเมินผลการ
ฝึ กอบรมออนไลน์ อย่างน้ อย 2 ปี และ 2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หรือเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยทีส่ อนอยูใ่ นสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา(ดูรายนามผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ก.) ตรวจสอบความถูกต้ องตามวัตถุประสงค์
(Item-Objective Congruence: IOC) ว่าถูกต้ องหรือไม่ (ดูตารางความสอดคล้ องของแผนการ
อบรมภาคผนวก จ.) ผลการประเมินค่าความสอดคล้ องของ มีค่าความสอดคล้ อง ( IOC) ของ
แผนการฝึ กอบรมออนไลน์ = 1 แล้ วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่ วนที่ 4แบบประเมินชิน้ งานแผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่มี ีการบูรณาการไอซีทใี นการ
สอนซึง่ เป็ นแบบประเมินแบบรูบริกส์ ซึง่ มีขนตอนการพั
ั้
ฒนา ดังนี ้
4.1ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขั ้นตอนของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และ
การบูรณาการไอซีทีในการจัดกรเรียนรู้ จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องเกีย่ วกับ
4.2สังเคราะห์องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ รการบูรณาการไอซีทีในการสอน
4.3สร้ างเกณฑ์ การให้ คะแนน ซึง่ รูปแบบการประเมินทีใ่ ช้ เป็ นการประเมินชิ ้นงานแบบ
รูบริกส์ (Rubrics Scale) 5 ระดับโดยมีเกณฑ์ การให้ คะแนน แบ่งเป็ นรายด้ านทังหมด
้
4 ด้ านดังนี ้
1) ด้ านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ด้ านการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ด้ าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) ด้ านการประเมินผลและผลทีเ่ กิดแก่นกั เรียน โดยมีเกณฑ์
การให้ คะแนนแต่ละด้ าน สามารถสรุปได้ ดังนี ้
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ตาราง 3.5 รายการประเมินผลชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
ด้ านที่
รายละเอียด
รายการประเมิน
1
ด้ านองค์ประกอบของ 1.1 วัตถุประสงค์ทคี่ าดหวัง/ผลทีจ่ ะเกิดขึ ้นกับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 1.2 เนื ้อหาสาระรายวอชาโดยสังเขป
1.3 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ด้านไอซีที
1.4 กิจกรรมการเรียนรู้
1.5 การประเมินผลการเรียนรู้
1.6 แหล่งอ้ างอิง
1.7 ระยะเวลาทีใ่ ช้
2
ด้ านการเลือก
2.1 เนื ้อหามีความสอดคล้ องกับหลักสูตร/ท้ องถิน่ /ชีวติ จริง
ประสบการณ์
ของผู้เรียน
การเรียนรู้
2.2 มีสื่อการเรียนรู้ (วัสดุอปุ กรณ์/เอกสารประกอบ/สื่อไอซีที
รูปแบบต่างๆ)
2.3 มีแหล่งการเรียนรู้หคึ ้ นคว้าเพิ่มเติม (ชุมชน/ชุมชน
ออนไลน์/เว็บไซต์)
2.4 เนื ้อหาชัดเจนและไม่สับสน
2.5 ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
3
ด้ านการจัด
3.1 มีการเรียนรู้ทแี่ สดงถึงบทบาทครูและนักเรียนใน
ประสบการณ์
การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ลักษณะนักเรียน
การเรียนรู้
เป็ นสาคัญ
3.2 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทที่ าให้ เกิดความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
3.3 มีการจัดกิจกรรมทีน่ กั เรียนต้ องบูรณาการทักษะความรู้
จากวิชาอืน่ มาใช้ ในการจัดการเรียนรู้
3.4 มีกาจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ทนี่ กั เรียนต้ องบูรณากรทักษะ
ด้ านไอซีทีมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้
3.5 มีการจัดการเวลาในการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมทังในและ
้
นอกห้ องเรียน
3.6 มีการจัดกิจกรมการเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย น่าสนใจ
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ตาราง 3.5 รายการประเมินผลชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
(ต่อ)
ด้ านที่
รายละเอียด
รายการประเมิน
3.7 มีขั ้นตอนของการจัดการเรียนรู้ทถี่ กู ต้ อง เช่ น ขั ้นนา
ขันสอน
้
และขั ้นสรุป
4
ด้ านการประเมินผล
4.1 วิธีการประเมินสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และผลทีเ่ กิดแก่
4.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์ การประเมินหรือ
นักเรียน
ครูแจ้ งเกณฑ์ การประเมินให้ นกั เรียนทราบล่วงหน้ า
4.3 เกณฑ์ การประเมินมีความชัดเจน
4.4 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
ตาราง 3.6 เกณฑ์ การให้ คะแนนของรายการประเมิน
คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
5 คะแนน
- มีองค์ประกอบในประเด็นนี ้
- รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีความชัดเจน
- มีลักษณะเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
- ผู้อนื่ สามารถนาไปใช้ งานได้
- มีความคิดสร้ างสรรค์
4 คะแนน
- มีองค์ประกอบในประเด็นนี ้
- รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีความชัดเจน
- มีลักษณะเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
- ผู้อนื่ สามารถนาไปใช้ งานได้
3 คะแนน
- มีองค์ประกอบในประเด็นนี ้
- รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีความชัดเจน
- มีลักษณะเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
2 คะแนน
- มีองค์ประกอบในประเด็นนี ้
- รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีความชัดเจน
1 คะแนน
- มีองค์ประกอบในประเด็นนี ้
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4. นาแบบประเมินทีส่ ร้ างขึ ้นให้ อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจสอบภาษาและความครอบคลุมใน
ด้ านต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ นามาปรับปรุงแก้ ไข จากนันน
้ าแบบประเมินให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านการวัด
และประเมินผลการอบรมออนไลน์ จานวน 3 ท่าน โดยแต่ละท่านมีคณ
ุ สมบัติประการใดประการ
หนึง่ หรือมีคณ
ุ สมบัติทกุ ประการ ดังนี ้ 1) เป็ นผู้ทมี่ ีประสบการณ์ด้านการวัดและประเมินผลการ
ฝึ กอบรมออนไลน์ อย่างน้ อย 2 ปี และ 2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หรือเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยทีส่ อนอยูใ่ นสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา(ดูรายนามผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ก.) ตรวจสอบความถูกต้ องตามวัตถุประสงค์
(Item-Objective Congruence: IOC) ว่าถูกต้ องหรือไม่ (ดูตารางความสอดคล้ องของแผนการ
อบรมภาคผนวก จ.) ผลการประเมินค่าความสอดคล้ องของ มีค่าความสอดคล้ อง ( IOC) ของ
แผนการอบรมออนไลน์ = 1แล้ วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. วิธีดาเนินการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ เริ่มเก็บข้ อมูลการฝึ กอบรมตังแต่
้ วันที่ 24 พฤษภาคม–4 กรกฎาคม2554
ระยะเวลาในการฝึ กอบรมทั ้งสิ ้น 6 สัปดาห์ รวม 18 ชัว่ โมงแบ่งขั ้นตอนในการทดลองออกเป็ น 3
ขันตอน
้
ดังนี ้
4.1 ขัน้ เตรี ยมการดาเนินการทดลอง
4.1.1 การจัดทาเครื่องมือวิจยั โดยเครื่องมือวิจยั ทีใ่ ช้ ในการทดลองครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 4
ส่วนคือ
- แผนและเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์ เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู
มัธยมศึกษา
- เว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
- แบบสอบถามการใช้ งานไอซีทีในการสอนก่อนการอบรม
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
โดยเครื่องมือวิจยั ทั ้ง
4 ผู้วจิ ยั ได้ นาเอาเครื่องมือไปตรวจสอบหาความตรง ( IOC) และ
ความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิกอ่ นนามาใช้ ในการทดลอง
4.1.2 การเตรียมกลุ่มตัว ทีใ่ ช้ ในการวิจยั ผู้วจิ ยั ใช้ วิธีการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบ
อาสาสมัคร (Voluntary Sampling) โดยผู้วจิ ยั ประสัมพันธ์ การรับสมัครและรับสมัครครูระดับ
มัธยมศึกษาทีม่ ีความต้ องการตรงกับหัวข้ อการฝึ กอบรมของผู้วจิ ยั ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ( http://www.thaicyberu.go.th) ตั ้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่
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17 พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลารับสมัคร 2 สัปดาห์จานวนผู้อบรมทีเ่ ปิ ดรับสมัครในครัง้ นี ้
ทังหมด90
้
คน เมือ่ ครบตามจานวนผู้วจิ ยั จะประกาศรายชื่อผู้อบรมผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลับไซเบอร์ไทย ( http://www.thaicyberu.go.th)
4.1.3 การเตรียมเว็บไซต์ฝึกอบรม ผู้วจิ ยั ใช้ เวลา 1 สัปดาห์ในการเตรียมเว็บไซต์ฝึกอบรม
โดยแบ่งการเตรียมเว็บไซต์ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
- การเตรียมรายชื่อผู้อบรมเข้ าสู่เว็บไซต์ฝึกอบรมผู้วจิ ยั ต้ องเตรียมชื่อผู้ใช้ ( user name)
และรหัสผ่าน (password) สาหรับเข้ าสู่เว็บไซต์ฝึกอบรมให้ กบั ผู้อบรมทุกท่าน จากนันผู
้ ้ วจิ ยั ทาการ
อัพโหลดรายชื่อผู้อบรมเข้ าสู่เว็บไซต์ฝึกอบรม และส่งชื่อผู้ใช้ ( user name) และรหัสผ่าน
(password) ของผู้อบรมแต่ละท่านทางอีเมล
- การเตรียมเนื ้อหาและกิจกรรมฝึ กอบรม ในเว็บไซต์ฝึกอบรมในครัง้ นี ้ผู้วจิ ยั จะต้ องเตรียม
หน้ าเว็บไซต์ทจี่ ะมีส่วนนาของหน่วยฝึ กอบรมแต่ละหน่วย เอกสารประกอบการอบรม สื่อ
ประกอบการอบรม และการดานเสวนาทีใ่ ช้ ในการอบรมให้ พร้ อมก่อนเริ่มการอบรม
4.2 ขัน้ ดาเนินการทดลอง
ในการทดลองครัง้ นี ้ผู้วจิ ยั จัดให้ มีวทิ ยากรในการฝึ กอบรม 1 ท่าน คือ อาจารย์ธราธิ ป
ธนคเชนทร์ เป็ นผู้ดาเนินการอบรม ให้ ความดูแลและให้ ชว่ ยเหลือเฉพาะเกีย่ วกับเว็บไซต์ฝึกอบรม
และมีผ้ ชู ว่ ยวิทยากร 2 ท่าน คือ นายธนพล ลิ่มอรุณและนางสาวจรรยาพร ก่อเกียรติคณ
ุ เป็ นผู้
อานวยความสะดวกในการอบรมออนไลน์จดั การในส่วนการบันทึกการส่งกิจกรรมและการติดตาม
การส่งกิจกรรม
ขั ้นตอนการดาเนินการทดลอง แบ่งเป็ นการฝึ กอบรมออนไลน์
5 หน่วย 6 สัปดาห์ โดยแต่
ละหน่วยสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึง่ สรุปขันตอนของการฝึ
้
กอบรม
ออนไลน์ได้ ดังนี ้
ตาราง 3.7 สรุปขั ้นตอนการฝึ กอบรมออนไลน์ตามหน่วย (กลุ่มทดลอง)
หน่ วย
ฝึ กอบรม

ช่ วงเวลา
การอบรม

หน่วยที่ 1

24 - 30 พ.ค.
2554

กิจกรรมฝึ กบอรม
- ผู้อบรมแต่ละท่านศึกษาขัน้
วิธีการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรม
ออนไลน์
- ผู้อบรมแต่ละท่านตอบ
แบบสอบถามสภาพการใช้ งานไอซี
ทีในการสอน ก่อนการอบรม

รู ปแบบและวิธีการที่ใช้
การสอนแบบ
เทคนิคเพื่อน
โครงงาน
ช่ วยเพื่อน
- ขัน้ ที ่ 1: ขัน้ ก่อน
เรี ยน
- ขัน้ ที ่ 2: ขัน้ แบ่ง
กลุ่มผู้เรี ยน
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ตาราง 3.7 สรุปขั ้นตอนการฝึ กอบรมออนไลน์ตามหน่วย (กลุ่มทดลอง) (ต่อ)
หน่ วย
ฝึ กอบรม

หน่วยที่ 2

ช่ วงเวลา
การอบรม

กิจกรรมฝึ กบอรม

- ส่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ใน
การสอน ณ ปัจจุบนั ก่อนการอบรม
31 พ.ค. –7 มิ.ย. - ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้อบรม
2554
เพื่อนช่วยเพื่อน
- ชี ้แจงกิจกรรม Final Project
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มกี าร
บูรณาการไอซีทใี นการสอน
- ผู้อบรมแต่ละคู่ฝึกอบรมเนื ้อหา
และทากิจกรรมหน่วยที2่
- ผู้อบรมแต่ละคู่ร่วมกันเลือก
รายวิชาและเครื่ องมือเว็บ2.0 ที่จะ
นามาใช้ ในชิ ้นงาน Final Project
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มกี าร
บูรณาการไอซีทใี นการสอน

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

รู ปแบบและวิธีการที่ใช้
การสอนแบบ
เทคนิคเพื่อน
โครงงาน
ช่ วยเพื่อน

8 –14 มิ.ย.2554 - ผู้อบรมแต่ละคู่ศกึ ษาเนื ้อหาที่
วิทยากรเตรี ยมไว้ ให้ เกี่ ยวกับ
รู ปแบบ วิธีการ และการ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้

15 – 28 มิ.ย.
2554

-ผู้อบรมแต่ละคู่ร่วมกันเลือก
รู ปแบบ วิธีการ และการ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรูที้ ่จะ
นามาใช้ ในชิ ้นงาน Final Project
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มกี าร
บูรณาการไอซีทใี นการสอน
- ผู้อบรมแต่ละคู่ศกึ ษาตัวอย่าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มกี าร
บูรณาการไอซีทใี นการสอน ที่
วิทยากรเตรี ยมไว้

- ขัน้ ที ่ 2: ขัน้ แบ่ง
กลุ่มผู้เรี ยน

- ขัน้ ที ่ 1: ขัน้
กาหนดปัญหา
- ขัน้ ที ่ 2: ขัน้
ศึกษาค้นคว้าและ
ตัง้ สมติ ฐาน
โครงงาน
- ขัน้ ที ่ 2: ขัน้
ศึกษาค้นคว้าและ
ตัง้ สมติ ฐาน
โครงงาน
- ขัน้ ที ่ 3: ขัน้
วางแผนการ
ดาเนินงาน
โครงงาน

- ขัน้ ที ่ 2: ขัน้
ศึกษาค้นคว้าและ
ตัง้ สมติ ฐาน
โครงงาน

- ขัน้ ที ่ 3: ขัน้
ปฏิบตั ิ งาน
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ตาราง 3.7 สรุปขั ้นตอนการฝึ กอบรมออนไลน์ตามหน่วย (กลุ่มทดลอง) (ต่อ)
หน่ วย
ฝึ กอบรม

หน่วยที่ 5

รู ปแบบและวิธีการที่ใช้
กิจกรรมฝึ กบอรม
การสอนแบบ
เทคนิคเพื่อน
โครงงาน
ช่ วยเพื่อน
- ผู้อบรมแต่ละคู่ร่วมกันจัดทา
- ขัน้ ที ่ 4: ขัน้ ลงมือ - ขัน้ ที ่ 3: ขัน้
ปฏิบตั ิ โครงงาน
ปฏิบตั ิ งาน
ชิ ้นงาน Final Project แผนกา
จัดการเรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณาการไอซี ตามทีอ่ อกแบบไว้
- ขัน้ ที ่ 5 ขัน้
ทีในการสอน
รวบรวมผล
ประมวลผล และ
วิ เคราะห์ข้อมูล
- ขัน้ ที ่ 6: ขัน้ เขียน
รายงานโครงงาน
28 มิ.ย.–4 ก.ค. - วิทยากรแจ้ งกาหนดการส่ง
2554
ชิ ้นงาน Final Project
- ผู้อบรมแต่ละคู่ร่วมกันนาเสนอ - ขัน้ ที ่ 7: ขัน้
นาเสนอผลงาน
ชิ ้นงาน Final Project แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณาการไอซี
ทีในการสอน พร้ อมทังรายงานการ
้
จัดทาโครงงาน
- ผู้อบรมเช้ าชมแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณาการไอซีทใี น
การสอนของผู้อบรมคู่อนื่
- ผู้อบรมประเมินชิ ้นงานแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณาการ
ไอซีทใี นการสอนของตนเอง
- วิทยากรรวบรวมและประเมิน
- ขัน้ ที ่ 4: ขัน้
ชิ ้นงาน Final Project แผนการ
ประเมินผล
จัดการเรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณาการไอซี
ทีในการสอน เพื่อประเมินผลของ
การฝึ กอบรม
ช่ วงเวลา
การอบรม
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ตาราง 3.8 สรุปขั ้นตอนการฝึ กอบรมออนไลน์ตามหน่วย (กลุ่มควบคุม)
หน่ วย
ฝึ กอบรม
หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

ช่ วงเวลา
กิจกรรมฝึ กบอรม
การอบรม
24 พ.ค.- 30 พ.ค. 2554 - ผู้อบรมแต่ละท่านศึกษาขันวิ
้ ธีการใช้ งาน
เว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์
- ผู้อบรมแต่ละท่านตอบแบบสอบถามสภาพ
การใช้ งานไอซีทใี นการสอน ก่อนการอบรม
- ผู้อบรมแต่ละท่านส่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ใช้ ในการสอน ณ ปัจจุบนั ก่อนการอบรม
31 พ.ค. –7 มิ.ย. 2554 - ชี ้แจงกิจกรรม Final Project แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณาการไอซีทใี นการ
สอน
- ผู้อบรมแต่ละท่านฝึ กอบรมเนื ้อหาและทา
กิจกรรมหน่วยที่ 2
- ผู้อบรมแต่ละท่านเลือกรายวิชาและ
เครื่ องมือเว็บ 2.0 ที่จะนามาใช้ ในชิ ้นงาน
Final Project แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มี
การบูรณาการไอซีทใี นการสอน

การสอนแบบ
โครงงาน

- ขัน้ ที ่ 1: ขัน้
กาหนดปัญหา
- ขัน้ ที ่ 2: ขัน้ ศึกษา
ค้นคว้าและตัง้ สมติ
ฐานโครงงาน
8 มิ.ย.–14 มิ.ย.2554 - ผู้อบรมแต่ละท่านศึกษาเนื ้อหาที่วิทยากร - ขัน้ ที ่ 2: ขัน้ ศึกษา
เตรี ยมไว้ ให้ เกี่ ยวกับรู ปแบบ วิธีการ และการ ค้นคว้าและตัง้ สมติ
ฐานโครงงาน
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้
-ผู้อบรมแต่ละท่านเลือกรู ปแบบ วิธีการ และ - ขัน้ ที ่ 3: ขัน้
การประเมินผลการจัดการเรี ยนรูที้ ่จะนามาใช้ วางแผนการ
ดาเนินงาน
ในชิ ้นงาน Final Project แผนการจัดการ
โครงงาน
เรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณาการไอซีทใี นการสอน
15 มิ.ย. – 28 มิ.ย.2554 - ผู้อบรมแต่ละท่านศึกษาตัวอย่างแผนการ - ขัน้ ที ่ 2: ขัน้ ศึกษา
จัดการเรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณาการไอซีทใี นการ ค้นคว้าและตัง้ สมติ
ฐานโครงงาน
สอน ที่วิทยากรเตรี ยมไว้
- ผู้อบรมแต่ละท่านจัดทาชิ ้นงานFinal
- ขัน้ ที ่ 4: ขัน้ ลงมือ
Project แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณา ปฏิบตั ิ โครงงาน
ตามทีอ่ อกแบบไว้
การไอซีทใี นการสอน
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ตาราง 3.8 สรุปขั ้นตอนการฝึ กอบรมออนไลน์ตามหน่วย (กลุ่มควบคุม) (ต่อ)
หน่ วย
ฝึ กอบรม

ช่ วงเวลา
การอบรม

หน่วยที่ 5

28 มิ.ย.–4 ก.ค. 2554

กิจกรรมฝึ กบอรม

การสอนแบบ
โครงงาน
- ขัน้ ที ่ 5 ขัน้
รวบรวมผล
ประมวลผล และ
วิ เคราะห์ข้อมูล
- ขัน้ ที ่ 6: ขัน้ เขียน
รายงานโครงงาน

- แจ้ งกาหนดการส่งชิ ้นงานFinal Project
- ผู้อบรมแต่ละท่านนาเสนอชิ ้นงานFinal
- ขัน้ ที ่ 7: ขัน้
Project แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณา นาเสนอผลงาน
การไอซีทใี นการสอน พร้ อมทังรายงานการ
้
จัดทาโครงงาน
- ผู้อบรมเช้ าชมแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มี
การบูรณาการไอซีทใี นการสอนของผู้อบรม
ท่านอืน่
- ผู้อบรมประเมินชิ ้นงานแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณาการ
ไอซีทใี นการสอนของตนเอง
- วิทยากรรวบรวมและประเมินชิ ้นงานFinal
Project แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มกี ารบูรณา
การไอซีทใี นการสอน เพื่อประเมินผลของการ
ฝึ กอบรม
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ทั ้งนี ้ผู้วจิ ยั สรุปขั ้นตอนการดาเนินการทดลองได้ เป็ นแผนผังการทดลอง ได้ ดงั นี ้
ภาพ 3.1 สรุปขั ้นตอนการดาเนินการวิจยั
1. ขัน้ ก่ อนดาเนินการทดลอง
1.1 เตรียมเครื่องมือวิจยั
- แผนและเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์
- เว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์
- แบบสอบถามสภาพการใช้ งานไอซีทใี นการสอน (สาหรั บจัดกลุม่ ผู้อบรม)
- แบบประเมิ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทีม่ ี การบูรณาการไอซีที (สาหรั บวัดผลสัม ฤทธิก์ ารอบรม)
1.2 เตรียมกลุ่มตัวอย่างในการวิ จยั
- ประชาสัม พันธ์และรั บสมัครผ่านทางเว็บไซต์www.thaicyberu.go.th
1.3 เตรียมความพร้ อมของเว็ บไซต์ ฝึ กอบรม
- เตรี ยมรายชื่อผู้อบรมชื่อผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน (Password)
- เตรี ยมกิจกรรมและสือ่ ประกอบการอบรมให้พร้ อมอบรม

2.ขัน้ ดาเนินการทดลอง
หน่ วยที่ 1

ปฐมนิเทศการอบรมออนไลน์
ตอบแบบสอบถามออนไลน์สภาพการใช้ งานไอซีทใี นการสอนก่อนหารอบรม

ขัน้ นา

ส่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทีใ่ ช้ สอนปั จจุบันก่อนอบรม(Pre-Test)

หน่ วยที่ 2

ขัน้ อบรม

กลุม่
จัดกลุม่ ผู้อบรมเข้ ากลุม่ ทดลอง
ทดลอง และประกาศรายชื่อคู่ฝึ กอบรม

กลุม่
จัดกลุม่ ผู้อบรมเข้ ากลุม่ ควบคุม
ควบคุม

ศึกษาเนื ้อเครื่ องมื อเว็บ2.0 ที่
จาเป็ นสาหรบครู

ศึกษาเนื ้อเครื่ องมื อเว็บ2.0 ที่
จาเป็ นสาหรั บครู

สร้ างแหล่งความรู้ ออนไลน์ของ
ตนเองโดย(เมื่อมีปัญหาให้
ปรึกษาเฉพาะในคู่)

สร้ างแหล่งความรู้ ออนไลน์ของ
ตนเอง

A

93
A
2.ขัน้ ดาเนินการทดลอง ( ต่อ)
ขัน้ อบรม
(ต่อ)

หน่ วยที่ 2
(ต่ อ)

หน่ วยที่ 3

กลุม่
ทดลอง

สรุ ปเลือกรายวิชาและเครื่ องมื อ
เว็บ2.0 สาหรั บFinal Project
เป็ นคู่

กลุม่
เลือกรายวิชาและเครื่ องมื อเว็บ
ควบคุม
2.0 สาหรั บFinal Project
ของตนเอง

กลุม่
ทดลอง

ศึกษาเนื ้อหาเรื่ องรู ปแบบวิธกี าร
และการประเมิ นผลการเรี ยนรู้

กลุม่
ศึกษาเนื ้อหาเรื่ องรู ปแบบวิธกี าร
ควบคุม
และการประเมิ นผลการเรี ยนรู้

สรุ ปเลือกรู ปแบบวิธกี ารและ
การประเมิ นผลการเรี ยนรู้
สาหรั บFinal Project เป็ นคู่

หน่ วยที่ 4

กลุม่
ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการ
ทดลอง เรี ยนรู้ ทีม่ ี การบูรณาการไอซีทใี น
การสอน
ร่ วมกันจัดทาFinal Project แผน
กาจัดการเรี ยนรู้ ทีม่ ี การ
บูรณาการไอซีทใี นการสอนและ
รายงานการจัดทาเป็ นคู่

หน่ วยที่ 5

เลือกรู ปแบบวิธกี ารและการ
ประเมิ นผลการเรี ยนรู้ สาหรั บ
Final Projectของตนเอง

กลุม่
ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการ
ควบคุม
เรี ยนรู้ ทีม่ ี การบูรณาการไอซีทใี น
การสอน
จัดทาFinal Project แผนกา
จัดการเรี ยนรู้ ทีม่ ี การบูรณาการ
ไอซีทใี นการสอนและรายงาน
การจัดทาของตนเอง

กลุม่
นาเสนอFinal Project และ
ทดลอง รายงานเป็ นคู่

กลุม่
นาเสนอ Final Project และ
ควบคุม
รายงานของตนเอง

ผู้อบรมเข้ าชมFinal Project
ของท่านอื่น

ผู้อบรมเข้ าชมFinal Project
ของท่านอื่น

B
B
B
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2.ขัน้ ดาเนินการทดลอง ( ต่อ
ขัน้ อบรม

หน่ วยที่ 5
(ต่ อ)

กลุม่
ผู้อบรมประเมิ นFinal Project
ทดลอง ของตนเอง

กลุม่
ผู้อบรมประเมิ นFinal Project
ควบคุม
ของตนเอง

วิทยากรรวบรวมชิ ้นงาน Final
Project เพื่อนาไปประเมิ นผล
การอบรม(Post-Test)

วิทยากรรวบรวมชิ ้นงาน Final
Project เพื่อนาไปประเมิ นผล
การอบรม(Post-Test)

5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วจิ ยั ได้ แบ่งการเก็บรวบรวมข้ อมูลออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
5.1 ขันก่
้ อนการฝึ กอบรม ผู้วจิ ยั ได้ ให้ กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามสภาพการใช้ งาน
เครื่องมือเว็บ 2.0 ในการเรียนการสอนเพื่อนาข้ อมูลมาจัดกลุ่มผู้อบรมในกลุ่มตัวอย่าง
5.2 ขันหลั
้ งฝึ กอบรม เมือ่ ฝึ กอบรมครบทัง้ 6 สัปดาห์แล้ ว ผู้วจิ ยั ให้ ผ้ ฝู ึ กอบรมนาเสนอ
แผนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอนทังก่
้ อนอบรมและหลังอบรม เพื่อนามา
ประเมินผลด้ วยแบบประเมินชิ ้นงานฝึ กอบรม (แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีใน
การสอน) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน จานวน
3 ท่าน โดยแต่ละท่านมีคณ
ุ สมบัติประการใดประการหนึง่ หรือมีคณ
ุ สมบัติทกุ ประการ ดังนี ้ 1) เป็ น
ผู้ทมี่ ีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน อย่างน้ อย 2 ปี และ
2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือเป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัยทีส่ อนอยูใ่ นสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ดูรายนามผู้ทรงคุณวุฒิใน
ภาคผนวก ก.) มาเป็ นผู้รบั รองผลการประเมิน
5.3 นาค่าคะแนนทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

95
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วจิ ยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
6.1 วิเคราะห์ค่าคะแนนของผู้ฝึกอบรม ด้ วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมของก่อนและหลังอบรม โดยใช้ สถิติการทดสอบ
ค่าที (T-Test Dependent) และนาเสนอในรูปตารางวิเคราะห์ความเรียง
6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมของระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
สถิติการทดสอบค่าที (T-Test Independent) และนาเสนอในรูปตารางวิเคราะห์ความเรียง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่องผลการของฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีต่อ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูระดับ
มัธยมศึกษา เป็ นการวิจบั แบบทดลอง เพื่อศึกษาผลของการอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วย
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการ
ไอซีทีในการสอนของครูระดับมัธยมศึกษา และเปรียบเทียบผลของการอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูระดับมัธยมศึกษา
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ ทาการเก็บข้ อมูลผลคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน จากการประเมินชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การไอซีทีในการสอนทั ้งก่อนฝึ กอบรมและหลังฝึ กอบรม เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ตามวิธีการทาง
สถิติ และทดสอบสมมติฐาน โดยมีลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีว่ า่
1.กลุ่มครูระดับมัธยมศึกษาทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์ทงกลุ
ั ้ ่มทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนและไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จะมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการไอซีทีในการสอนหลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4
2. กลุ่มครูทสี่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จะมี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนสูงกว่ากลุ่มครู
ทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .05 แสดงดังตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6
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ตาราง 4.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนอบรม (T-test Independent)
กลุ่มตัวอย่ าง
n
𝒙
S.D.
t-test Sig.
ก่อนอบรม กลุม่ ผู้อบรมออนไลน์ แบบโครงงานที่ 16 70.19
0.173 .863
21.54
ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น
กลุม่ ผู้อบรมออนไลน์ แบบโครงงานที่ 16 68.94
19.17
ไม่ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น
*P <.05
จากตารางที่ 4.1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอนก่อนอบรมก่อนอบรมของกลุ่มทดลองทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อช่วยเพื่อน ไม่
แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซี
ทีในการสอนก่อนอบรมของกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 โดยก่อนการอบรม กลุ่มผู้อบรมทีอ่ บรมทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเท่ากับ 70.19 ค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสมารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไอซีทีในการสอนเท่ากับ 21.54 และกลุ่มผู้อบรมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเท่ากับ 68.94 ค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การไอซีทีในการสอนเท่ากับ 19.17
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ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ น

ไม่ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ น

ภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนก่อนการอบรม ระหว่างกลุ่มทดลอง (ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
และกลุ่มควบคุม (ไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ าน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนอบรม ( T-test Independent)
กลุ่มตัวอย่ าง
n
𝒙
S.D.
t-test Sig.
ก่อนอบรม กลุม่ ผู้อบรมออนไลน์ แบบโครงงานที่ 16
22.88
9.18 0.364 .719
ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น
กลุม่ ผู้อบรมออนไลน์ แบบโครงงานที่ 16
21.75
8.30
ไม่ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น
*P <.05
จากตารางที่ 4.2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอนเฉพาะด้ านไอซีที 7ด้ านก่อนอบรมของกลุ่มทดลองทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อช่วย
เพื่อน ไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การไอซีทีในการสอนเฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านก่อนอบรมของกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 โดยก่อนการอบรม กลุ่มผู้อบรมทีอ่ บรมทีใ่ ช้ เทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไอซีทีในการสอนเฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านเท่ากับ 21.75ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสมารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเท่ากับ 9.18และ
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กลุ่มผู้อบรมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านเท่ากับ 22.88ค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซี
ทีในการสอนเท่ากับ 8.30
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ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ น

ไม่ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ น

ภาพที่ 4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ าน ก่อนการอบร ระหว่างกลุ่มทดลอง
(ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน) และกลุ่มควบคุม (ไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทังก่
้ อนอบรมและหลังอบรม ( T-test Dependent)
กลุ่มตัวอย่ าง
n
𝒙
S.D. t-test Sig.
กลุม่ ผู้อบรมที่ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น ก่อนอบรม
16 70.19 21.54 5.607 .000
หลังอบรม
16 99.25 7.15
กลุม่ ผู้อบรมที่ไม่ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น ก่อนอบรม
16 68.94 19.17 3.473 .003
หลังอบรม
16 84.56 10.33
*P <.05
จากตารางที่ 4.3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนก่อนอบรมและหลังอบรม ของกลุ่มผู้อบรมทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยกลุ่มผู้อบรมทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีใน
การสอนก่อนอบรมเท่ากับ 70.19 มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการ
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เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเท่ากับ 21.54 และมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนหลังอบรมเท่ากับ
99.25 มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเท่ากับ 7.15 กลุ่มผู้อบรมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนก่อนอบรม
เท่ากับ 68.94 มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเท่ากับ 19.17 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนหลังอบรมเท่ากับ 84.56 มีค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซี
ทีในการสอนเท่ากับ 10.33
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ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่วยเพื่อน

ไม่ใช่เทคนิคเพือ่ นช่วยเพื่อน

ภาพที่ 4.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนก่อนและหลังการอบรม ระหว่างกลุ่มทดลอง
(ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน) และกลุ่มควบคุม (ไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
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ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ าน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทังก่
้ อนอบรมและหลังอบรม ( T-test
Dependent)
กลุ่มตัวอย่ าง
n
𝐱
S.D. t-test Sig.
กลุม่ ผู้อบรมที่ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น ก่อนอบรม
16 22.88 8.30 6.247 .000
หลังอบรม
16 34.25 1.48
กลุม่ ผู้อบรมที่ไม่ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น ก่อนอบรม
16 21.75 9.18 4.557 .000
หลังอบรม
16 30.75 4.17
*P <.05
จากตารางที่ 4.4 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนก่อนอบรมและหลังอบรม เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ าน ของกลุ่มผู้
อบรมทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยกลุ่มผู้
อบรมทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านก่อนอบรมเท่ากับ 22.88 มีค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซี
ทีในการสอนเฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านเท่ากับ 8.30 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านหลังอบรมเท่ากับ
34.25 มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านเท่ากับ 1.48 กลุ่มผู้อบรมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไอซีทีในการสอนก่อน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านอบรมเท่ากับ 21.75 มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านเท่ากับ 9.18 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านหลังอบรมเท่ากับ 30.75 มี
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การไอซีทีในการสอน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านเท่ากับ 4.17
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ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนก่อนและหลังการอบรมเฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ าน ระหว่าง
กลุ่มทดลอง (ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน) และกลุ่มควบคุม (ไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังอบรม ( T-test Independent)
กลุ่มตัวอย่ าง
n
𝒙
S.D.
t-test
Sig.
หลังอบรมรม กลุม่ ผู้อบรมออนไลน์ แบบโครงงานที่ 16 99.25 7.15
4.675
.000
ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น
กลุม่ ผู้อบรมออนไลน์ แบบโครงงานที่ 16 84.56 10.33
ไม่ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น
*P <.05
จากตารางที่ 4.5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนหลังอบรมของลุ่มทดลองทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อช่วยเพื่อนแตกต่างจาก
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
ก่อนอบรมของกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อช่วยเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05
โดยหลังการอบรม กลุ่มผู้อบรมทีอ่ บรมทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนในการสอนเท่ากับ
99.25 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอนเท่ากับ 7.15 และกลุ่มผู้อบรมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
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เท่ากับ 84.56 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอนเท่ากับ 10.33
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ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่วยเพื่อน

ไม่ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่วยเพื่อน

ภาพที่ 4.5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนหลังการอบรมการอบรม ระหว่างกลุ่มทดลอง
(ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน) และกลุ่มควบคุม (ไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ าน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังอบรม ( T-test Independent)
กลุ่มตัวอย่ าง
n
𝒙
S.D.
t-test
Sig.
หลังอบรมรม กลุม่ ผู้อบรมออนไลน์ แบบโครงงานที่ 16 34.25 1.48
3.162
.004
ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น
กลุม่ ผู้อบรมออนไลน์ แบบโครงงานที่ 16 30.75 4.17
ไม่ใช้ เทคนิ คเพือ่ นช่วยเพือ่ น
*P <.05
จากตารางที่ 4.6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านหลังอบรมของลุ่มทดลองทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อ น
ช่วยเพื่อน แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการไอซีทีในการสอน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านหลังอบรมของกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อ
ช่วยเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 โดยหลังการอบรม กลุ่มผู้อบรมทีอ่ บรมทีใ่ ช้
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
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บูรณาการไอซีทีในการสอน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านในการสอน เท่ากับ 34.25ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการ
สอนเฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านเท่ากับ 1.48และกลุ่มผู้อบรมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านเท่ากับ 30.75 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน เฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านเท่ากับ 4.17
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ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ น

ไม่ใช้ เทคนิคเพือ่ นช่วยเพือ่ น

ภาพที่ 4.6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ านหลังการอบรมการอบรม ระหว่างกลุ่ม
ทดลอง (ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน) และกลุ่มควบคุม (ไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่องผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีผล
ต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู
มัธยมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ เพื่อศึกษาผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนและเปรียบเทียบผลของ การฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงาน
ด้ วยเทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน ทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการ
บูรณาการไอซีทีในกาสอนของครูมธั ยมศึกษา ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นครูระดับ
มัธยมศึกษาทีส่ มัครเข้ าอบรมออนไลน์จานวน 90 คน จัดกลุ่มโดยใช้ แบบสอบถามวัดสภาพการใช้
งานไอซีทีในการสอนแบ่งเป็ นกลุ่มทีม่ ีความชานาญและขาดความชานาญการใช้ ไอซีทีในการสอน
ให้ ชว่ ยเหลือกันอบรมเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 46 คน และครูทอี่ บรมแบบเดี่ยวเป็ นกลุ่มควบคุม
จานวน 44 คน โดยผลการฝึ กอบรมมีผ้ ผู ่านการอบรมรวมทังสิ
้ ้นรวม 32 คนแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
16 คนและกลุ่มควบคุม 16 คน สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
สรุ ปผลการวิจัย
1.กลุ่มครูระดับมัธยมศึกษาทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์ทงกลุ
ั ้ ่มทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนและไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการ
บูรณาการไอซีทีในการสอนหลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. กลุ่มครูทสี่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนสูงกว่ากลุ่มครู
ทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .05
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่อง ผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่
มีต่อความสามารถในการเขียนแผนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
ผลการวิจยั ปรากฏว่ากลุ่มครูระดับมัธยมศึกษาทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์ทงกลุ
ั ้ ่มทีใ่ ช้ เทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อนและไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
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ทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนหลังฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และกลุ่มครูทสี่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนสูงกว่ากลุ่มครู
ทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .05
ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งไว้
ั ้ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้
จากผลของงานวิจยั เรื่องผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
ของครูมธั ยมศึกษาผู้วจิ ยั ได้ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนเฉพาะด้ านไอซีที 7 ด้ าน กลุ่มทดลองทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน (𝒙 = 34.25, S.D. = 1.48) ซึง่ แตกต่างจากของกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
(𝒙 = 30.75, S.D. = 4.17) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 เนื่องจากเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
เป็ นส่วนสาคัญทีช่ ว่ ยให้ ผ้ อู บรมกลุ่มทดลองทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนในการอบรมทั ้งนี ้ด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นเทคนิคทีน่ าเอาผู้อบรมทีม่ ีความชานาญหรือ
ความสามารถสูงกว่ามาจับคูอ่ บรมและให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ อู บรมทีม่ ีความสามารถหรือความ
ชานาญหรือความสามารถน้ อยกว่าหรือผู้ทตี่ ้ องการความช่วยเหลือโดยใช้ กระบวนการการ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์โดยเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ กนั ร่วมมือกันทากิจกรรมการ
เรียนรู้เป็ นคูห่ รือเป็ นกลุ่มย่อยถ่ายทอดความรู้ให้ แก่เพื่อร่วมชันเรี
้ ยนหรือเพื่อนต่างชันเรี
้ ยนและทังนี
้ ้
ยังเป็ นวิธีการสอนทีจ่ ะช่วยสร้ างแรงจูงใจและทัศนคติทดี่ ีในการเรียนส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนดีขึ ้น (Stain; 1982, Damon and Phelps; 1989, Maheady และคณะ; 1994, ยมลพร
พันธ์ นาม; 2539, จีเรียง บุญสม; 2551)
ยุพาบุญทวีสุข (2536) และศิวนิต อรรถวุฒิกลุ (2551) กล่าวถึงเป้าหมายของการใช้
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนว่า เพื่อสร้ างแรงจูงใจและเจตคติทดี่ ีในการอบรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้อบรม
ทีม่ ีความกังวลเกีย่ วกับข้ อบกพร่องของตนเองเมือ่ ประกอบกิจกรรมจากการสนทนาจากเพื่อนผู้
อบรมด้ วยกันอาจทาให้ ผ้ อู บรมเข้ าใจบทเรียนได้ ง่ายขึ ้นเพราะใช้ ภาษาระดับเดียวกันและมีปัญหา
การเรียนทีค่ ล้ ายคลึงกันเมือ่ ผู้อบรมทีต่ ้ องการความช่วยเหลือกล้ าทีจ่ ะทาก็เกิดความมัน่ ใจว่า
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ตนเองจะเข้ าใจบทเรียนได้ อย่างแน่นอนผู้อบรมก็จะเกิดความสนใจทีจ่ ะอบรมมากขึ ้นอันนามาสู่
เจตคติทดี่ ีในการอบรมในทีส่ ุด ซึง่ เมือ่ นามาใช้ ในการฝึ กอบรมออนไลน์ครูในด้ านการใช้ ไอซีทีในการ
สอนก็จะมีครูบางท่านทีช่ านาญการประยุกต์และใช้ งานไอซีทีในการสอนและมีครูบางท่านทีไ่ ม่
ชานาญการประยุกต์และการใช้ ไอซีทีในการสอนเทคนิคนี ้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการอบรมช่วยให้
ครูทมี่ ีความกังวลเกีย่ วกับการใช้ ไอซีทีในการสอนเพิ่มความมัน่ ใจในการอบรมในครัง้ นี ้จาก
วรรณกรรมผู้วจิ ยั ได้ สรุปขั ้นตอนหลักของเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมีอยู่ 4 ขันตอน
้
คือ 1) ขันจั
้ บคูผ่ ้ ู
อบรม 2) ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิงาน 3) ขันน
้ าเสนอผลงาน และ4) ขันประเมิ
้
นผลงาน (ประนอม ดอนแก้ ว ;
2550, Sivasilam; 1973 อ้ างถึงในศิวนิต อรรถวุฒิกลุ ;2551) โดยในขั ้นที่ 1 ขันตอนการจั
้
บคูผ่ ้ ู
อบรมเริ่มจากกิจกรรมฝึ กอบรมหน่วยที่ 1เรื่อง แนะนาการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรมผู้วจิ ยั ทาการแบ่ง
ผู้อบรมออกเป็ นกลุ่มชานาญการใช้ งานไอซีทีในการสอนและกลุ่มขาดความชานาญในการใช้ ไอซีที
ในการสอนโดยใช้ ผลการทาแบบสอบถามสภาพการใช้ ไอซีทีในการสอนก่อนการอบรมทีผ่ ้ วู จิ ยั
สร้ างขึ ้นเมือ่ ได้ ข้อมูลความชานาญการใช้ ไอซีทีในการสอนแล้ วผู้วจิ ยั จึงนาผู้อบรมมาจับคูโ่ ดยวิธี
สุ่มอย่างง่ายเมือ่ จับคูแ่ ล้ วจะเข้ าสู่ขั ้นตอนที่ 2 ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิงาน เริ่มตั ้งแต่กจิ กรรมฝึ กอบรมหน่วยที่
2 เรื่อง การสร้ างแหล่งความรู้ออนไลน์ด้วยเครื่องมือเว็บ 2.0ทีจ่ ะให้ ผ้ อู บรมสร้ างแหล่งความรู้
ออนไลน์ของตนเองจากเครื่องมือเว็บ 2.0 กิจกรรมฝึ กบอรมจะเน้ นไปทีก่ ารฝึ กทักษะการใช้
เครื่องมือเว็บ 2.0 ต่างๆ สาหรับกลุ่มทดลองทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนวิทยากรจะให้ คาชี ้แจงของ
กิจกรรมว่าจาเป็ นต้ องปรึกษาและให้ ความช่วยเหลือกันเฉพาะในคูฝ่ ึ กบอรมเท่านันระหว่
้
างทา
กิจกรรม และสาหรับกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนจะฝึ กอบรมแบบเดี่ยวจากการ
สังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในกิจกรรมฝึ กอบรมหน่วยที่ 2 พฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่ม
ทดลองสามารถสรุปได้ ออกมาเป็ นลักษณะของผู้อบรมทีข่ าดความชานาญการใช้ งานไอซีทีจะ
สอบถามคูฝ่ ึ กอบรมของตนเกีย่ วกับการใช้ งานเครื่องมือเว็บ 2.0 แต่ละชนิดและการรวมเอา
เครื่องมือเว็บ 2.0 แต่ละชิ ้นมาสร้ างเป็ นแหล่งความรู้ออนไลน์ และปรึกษา อภิปราย และสรุป
เนื ้อหาวิชาและเครื่องมือด้ านไอซีทีทจี่ ะนามาใช้ ในสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการ
ไอซีทีในการสอนในตอนท้ ายของการอบรมในขณะทีก่ ลุ่มควบคุมไม่มีการขอและให้ คาปรึกษากัน
และเลือกเนื ้อหาวิชาและเครื่องมือด้ านไอซีทีทจี่ ะนามาสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณา
การไอซีทีในการสอนในตอนท้ ายของการอบรม เนื่องจากเป็ นกิจกรรมเดี่ยวและไม่มีบงั คับ
พฤติกรรมในคาชี ้แจงกิจกรรมฝึ กอบรมหน่วยที่ 3เรื่อง รูปแบบ วิธีการ และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ และกิจกรรมฝึ กอบรมหน่วยที่ 4 เรื่อง ตัวอย่างการบูรณาการไอซีทีในการจัดการ
เรียนรู้ ผู้อบรมกลุ่มทดลองทีใ่ ช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนจะศึกษาร่วมกันเนื ้อหาทีผ่ ้ วู จิ ยั จัดเตรียมไว้
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ปรึกษา อภิปราย และสรุปข้ อมูลเกีย่ วกับรูปแบบ วิธีการและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทจี่ ะ
นาไปสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนเฉพาะในคูข่ องตน สาหรับกลุ่ม
ควบคุมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนให้ ทากิจกรรมแบบเดี่ยว และเมือ่ ได้ ข้อสรุปขององค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนแล้ ว จะแบ่งหน้ าทีแ่ ละจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนของคูข่ องตนจากการสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรม
หน่วยที่ 3 และ 4 พฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของกลุ่มทดลองจะเป็ นไปในลักษณะของการปรึกษา
และอภิปรายและแลกเปลี่ยนทัศนะเกีย่ วกับรูปแบบ วิธีการ และการประเมินผลการเรียนรู้วา่
รูปแบบ วิธีการ และการประเมินผลการเรียนรู้ลักษณะใดทีเ่ หมาะสมกับการนาไปใช้ สร้ างแผนการ
จัดการเรียนรู้ ผู้อบรมทีช่ านาญไอซีทีจะให้ คาแนะนาเกีย่ วกับลักษณะการนาเครื่องมือด้ านไอซีทีไป
ใช้ ในการสอน และการแบ่งหน้ าทีก่ ารจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมสุดท้ ายในขณะทีก่ ลุ่ม
ควบคุมสามารถเลือกรูปแบบ วิธีการ และการประเมินผลการเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องปรึกษากับผู้
อบรมท่านอืน่ เมือ่ ได้ ผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนก็จะเข้ าสู่
ขันตอนที
้
่ 3 การนาเสนอผลงาน ซึง่ ตรงกับกิจกรรมฝึ กอบรมในหน่วยที่ 5 เรื่อง โครงงานแผนการ
จัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนทีผ่ ้ อู บรมทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนาเสนอ
ผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนซึง่ เป็ นผลงานทีผ่ ้ วู จิ ยั จะนามา
ประเมินออกมาเป็ นคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการ
ไอซีทีในการสอน พฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนจากการสังเกตของผู้วจิ ยั จะไม่มีพฤติกรรมนี ้ เนื่องจาก
เป็ นกิจกรรมเพียงนาเสนอผลงานทีก่ ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนาเอาผลงานมานาเสนอผ่านทาง
กระดานเสวนาทีผ่ ้ วู จิ ยั จัดเตรียมไว้ และขันตอนที
้
่ 4 ขันประเมิ
้
นผลงาน จะเป็ นขั ้นตอนของผู้วจิ ยั ที่
นาเอาผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนมาประเมินออกมาเป็ น
คะแนนความสามารถ โดยในขันตอนนี
้
้ผู้วจิ ยั จะนาเอาแผนการจัดการเรียนรู้ทผี่ ้ อู บรมทังก่
้ อนและ
หลังอบรมจบ
จากรูปแบบการอบรมออนไลน์ทผี่ ้ วู จิ ยั เลือกมาใช้ ในการอบรมออนไลน์ในครัง้ นี ้เป็ น
รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ ต่างเวลาบนเว็บ (Web/Virtual Asynchronous Classroom: W/VAC) ซึง่
รูปแบบการอบรมนี ้จะได้ ประโยชน์จากการสอนโดยใช้ เครื่องมือการเรียนเป็ นกลุ่มเช่นอีเมลและ
กระดานข่าว การเรียนการสอนประเภทนี ้ให้ ประโยชน์ในการดึงเอาประสบการณ์ของผู้อนื่ มาใช้ ใน
การฝึ กอบรม (ศุภกฤตตา สายทองคา, 2546) อย่างไรก็ตามผู้อบรมแต่ละคูอ่ อนไลน์ไม่พร้ อมกัน
ในบางครัง้ ผู้อบรมต่างมีภาระงานเน่งด่วนจาเป็ นจะต้ องทาก่อน จึงอาจให้ ในบางกิจกรรมผู้อบรม
จึงออนไลน์เพื่อทากิจกรรมได้ ล่าช้ าบ้าง โดยในกิจกรรมหน่วยที่ 3 – 5 นั ้นชิ ้นงานทีผ่ ้ อู บรมจะต้ อง
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ส่งจาเป็ นต้ องส่งเป็ นคูส่ ่งผลให้ หามีผ้ อู บรมท่านใดท่านหนึง่ ในคูเ่ ข้ าทากิจกรรมออนไลน์ล่าช้ า จึง
ส่งผลให้ การส่งกิจกรรมมีความล่าช้ าไปด้ วย อย่างไรก็ตามลักษณะของชิ ้นงานของทุกกิจกรรมทีผ่ ้ ู
อบรมทุกคูส่ ่งอยูใ่ นเกณฑ์ ดีทกุ คู่
ในงานวิจยั นอกเหลือจากเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ยังนามารวมกับการฝึ กอบรมออนไลน์ ซึง่
การฝึ กอบรมออนไลน์นั ้น เป็ นการอบรมทีผ่ ้ วู จิ ยั เห็นว่าสมควรนามาใช้ กบั การอบรมครูมธั ยมศึกษา
เนื่องจากเป็ นการอบรมทีอ่ าศัยประโยชน์จากคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตส่งผ่านการฝึ กอบรมไปสู่ผ้ ู
อบรม สร้ างสภาพแวดล้ อมในการอบรมในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดีย โดยผู้เข้ าอบรมเกิดความรู้ได้
ด้ วยตนเอง มีการปฏิสัมพันธ์ กนั ระหว่างผู้อบรมกับบทเรียน ผู้อบรมกับวิทยากร และผู้อบรมกันเอง
มีอสิ ระในด้ านเวลา สถานที่ โดยเนื ้อหาของการฝึ กอบบรมออนไลน์จะมีการเปลี่ยนแปลงให้
ทันสมัยตลอดเวลา (Clark, 1996; Khan, 1997; Steed, 1999; Horton, 2000; ยืน ภูว่ รวรรณ,
2541; พรรพิมล เพียรรุ่งโรจน์ , 2547; นิษฐา พุฒิมานรดีกลุ , 2548; สุมาลี เชื ้อชัย, 2551) อีกทั ้ง
ประโยชน์ของการฝึ กอบรมออนไลน์ยงั ช่วยลดข้ อจากัดของการฝึ กอบรมแบบทัว่ ไปทังในด้
้ านภาระ
งานประจา ค่าใช้ จา่ ยของผู้อบรม ระยะเวลาในการอบรม เรียนรู้ไปตามความก้ าวหน้ าของตนเอง
แหล่งข้ อมูลและการติดต่อสื่อสาร (ปรัชนันท์ นิลสุข ; 2542 อ้ างถึงในภูสิยา พลอยเกลี ้ยง ; 2549)
รวมถึงในด้ านผลของการฝึ กอบรมออนไลน์ การฝึ กอบรมออนไลน์ยงั เป็ นวิธีการอบรมทีช่ ว่ ยให้ ผ้ ู
อบรมมีผลสัมฤทธิ์ ในการอบรมหลังอบรมดีขึ ้นกว่าก่อนอบรม ซึง่ สอดคล้ องกับลิสา วานิชดี (2554)
ทีไ่ ด้ วจิ ยั เรื่องการพัฒนาชุดฝึ กอบรมออนไลน์การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ ทีไ่ ด้ ทดลอง
นาชุดรูปแบบไปทดลอง ได้ ผลออกมา ว่าผลสัมฤทธิ์ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 รวมทั ้งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วฒ
ุ ิ ( 2552)
ทีไ่ ด้ วจิ ยั เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมออนไลน์สมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ทีไ่ ด้ นาหลักสูตรฝึ กอบรมออนไลน์ทพี่ ัฒนาไปทดลองใช้ ได้ ผลออกมาว่า
ผลสัมฤทธิ์ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของศักดิ์สิทธิ์ คงสุขศรี (2553) ทีไ่ ด้ วจิ ยั เรื่องการสร้ างสื่อฝึ กอบรมออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ โปรแกรมมูเดิ ้ล ทีไ่ ด้ ทดลองนา
สื่อฝึ กอบรมออนไลน์ไปใช้ ได้ ผลออกมาว่าผลสัมฤทธิ์ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนบั สาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของวาสนา สังข์พ่มุ ( 2550) ทีไ่ ด้ วจิ ยั เรื่องการ
ฝึ กอบรมบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน สาหรับครูโรงเรียนมวกเหล็ก
วิทยา ได้ ผลออกมาว่าคะแนนทดสอบหลังอบรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และงานวิจยั ของสุรเชษฐ แก้ วทับทอง ทีท่ างานวิจยั เรื่องผลของการฝึ กอบรม
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บนเว็บเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตสื่ออีเลิร์นนิงของนักศึกษาเตรียมออกปฏิบตั ิการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีไ่ ด้ ทดสอบสมมติฐานสมรถนะด้ านความรู้ ทักษะ
และเจตคติของนักศึกษาหลังการอบรม ได้ ผลออกมาว่าสมรรถนะทัง้ 3 ด้ านของนักศึกษาหลังการ
อบรม สูงกว่าเกณฑ์ ทกี่ าหนดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
การสอนแบบโครงงานนั ้นถือได้ วา่ เป็ นอีกวิธีการเรียนรู้ทเี่ กิดจากความสนใจของผู้อบรม
อยากจะศึกษาเกีย่ วกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือหลายๆสิ่งทีส่ งสัยเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มด้ วยการ
ร่วมมือกันทางานและช่วยเหลือกันแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นภายในกลุ่มอย่างมีระบบโดยใช้ กระบวนการ
แก้ ปัญหาด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยมีวทิ ยากรและผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้กากับดูแลให้ คาปรึกษา
จนได้ ข้อสรุปหรือคาตอบทีต่ ้ อง เป็ นการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้ นการสร้ างความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
(Buck Institiute for Education; 1999, Katz; 2001, ธี รชัยปูรณโชติ ; 2531, ลัดดาภูเ่ กียรติ ; 2544,
พรทิพย์พุทธาจารย์ ; 2547, นิษฐาพุฒิมานรดีกลุ ; 2548, วัฒนามัคคสมัน ; 2550, พิมพ์พันธ์
เดชะคุปต์; 2551, ชรินทร์มนั่ คง; 2551, ทิศนาแขมมณี ; 2552) การสอนแบบมีขั ้นตอนหลักอยู่
7 ขันตอนคื
้
อ 1) ตั ้งปัญหาหรือเรื่องทีจ่ ะทา 2) ตั ้งสมมติฐานของการค้ นคว้า 3) วางแผนและ
ออกแบบโครงการ 4) ลงมือปฏิบตั ิตามขั ้นตอนทีว่ างแผนไว้ 5) รวบรวมวิเคราะห์และประมวลผล
ข้ อมูล6) เขียนรายงานโครงการและ 7) นาเสนอผลงาน (Moss and Duzer; 1998, สุชาติ
วงศ์สุวรรณ; 2542, พรทิพย์ พุจารย์ ; 2544, ลัดดา ภูเ่ กียรติ ; 2544, ชรินทร์ มัง่ คัง่ ; 255, พิมพันธ์
เดชะขุปต์ และคณะ; 2551, พนิดา สินสุวรรณ; 2551) ในงานวิจยั จึงนาเอาขั ้นตอนของการ
ฝึ กอบรมออนไลน์มาประยุกต์กบั ขันตอนการสอนแบบโครงการและเทคนิ
้
คเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้
การฝึ กอบรมออนไลน์ในครัง้ นี ้มีขนตอนการฝึ
ั้
กอบรมทีช่ ดั เจนและจะสามารถวางแผนในการจัด
กิจกรรมฝึ กอบรมในแต่ละหน่วยได้ อย่างละเอียดและช่วยให้ การฝึ กอบรมออนไลน์ในครัง้ นี ้มี
ประสิทธิ ภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ ้น
จากผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนก่อนและหลัง
อบรม ผู้วจิ ยั นามาเปรียบเทียบโดยใช้ โปรแกรมทางสถิติหาค่าเฉลี่ยที ( T-Test Dependent) พบว่า
ทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ต่างมีคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แสดงว่าผู้
อบรมทั ้งใช้ และไม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีส่ าเร็จการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานนันต่
้ างมี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .05 และเมือ่ นาผลการประเมินชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีที
ในการสอนหลังอบรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบกัน พบว่ากลุ่มทดลองทีใ่ ช้
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เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนค่าเฉลี่ยที ( T-Test Independent) แตกต่างและสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนในการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แสดงว่า
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีใ่ ช้ ในการอบรมครัง้ นี ้ช่วยเพิ่มคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอนของผู้อบรมได้ เป็ นอย่างดีซงึ่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั สอดคล้ องกับส่องศรี โพธิ์ ทอง ( 2549) ทีว่ จิ ยั เรื่อง การศึกษาผลของการพัฒนาบุคลากร
ด้ วยการจัดการความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อผลสัมฤทธิ์ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการปฏิบตั ิราชการแนวใหม่ของสานัดผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ 11 ใน
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ ผลออกมาโดยทังกลุ
้ ่มทีใ่ ช้ และไม่ใช้ การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่างมี
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลังการพัฒนาดีกว่าก่อนพัฒนาอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 และเมือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกลุ่มทีใ่ ช้ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าจากกลุ่มทีไ่ ม่ใช้ การสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เช่นเดียวกับธิ ดา โมสิกรัตน์ ( 2551) ได้ วจิ ยั เรื่อง การพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ร่วมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช :
กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ทีไ่ ด้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลัง
อบรมของกลุ่มผู้เรียนทีใ่ ช้ และไม่ใช้ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทีใ่ ช้ การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและกลุ่มทีไ่ ม่ใช้ การเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่ากลุ่มผู้เรียนทีใ่ ช้ การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่ใช้ การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และ
Jose L. Arco-tiradoและคณะ (2011) ได้ นาเสนองานวิจยั เรื่อง ผลของโปรแกรมการสอนโดย
เพื่อนบนมาตรฐานเชิงคุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึง่ ได้ เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่วมโปรแกรมการสอนโดยเพื่อนทักษะการเรียนรู้ทวี่ ดั ผลนันแบ่
้ งออกเป็ น 4 ด้ าน
คือ 1) ด้ านเงื่อนไขรอบข้ างในการเรียนรู้ 2) ด้ านการวางแผนการเรียนรู้ 3) ด้ านการใช้ สื่อเพื่อการ
เรียนรู้ และ 4) ด้ านการเรียนรู้ด้านศึกษาเนื ้อหาผลทักษะการเรียนรู้ทวี่ ดั ได้ กอ่ นและหลังเรียน
แตกต่างกันทั ้ง 4 ด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า หน่วยงานทีจ่ ะนาเอาการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงาน
ด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ จะได้ ประโยชน์จากการจัดอบรมในรูปแบบนี ้อย่างมาก เพราะ
ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการจัดอบรม อีกทังยั
้ งนาเอาผู้ทมี่ ีความชานาญในหน่วยงานมาเป็ นวิทยากร
ย่อยได้ ช่วยเพิ่มทักษะด้ านต่างๆ แก่ผ้ ทู ขี่ าดความชานาญและยังฝึ กฝนทักษะต่างๆ แก่ผ้ ทู มี่ ีความ
ชานาญให้ ชานาญยิง่ ขึ ้น
2. จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า หน่วยงานทีจ่ ะจัดอบรมรูปแบบนี ้จาเป็ นต้ องมีความพร้ อมใน
ด้ านต่างๆ เช่น ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ าเป็ นในการจัดการฝึ กอบรมออนไลน์ ควรมีหรือสามารถจัดหา
เซิร์ฟเวอร์หรือเว็บโฮสต์สาหรับอัพโหลดเว็บไซต์ฝึกอบรมขึ ้นออนไลน์ ด้ านบุคลากร จาเป็ นต้ องมี
ผู้ดแู ลเว็บไซต์ทดี่ แู ลเว็บไซต์ฝึกอบรมเป็ นการเฉพาะ มีวทิ ยากรหรือผู้อานวยความสะดวกในการ
ฝึ กอบรมตลอดการอบรมเพื่อให้ การฝึ กอบรมออนไลน์ดาเนินการได้ อย่างลุล่วงและสามารถแก้ ไข
ปัญหาทางเทคนิคทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างการอบรมได้ อย่างทันท่วงที และด้ านเวลา ควรเลือก
ช่วงเวลาการจัดอบรมให้ ดี เช่น ช่วงทีอ่ าจารย์ปิดภาคเรียน เพราะจะทาให้ ผ้ ทู เี่ ข้ าอบรมมีเวลา
สามารถเข้ าร่วมอบรมได้ จนจบหลักสูตร อีกทังจะช่
้ วยลดผู้ทลี่ ะทิ ้งการอบรมไปทางานทีม่ ีความ
จาเป็ นและเร่งด่วนมากกว่าแทน ซึง่ จะส่งผลกับจานวนผู้สาเร็จการอบรม
3. จากการศึกษาพบว่า เมือ่ ผู้เข้ าอบรมทีผ่ ่านการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วย
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าผู้อบรมทีไ่ ม่ใช้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
แสดงให้ เห็นว่า เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นประโยชน์ทจี่ ะนามาใช้ จดั การอบรมออนไลน์กบั ครู
เพราะเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ มีปฏิสัมพันธ์ กนั ออนไลน์ ทาให้ ไม่ร้ ูสึกโดด
เดี่ยวและมีกาลังใจในการอบรมออนไลน์ อีกทังยั
้ งเพิ่มความมัน่ ใจให้ กบั ครูในเรื่องทีข่ าดความ
ชานาญว่าจะเข้ าใจในเนื ้อหาฝึ กอบรมในครัง้ นันได้
้ อย่างแน่นอน
ข้ อเสนอแนะสาหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการนาเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ ในการฝึ กอบรม
ออนไลน์ทสี่ ่งผลต่อตัวแปรตามในด้ านอืน่ ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ ปัญหาเป็ นต้ น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั ในการพัฒนารูปแบบการจัดฝึ กอบรมออนไลน์ด้วยเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อน เพื่อทีจ่ ะได้ มีแบบรูปแบบและขันตอนกระบวนการที
้
ช่ ดั เจนในการจัดฝึ กอบรมออนไลน์
ด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
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3. ควรมีการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับการนาเอาวิธีการสอนอืน่ ๆ มาบูรณาการใช้ ในการ
จัดการฝึ กอบรมออนไลน์ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เช่น การเรียนรู้แบบสืบสอบ หรือการเรียนรู้
แบบร่วมมือสนับสนุนด้ วยคอมพิวเตอร์ ( CSCL) เป็ นต้ น
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ภาคผนวก ก.
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านแผนการจัดฝึ กอบรมออนไลน์
1. อาจารย์.ดร.อนิรุทธ์ สติมนั่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ดร.ณัฐสิตา ศิริรตั น์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ
3. ดร.สุวทิ ย์ บึงบัว
สานักเทคโนโลยีเพื่อนการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านแบบประเมินและแบบสังเกตพฤติกรรมในการฝึ กอบรมออนไลน์
1. อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
2. อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั ้งภักดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. อาจารย์กอบสุข คงมนัส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านเว็บไซต์ ฝึกอบรมออนไลน์
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกจิ
2. อาจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านเนือ้ หาฝึ กอบรมออนไลน์
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
2. อาจารย์ ดร.ธี รวดี ถังคบุตร
3. อาจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ทรงคุณวุฒริ ั บรองผลการประเมินคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบบูรณาการไอซีทใี นการสอน
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร.ธี รวดี ถังคบุตร
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ภาคผนวก ข.
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
- ประมวลรายวิชา การฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
- แผนการจัดการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
- ตัวอย่าง เนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา

125
ประมวลรายวิชาฝึ กอบรมออนไลน์
การบูรณาการไอซีทใี นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู/อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา
สังเขปเนือ้ หาฝึ กอบรม
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เบื ้องต้ นทีส่ ามารถใช้ ประยุกต์ในจัดการเรียนรู้การสอน รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
การสอน และตัวอย่างการประยุกต์ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้ านไอซีทีทจี่ าเป็ นสาหรับครูระดับมัธยมศึกษา
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยการบูรณาการไอซีที
สาหรับครูระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่อพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีสาหรับครูระดับ
มัธยมศึกษา
หัวข้ อในการฝึ กอบรม
1. แนะนาการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรมเบื ้องต้ น
2. การสร้ างแหล่งข้ อมูลออนไลน์ด้วยเครื่องมือเว็บ 2.0
3. รูปแบบ วิธีการ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีที
4. ตัวอย่างการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการ
5. โครงงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีที
กิจกรรมฝึ กอบรม
1. การปฏิบตั ิงาน สร้ างแหล่งข้ อมูลออนไลน์ด้วยเครื่องมือเว็บ 2.0
2. การตอบคาถามและการอภิปรายผ่านกระดานสนทนา
3. การทาโครงงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีที
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วิธีการวัดและประเมินผล
1. ทากิจกรรมฝึ กอบรมทั ้งหมด 6 สัปดาห์
ของผลการฝึ กอบรม
2. ชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีที
ของผลการฝึ กอบรม
วิทยากรฝึ กอบรม
อ.ธราธิ ป ธนคเชนทร์
ผู้ช่วยวิทยากรฝึ กอบรม
นายธนพล ลิ่มอรุณ
นางสาวจรรยาพร ก่อเกียรติคณ
ุ

120 คะแนน คิดเป็ น

60%

100 คะแนน คิดเป็ น

40%
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ตัวอย่ างแผนการจัดฝึ กอบรมออนไลน์
การบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนการสอนสาหรั บครู/อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา
หน่ วยที่ 1
เรื่ อง แนะนาการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรม
ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
จุดประสงค์การฝึ กอบรม
1. ผู้อบรมสามารถใช้ งานเบื ้องต้ นเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์ได้
กิจกรรมการฝึ กอบรม
1. ขัน้ ปฐมนิเทศการฝึ กอบรม (ระยะเวลารวม 20 นาที)
1.1. วิทยากรทักทายผู้เข้ ารับอบรม พร้ อมทั ้งอธิ บายถึงเนื ้อหาและกิจกรรมการ
ฝึ กอบรมในครัง้ นี ้โดยสังเขป ให้ ผ้ อู บรมทราบ(เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ขั ้นที่ 1: ขัน้
ก่อนเรียน) (10 นาที)
1.2. วิทยากรให้ ผ้ อู บรมเข้ าไปโพสต์ความคาดหวังในการฝึ กอบรมครัง้ นี ้ในกระดาน
เสวนา
(10 นาที)
2. ขัน้ แนะนาการใช้ งานเว็บไซต์ ฝึกอบรม (ระยะเวลารวม 80 นาที)
2.1. วิทยากรแนะนาการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรมในครัง้ นี ้ โดยมีประเด็นทีแ่ นะนาดังนี ้
(40 นาที)
2.1.1. การแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว และ Password ของผู้อบรม
2.1.2. การใช้ งานกระดานเสวนา
2.1.3. การใช้ ห้องสนทนา
2.1.4. การอัพโหลดไฟล์
2.1.5. การเปิ ดบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น สไลด์เนื ้อหาประกอบคา
บรรยาย ไฟล์เอกสาร pdfเป็ นต้ น
2.2. วิทยากรให้ ผ้ อู บรมเข้ ามาแนะนาตัวในกระดานเสวนา Introduce Myself
(40 นาที)
3. ขัน้ แบ่ งกลุ่มผู้เรี ยน (ระยะเวลารวม 40 นาที)
3.1. ผู้อบรมทุกท่านร่วมทาแบบสอบถามก่อนฝึ กอบรมออนไลน์ (เอกสารแนบข.)
(เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ขั ้นที่ 2 : ขั ้นแบ่งกลุ่มผู้เรียน) (40 นาที)
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สื่อการฝึ กอบรม
1. สไลด์เนื ้อหาประกอบคาบรรยาย
2. ไฟล์เอกสาร pdf
3. แบบสอบถามออนไลน์
4. กระดานเสวนา (Webboard)
5. แบบสอบถามออนไลน์
6. เว็บไซต์ฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรมโดยใช้ แบบประเมินกิจกรรมการใช้ งานเว็บไซต์
ฝึ กอบรม
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แผนการจัดฝึ กอบรมออนไลน์
การบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนการสอนสาหรั บครู/อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา
หน่ วยที่ 2
เรื่ อง การสร้ างแหล่งข้ อมูลออนไลน์ด้วยเครื่องมือเว็บ 2.0 ระยะเวลา2 ชัว่ โมง
จุดประสงค์การฝึ กอบรม
1. ผู้อบรมสามารถสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้ วยเทคนิคขันสู
้ งได้
2. ผู้อบรมสามารถสร้ างแหล่งข้ อมูลออนไลน์ของตนเองได้
3. เลือกเครื่องมือเว็บ 2.0 ทีเ่ หมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ได้
กิจกรรมการฝึ กอบรม
1. ขัน้ นา(ระยะเวลารวม 20 นาที)
1.1. วิทยากรทักทายผู้เข้ ารับการอบรมพร้ อมทังให้
้ เนื ้อหาบทเรียนเกีย่ วกับการสร้ าง
แหล่งความรู้ออนไลน์ด้วยเครื่องมือเว็บ 2.0 ทีจ่ าเป็ นสาหรับครูเบื ้องต้ น ( 10
นาที)
1.2. วิทยากรแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมทราบ ว่าได้ จบั คูก่ บั ผู้เรียนท่านใด เพื่อทีจ่ ะ
ช่วยเหลือในการฝึ กอบรมและการทาชิ ้นงานสุดท้ ายประจาการฝึ กอบรม ( 5 นาที)
(เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ขั ้นที่ 2: ขั ้นจับคูผ่ ้ เู รียน)
1.3. วิทยากรแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมทราบถึงโปรเจคชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้ที่
มีการบูรณาการไอซีที ทีท่ กุ ท่านจะต้ องจัดทาในตอนท้ ายของการฝึ กอบรม โดย
เป็ นชิ ้นงานคูต่ ามทีผ่ ้ สู อนจับคูไ่ ว้ (การสอนแบบโครงงานขั ้นที่ 1 :ขันก
้ าหนด
ปัญหา) (5 นาที)
2. ขัน้ ฝึ กอบรม(ระยะเวลารวม 40 นาที)
2.1. วิทยากรให้ เนื ้อหาและฝึ กปฏิบตั ิ เรื่องเครื่องมือเว็บ 2.0 ทีจ่ าเป็ นสาหรับครูเป็ นคู่
โดยมีหวั ข้ อดังนี ้(การสอนแบบโครงงาน ขั ้นที่ 2 : ขันศึ
้ กษาค้ นคว้าและตั ้งสมมติ
ของโครงงาน) (40 นาที)
2.1.1. การสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้ วย เว็บไซต์ Search Engine
(เว็บไซต์ Google)
2.1.2. การนาข้ อมูลทีส่ ืบค้ นได้ ไปใช้ งานอืน่ ได้ แก่ ข้ อความ, ภาพ และวิดีโอ
2.1.3. การการสร้ างไฟล์เอกสาร PDFอย่างง่ายด้ วยโปรแกรม PDFCreater
2.1.4. การสร้ างบล็อกด้ วยเว็บไซต์ Wordpress.com
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2.1.5. การสร้ างวิดีโอบล็อก ด้ วยเว็บไซต์ Youtube.com
3. ขัน้ สรุ ป(ระยะเวลารวม 60 นาที)
3.1. ผู้สอนให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมทากิจกรรมสร้ างแหล่งข้ อมูลออนไลน์ของตนเอง (เป็ น
กิจกรรมเดี่ยว) แต่เมือ่ มีปัญหาในการทากิจกรรมให้ ผ้ อู บรมปรึกษาในคูข่ อง
ตนเองผ่านทางห้ องสนทนา(เพื่อนช่วยเพื่อน ขั ้นที่ 3 : ขันปฏิ
้ บตั ิงาน) (45 นาที)
3.2. ผู้เรียนส่งชิ ้นงานแหล่งข้ อมูลออนไลน์ ผ่านทางกระดานเสวนา (5 นาที)
3.3. จากแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีทผี่ ้ สู อนแจ้ งไว้ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
อบรมปรึกษากันในคูข่ องตนว่าจะเลือกเนื ้อหาวิชาพร้ อมทังเครื
้ ่องมือเว็บ 2.0 ที่
แต่ละท่านสนใจ มาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ฯ โดยส่งรายวิชาทีจ่ ะจัดทา
ผ่านทางกระดานเสวนา(การสอนแบบโครงงาน ขั ้นที่ 2 : ขันศึ
้ กษาค้ นคว้าและตั ้ง
สมมติของโครงงาน) (10 นาที)
สื่อการฝึ กอบรม
1. ไฟล์วดิ ีโอประกอบการอบรม
2. โปรแกรมดาวน์โหลดไฟล์วดิ ีโอ (โปรแกรม YoutubeDownloader)
3. โปรแกรมสร้ างไฟล์เอกสาร PDFอย่างง่าย (โปรแกรม PDFCreater)
4. ไฟล์เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
5. กระดานเสวนา ( Webboard)
6. เว็บไซต์ฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล
2. สังเกตการพฤติกรมเพื่อนช่วยเพื่อนของการฝึ กอบรมออนไลน์ฯ ด้ วยแบบสังเกต
พฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อในการฝึ กอบรม
3. ประเมินชิ ้นงานแหล่งความรู้ออนไลน์ ด้ วยแบบประเมินชิ ้นงานแหล่งความรู้ออนไลน์
ด้ วยแบบประเมินชิ ้นงานแหล่งความรู้ออนไลน์
4. สังเกตการณ์การทากิจกรรมฝึ กอบรมออนไลน์กจิ กรรมเลือกเนื ้อหาวิชาและเครื่องมือ
เว็บ 2.0 ทีส่ นใจสาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน ด้ วย
แบบสังเกตการทากิจกรรมเลือกเนื ้อหาวิชาและเครื่องมือเว็บ 2.0 ทีส่ นใจฯ
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ตัวอย่ างแผนการจัดฝึ กอบรมออนไลน์
การบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนการสอนสาหรั บครู/อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา
หน่ วยที่ 3 เรื่ องรูปแบบ วิธีการ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
จุดประสงค์การฝึ กอบรม
1. ผู้อบรมสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการได้
2. ผู้อบรมสามารถเลือกวิธีการสอนทีส่ ามารถนาไอซีทีมาบูรณาการได้
3. ผู้อบรมสามารถวางแผนการประเมินการเรียนรู้ได้
กิจกรรมการฝึ กอบรม
1. ขัน้ นา(ระยะเวลารวม 10 นาที)
1.1. ผู้สอนทักทายผู้เข้ ารับการอบรมพร้ อมทังให้
้ บทนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิธีการสอน และการประเมินการเรียนรู้ ( 10 นาที)
2. ขัน้ ฝึ กอบรม(ระยะเวลารวม 40 นาที)
2.1. ผู้สอนนาเสนอเนื ้อหา มีหวั ข้ อดังนี(้ การสอนแบบโครงงาน ขั ้นที่ 2 : ขันศึ
้ กษา
ค้ นคว้าและตังสมมติฐานโครงงาน)(40 นาที)
2.1.1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การสอนด้ วยโครงงาน (Project-Based Learning)
การเรียนรู้ด้วยปัญหา (Problem-Based Learning)
การเรียนรู้ด้วยการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
การเรียนรู้ด้วยความร่วมมือ (Cooperative Learning)
2.1.2. วิธีการสอน
วิธีการสอนโดยวิธีบรรยาย ( Lecture)
วิธีการสอนโดยใช้ วธิ ี การสาธิ ต ( Demonstration)
วิธีการสอนโดยใช้ กรทดลอง ( Experiment)
วิธีการสอนโดยใช้ การนิรนัย ( Deduction)
วิธีการสอนโดยใช้ การอุปนัย ( Induction)
วิธีการสอนโดยใช้ การไปทัศนศึกษา ( Field Trip)
วิธีการสอนโดยใช้ การอภิปรายกลุ่มย่อย ( Small Group Discussion)
วิธีการสอนโดยใช้ การแสดงละคร ( Dramatization)
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วิธีการสอนโดยใช้ การแสดงบทบาทสมมติ ( Role Playing)
วิธีการสอนโดยใช้ กรณีตวั อย่าง ( Case)
วิธีการสอนโดยใช้ เกม ( Game)
วิธีการสอนโดยใช้ สถานการณ์จะลอง ( Simulation)
วิธีการสอนโดยใช้ ศนู ย์การเรียน ( Learning Center)
วิธีการสอนโดยใช้ บทเรียนแบบโปรแกรม ( Programmed
Instruction)
2.1.3. การประเมินการเรียนรู้
3. ขัน้ สรุ ป (ระยะเวลารวม 60 นาที)
3.1. ผู้สอนให้ ผ้ อู บรมทาแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีท(ี ต่อ) โดยจะให้
แต่คจู่ ะนาเนื ้อหาวิชาและเครื่องมือเว็บ 2.0 ทีแ่ ต่ละคูไ่ ด้ เลือกไว้ในสัปดาห์กอ่ น
มาวางแผนว่าจะใช้ รูปแบบการสอน วิธีการสอน และการประเมินการเรียนรู้แบบ
ใด โดยให้ ปรึกษาผ่านทางห้ องสนทนา (เพื่อนช่วยเพื่อน ขั ้นที่ 3 : ขันปฏิ
้ บตั ิงาน,
การสอนแบบโครงงาน ขั ้นที่ 3 : ขันวางแผนการด
้
าเนินงานโครงงาน) (55 นาที)
3.2. ผู้เรียนส่งชิ ้นงาน ผ่านทางกระดานเสวนา (5 นาที)
สื่อการฝึ กอบรม
1. สื่อบทเรียนออนไลน์
2. ไฟล์เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
3. กระดานเสวนา
4. เว็บไซต์ฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการทากิจกรรมเลือกงานรูปแบบการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และการประเมินการ
เรียนรู้ทสี่ นใจด้ วยแบบสังเกตการณ์ทากิจกรรมเลือกรูปแบบการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้
และการประเมินการเรียนรู้ทสี่ นใจ
2. สังเกตการพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของการฝึ กอบรมออนไลน์ฯ ด้ วยแบบสังเกต
พฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการฝึ กอบรม
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ตัวอย่ างแผนการจัดฝึ กอบรมออนไลน์
การบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนการสอนสาหรั บครู/อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา
หน่ วยที่ 4เรื่ อง ตัวอย่างการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลา 10ชัว่ โมง
จุดประสงค์การฝึ กอบรม
1. ผู้อบรมสามารถสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีได้
2. ผู้อบรมสามารถระบุจดุ มุง่ หมายของการใช้ ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ได้
3. ผู้อบรมสามารถระบุบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการประยุกต์ไอซีทีในการจัดการ
เรียนรู้ได้
กิจกรรมการฝึ กอบรม
1. ขัน้ นา(ระยะเวลารวม 10 นาที)
1.1. ผู้สอนทักทายผู้เข้ ารับการอบรมพร้ อมทังให้
้ บทนาเกีย่ วกับเนื ้อหาการจะทา
แผนการจัดการเรียนรู้รวมไปถึงตัวอย่างการบูรณาการไอซีทีในแผนการจัดการ
เรียนรู้ (10 นาที )
2. ขัน้ ฝึ กอบรม( ระยะเวลารวม 45 นาที)
2.1 ผู้สอนนาเสนอเนื ้อหาการสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้มีหวั ข้ อดังนี(้ การสอน
แบบโครงงาน ขั ้นที่ 2 : ขันศึ
้ กษาค้ นคว้าและตั ้งสมมติฐานโครงงาน)
(40 นาที )
- การสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้
- องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
- จุดมุง่ หมายของการใช้ ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้
- บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการประยุกต์ใช้ ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้
- ขันตอนการสร้
้
างแผนการจัดการเรียนรู้
- ตัวอย่างการบูรณาการไอซีทีในแผนการจัดการเรียนรู้
3. ขัน้ สรุ ป(ระยะเวลารวม 10 ชัว่ โมง5 นาที)
3.1. ผู้สอนให้ ผ้ อู บรมทาแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีที (ต่อ) โดยจะให้
แต่คจู่ ะดาเนินการตามขั ้นตอนทีว่ างแผนไว้พร้ อมทังเขี
้ ยนรายงานสรุปการ
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ทางานโดยให้ ปรึกษาผ่านทางห้ องสนทนาร่วมสร้ างชิ ้นงานผ่านทางกระดานวิกิ
(เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ขั ้นที่ 3 : ขันปฏิ
้ บตั ิงาน ,การสอนแบบโครงงานโครงงาน
ขันที
้ ่ 4 ขันที
้ ่ 5 และขั ้นที่ 6 : ลงมือปฏิบตั ิโครงงานตามขั ้นตอนทีอ่ อกแบบไว้ ขัน้
รวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และขันเขี
้ ยนรายงานโครงงาน) (9ชัว่ โมง)
3.2. ผู้เรียนนาเสนอชิ ้นงานพร้ อมทั ้งส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้อบรมขณะก่อนเข้ า
อบรมผ่านทางกระดานเสวนาภายในวันที่ 3 ของสัปดาห์ถดั ไป(5 นาที )
สื่อการฝึ กอบรม
1. ไฟล์เอกสารpdf
2. กระดานเสวนา
3. เว็บไซต์ฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการพฤติกรมเพื่อนช่วยเพื่อนของการฝึ กอบรมออนไลน์ฯ ด้ วยแบบสังเกต
พฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อในการฝึ กอบรม
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ตัวอย่ างแผนการจัดฝึ กอบรมออนไลน์
การบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนการสอนสาหรั บครู/อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา
หน่ วยที่ 5
เรื่ อง โครงงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีที ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
จุดประสงค์การฝึ กอบรม
1. ผู้อบรมสามารถประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนของ
ตนเองได้
2. ผู้อบรมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีใน
การสอนของผู้อนื่ ได้
กิจกรรมการฝึ กอบรม
1. ขัน้ นา(ระยะเวลารวม 10 นาที)
1.1. ผู้สอนทักทายผู้อบรมพร้ อมทั ้งแจ้ งถึงกาหนดการส่งกิจกรรมแผนการจัดการ
เรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนอีกครัง้ และกิจกรรมอืน่ ๆ (10 นาที )
2. ขัน้ นาเสนอผลงาน (การสอนแบบโครงงาน ขั ้นที่ 7 : ขันน
้ าเสนอผลงาน)
(ระยะเวลารวม40นาที )
2.1. ผู้อบรมนาเสนอชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
รายงานการดาเนินงานอย่างสื่อการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้เดิมก่อน
การฝึ กอบรมของแต่ละท่านทีก่ ระดานเสวนา Project Showcase(การสอนแบบ
โครงงาน ขั ้นที่ 7 : ขันน
้ าเสนอผลงาน) (20นาที)
2.2. ผู้อบรมเข้ าไปเยีย่ มชมและแสดงความคิดเห็น ในแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของผู้อบรมกลุ่มอืน่ ๆอย่างน้ อย 5 กลุ่มเพื่อเป็ น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( 20 นาที)
3. ขัน้ ประเมินผล (เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนขั ้นที่ 4 : ขันประเมิ
้
นผล)(ระยะเวลารวม
25 นาที)
3.1. ผู้สอนให้ ผ้ อู บรมเข้ าไปทาแบบประเมินชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูร
ณาการไอซีทีในการสอนของกลุ่มของตนเองออนไลน์ (เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนขั ้น
ที่ 4 : ขันประเมิ
้
นผล) (5 นาที)
3.2. ผู้สอนรวบรวมชิ ้นงานโปรเจคของผู้อบรมทุกท่าน เพื่อทาการประเมินผลการ
ฝึ กอบรม(เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนขั ้นที่ 4 : ขันประเมิ
้
นผล)(15นาที )
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สื่อการฝึ กอบรม
1. กระดานเสวนา
2. เว็บไซต์ฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอนด้ วยแบบ
ประเมินชิ ้นงานแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
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ตัวอย่ างเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
การบูรณาการไอซีทใี นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ระดับมัธยมศึกษา
หน่วยที่ 1 เรื่อง คูม่ ือการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรม
การเข้ าสู่เว็บไซต์ ฝึกอบรม
1. เปิ ด Internet Browser กรอก URL: http://lms9.thaicyberu.go.th/moodleท่านจะเข้ าสู่
หน้ าเว็บไซต์ฝึกอบรม
2. กรอกชื่อ “ผู้ใช้ ” และ “รหัสผ่าน” จากนั ้นคลิก “เข้ าสู่ระบบ”
3. คลิกทีร่ ายวิชา “โครงการฝึ กอบรมออนไลน์ การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการ
สอนสาหรับครู/อาจารย์มธั ยมศึกษาดังภาพ

การกรอกและแก้ ไขข้ อมูลส่ วนตัว
1. เมือ่ เข้ าสู่เว็บไซต์ฝึกอบรมแล้ ว ให้ ตรวจสอบความถูกต้ องและกรอกรายละเอียดให้ ครับ
ถ้ วน
2. คลิกทีช่ ื่อของท่าน ดังภาพ
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3. คลิกทีแ่ ถบ “แก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว”

4. กรอกข้ อมูลส่วนตัวให้ ครบ และในข้ อมูลทีม่ ีเครื่องหมาย * ด้ านหน้ า หมายความว่าข้ อมูล
นี ้ท่าจะต้ องเติม และขาดไม่ได้ จากนันคลิ
้ ก “อัพเดทประวัติส่วนตัว”
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การโพสต์ ข้อความ รู ป และไฟล์ ในเว็บไซต์ ฝึกอบรม
ในตัวอย่างนี ้จะขอใช้ การโพสต์ข้อความแนะนาตัว โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. คลิกทีเ่ มนู “กระดานแนะนาตัว”
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2. เมือ่ เข้ าสู่ในกระดาน ให้ คลิก “ตั ้งกระทู้” ดังภาพ

3. จากนั ้นจะปรากฏหน้ าเว็บสาหรับตังกระทู
้
้ ใหม่ โดยท่านจะต้ องกรอกข้ อความในส่วนทีม่ ี
เครื่องหมาย * สีแดง เช่นเดียวกับเมือ่ ครัง้ แก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว

4. ท่านสามารถปรับขนาด สีตวั อักษร รูปแบบตัวอักษร การจัดตาแหน่งตัวอักษรได้
5. หากท่านต้ องการเพิ่มรูปในข้ อความทีท่ า่ นโพสต์ ท่านสามารถทาได้ โดยคลิกทีไ่ อคอน
“แทรกภาพ”

6. จะประกฎหน้ าเว็บสาหรับแทรกภาพขึ ้นมาโดยท่านคลิกที่ “ Browse...”เลือกไฟล์รูปทีท่ า่ น
ต้ องการ จากนั ้นคลิก “อัพโหลด” ไฟล์ทที่ า่ นอัพโหลดจะปากฎทีก่ รอบ “ไฟล์ Browser”
คลิกเลือกไฟล์และกรอกข้ อความอธิ บาย และคลิกตกลง

141

7. เมือ่ แทรกรูปเสร็จเรียบร้ อย จะปรากฏรูปทีเ่ ลือกในกรอบ “ข้ อความ” ซึง่ ท่านสามารถปรับ
ขนาด และการวางตาแน่งได้ ตามต้ องการ ดังภาพ

8. นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถแนบไฟล์ต่างๆ มาพร้ อมกับข้ อความได้ ซึง่ การแนบไฟล์นี ้มักใช้
ในการส่งชิ ้นงานในกิจกรรมต่างๆ โดยคลิก “ Browse” เพื่อเลือกไฟล์ทที่ า่ นต้ องการจะแนบ
จากนั ้นคลิก
“โพสต์ลงกระดานเสวนา” เป็ นการเสร็จการโพสต์จ้อความลงกระดานเสวนา

142
ตัวอย่ างเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
การบูรณาการไอซีทใี นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ระดับมัธยมศึกษา
หน่วยที่ 2 เรื่อง การใช้ งานเว็บไซต์ Youtube.com เบื ้องต้ น
แหล่งทีร่ วบรวมวิดีโอมากทีส่ ุดในโลก คงหนีไม่พ้นเว็บไซต์
Youtube.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์
รวบรวมไฟล์วโี อจากทัว่ ทั ้งโลก ทุกท่านสารมารถหาวีดีโอทีท่ า่ นต้ องการได้ จากเว็บไซต์นี ้ ไม่วา่ จะ
วิดีโอส่วนตัว เช่นวิดีโอแสดงความสามารถของตนเองหรือวิดีโอเก็บภาพความประทับใจของแต่ละ
ท่าน วิดีโอเพื่อความบันเทิงทั ้งดนตรีและภาพยนตร์ หรือวิดีโอข่าวสารจากทัว่ มุกมุมโลกทีอ่ พั เดท
ข้ อมูลกันตลอดเวลา เป็ นต้ น
จากทีเ่ ว็บไซต์ Youtube.com ทีร่ วบรวมวีดีโอไว้มากมายนี ้เอง ท่านสามารถเลือกใช้ วดิ ีโอที่
เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของท่านได้ หรือท่านอาจจะถ่ายทาวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน
ของท่านเองได้ ไม่ยากเช่นเดียวกันการมีชอ่ งวิดีโอ Youtubeของท่านเองนั ้นไม่ใช้ เรื่องทีย่ ากอีก
ต่อไป ทั ้งอุปกรณ์ทใี่ ช้ ถา่ ยวิดีโอนี ้ก็ไม่จะเป็ นต้ องใช้ กล้ องถ่ายวิดีโอทีม่ ีราคาแพง โทรศัพท์มือถือ
หรือกล้ องถ่ายภาพดิจิทลั ในปัจจุบนั นี ้ก็มีความสามารถเพียงพอทีจ่ ะใช้ ถา่ ยวิดีโอ อีกทังเทคโนโลยี
้
ทีพ่ ัฒนาอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์พกพาเหล่านี ้ บางชิ ้นยังสามารถถ่ายวิดีโอได้ ภาพใน
ระดับคุณภาพสูง (High Definition, HD) อีกด้ วย
ขั ้นตอนการสร้ างและใช้ งานเว็บไซต์
Youtube.com เบื ้องต้ น มีดงั นี ้
การมีช่องวิดีโอ Youtube ของตนเอง
1. ไปทีเ่ ว็บไซต์ Youtube.com
2. สาหรับท่านทีย่ งั ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ สามารถสมัครสมาชิกได้ ที่“สร้ างบัญชี”แต่
สาหรับท่านทีม่ ีบญ
ั ชี Youtubeอยูแ่ ล้ วท่านสามารถใช้ บญ
ั ชีเดียวกันได้ โดยคลิกที่ “ลงชื่อ
เข้ าใช้ ”ดังภาพ
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3. สาหรับท่านทีส่ มัครบัญชีผ้ ใู ช้ ใหม่ เมือ่ คลิก “สร้ างบัญชี” แล้ วให้ กรอกข้ อมูลดังภาพ

4. เมือ่ สมัครเสร็จ หน้ าจอเว็บจะแสดงว่าสาเร็จ และจะแสดงชื่อผู้ใช้ บริเวณมุมบนด้ านขวา
ของหน้ าเว็บไซต์ ดังภาพ
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5. จากนั ้น ท่านสามารถเข้ าไปยังหน้ า “ช่องของฉัน” โดยคลิดทีเ่ มนู ดังภาพ

เมือ่ คลิกแล้ วจะเข้ าหน้ าทีช่ อ่ งของฉัน จะมีเมนูสาหรับปรับแต่งโดยแบ่งเป็ นเมนู หน้ า
กระดานข่าวสาร การตั ้งค่า ลักษณะและสี โมดูล และวิดีโอและเพลย์ลิสต์ ซึง่ ท่านสามารถ
เข้ ามาปรับได้ ทกุ ครัง้ เมือ่ ล็อกอินเข้ าระบบ
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6. การอัพโหลดไฟล์วดิ ีโอเริ่มด้ วยไปทีช่ ื่อบัญชีของท่าน คลิกเลือกเมนู “อัพโหลด”ดังภาพ

จากนั ้น จะปรากฏหน้ าเว็บสาหรับอัพโหลดไฟล์ วิธีทงี่ ่ายทีส่ ุดในการอัพโหลด คือ การลาก
ไฟล์มาวางในช่องทีก่ าหนด ดังภาพ

โดยส่วนใหญ่ไฟล์วดี ีโอโดยทัว่ ไป เกือบทุกประเภทของไฟล์จะสามารถอัพโหลดขึ ้นเว็บไซต์
ได้ และท่านจะต้ องรอให้ ไฟล์อพั โหลดขึ ้นเว็บไซต์สักครู่ ระยะเวลาในการอัพโหลดจะขึ ้นอยู่
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กับขนาดของไฟล์เป็ นหลัก ไฟล์ขนาดใหญ่ความละเอียดของภาพทีส่ ูง มักจะต้ องใช้ เวลา
ในการอัพโหลดทีน่ าน นอกจากนี ้ท่านยังสามารถอัพโหลดไฟล์วดิ ีโอได้ มากกว่าครัง้ ละ 1
ไฟล์
7. ท่านสามารถสารถใส่รายละเอียดของวิดีโอของท่านได้ บริเวณด้ านล่างของหน้ าต่างอัพ
โหลด ดังภาพ

ในส่วนข้ อมูลส่วนบุคคล ท่านจะต้ องเลือกโดยระบบจัดระดับความเป็ นส่วนตัวของวิดีโอ
ให้ 3 ระดับ ดังนี ้
- สาธารณธารณะ (ทุกคนสามารถค้ นหาและดูได้ – แนะนา) : ระดับนี ้วิดีโอทีท่ า่ นอัพ
โหลดไป ผู้อา่ นสามารถมารถค้ นหาและชมได้ อย่างอิสระ
- ไม่อยูใ่ นรายการ (ใครก็ตามทีม่ ีลิงค์ สามารถดูได้ ) : ระดับนี ้เฉพาะผู้ทมี่ ีลิงค์ของวิดีโอ
เท่านั ้นทีส่ ามารถชมวิดีโอนี ้ได้
- ส่วนตัว (เฉพาะผู้ใช้ Youtubeทีร่ ะบุเท่านั ้นทีส่ ามารถดูได้ ) : ระดับนี ้เป็ นระดับความ
เป็ นส่วนตัวสูงสุด คือ เฉพาะผู้ทที่ า่ นอนุญาตให้ ดวู ดิ ีโอเท่านันที
้ จ่ ะสามารถชมวิดีโอได้
8. การใช้ รายการวิดีโอ “รายการโปรด”ช่วยอานวยความสะดวกให้ เมือ่ ท่านพบวิดีโอทีท่ า่ น
ชอบ และต้ องการเก็บไว้ชมในช่องของท่าน โดยไม่ต้องค้ นหาใหม่ทกุ ครัง้ เวลาทีท่ า่ น
ต้ องการชม รายการวิดีโอ “รายการโปรด” มีประโยชน์มาก ดังนี ้
8.1 ค้ นหาวิดีโอทีท่ า่ นต้ องการเพิ่มใน“รายการโปรด”
8.2 ทีด่ ้ านล่างของหน้ าต่างวิดีโอ จะมีเมนู “ +เพิ่มรายการ” คลิกเลือก “รายการ
โปรด” ดังภาพ

147

8.3 เมือ่ เพิ่มวิดีโอใสรายการโปรดแล้ ว จะปรากฏหน้ าต่างยืนยังการเพิ่มและแถบ
รายการวิดีโอรายการโปรดด้ านล่างของหน้ าเว็บไซต์ ดังภาพ

หลังจากทีอ่ พั โหลดวิดีโอและเพิ่มวิดีโอในรายการโปรดแล้ ว หน้ าเว็บไซต์ทเี่ ป็ นช่องของ
ท่าน จะมีลักษณะดังนี ้
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จุดเน้ นของการใช้ งานเว็บไซต์ Youtube
- ไฟล์วดิ ีโอและไฟล์เสียงต่างๆ ทีจ่ ะอัพโหลด ต้ องไม่มีลิขสิทธิ์ เช่นเพลง รายการโทรทัศน์
ภาพยนตร์ ฯลฯ เพราะ หากทางเว็บไซต์ตรวจพบ ช่องของท่านอาจจะถูกลบออกจาก
ระบบไปไฟล์วดิ ีโอต่างๆ ของท่านจะถูกลบหายออกไปทังหมด
้
- สาหรับไฟล์ในรายการโปรด หากเป็ นไฟล์ทมี่ ีลิขสิทธิ์ ของช่องอืน่ ๆ ท่านควรเข้ าตรวจดูวา่
วิดีโอนั ้นยังสามารถชมได้ อยูห่ รือไม่ เพราะ วิดีโอบางเรื่องทีม่ ีลิขสิทธิ์ อาจถูกทางเว็บไซต์
ลบออกจากระบบไป ทาให้ ทา่ นจะต้ องค้ นหาวิดีโอเรื่องนันใหม่
้ อกี ครัง้
- หากท่านต้ องการบันทึกไฟล์วดิ ีโอจากเว็บไซต์ ท่านสามารถทาได้ โดยใช้ โปรแกรมช่วย
บันทึก แต่ไฟล์ทที่ า่ นบันทึกมา หากเป็ นไฟล์ทมี่ ีลิขสิทธิ์ ทา่ นไม่ควรอัพโหลดขึ ้นช่องของ
ท่าน

149
ตัวอย่ างเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
การบูรณาการไอซีทใี นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ระดับมัธยมศึกษา
หน่วยที่ 2 เรื่อง การบันทึกไฟล์วดิ ีโอจากเว็บไซต์ Youtube
วิดีโอก็ถอื ได้ วา่ เป็ นสื่อการสอนทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ผู้เรียนอย่างมาก โดยปัจจุบนั นี ้ ถ้ าให้ ทกุ
ท่านนึกถึงเว็บไซต์ทรี่ วบรวมวิดีโอทีม่ ากทีส่ ุด ก็คงหนีไม่พ้นเว็บไซต์ Youtube อย่างแน่นอน แต่ด้วย
ทางเว็บไซต์มีข้อจากัดของการใช้ วดิ ีโอคือท่านจะต้ องออนไลน์ตลอดเวลาขณะทีท่ า่ นชมวิดีโอ ใน
บางโรงเรียนอาจจะมีข้อจากัดของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึง่ อาจจะมีใช้ ไม่ครอบคลุมในทุก
โรงเรียนและในทุกห้ องเรียนดังนัน้ การบันทึกไฟล์วดิ ีโอเพื่อนามาใช้ เป็ นสื่อการสอนในรูปแบบ
ออฟไลน์จงึ น่าสนใจและจะเป็ นอีกทางเลือกหนึง่
ตัวช่วยทีน่ ่าสนใจในการบันทึกไฟล์วดิ ีโอจากเว็บไซต์
Youtubeทีอ่ ยากจะแนะนาทุกท่าน
คือ โปรแกรม Youtubedownloaderซึง่ โปรแกรมฟรีแวร์ติดตั ้งง่ายและใช้ งานได้ ไม่ยาก โดยมี
ขันตอนการติ
้
ดตั ้งและใช้ งานโปรแกรม ดังนี ้
การดาว์ นโหลดและติดตัง้ โปรแกรม Youtubedownloader
1. พิมพ์ข้อความเพื่อค้ นหาในเว็บไซต์ Google โดยพิมพ์คาค้ นหาว่า
“Youtubedownloader” เว็บไซต์ของโปรแกรมนี ้จะเป็ นเว็บไซต์แรกปรากฏหลังจากการ
ค้ นหา
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2. เมือ่ เข้ าสู่เว็บไซต์แล้ ว คลิกทีต่ าแหน่งดังภาพเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมตามลาดับ

1

2

3. ดับเบิ ้ลคลิกทีไ่ ฟล์ Installer เพื่อเริ่มติดตั ้งโปรแกรม คลิก Next และ Agree จนติดตั ้ง
โปรแกรมเสร็จสิ ้น
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4. เมือ่ ติดตั ้งเสร็จแล้ ว โปรแกรมจะเปิ ดโดยอัตโนมัติ ลักษณะหน้ าต่างโปรแกรมจะเป็ นดัง
ภาพ

การใช้ งานเบืองต้
้ น โปรแกรม Youtubedownloader
1. เปิ ดโปรแกรม Youtubedownloaderเพื่อเตรียมใช้ งาน
2. ค้ นหาวิดีโอทีต่ ้ องการดาว์นโหลดจากเว็บไซต์ Youtube
3. เมือ่ ได้ วดิ ีโอทีต่ ้ องการแล้ ว Copy URL ของหน้ าเว็บไซต์หน้ านั ้น ดังภาพ
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4. ไปทีโ่ ปรแกรมทีเ่ ปิ ดไว้ URL ของวิดีโอทีต่ ้ องการดาว์นโหลดจะปรากฏในช่อง Enter the
url… ดังภาพ

5. เลือกคุณภาพของไฟล์วดิ ีโอ (ในการตั ้งค่าพื ้นฐานของโปรแกรม จะเลือก Best Available
ไว้ซงึ่ คือ ไฟล์ทมี่ ีคณ
ุ ภาพทีด่ ีทสี่ ุดทีส่ ามารถดาวน์โหลดได้ ) และตาแหน่งทีต่ ้ องการ Save
ไฟล์ตามลาดับ จากนั ้นคลิก Download ดังภาพ

1
3

2

6. ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อของไฟล์วดิ ีโอตามต้ องการ จากนันคลิ
้ ก Save ดังภาพ
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7. ไฟล์ทดี่ าวน์โหลดมานั ้นจะมีนามสกุลของไฟล์เป็ น .mp4 ซึง่ สามารถในไปใช้ ได้
หลากหลายรูปแบบ

การใช้ งานอื่นๆ ของโปรแกรม Youtubedownloader
นอกจากโปรแกรมนี ้จะใช้ ดาว์นโหลดไฟล์วดิ ีโอจากเว็บไซต์
Youtubeแล้ ว ยังสามารถใช้
แปลงไฟล์วดิ ีโอให้ เป็ นไฟล์ในนามสกุลต่างๆ รวมไปถึงไฟล์เสียงรูปแบบ mp3 ขั ้นตอนการใช้ งานมี
ดังนี ้
1. เปิ ดโปรแกรม Youtubedownloaderเพื่อเตรียมใช้ งาน
2. เลือกทีโ่ หมด Convert or play video… ดังภาพ

3. เลือกไฟล์วดิ ีโอทีต่ ้ องการจะนามาแปลง โดย Browse ไฟล์ทตี่ ้ องการ จากนั ้นเลือกรูปแบบ
วิดีโอทีต่ ้ องการทีจ่ ากเมนู Convert video to ดังภาพ
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4. คลิก Convert หรือ Play จากนั ้นเลือก Quality ของไฟล์ทแี่ ปลงออกมา และคลิก Ok ดัง
ภาพ

5. ระหว่างทีแ่ ปลงไฟล์จะมีหน้ าต่างนี ้ปรากฏ ดังภาพ

6. เมือ่ แปลงเสร็จ จะปรากฏหน้ าต่างดังภาพ

จุดเน้ นของการใช้ โปรแกรม Youtubedownloader
- ควรอัพเดทโปรแกรมให้ เป็ นเวอร์ชนั ใหม่อยูเ่ สมอ เพราะทางเว็บไซต์ Youtubeจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของแสดงผลวิดีโอ หากไม่อพั เดทอาจทาให้ ไม่สามารถดาว์นโหลด
ไฟล์วดิ ีโอได้
- ควรตรวจสอบคุณภาพของวิดีโอทีต่ ้ องการจะดาว์นโหลดก่อน เพราะเว็บไซต์ Youtube
สามารถแสดงผลแบบ HD หรือ High Definition ได้ ซึง่ หมายความว่าท่านสามารถ
ดาว์นโหลดไฟล์วดิ ีโอทีม่ ีการแสดงผลคุณภาพแบบ HD ได้ เช่นกัน
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ตัวอย่ างเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
การบูรณาการไอซีทใี นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ระดับมัธยมศึกษา
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้ างไฟล์เอกสาร PDF อย่างง่าย
ไฟล์เอกสาร PDF เป็ นการรักษาไฟล์เอกสารรูปแบบหนึง่ ให้ อยูเ่ ป็ นเวลานาน ซึง่ ประโยชน์
ของการจัดเก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF นั ้นมีมากมาย เช่น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์
มากมายกว่าการจัดเก็บรูปแบบไฟล์แบบดังเดิ
้ ม (อาทิเช่น กระดาษ หรือไมโครฟิ ล์ม) คุณประโยชน์
บางอย่างของการจัดเก็บ PDF จะเหนือกว่า TIFF หรือการจัดเก็บแบบกระดาษ PDF จะบรรจุวตั ถุ
รวมไว้ในไฟล์ (อาทิเช่น text, graphics), ซึง่ จะยอมให้ ทาการค้ นหา text ในไฟล์งานทีจ่ ดั เก็บไว้
ทังหมด.TIFF
้
เป็ นรูปแบบราสเตอร์ และจาเป็ นจะต้ องสแกนพร้ อมด้ วยกลไก OCR (optical
character recognition) เพื่อเปลี่ยนจาก text รูปแบบภาพ ไปเป็ น text ธรรมดาไฟล์ PDF ต้ องการ
พื ้นทีข่ องหน่วยความจาเพียงเล็กน้ อยกว่าไฟล์ต้นฉบับ หรือไฟล์ TIFF โดยทีค่ ณ
ุ ภาพไม่ลดน้ อยลง
ขนาดของไฟล์ขนาดเล็กจะเป็ นผลดีอย่างยิง่ เมือ่ ต้ องจัดส่งไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ ( FTP, ผูกติดไฟล์มา
พร้ อมกับ email และอืน่ ๆ)รูปแบบ PDF สามารถทีจ่ ะปรับปรุงไฟล์ให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน การ
ปรับปรุงไฟล์ให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน อาจจะมุง่ ไปทีร่ ูปภาพ (อาทิเช่น ตรวจเช็คภาพจากการ
สแกน) หรือดึงเอาส่วนประกอบของข้ อมูลออกมา(อาทิเช่น รายละเอียดของผู้ส่งไฟล์ ) TIFF จะ
รักษาไฟล์ข้อมูลทั ้งหมดเป็ นประเภทเดียวกัน ไม่สามารถทีจ่ ะแยกข้ อมูลออกจากกันได้ และ
Metadata ตัวอย่างเช่น หัวเรื่อง , ผู้สร้ าง, วันทีส่ ร้ าง, วันทีเ่ ปลี่ยนแปลงแก้ ไข , หัวข้ อ , คารหัส และ
อืน่ ๆ สามารถทีจ่ ะจัดเก็บในไฟล์ PDF ไฟล์ PDF สามารถจะแบ่งประเภทอัตโนมัติบนพื ้นฐานของ
metadata ไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงของคน(ทีม่ า
:http://www.pdfthai.com/edoc/pdfa/pdfa1.php)
การสร้ างไฟล์เอกสารปกติให้ เป็ นไฟล์เอกสาร PDF นั ้นไม่ใช้ เรื่องยาก และมีโปรแกรม
มากมายในการสร้ าง โอกาสนี ้จะขอแนะนาโปรแกรม PDFCreatorซึง่ เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้ แปลงไฟล์
เอกสาร PDF ทีเ่ ป็ น Freeware และใช้ งานง่าย ขั ้นตอนการคิดตังและใช้
้
งานโปรแกรมมีดงั นี ้
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การดาว์ นโหลดและติดตัง้ โปรแกรม PDFCreator
1. พิมพ์ข้อความเพื่อค้ นหาในเว็บไซต์ Google โดยพิมพ์คาค้ นหาว่า “ PDFCreator” เว็บไซต์
ของโปรแกรมนี ้จะเป็ นเว็บไซต์แรกปรากฏหลังจากการค้ นหา

2. เมือ่ เข้ าสู่เว็บไซต์แล้ ว คลิกทีต่ าแหน่งดังภาพเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

3. ดับเบิ ้ลคลิกทีไ่ ฟล์ Installer เพื่อเริ่มติดตั ้งโปรแกรม คลิก Next และ Agree จนติดตั ้ง
โปรแกรมเสร็จสิ ้น
4. เมือ่ ติดตั ้งเสร็จแล้ ว เมือ่ เปิ ดโปรแกรม ลักษณะหน้ าต่างโปรแกรมจะเป็ นดังภาพ
การใช้ งานเบืองต้
้ นโปรแกรม PDFCreator
โปรแกรม
PDFCreator ใช้ งานได้ ใน 2 ลักษณะด้ วยกัน คือ สามารถใช้ แปลงไฟล์เอกสาร
ผ่านตัวโปรแกรมและทาหน้ าทีเ่ ป็ นเครื่อง Print เสมือน ซึง่ จะ Print ไฟล์ออกมาในรูปแบบไฟล์
เอกสาร PDF โดยในทีน่ ี ้จะขอแนะนาการใช้ งานโปรแกรมแบบเครื่อง Print เสมือน เพราะใช้ งานได้
ง่ายและไม่ซบั ซ้ อน
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1. เปิ ดไฟล์เอกสารทีต่ ้ องการจะแปลงขึ ้นมา ในทีน่ ี ้ขอยกตัวอย่างเป็ นไฟล์เอกสาร Microsoft
Words
2. ใช้ คาสัง่ Print โดยผ่านขั ้นตอนหลัก (ไม่ใช้ เมนู Print ด่วน) จากนั ้นเลือกเครื่องพิมพ์ให้ เป็ น
PDFCreator และคลิก Print ดังภาพ

2
1

3. จะปรากฏหน้ าต่างโปรแกรม PDFCreatorขึ ้นมา โดยสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ ชื่อผู้แต่ง และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ได้ จากนั ้นคลิก Save ดังภาพ

4. โปรแกรมจะแสดงหน้ าต่าง Save As ขึ ้นมา เพื่อให้ ทา่ นปรับแก้ ไขชื่อไฟล์และตาแหน่งของ
ไฟล์ทตี่ ้ องการบันทึก จากนั ้นคลิก Save
5. เมือ่ แปลงไฟล์เสร็จ ไฟล์จะเปิ ดขึ ้นมาผ่านโปรแกรมอ่านไฟล์เอกสาร PDF ทีม่ ีอยูใ่ นเครื่อง
ของท่านโดยอัตโนมัติ
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จุดเน้ นของการใช้ โปรแกรม Youtubedownloader
- การแปลงไฟล์รูปแบบเครื่อง Print เสมือนนี ้ สามารถใช้ ได้ กบั ทุกโปรแกรมทีม่ ีคาสัง่ Print
ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรมจัดการรูปภาพ โปรแกรมคานวณ เช่น Microsoft Excel หรือ
โปรแกรมการนาเสนอ เช่น MicrosoftPowerPointเป็ นต้ น
- นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถใช้ คณ
ุ สมบัติของเครื่องพิมพ์ ในการสร้ างไฟล์เอกสารแบบ 2
หน้ าใน 1 หน้ ากระดาษหรือมากกว่า 2 ต่อ 1 หน้ ากระดาษได้
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ตัวอย่ างเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
การบูรณาการไอซีทใี นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ระดับมัธยมศึกษา
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้ างบล็อกอย่างง่ายด้ วย Wordpress.com
เมือ่ กล่าวถึงบล็อก หลายท่านคงคิดถึงเว็บไซต์ทเี่ จ้ าของใช้ บนั ทึกเรื่องราวของตนเองหรือ
รวบรวมเรื่องทีเ่ จ้ าของสนใจ แต่หากนามาประยุกต์ใช้ แล้ วบล็อกก็สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ได้ มากกว่าเป็ นเพียงแค่แหล่งบันทึกข้ อมูลทีต่ นสนใจ
บล็อก
(Blog) หรือชื่อเต็มว่า เว็บล็อก ( Weblog) เป็ นแหล่งทีใ่ ช้ บนั ทึกเรื่องราวของบุคคล
นั ้นๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ทีม่ ีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ และมุง่ หวังทีจ่ ะนาเสนอเนื ้อหาทีท่ งเป
ั ้ ้ นค
วามคิดเห็น ความชอบ ความสนใจ หัวข้ ออภิปราย งานเขียน หรือบทเพลงทีผ่ ้ เู ขียนสนใจต่อ
สาธารณะชนทัว่ ไป ผ่านทางเว็บไซต์
การนาบล็อกมาประยุกต์ใช้ ในด้ านการศึกษานัน้ ครูผ้ สู อนสามารถนาบล็อกมาใช้ เป็ น
แหล่งความรู้เพิ่มเติมให้ กบั นักเรียนได้ ทังรู้ ปภาพ เอกสาร วิดีโอ หรือไฟล์เสียง ฯลฯ ซึง่ สามารถ
สร้ างได้ โดยง่าย โดยมีวธิ ี การสร้ างและใช้ งานดังนี ้
วิธีการสร้ างบล็อกด้ วย Wordpress.com
1. ไปทีเ่ ว็บไซต์ th.wordpress.com
2. คลิกเลือกที่ “สมัครตอนนี ้เลย”
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3. กรอกข้ อมูลให้ ครบ ทั ้ง ชื่อ URL, ชื่อผู้ใช้ , รหัสผ่านและอีเมลทีใ่ ช้ ลงทะเบียน จากนัน้
คลิก Sign up
(ระบบจะตรวจสอบข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ว่าข้ อมูลแต่ละส่วนซ ้ากับผู้ใช้ อนื่ ทีไ่ ด้
ลงทะเบียนในระบบแล้ วหรือไม่ เมือ่ ข้ อมูลทีก่ รอกผ่านจะปรากฏเครื่องหมายถูกดังรูป)

4. เมือ่ คลิก Sign up แล้ ว จะปรากฏหน้ าให้ กรอกข้ อมูล Profile ชองบล็อก เมือ่ กรอก
เสร็จให้ คลิกบันทึกข้ อมูล จากนันไป
้ Activate บล็อกในอีเมลทีใ่ ช้ ลงทะเบียนไว้ ดังรูป
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5. เมือ่ ทาการ Activate แล้ ว Log in จะปรากฏหน้ าต่างว่า Your Account is now
Activate ดังภาพ

6. คลิกที่ URL เพื่อเข้ าดูบล็อกทีส่ ร้ างเสร็จ
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การใช้ งานบล็อก Wordpress.com เบืองต้
้ น
1. ไปทีเ่ มนู My Blog จากนั ้นเลือก Dashboard เพื่อเข้ าสู่หน้ าบริหารจัดการบล็อก

2. หน้ า Dashboard นี ้ ท่านสามารถปรับแก้ ไขบล็อกของท่าน ทังส่
้ วนของข้ อมูลในบล็อก ได้
แก Post, สื่อมีเดียต่างๆ, ลิงค์, หน้ าของบล็อกฯลฯ และส่วนของการปรับแก้ ไขบล็อก
ได้ แก่ รูปแบบหน้ าตาของบล็อก, ผู้ใช้ , เครื่องมือต่างๆ ของบล็อก และการตังค่
้ าต่างๆของ
บล็อก ดังภาพ
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3. เริ่มโพสต์ข้อความในบล็อก
3.1 ไปทีเ่ มนู Posts เลือก Add New จะมีหน้ าให้ กรอกข้ อมูล ได้ แก่ Title,
ข้ อความทีต่ ้ องการเขียน, สื่อต่างๆทีต่ ้ องการใส่ในโพสต์นี ้, Category ของโพสต์นี ้
ดังรูป
Title ของโพสต์
นี ้
สื่อ
ต่บาใส่
งๆข้อความ
พืน้ ที่สาหรั
และโพสต์ ต่างๆ

Publish โพสต์

Category ของ
โพสต์

3.2 เมือ่ ใส่ข้อความและสื่อต่างๆ เรียบร้ อยแล้ ว คลิกที่ Publish เพื่อนาโพสต์นี ้ขึ ้น
บล็อกของท่าน
4. Media ต่างๆ ทีส่ ามารถโพสต์ในบล็อกได้ มีดงั นี ้
4.4
4.1

4.2

4.3ภ

4.1 รู ปภาพ: หน้ าต่างจะขึ ้นชนิภ4ดของไฟล์ทสี่ ามารถแทรกในโพสต์ได้ และมีพื ้นที่
รวมสาหรับ
อัพโหลดไฟล์ 3 กิกกะไบท์ โดยขนาดไฟล์ใหญ่สุดทีโ่ พสต์ได้ คือ 1 กิกกะไบท์
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4.2 วิดีโอ: หน้ าต่างจะขึ ้นชนิดของไฟล์ทสี่ ามารถแทรกในโพสต์ได้ และมีพื ้นที่
รวมสาหรับอัพโหลดไฟล์ 3 กิกกะไบท์ โดยขนาดไฟล์ใหญ่สุดทีโ่ พสต์ได้ คือ 1 กิกกะไบท์นอกจากนี ้
ยังสามารถโพสต์วดิ ีโอจากเว็บไซต์ผ้ ใู ห้ บริการวิดีโอ ออนไลน์ เช่น Youtube.com หรือ
Vimeo.com เป็ นต้ น

4.3 เสียง:หน้ าต่างจะขึ ้นชนิดของไฟล์ทสี่ ามารถแทรกในโพสต์ได้ และมีพื ้นทีร่ วม
สาหรับ อัพโหลดไฟล์ 3 กิกกะไบท์ โดยขนาดไฟล์ใหญ่สุดทีโ่ พสต์ได้ คือ 1 กิกกะไบท์
นอกจากนี ้ยังสามารถโพสต์เสียงจาก URL ได้
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4.3 สื่อ Media อื่นๆ :การแทรก Media อืน่ ๆ นั ้นทาได้ เช่นเดียวกับการเพิ่มเสียง
คือ มีพื ้นทีร่ วมสาหรับอัพโหลดไฟล์ 3 กิกกะไบท์ โดยขนาดไฟล์ใหญ่สุดทีโ่ พสต์ได้ คือ 1 กิกกะไบท์
นอกจากนี ้ยังสามารถโพสต์เสียงจาก URL ได้ เช่นเดียวกัน
5. รูปแบบการจัดหน้ า และแบบตัวอักษรต่างๆ มีดงั นี ้

สีตวั อักษร
ตรวจสอบการสะกดคา
Hyperlink
การจัดข้ อความ (ชิดซ้ าย, กึ่งกลาง, ชิดหลัง)
เครื่ องหมายคาพูด
เลขข้ อ
Bullet / หัวข้ อย่ อย
เส้ นคาดกลางตัวอักษร
ตัวเอียง
ตัวหนา
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6. การเปลี่ยน Theme ของบล็อก
6.1 ไปทีเ่ มนู Apperance ในหน้ า Dash Board หน้ าเว็บจะเปลี่ยนไปยังเมนู
Theme โดยอัตโนมัติ ดังภาพ

6.2 เมือ่ พบ Theme ทีถ่ กู ใจ ท่านสามารถ Preview ก่อนนา Theme ไปใช้ ได้ โดย
คลิกที่ Preview เมือ่ ต้ องการใช้ theme นั ้นแน่นอนแล้ วให้ คลิก Activate

(หน้ าจอพรีววิ Theme ก่อนทีจ่ ะเลือกมใช้ จะมีตวั อย่างข้ อความทีโ่ พสต์
รูปภาพ และชื่อบล็อกให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง)
6.3 ให้ สังเกตบาง Theme อาจจะจะต้ องซื ้อ Theme เพื่อใช้ งาน ดังนั ้นจึงต้ อง
สังเกตให้ ดีกอ่ นจะนาไปใช้
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6.4 เมือ่ Activate Theme แล้ วสามารถเข้ าดูบล็อกทีเ่ สร็จแล้ วได้ โดยคลิกที่ เมนู
My Blog จากนั ้นเลือก Read Blogเพื่อดูบล็อกทีเ่ สร็จสมบูรณ์
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ภาคผนวก ค
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
- แบบวัดความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
และ เกณฑ์ การให้ คะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไอซีทีในการสอน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเพื่อนช่วยเพื่อน
- แบบสอบถามแบบสอบถาม ออนไลน์ความสามรถในการใช้ ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ของ
ครูมธั ยมศึกษา
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2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1

รวมคะแนน

มีความคิดสร้ างสรรค์

ด้ านองค์ ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์ที่คาดหวัง/ผลที่จะเกิดขึ ้นกับนักเรี ยน
เนื ้อหาสาระของรายวิชาโดยสังเขป
สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ด้ านไอซีที
กิจกรรมการเรี ยนรู้
การประเมินผลการเรี ยนรู้
แหล่งอ้างอิง
ระยะเวลาที่ใช้
ด้ านการเลือกประสบการณ์ การเรี ยนรู้
เนื ้อหามีความสอดคล้ องกับหลักสูตร/ท้ องถิ่ น/ชีวิตจริ ง
ของผู้เรี ยน
มีสื่อการเรี ยนรู้ (วัสดุอปุ กรณ์ เอกสารต่างประกอบและ
สื่อไอซีทรี ู ปแบบต่างๆ)
มีแหล่งการเรี ยนรู้ ให้ ค้นคว้ าเพิ่มเติม (ชุมชน, ชุมชน
ออนไลน์และเว็บไซต์)
เนื ้อหาชัดเจนและไม่สบั สน
ผู้เรี ยนสามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง
ด้ านการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงบทบาทครู และนักเรี ยนใน
การบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้ ลักษณะ
นักเรี ยนเป็ นสาคัญ

ผู้อ่ ืนสามารถนาไปใช้ งานต่ อได้

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

มีลกั ษณะเป็ นตัวอย่ างที่ดี

รายการการประเมิน

รายละเอียดมีความชัดเจน

ด้ านที่

มีองค์ ประกอบในประเด็นนี ้

แบบประเมินชิน้ งาน Final Project: การบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนการสอน
(แผนการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการไอซีท)ี
คาชี ้แจง: ให้ ทา่ นประเมินชิ ้นงานตามความเป็ นจริงตาม โดยใส่เครื่องหมาย ( / ) ลงในคุณลักษณะ
แต่ละด้ านของชิ ้นงาน

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4

รวมคะแนน

มีความคิดสร้ างสรรค์

มีการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ เกิดความร่ วมมือ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และแบ่งปันกัน
มีการจัดกิจกรรมที่นกั เรี ยนต้ องบูรณาการทักษะความรู้
จากวิชาอืน่ มาใช้ ในการจัดการจัดการเรี ยนรู้
มีการจัดกิจกรรมที่นกั เรี ยนต้ องบูรณาการทักษะด้ าน
ไอซีทมี าใช้ ในการจัดการจัดการเรี ยนรู้
มีการจัดเวลาในการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมทั ้งในและนอก
ห้ องเรี ยน
มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย น่าสนใจ
มีขั ้นตอนของการจัดการเรี ยนรู้ ถูกต้ อง เช่น ขั ้นนา ขั ้น
สอนขันสรุ
้ ป
ด้ านการประเมินผลและผลที่เกิดแก่นักเรี ยน
วิธีการประเมินสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์การประเมิน
หรื อครู แจ้ งเกณฑ์การประเมินให้ นกั เรี ยนทราบล่วงหน้ า
เกณฑ์การประเมินมีความชัดเจน
ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน
คะแนนรวม (เต็ม 115 คะแนน)
คะแนนรวม (100 เปอร์ เซ็น)

ผู้อ่ ืนสามารถนาไปใช้ งานต่ อได้

3.2

มีลกั ษณะเป็ นตัวอย่ างที่ดี

รายการการประเมิน

รายละเอียดมีความชัดเจน

ด้ านที่

มีองค์ ประกอบในประเด็นนี ้
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ชื่อ – นามผู้ประเมิน ................................................................................
วันทีป่ ระเมิน ................................
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เกณฑ์ การ ประเมินชิน้ งาน Final Project: การบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนการสอน
(แผนการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการไอซีท)ี
ลาดับ

รายการการประเมิน

1

ด้ านองค์ ประกอบของแผนการจัด
การเรียนรู้
1.1 วัตถุประสงค์ทคี่ าดหวัง /ผลทีจ่ ะเกิด
ขึ ้นกับนักเรี ยน
1.2 เนื ้อหาสาระของรายวิชาโดยสังเขป
1.3 สือ่ และแหล่งการเรี ยนรู้ ด้ านไอซีที
1.4 กิจกรรมการเรี ยนรู้
1.5 การประเมิ นผลการเรี ยนรู้
1.6 แหล่งอ้ างอิง
1.7 ระยะเวลาทีใ่ ช้

2

ด้ านการเลือกประสบการณ์ การเรียนรู้
2.1 เนื ้อหามี ความสอดคล้ องกับหลักสูตร/
ท้องถิ่น/ชีวติ จริ งของผู้เรี ยน
2.2 มี สอื่ การเรี ยนรู้ (วัสดุอปุ กรณ์ เอกสาร
ต่าง
ประกอบ และสือ่ ไอซีทรี ู ปแบบต่างๆ)
2.3 มี แหล่งการเรี ยนรู้ ให้ค้นคว้ าเพิ่ม เติม
(ชุม ชน, ชุม ชนออนไลน์, และ เว็บไซต์)
2.4 เนื ้อหาชัดเจนและไม่สบั สน
2.5 ผู้เรี ยนสามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง

5 คะแนน
องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน
มี ลกั ษณะ
เป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ี ผู้อื่น
สามารถ
นาไปใช้ งาน
ได้ และมี
ความคิด
สร้ างสรรค์
องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน
มี ลกั ษณะ
เป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ี ผู้อื่น
สามารถ
นาไปใช้ งาน
ได้ และมี
ความคิด
สร้ างสรรค์

เกณฑ์ การประเมิน/ระดับคะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
4 คะแนน

1 คะแนน

องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน
มี ลกั ษณะ
เป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ี ผู้อื่น
สามารถ
นาไปใช้ งาน
ได้

องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน

องค์ประกอบ ขาด
มี คณ
ุ ลักษณะ องค์ประกอ
ไม่ ครบถ้ วน
บด้ านนี ้
และขาด
รายละเอียด

องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน
มี ลกั ษณะ
เป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ี ผู้อื่น
สามารถ
นาไปใช้ งาน
ได้

องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน

องค์ประกอบ ขาด
มี คณ
ุ ลักษณะ องค์ประกอ
ไม่ ครบถ้ วน
บด้ านนี ้
และขาด
รายละเอียด
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ลาดับ

รายการประเมิน

3

ด้ านการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
3.1 จัดกิจกรรมทีแ่ สดงถึงบทบาทครู และ
นักเรี ยนในการบูรณาการไอซีที ในการ
จัดการเรี ยนรู้ ลักษณะนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
3.2 จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ทีท่ าให้เกิด
ความร่ วมมื อ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และ
แบ่งปั นกัน
3.3 จัดกิจกรรมทีน่ กั เรี ยนต้ องบูรณาการ
ทักษะความรู้ จากวิชาอื่นมาใช้ ในการ
จัดการจัดการเรี ยนรู้
3.4 จัดกิจกรรมทีน่ กั เรี ยนต้ องบูรณาการ
ทักษะด้านไอซีทมี าใช้ ในการจัดการจัดการ
เรี ยนรู้
3.5จัดเวลาในการเรี ยนรู้ ทีเ่ หมาะสมทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน
3.6จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีห่ ลากหลาย
น่าสนใจ
3.7มี ขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู้ ถูกต้ อง
เช่น ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุ ป

4

ด้ านการประเมินผลและผลที่เกิ ดแก่
นักเรียน
4.1 วิธกี ารประเมิ นสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
4.2 นักเรี ยนมี สว่ นร่ วมในการกาหนดเกณฑ์
การประเมิ นหรื อครู แจ้ งเกณฑ์ การประเมิ น
ให้นกั เรี ยนทราบล่วงหน้ า
4.3 เกณฑ์ การประเมิ นมี ความชัดเจน
4.4 ครู และนักเรี ยนมี สว่ นร่ วมในการ
ประเมิ น

เกณฑ์ การประเมิน/ระดับคะแนนเกณฑ์ การประเมิน/ระดับคะแนน
5 คะแนน
องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน
มี ลกั ษณะ
เป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ี ผู้อื่น
สามารถ
นาไปใช้ งาน
ได้ และมี
ความคิด
สร้ างสรรค์

4 คะแนน
องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน
มี ลกั ษณะ
เป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ี ผู้อื่น
สามารถ
นาไปใช้ งาน
ได้

3 คะแนน
องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน

2 คะแนน
1 คะแนน
องค์ประกอบ ขาด
มี คณ
ุ ลักษณะ องค์ประกอ
ไม่ ครบถ้ วน
บด้ านนี ้
และขาด
รายละเอียด

องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน
มี ลกั ษณะ
เป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ี ผู้อื่น
สามารถ
นาไปใช้ งาน
ได้ และมี
ความคิด
สร้ างสรรค์

องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน
มี ลกั ษณะ
เป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ี ผู้อื่น
สามารถ
นาไปใช้ งาน
ได้

องค์ประกอบ
มี คณ
ุ ลักษณะ
ครบถ้ วน
รายละเอียด
ของแต่ละ
ประเด็นมี
ความชัดเจน

องค์ประกอบ ขาด
มี คณ
ุ ลักษณะ องค์ประกอ
ไม่ ครบถ้ วน
บด้ านนี ้
และขาด
รายละเอียด
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แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่ วยเพื่อนของกิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์ การสร้ าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีการบูรณาการไอซีทใี นการสอนของครู ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อ – นามสกุลผู้เข้ ารับการอบรม ................................................. รหัสประจาตัว ...................
ชื่อ – นามสกุลผู้เข้ ารับการอบรม ................................................. รหัสประจาตัว ...................
รายการพฤติกรรม
1. ความถี่ ในการเข้ าใช้ งานในห้ องสนทนาออนไลน์
2. มีการทาความเข้ าใจจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ทา
ร่ วมกัน
3. ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมที่ทาร่ วมกับคู่ฝึกอบรม
ของตน
4. รับฟั งความคิดเห็นของคู่ฝึกอบรมของตน
5. เสนอความคิดเห็นแก่ค่ฝู ึ กอบรมของตน
6. มีการขอความช่วยเหลือแก่ค่ผู ้ ูฝึกอบรมของตน
7. มีการให้ ความช่วยเหลือแก่ค่ผู ้ ูฝึกอบรมของตน
8. ทางานสาเร็ จตามเป้าหมาย
9. ลักษณะของผลงานที่ได้ ที่ได้ รับมอบหมายน่าจะ
เป็ น
10. ความตรงต่อเวลาในการร่ วมกิจกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ
โปรดระบุจานวนครั ง้ /สัปดาห์

โปรดระบุจานวนครั ง้ /สัปดาห์

โปรดระบุลกั ษณะของชิ ้นงาน(ดี,
พอใช้ , ปรับปรุ ง)
โปรดระบุจานวนวันที่ล่าช้ า

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน
( ................................................................... )
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แบบสอบถาม ออนไลน์ ความสามรถในการใช้ ไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้
ของครู มัธยมศึกษา
การฝึ กอบรมออนไลน์การบูรณาการไอซีทีมรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูมธั ยมศึกษา
คาชีแ้ จงแบบสอบถามนี ้แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ งาน ไอซีที
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้
*** หมายเหตุ กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะ
ด้ านไอซีทีสาหรับตัวท่านเอง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่องหมาย ( / )ลงในช่องทีเ่ หมาะสมกับท่านมากทีส่ ุด และกรอกข้ อมูลใน
ช่องว่าง
1. ชื่อ - สกุล....................................................ตาแหน่ง...........................................
โรงเรียน..................................................... จังหวัด ............................................
2. เพศ
อายุ

ชาย
น้ อยกว่า 20 ปี

หญิง
 20–29 ปี

 30–39 ปี

 40–49 ปี

 50–60 ปี
3. อายุราชการ
ต่ากว่า 3ปี  3-10 ปี  11-15 ปี  16-20 ปี มากกว่า 20 ปี
4. ระดับการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อืน่ ๆ โปรดระบุ ..............................................................................................
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ งาน ไอซีที
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่องหมาย ( / )ลงในช่องทีเ่ หมาะสมกับท่านมากทีส่ ุด และกรอกข้ อมูลใน
ช่องว่าง
1. ท่านใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ ทางานหรือไม่
ใช้
ไม่ใช้
2. ความถีท่ ที่ า่ นใช้ คอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิงานใน 1 สัปดาห์
ใช้ ทกุ วัน
ใช้ 3- 4 วัน ใช้ 1 -2 วัน อืน่ ๆ โปรดระบุ.............................
3. โปรแกรมสานักงานทีท่ า่ นรู้จกั โปรดระบุมาอย่างน้ อย 4 โปรแกรม
3.1 …………………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………………
3.3 …………………………………………………………………………………………
3.4 …………………………………………………………………………………………
4. โปรแกรม Open Source ทีท่ า่ นรู้จกั โปรดระบุมาอย่างน้ อย 4 โปรแกรม
4.1 …………………………………………………………………………………………
4.2 …………………………………………………………………………………………
4.3 …………………………………………………………………………………………
4.4 …………………………………………………………………………………………
5. เครื่องมือเว็บ 2.0 ทีท่ า่ นรู้จกั โปรดระบุมาอย่างน้ อย 4 ชิ ้น
5.1 …………………………………………………………………………………………
5.2 …………………………………………………………………………………………
5.3 …………………………………………………………………………………………
5.4 …………………………………………………………………………………………
6. ท่านใช้ โปรแกรมสาเร็จหรือเครื่องมือใดบ้าง ในการจัดการเรียนการสอน (กรุณาเลือก
โปรแกรมทีท่ า่ นใช้ พร้ อมทั ้งเลือกความถีข่ องการใช้ งานใน 1 สัปดาห์ โดยใส่เครื่องหมาย
( / ) ลงในช่องความถีท่ ที่ า่ นใช้ จริง )
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6.1 โปรแกรมสานักงาน
รายการ

ใช้ ทกุ วัน
(4)

ใช้ งาน 3-4
วัน
(3)

ใช้ งาน 1-2
วัน
(4)

ไม่ ใช้ งาน
(1)

6.1.1 Microsoft Word
6.1.2 Microsoft Excel
6.1.3 Microsoft PowerPoint
6.1.4 Microsoft Outlook
6.1.5 Internet Explorer

6.2 โปรแกรม Open Source ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้
รายการ

ใช้ ทกุ วัน
(4)

ใช้ งาน 3-4
วัน
(3)

ใช้ งาน 1-2
วัน
(4)

ไม่ ใช้ งาน
(1)

ใช้ ทกุ วัน
(4)

ใช้ งาน 3-4
วัน
(3)

ใช้ งาน 1-2
วัน
(4)

ไม่ ใช้ งาน
(1)

6.2.1 โปรแกรม Internet Browser (เช่น
Firefox หรื อ Google Chrome เป็ นต้ น)
6.2.2 โปรแกรมสร้ างเอกสารpdf (เช่น
โปรแกรม PDFCreater)
6.1.3 โปรแกรมบันทึกวิดีโอจากเว็บไซต์
Yputube.com
6.1.4 บริ การ Google Docs

6.3 เครื่องมือเว็บ 2.0
รายการ
6.3.1 เครื่ องมือสืบค้ นข้ อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ต (เช่น Google.com)
3.3.2 บล็อก (เช่น Bloger.com)
3.3.3 วิดีโอบล็อก (เช่น Youtube.com)
3.3.4 บริ การ Google Docs

7. ท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ในการทางานเป็ นของตนเองหรือไม่
มี
ไม่มี
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ทที่ า่ นใช้ ในการทางาน ต้ องใช้ ร่วมกับเพื่อนร่วมงานจานวนกีท่ า่ น
ไม่ได้ ใช่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน  1 – 2 คน  3 – 5 คน  6 – 10 คน
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9. การใช้ งานคอมพิวเตอร์ในการทางานของท่าน ณ ปัจจุบนั มีอะไรบ้าง
พิมพ์งานเอกสาร เช่น ใบความรู้, ใบงานหรือแบบฝึ กหัด, แผ่นพับ ฯลฯ
ผลิตสื่อการสอน เช่น สไลด์นาเสนอ (PowerPoint Presentation), สร้ างหรือบันทึก
วิดีโอประกอบการสอน, สร้ างแหล่งความรู้ออนไลน์, โปสเตอร์ เป็ นต้ น
สืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้ อมูลเอกสาร, รูปภาพ, วิดีโอ ฯลฯ
รับและส่งอีเมล
 Social Network เช่น Facebook หรือ Twitter
อืน่ ๆ โปรดระบุ.......................................................................................................
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่องหมาย ( / )ลงในช่องทีเ่ หมาะสมกับท่านมากทีส่ ุด และกรอกข้ อมูลใน
ช่องว่าง
1. ท่านนาไอซีทีไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ของท่าน ณ ปัจจุบนั หรือไม่
ใช้
ไม่ใช้
2. ความถีใ่ นการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ของท่าน มากน้ อยเพียงใด
ทุกคาบเรียน บางคาบเรียนแต่ทกุ สัปดาห์  1 – 3 ครัง้ ต่อเดือน
น้ อยกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน
ไม่ใช้ งาน
3. ท่านบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ ในลักษณะใดบ้าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ใช้ นาเข้ าสู่บทเรียน
ใช้ สอนเนื ้อหาบทเรียน
ใช้ สรุปบทเรียน
ใช้ เป็ นสื่อประกอบการเรียนรู้
ใช้ เป็ นกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้ นาเสนอชิ ้นงานของผู้เรียน
ใช้ ประเมินผลการเรียนรู้
อืน่ ๆ โปรดระบุ.......................................................................................................
4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทที่ า่ นใช้ ร่วมกับการบูรณาการไอซีที ท่านเลือกใช้ ในลักษณะ
ใดบ้าง(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน
การเรียนรู้ด้วยปัญหา
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การเรียนรู้ด้วยการสืบสอบ
การเรียนรู้ด้วยความร่วมมือ
อืน่ ๆ โปรดระบุ.......................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้
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-

-

-

ภาคผนวก ง.
แบบประเมินที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
แบบประเมินแผนการ ฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษาสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านแผนการจัด
ฝึ กอบรมออนไลน์
แบบประเมินความเหมาะสมด้ านเนื ้อหา ฝึ กอบรมของแผนการฝึ กอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู
มัธยมศึกษาสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์
แบบประเมินเว็บ ไซต์ฝึกอบรมออนไลน์ สาหรับผู้ ทรงคุณวุฒิด้านแบบประเมินและแบบ
สังเกตพฤติกรรมฝึ กอบรมออนไลน์
แบบประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบบประเมิน
และแบบสังเกตพฤติกรรมฝึ กอบรมออนไลน์
แบบประเมินแบบสอบถามออนไลน์แบบสอบถามออนไลน์ความสามรถในการใช้ ไอซีทีใน
การจัดการเรียนรู้ของครูมธั ยมศึกษาสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบบประเมินและแบบ
สังเกตพฤติกรรมฝึ กอบรมออนไลน์
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แบบประเมินความสอดคล้ องของ
แผนการจัดฝึ กอบรมออนไลน์ การบูรณาการไอซีทใี นการสอนของครู ระดับมัธยมศึกษา
แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
ชื่อเรื่ อง (ภาษาไทย)

ผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการ ไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา

(ภาษาอังกฤษ)

EFFECTS OF ONLINE PROJECT – BASED TRAINING
WITH PEER ASSIST TECHNIQUE TOWARD AN ABILITY
OF SECONDARY TEACHERS IN DEVELOPING ICTINTEGRATED LESSON PLAN

โดย
สาขาวิชา
ชื่ออาจารย์ ท่ปี รึ กษา

นายธนพล ลิ่มอรุณ
โสตทัศนศึกษา
ผศ.ดร.จินตวีร์ คล้ ายสังข์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีต่อ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในกาสอนของครู
มัธยมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
ของครูมธั ยมศึกษา
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คาชีแ้ จง
โปรดพิจารณาแผนการจัดฝึ กอบรมออนไลน์ ว่ามีความสอดคล้ องในด้ านต่างๆ ตามที่
กาหนดหรือไม่ แล้ วระบุผลการพิจารณาของท่านโดยทาเครื่องหมาย/ ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ของท่านดังนี ้
+1 เมือ่ แน่ใจว่า แผนการจัดฝึ กอบรม นี ้เหมาะสม
0
เมือ่ ไม่แน่ใจว่า แผนการจัดฝึ กอบรม นี ้มีความเหมาะสม
-1 เมือ่ แน่ใจว่า
แผนการจัดฝึ กอบรม นี ้ไม่เหมาะสม
รายการประเมิน
1. ด้ านแผนการจัดฝึ กอบรม
1.1 แผนการจัดฝึ กอบรมสอดคล้ องกับหน่วยการ
ฝึ กอบรมที่กาหนดไว้
1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดฝึ กอบรมมีความ
ครบถ้ วน และถูกต้ องสมบูรณ์
1.3 มีรายละเอียดเพียงพอสาหรับการฝึกอบรม
2. ด้ านจุดประสงค์ การฝึ กอบรม
2.1 จุดประสงค์การฝึ กอบรมมีความสอดคล้ องกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู้
2.2 จุดประสงค์การฝึ กอบรมมีความชัดเจนครอบคลุม
เนื ้อหาสาระ
3.ด้ านกิจกรรมการฝึ กอบรม
3.1 กิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์มคี วามสอดคล้ องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมเป็ นไปตามขั ้นตอนของ
การฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อน
3.3การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์มีขั ้นตอน
ถูกต้ องตามลาดับ เช่น ขันน
้ า ขันสอน
้
ขั ้นสรุ ป
3.4 เรี ยงลาดับกิจกรรมฝึ กอบรมได้ เหมาะสม
4. ด้ านสื่อและแหล่งความรู้
4.1 สื่อและแหล่งความรู้ที่ใช้ สอดคล้ องกับการฝึ กอบรม
ออนไลน์

แผนการฝึ กอบรมหน่ วยที่ 1 - 5 ความคิดเห็น
+1
0
-1
เพิ่มเติม
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รายการประเมิน

แผนการฝึ กอบรมหน่ วยที่ 1 - 5 ความคิดเห็น
+1
0
-1
เพิ่มเติม

4.2 สื่อและแหล่งความรูส้ อดคล้ องกับกิจกรรมการ
ฝึ กอบรมออนไลน์
5. ด้ านการวัดและประเมินผลการฝึ กอบรม
5.1 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้ องกับเนื ้อ
ฝึ กอบรมออนไลน์
5.2 วิธีการวัดผลและเครื่ องมือการวัดผล สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมที่กาหนดในจุดประสงค์การฝึ กอบรมออนไลน์
5.3 ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการประเมินผล

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน
( .....
.............................................................. )
ตาแหน่ง ..........................................................
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงทีท่ า่ นกรุณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์
ต่องานวิจยั ในครัง้ นี ้
ผู้วจิ ยั นายธนพล ลิ่มอรุณ
ภาควิ ชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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แบบประเมินความเหมาะสมด้ านเนือ้ หา
ของแผนการจัดการฝึ กอบรมออนไลน์ แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อน
สาหรั บผู้เชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หาการบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้
ชื่อเรื่ อง (ภาษาไทย)

ผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการ ไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา

(ภาษาอังกฤษ)

EFFECTS OF ONLINE PROJECT – BASED TRAINING
WITH PEER ASSIST TECHNIQUE TOWARD AN ABILITY
OF SECONDARY TEACHERS IN DEVELOPING ICTINTEGRATED LESSON PLAN
นายธนพล ลิ่มอรุณ

โดย
สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา
ชื่ออาจารย์ ท่ปี รึ กษา ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ ายสังข์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีต่อ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในกาสอนของครู
มัธยมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
ของครูมธั ยมศึกษา
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คาชีแ้ จง
แบบประเมินชุดนี ้ จัดทาเพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความ
เหมาะสมด้ านเนื ้อหาของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบแก้ ปัญหาด้ วยสถานการณ์จาลองบนเว็บ
โปรดประเมินตามความคิดเห็นของท่าน โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ทีต่ รงกับระดับความ
คิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ การประเมินดังนี ้
5
หมายถึง มากทีส่ ุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้ อย
1 หมายถึง น้ อยทีส่ ุด
รายการประเมิน
1. ด้ านเนือ้ หาและการดาเนินการฝึ กอบรม
1.1 เนื ้อหาที่นาเสนอตรงตามวัตถุประสงค์
1.2 การเรี ยงลาดับการนาเสนอเนื ้อหาสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
1.3 เนื ้อหามีความถูกต้ อง
1.4 ปริ มาณเนื ้อหาในแต่ละบทเรี ยนมีความเหมาะสม
1.5 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับผู้เข้ ารับการอบรม
1.6 ใช้ ภาษาถูกต้ องเหมาะสม
2. กิจกรรมและการประเมินผล
2.1 ความสอดคล้ องระหว่างกิจกรรมกับเนื ้อหา
2.2 ความสอดคล้ องระหว่างกิจกรรมกับกับ
วัตถุประสงค์
2.2 กิจกรรมมีคาชี ้แจงมีความชัดเจน
2.3 ชนิดของการประเมินที่เลือกใช้ มคี วามเหมาะสม
2.4 ความถูกต้ องในด้ านภาษาที่ใช้
2.5 ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน
(.....................................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงทีท่ า่ นกรุณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์
ต่องานวิจยั ในครัง้ นี ้
ผู้วจิ ยั นายธนพล ลิ่มอรุณ
ภาควิ ชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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แบบประเมิน ความเหมาะสมของ เว็บไซต์ ฝึกอบรม
สาหรั บผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บ
ชื่อเรื่ อง (ภาษาไทย)

ผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อนทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา

(ภาษาอังกฤษ)

EFFECTS OF ONLINE PROJECT – BASED TRAINING
WITH PEER ASSIST TECHNIQUE TOWARD AN ABILITY
OF SECONDARY TEACHERS IN DEVELOPING ICTINTEGRATED LESSON PLAN

โดย นายธนพล ลิ่มอรุณ
สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา
ชื่ออาจารย์ ท่ปี รึ กษา ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ ายสังข์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีต่อ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในกา รสอนของครู
มัธยมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
ของครูมธั ยมศึกษา
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คาชีแ้ จง
แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญชุดนี ้ เป็ นแบบประเมินเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีต่อความสามารถใน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีการบูร
ณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
1. แบบประเมินเว็บนี ้ มีเกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1.1. ด้ านวัตถุประสงค์
1.2. ด้ านเนื ้อหา
1.3. ด้ านการโต้ ตอบบทเรียน
1.4. ด้ านสื่อประกอบการอบรม
1.5. ด้ านการออกแบบหน้ าจอ
1.6. ด้ านการเชื่อมโยง
โดยในการประเมินเว็บไซต์ฝึกอบรม มีเกณฑ์ การประเมินดังนี่
5 หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ ุด
4
หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมน้ อย
1 หมายถึง เหมาะสมน้ อยทีส่ ุด
2. กรุณาเข้ าเว็บไซต์ฝึกอบรมที่ URL: http://lms9.thaicyberu.go.th/moodle
Username: expert
Password:
expert123
หลักสูตร:
โครงการฝึ กอบรมออนไลน์ การบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนการสอนสาหรั
บ
ครู /อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา
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คาชีแ้ จง ขอให้ ทา่ นพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเว็บไซต์ฝึกอบรมบนเว็บ โดยทา
เครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน
รายการประเมิน
1. ด้ านวัตถุประสงค์
1.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
1.2 มีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
2. ด้ านเนือ้ หา
2.1 เนื ้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2.2 ความถูกต้ องของเนื ้อหาที่ปรากฏบนเว็บ
2.3 มีการแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นหน่วยย่อย
2.4 มีการจัดลาดับการนาเสนอเนื ้อหา
3. การโต้ ตอบบทเรี ยน
3.1 มีการออกแบบให้ มกี ารโต้ ตอบกับบทเรี ยน
3.2 มีการใช้ ทรัพยากรบนเว็บอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 มีแหล่งข้ อมูลภายในเว็บ เช่นเอกสารต่างๆ
3.3 มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อนื่ เช่นแหล่งข้ อมูล หรื อ
โปรแกรมที่ใช้ ในการอบรม
4. ด้ านสื่อประกอบการฝึ กอบรม
4.1 สื่อวีดิทศั น์มคี วามชัดเจน
4.2 ความยาวของสื่อวีดิทศั น์มคี วามเหมาะสม
4.3 ความเร็ วของสื่อวีดิทศั น์มคี วามเหมาะสม
4.4 เสียงบรรยายของสื่อวีดิทศั น์ชดั เจนเหมาะสม
4.5 สื่อเอกสารออนไลน์มคี วามชัดเจน เหมาะสม
4.6 สื่อเอกสารออนไลน์ใช้ งานได้ สะดวก
5. ด้ านการออกแบบหน้ าจอ
5.1 มีการวางองค์ประกอบสัดส่วนง่ายต่อการใช้ งาน
5.3 รู ปแบบตัวอักษรมีรูปแบบ ขนาด และสีชดั เจน อ่านง่าย
เหมาะสม
5.4 สีของพืน้ หลังมีความเหมาะสม
5.5 ขนาดของภาพและกราฟิ กมีความเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม
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รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม

5.6 ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรี ยน
6. ด้ านการเชื่อมโยง
6.1 มีความสะดวกรวดเร็ วในการใช้ เครื่ องมือสื่อสารบนเว็บ
6.2 การเชื่อมโยงของเว็บมีความเป็ นอิสระที่จะไปยังส่วนต่างๆ
ได้
6.3 การเชื่อมโยงง่ายต่อความเข้ าใจ

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน
(.....................................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงทีท่ า่ นกรุณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์
ต่องานวิจยั ในครัง้ นี ้
ผู้วจิ ยั นายธนพล ลิ่มอรุณ
ภาควิ ชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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แบบประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่ วยเพื่อน
ของกิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์ การสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่มี ีการบูรณาการ
ไอซีทใี นการสอนของครู มัธยมศึกษา
ชื่อเรื่ อง (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

ผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงาน ด้ วยเทคนิค เพื่อนช่วย
เพื่อนทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
EFFECTS OF ONLINE PROJECT – BASED TRAINING
WITH PEER ASSIST TECHNIQUE TOWARD AN ABILITY
OF SECONDARY TEACHERS IN DEVELOPING ICTINTEGRATED LESSON PLAN

โดย
นายธนพล ลิ่มอรุณ
สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา
ชื่ออาจารย์ ท่ปี รึ กษา ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ ายสังข์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีต่อ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในกาสอนของครู
มัธยมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
ของครูมธั ยมศึกษา
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คาชีแ้ จง
แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนบนเว็บชุดนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลการใช้ งาน
เว็บไซต์ฝึกอบรม การช่วยเหลือซึง่ กันและกันของกลุ่มผู้เรียน
โปรดพิจารณาแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนบนเว็บ แล้ วเขียนผลการพิจารณาของ
ท่าน โดยการทาเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านดังนี ้
+1 เมือ่ แน่ใจว่าข้ อคาถามและตัวเลือกนี ้เหมาะสม
0
เมือ่ ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามและตัวเลือกนี ้มีความเหมาะสม
-1 เมือ่ แน่ใจว่าข้ อคาถามและตัวเลือกนี ้ไม่เหมาะสม
ชื่อ – นามสกุลผู้อบรม .................................................................... รหัสประจาตัว .................
รายการพฤติกรรม
1. ความถี่ ในการเข้ าใช้ งานในห้ อง
สนทนาออนไลน์
2. มีการทาความเข้ าใจจุดประสงค์ของ
กิจกรรมที่ทาร่ วมกัน
3. ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมที่ทา
ร่ วมกับคู่ของตน
4. รับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
5. เสนอความคิดเห็นแก่ค่ขู องตน
6. มีการขอและให้ ความช่วยเหลือแก่
เพื่อนร่ วมงาน
7. มีการตัดสินใจในแบ่งหน้ าที่ในการ
ทางาน
8. บรรลุผลงานตามหน้ าที่
9. ชิ ้นงานที่ได้ รับมอบหมาย

10. ความตรงต่อเวลาในการร่ วม
กิจกรรม

มี

ไม่ มี

หมายเหตุ
โปรดระบุจานวน
ครั ง้ (..... ครั ง้ )

โปรดระบุจานวน
ครั ง้ (..... ครั ง้ )

โปรดระบุลกั ษณะ
ของชิ ้นงาน (ดี,
พอใช้ , ปรับปรุ ง)
โปรดระบุจานวน
วันที่ล่าช้ า (... วัน)

ระดับความ
คิดเห็น
+1 0 -1

ความ
คิดเห็น
เพิ่มเติม
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................... ผู้
ประเมิน
(.....................................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงทีท่ า่ นกรุณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์
ต่องานวิจยั ในครัง้ นี ้
ผู้วจิ ยั นายธนพล ลิ่มอรุณ
ภาควิ ชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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แบบประเมินแบบสอบถามออนไลน์ ความสามรถในการใช้ ไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้ ของ
ครู ระดับมัธยมศึกษาก่ อนการอบรม
ชื่อเรื่ อง (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

ผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงาน ด้ วยเทคนิค เพื่อนช่วย
เพื่อนทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
EFFECTS OF ONLINE PROJECT – BASED TRAINING
WITH PEER ASSIST TECHNIQUE TOWARD AN ABILITY
OF SECONDARY TEACHERS IN DEVELOPING ICTINTEGRATED LESSON PLAN

โดย
นายธนพล ลิ่มอรุณ
สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา
ชื่ออาจารย์ ท่ปี รึ กษา ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ ายสังข์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทีม่ ีต่อ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในกาสอนของครู
มัธยมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณาการไอซีทีในการสอน
ของครูมธั ยมศึกษา
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ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
คาชีแ้ จงกรุ ณาใส่เครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่อง*ที่เหมาะสมกับ
ท่านมากที่สดุ และกรอกข้ อมูลในช่องว่าง
1.ชื่อ -สกุล......................... ตาแหน่ง ...........................
โรงเรี ยน ............................ จังหวัด ...........................
2.เพศ ชาย  หญิ ง
3. อายุน้ อยกว่า 20 ปี 20–29 ปี 30–39 ปี
 40–49 ปี  50–60 ปี
4. อายุราชการต่ากว่า 3 ปี  3-10 ปี 11-15 ปี
16-20 ปี  มากกว่า 20 ปี
5. ระดับการศึกษา
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า  ปริ ญญาตรี 
ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอกอืน่ ๆโปรดระบุ .............
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ งานไอซีที
คาชีแ้ จงกรุ ณาใส่เครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่อง*ที่เหมาะสมกับ
ท่านมากที่สดุ และกรอกข้ อมูลในช่องว่าง
1. ท่านใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการทางานหรื อไม่
ใช้  ไม่ใช้
2. ความถี่ ที่ทา่ นใช้ คอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิงานใน1 สัปดาห์
ใช้ ทกุ วัน  ใช้ 3 - 4 วัน  ใช้ 1 - 2 วัน 
อืน่ ๆโปรดระบุ.........
3. โปรแกรมสานักงานที่ทา่ นรู้ จักโปรดระบุมาอย่างน้ อย
4 โปรแกรม
3.1 ……………………………
3.2 ……………………………
3.3 ……………………………
3.4 ……………………………
4. โปรแกรม Open Source ที่ทา่ นรู้ จัก โปรดระบุมา
อย่างน้ อย 4 โปรแกรม
4.1 ……………………………
4.2 ……………………………
4.3 ……………………………
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4.4 ……………………………
5. เครื่ องมือเว็บ 2.0 ที่ทา่ นรู้ จัก โปรดระบุมาอย่างน้ อย4 ชิ ้น
5.1 ……………………………
5.2 ……………………………
5.3 ……………………………
5.4 ……………………………
6.ท่านใช้ โปรแกรมสาเร็ จหรื อเครื่ องมือใดบ้าง ในการจัดการ
เรี ยนการสอน(กรุ ณาเลือกโปรแกรมที่ทา่ นใช้ พร้ อมทั ้งเลือก
ความถี่ ของการใช้ งานใน1 สัปดาห์โดยใส่เครื่ องหมาย ( / )
ลงในความถี่ ที่ทา่ นใช้ จริ ง)
6.1 โปรแกรมสานักงานต่างๆ
6.1.1 โปรแกรมจัดทาเอกสาร ( เช่นMicrosoft Word)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.2 โปรแกรมติดคานวณ (เช่นMicrosoft Excel)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.3 โปรแกรมนาเสนอ ( เช่น Microsoft PowerPoint)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.4 โปรแกรมติดต่ออีเมล (เช่น Microsoft Outlook)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.5 โปรแกรมใช้ งานอินเทอร์ เน็ต (เช่น Internet Explorer)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.2 โปรแกรมเปิ ดเผยรหัส(Open Source) หรื อโปรแกรมฟรี
(Freeware)ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้
6.2.1 โปรแกรม Internet Browser (เช่น Firefox, Google
Chrome เป็ นต้ น)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.2.2 โปรแกรมสร้ างเอกสารpdf (เช่น โปรแกรม PDFCreater)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.3 โปรแกรมบันทึกวิดีโอจากเว็บไซต์Youtube.com
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.4 บริ การเอกสารออนไลน์ (เช่นGoogle Docs)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
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6.3เครื่ องมือเว็บ 2.0
6.3.1 เครื่ องมือสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต (เช่นGoogle,
Yahoo เป็ นต้ น)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
3.3.2 บล็อก (เช่น Bloger.com)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
3.3.3 วิดีโอบล็อก (เช่น Youtube.com)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
3.3.4 บริ การเอกสารออนไลน์ (เช่นGoogle Docs)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
7. ท่านมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใช้ ในการทางานเป็ นของตนเอง
หรื อไม่มี  ไม่มี
8. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทา่ นใช้ ในการทางานต้ องใช้ ร่วมกับ
เพื่อนร่ วมงานจานวนกี่ ทา่ นไม่ได้ ใช่ร่วมกับเพื่อนร่ วมงาน
1 – 2 คน 3 – 5 คน 6 – 10 คน
9.การใช้ งานคอมพิวเตอร์ ในการทางานของท่าน ณ ปัจจุบนั
มีอะไรบ้าง
พิมพ์งานเอกสาร เช่น ใบความรู,้ ใบงานหรื อแบบฝึ กหัด,
แผ่นพับ ฯลฯ
ผลิตสื่อการสอน เช่น สไลด์นาเสนอ (PowerPoint
Presentation), สร้ างหรื อบันทึกวิดีโอประกอบการสอน, สร้ าง
แหล่งความรู้ ออนไลน์, โปสเตอร์ เป็ นต้ น
สืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบต่างๆ เช่น ข้ อมูล
เอกสาร, รู ปภาพ, วิดีโอ ฯลฯ
รับและส่งอีเมล
 Social Network เช่น Facebook หรื อ Twitter
* อืน่ ๆโปรดระบุ......................
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้
คาชีแ้ จงกรุ ณาใส่เครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่องที่เหมาะสมกับ
ท่านมากที่สดุ และกรอกข้ อมูลในช่องว่าง
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1. ท่านนาไอซีทไี ปบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้ ของท่าน ณ
ปัจจุบนั หรื อไม่ ใช้  ไม่ใช้
2. ความถี่ ในการบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้ ของท่าน
มากน้ อยเพียงใดทุกคาบเรี ยน  บางคาบเรี ยนแต่ทกุ
สัปดาห์ 1 – 3 ครั ง้ ต่อเดือนน้ อยกว่า 1 ครั ง้ ต่อเดือน
 ไม่ใช้ งาน
3. ท่านบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้ ในลักษณะใดบ้าง
(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ใช้ นาเข้ าสู่บทเรี ยน
ใช้ สอนเนื ้อหาบทเรี ยน
ใช้ สรุ ปบทเรี ยน
ใช้ เป็ นสื่อประกอบการเรี ยนรู้
ใช้ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้
ใช้ นาเสนอชิ ้นงานของผู้เรี ยน
ใช้ ประเมินผลการเรี ยนรู้
อืน่ ๆโปรดระบุ...............................
4. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ทา่ นใช้ ร่วมกับการบูรณาการ
ไอซีทที า่ นเลือกใช้ ในลักษณะใดบ้าง(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
การเรี ยนรู้ ด้ วยโครงงาน
การเรี ยนรู้ ด้ วยปัญหา
การเรี ยนรู้ ด้ วยการสืบสอบ
การเรี ยนรู้ ด้ วยความร่ วมมือ
อืน่ ๆโปรดระบุ..............................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั ง้ นี ้
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ภาคผนวก จ.
ผลการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
ผลการประเมินแผนการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง
การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
ผลกาประเมินความเหมาะสมด้ านเนื ้อหา ฝึ กอบรมของแผนการฝึ กอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู
มัธยมศึกษา
ผลการประเมินเว็บ ไซต์ฝึกอบรมออนไลน์
ผลการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
ผลการประเมินแบบสอบถามออนไลน์แบบสอบถามออนไลน์ความสามรถในการใช้ ไอซีที
ในการจัดการเรียนรู้ของครูมธั ยมศึกษา
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ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

สรุ ปผลการประเมิน

ตารางภาคผนวกที่ 1 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินแผนการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงาน
ด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา (แผนฝึ กอบรม
หน่วยที่ 1-5)
คะแนนประเมิน IOC เฉลี่ย
แผนฝึ กอบรมหน่ วย ที่ 1-5

1.1 แผนการจัดฝึ กอบรมสอดคล้ องกับหน่วยการฝึ กอบรมที่กาหนดไว้

1

0.8

1

0.93

1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดฝึ กอบรมมีความครบถ้ วน และถูกต้ อง
สมบูรณ์

1

1

1

1.00

1.3 มีรายละเอียดเพียงพอสาหรับการฝึ กอบรม

1

0.8

1

0.93

2.1 จุดประสงค์การฝึ กอบรมมีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้

1

1

1

1.00

2.2 จุดประสงค์การฝึ กอบรมมีความชัดเจนครอบคลุมเนื ้อหาสาระ

1

0.8

1

0.93

3.1 กิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์มคี วามสอดคล้ องกับจุดประสงค์

1

1

1

1.00

1

0.4

1

0.80

0.8

1

1

0.93

3.4 เรี ยงลาดับกิจกรรมฝึ กอบรมได้ เหมาะสม

1

0.8

1

0.93

4.1 สื่อและแหล่งความรู้ ที่ใช้ สอดคล้ องกับการฝึ กอบรมออนไลน์

1

1

1

1.00

4.2 สื่อและแหล่งความรู้ สอดคล้ องกับกิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์

1

1

1

1.00

5.1 การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้ องกับเนื ้อฝึ กอบรมออนไลน์

1

0.6

1

0.87

1
1

0.4
1

1
1

0.80
1.00
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3.2 การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมเป็ นไปตามขั ้นตอนของการฝึ กอบรม
ออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
3.3 การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมออนไลน์มขี ั ้นตอนถูกต้ องตามลาดับ
เช่น ขันน
้ า ขั ้นสอนขันสรุ
้ ป

5.2 วิธีการวัดผลและเครื่ องมือการวัดผลสอดคล้ องกับพฤติกรรมที่
กาหนดในจุดประสงค์การฝึ กอบรมออนไลน์
5.3 ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการประเมินผล
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ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

สรุ ปผลการประเมิน

1. ด้ านเนือ้ หาและการดาเนินการฝึ กอบรม
1.1 เนื ้อหาทีน่ าเสนอตรงตามวัตถุประสงค์
1.2 การเรียงลาดับการนาเสนอเนื ้อหาสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์
1.3 เนื ้อหามีความถูกต้ อง
1.4 ปริมาณเนื ้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
1.5 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับผู้เข้ ารับการอบรม
1.6 ใช้ ภาษาถูกต้ องเหมาะสม
2. กิจกรรมและการประเมินผล
2.1 ความสอดคล้ องระหว่างกิจกรรมกับเนื ้อหา
2.2 ความสอดคล้ องระหว่างกิจกรรมกับกับวัตถุประสงค์
2.2 กิจกรรมมีคาชี ้แจงมีความชัดเจน
2.3 ชนิดของการประเมินทีเ่ ลือกใช้ มีความเหมาะสม
2.4 ความถูกต้ องในด้ านภาษาทีใ่ ช้
2.5 ความเหมาะสมของเกณฑ์ ในการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

รายการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 2 สรุปคะแนนผลการประเมินความเหมาะสมของเนื ้อหาฝึ กอบรมออนไลน์
แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของ
เนือ้ หาฝึ กอบรมหน่ วย ที่ 1-5

4

5

5

4.67

4
4
4
4
5

5
5
5
5
5

5
5
4
5
4

4.67
4.67
4.33
4.67
4.67

4
5
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4.67
5
4.67
5
5
5
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ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

สรุ ปผลการประเมิน

1. ด้ านวัตถุประสงค์
1.1 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
1.2 มีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
2. ด้ านเนือ้ หา
2.1 เนื ้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ทกี่ าหนด
2.2 ความถูกต้ องของเนื ้อหาทีป่ รากฏบนเว็บ
2.3 มีการแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นหน่วยย่อย
2.4 มีการจัดลาดับการนาเสนอเนื ้อหา
3. การโต้ ตอบบทเรี ยน
3.1 มีการออกแบบให้ มีการโต้ ตอบกับบทเรียน
3.2 มีการใช้ ทรัพยากรบนเว็บอย่างมีประสิทธิ ภาพ
3.3 มีแหล่งข้ อมูลภายในเว็บ เช่นเอกสารต่างๆ
3.3 มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อนื่ เช่นแหล่งข้ อมูล หรือ
โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการอบรม
4. ด้ านสื่อประกอบการฝึ กอบรม
4.1 สื่อวีดิทศั น์มีความชัดเจน
4.2 ความยาวของสื่อวีดิทศั น์มีความเหมาะสม
4.3 ความเร็วของสื่อวีดิทศั น์มีความเหมาะสม
4.4 เสียงบรรยายของสื่อวีดิทศั น์ชดั เจนเหมาะสม

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

รายการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 3 สรุปคะแนนผลการประเมินความเหมาะสมของเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์
แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของเว็บไซต์
ฝึ กอบรมหน่ วยที่ 1-5

5
4

4
4

5
5

4.67
4.33

4
4
5
5

4
5
5
5

5
4
4
4

4.33
4.33
4.67
4.67

3
4
5

5
5
5

5
5
5

4.33
4.67
5

5

5

5

5

4
4
4
4

5
5
5
5

4
4
4
4

4.33
4.33
4.33
4.33
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ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

4.5 สื่อเอกสารออนไลน์มีความชัดเจน เหมาะสม
4.6 สื่อเอกสารออนไลน์ใช้ งานได้ สะดวก
5. ด้ านการออกแบบหน้ าจอ
5.1 มีการวางองค์ประกอบสัดส่วนง่ายต่อการใช้ งาน
5.3 รูปแบบตัวอักษรมีรูปแบบ ขนาด และสีชดั เจน
อ่านง่าย เหมาะสม
5.4 สีของพื ้นหลังมีความเหมาะสม
5.5 ขนาดของภาพและกราฟิ กมีความเหมาะสม
5.6 ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียน
6. ด้ านการเชื่อมโยง
6.1 มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้ เครื่องมือสื่อสาร
บนเว็บ
6.2 การเชื่อมโยงของเว็บมีความเป็ นอิสระทีจ่ ะไปยัง
ส่วนต่างๆได้
6.3 การเชื่อมโยงง่ายต่อความเข้ าใจ

5
5

5
5

4
4

4.67
4.67

4

5

4

4.33

4
4
4
4

5
5
5
5

4
4
4
4

4.33
4.33
4.33
4.33

5

5

4

4.67

5
3

5
5

4
4

4.67
4

สรุ ปผลการประเมิน

รายการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางที่ภาคผนวกที่ 3 สรุปคะแนนผลการประเมินความเหมาะสมของเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์
แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
(ต่อ)
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของเว็บไซต์
ฝึ กอบรมหน่ วยที่ 1-5
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ด้ านองค์ ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้

2.1

เนื ้อหามีความสอดคล้ องกับหลักสูตร/ท้ องถิน่ /ชีวติ
จริงของผู้เรียน
มีสื่อการเรียนรู้ (วัสดุอปุ กรณ์ เอกสารต่างประกอบ
และสื่อไอซีทีรูปแบบต่างๆ)
มีแหล่งการเรียนรู้ให้ ค้นคว้าเพิ่มเติม (ชุมชน , ชุมชน
ออนไลน์และเว็บไซต์)
เนื ้อหาชัดเจนและไม่สับสน
ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ ได้ จริง

2.2
2.3
2.4
2.5

วัตถุประสงค์ทคี่ าดหวัง/ผลทีจ่ ะเกิดขึ ้นกับนักเรียน
เนื ้อหาสาระของรายวิชาโดยสังเขป
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ด้านไอซีที
กิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้
แหล่งอ้ างอิง
ระยะเวลาทีใ่ ช้
ด้ านการเลือกประสบการณ์ การเรี ยนรู้

สรุ ปผลการประเมิน

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

รายการการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

ด้ านที่

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 4 สรุปคะแนนผลการประเมิน แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของแบบ
ประเมินความสามารถฯ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
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รายการการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

สรุ ปผลการประเมิน

ตารางภาคผนวกที่ 4 สรุปคะแนนผลการประเมิน แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน (ต่อ)
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของแบบ
ประเมินความสามารถฯ

3

ด้ านการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้

3.1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4

มีการจัดกิจกรรมทีแ่ สดงถึงบทบาทครูและนักเรียน
ในการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ลักษณะ
นักเรียนเป็ นสาคัญ
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทที่ าให้ เกิดความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันกัน
มีการจัดกิจกรรมทีน่ กั เรียนต้ องบูรณาการทักษะ
ความรู้จากวิชาอืน่ มาใช้ ในการจัดการจัดการเรียนรู้
มีการจัดกิจกรรมทีน่ กั เรียนต้ องบูรณาการทักษะด้ าน
ไอซีทีมาใช้ ในการจัดการจัดการเรียนรู้
มีการจัดเวลาในการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมทังในและนอก
้
ห้ องเรียน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย น่าสนใจ
มีขั ้นตอนของการจัดการเรียนรู้ถกู ต้ อง เช่น ขันน
้ า
ขันสอนขั
้
้นสรุป
ด้ านการประเมินผลและผลที่เกิดแก่ นักเรี ยน

1
1

4.1

วิธีการประเมินสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

1
1

1
1

1
1

1
1

ด้ านที่

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
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สรุ ปผลการประเมิน

4.3
4.4

นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์ การประเมิน
หรือครูแจ้ งเกณฑ์ การประเมินให้ นกั เรียนทราบ
ล่วงหน้ า
เกณฑ์ การประเมินมีความชัดเจน
ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

4.2

รายการการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

ด้ านที่

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 4 สรุปคะแนนผลการประเมินแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน (ต่อ)
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของแบบ
ประเมินความสามารถฯ

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
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ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

สรุ ปผลการประเมิน

1. ความถีใ่ นการเข้ าใช้ งานในห้ องสนทนาออนไลน์
2. มีการทาความเข้ าใจจุดประสงค์ของกิจกรรมทีท่ าร่วมกัน
3. ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมทีท่ าร่วมกับคูข่ องตน
4. รับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
5. เสนอความคิดเห็นแก่คขู่ องตน
6. มีการขอและให้ ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงาน
7. มีการตัดสินใจในแบ่งหน้ าทีใ่ นการทางาน
8. บรรลุผลงานตามหน้ าที่
9. ชิ ้นงานทีไ่ ด้ รบั มอบหมาย
10. ความตรงต่อเวลาในการร่วมกิจกรรม

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 5 สรุปคะแนนผลการประเมินแบบแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนใน
การฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของ
แบบสังเกตพฤติกรรม
เพื่อนช่ วยเพื่อน
รายการประเมิน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

สรุ ปผลการประเมิน

ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
คาชีแ้ จงกรุ ณาใส่เครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่อง*ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สดุ
และกรอกข้ อมูลในช่องว่าง
1.ชื่อ -สกุล......................... ตาแหน่ง ...........................
โรงเรี ยน ............................ จังหวัด ...........................
2.เพศ ชาย  หญิ ง
3. อายุน้ อยกว่า 20 ปี 20–29 ปี 30–39 ปี
 40–49 ปี  50–60 ปี
4. อายุราชการต่ากว่า 3 ปี  3-10 ปี 11-15 ปี
16-20 ปี  มากกว่า 20 ปี
5. ระดับการศึกษา
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า  ปริ ญญาตรี 
ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอกอืน่ ๆโปรดระบุ .............
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ งานไอซีที
คาชีแ้ จงกรุ ณาใส่เครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่อง*ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สดุ
และกรอกข้ อมูลในช่องว่าง
1. ท่านใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการทางานหรื อไม่
ใช้  ไม่ใช้
2. ความถี่ ที่ทา่ นใช้ คอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิงานใน1 สัปดาห์
ใช้ ทกุ วัน  ใช้ 3 - 4 วัน  ใช้ 1 - 2 วัน 
อืน่ ๆโปรดระบุ.........

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

รายการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 6 สรุปคะแนนผลการประเมินแบบสอบถามสภาพการใช้ งานไอซีทีในการสอน
ก่อนการอบรมในการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของ
แบบสอบถามสภาพการ
ใช้ งานไอซีทฯี

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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สรุ ปผลการประเมิน

4.1 ……………………………
4.2 ……………………………
4.3 ……………………………
4.4 ……………………………
5. เครื่ องมือเว็บ 2.0 ที่ทา่ นรู้ จัก โปรดระบุมาอย่างน้ อย4 ชิ ้น
5.1 ……………………………
5.2 ……………………………
5.3 ……………………………
5.4 ……………………………
6. ท่านใช้ โปรแกรมสาเร็ จหรื อเครื่ องมือใดบ้าง ในการจัดการ
เรี ยนการสอน(กรุ ณาเลือกโปรแกรมที่ทา่ นใช้ พร้ อมทั ้งเลือก
ความถี่ ของการใช้ งานใน1 สัปดาห์โดยใส่เครื่ องหมาย ( / )
ลงในความถี่ ที่ทา่ นใช้ จริ ง)
6.1 โปรแกรมสานักงานต่างๆ

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

3. โปรแกรมสานักงานที่ทา่ นรู้ จักโปรดระบุมาอย่างน้ อย4 โปรแกรม
3.1 ……………………………
3.2 ……………………………
3.3 ……………………………
3.4 ……………………………
4. โปรแกรม Open Source ที่ทา่ นรู้ จัก โปรดระบุมาอย่างน้ อย4 โปรแกรม

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

รายการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 6 สรุปคะแนนผลการประเมินแบบสอบถามสภาพการใช้ งานไอซีทีในการสอน
ก่อนการอบรมในการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (ต่อ)
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของ
แบบสอบถามสภาพการ
ใช้ งานไอซีทฯี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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6.1.1 โปรแกรมจัดทาเอกสาร ( เช่นMicrosoft Word)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.2 โปรแกรมติดคานวณ (เช่นMicrosoft Excel)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.3 โปรแกรมนาเสนอ ( เช่น Microsoft PowerPoint)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.4 โปรแกรมติดต่ออีเมล (เช่น Microsoft Outlook)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.5 โปรแกรมใช้ งานอินเทอร์ เน็ต (เช่น Internet Explorer)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.2 โปรแกรมเปิ ดเผยรหัส(Open Source) หรื อโปรแกรมฟรี
(Freeware) ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้
6.2.1 โปรแกรม Internet Browser (เช่น Firefox, Google
Chrome เป็ นต้ น)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.2.2 โปรแกรมสร้ างเอกสารpdf (เช่น โปรแกรม PDFCreater)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.3 โปรแกรมบันทึกวิดีโอจากเว็บไซต์Youtube.com
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
6.1.4 บริ การเอกสารออนไลน์ (เช่นGoogle Docs)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน

สรุ ปผลการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

รายการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 6 สรุปคะแนนผลการประเมินแบบสอบถามสภาพการใช้ งานไอซีทีในการสอน
ก่อนการอบรมในการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (ต่อ)
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของ
แบบสอบถามสภาพการ
ใช้ งานไอซีทฯี
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ผลิตสื่อการสอน เช่น สไลด์นาเสนอ (PowerPoint Presentation), สร้ าง
หรื อบันทึกวิดีโอประกอบการสอน, สร้ างแหล่งความรู้ ออนไลน์, โปสเตอร์
เป็ นต้ น

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

สรุ ปผลการประเมิน

6.3 เครื่ องมือเว็บ 2.0
6.3.1 เครื่ องมือสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต (เช่น Google,
Yahoo เป็ นต้ น)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
3.3.2 บล็อก (เช่น Bloger.com)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
3.3.3 วิดีโอบล็อก (เช่น Youtube.com)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
3.3.4 บริ การเอกสารออนไลน์ (เช่นGoogle Docs)
ใช้ ทกุ วัน ใช้ 3-4 วัน  ใช้ 1-2 วัน  ไม่ใช้ งาน
7. ท่านมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใช้ ในการทางานเป็ นของตนเองหรื อไม่
มี  ไม่มี
8. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทา่ นใช้ ในการทางานต้ องใช้ ร่วมกับ
เพื่อนร่ วมงานจานวนกี่ ทา่ นไม่ได้ ใช่ร่วมกับเพื่อนร่ วมงาน
1 – 2 คน 3 – 5 คน 6 – 10 คน
9. การใช้ งานคอมพิวเตอร์ ในการทางานของท่าน ณ ปัจจุบนั
มีอะไรบ้าง
พิมพ์งานเอกสาร เช่น ใบความรู,้ ใบงานหรื อแบบฝึ กหัด, แผ่นพับ ฯลฯ

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

รายการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 6 สรุปคะแนนผลการประเมินแบบสอบถามสภาพการใช้ งานไอซีทีในการสอน
ก่อนการอบรมในการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (ต่อ)
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของ
แบบสอบถามสภาพการ
ใช้ งานไอซีทฯี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

สรุ ปผลการประเมิน

รายการประเมิน

สืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบต่างๆ เช่น ข้ อมูลเอกสาร, รู ปภาพ,
วิดีโอ ฯลฯ
รับและส่งอีเมล
 Social Network เช่น Facebook หรื อ Twitter
* อืน่ ๆโปรดระบุ......................
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้
คาชีแ้ จงกรุ ณาใส่เครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่องที่เหมาะสมกับท่านมากที่สดุ
และกรอกข้ อมูลในช่องว่าง
1
1
1. ท่านนาไอซีทไี ปบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้ ของท่าน ณ
ปัจจุบนั หรื อไม่ ใช้  ไม่ใช้
1
1
2. ความถี่ ในการบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้ ของท่าน
มากน้ อยเพียงใดทุกคาบเรี ยน  บางคาบเรี ยนแต่ทกุ
สัปดาห์ 1 – 3 ครั ง้ ต่อเดือนน้ อยกว่า 1 ครั ง้ ต่อเดือน
 ไม่ใช้ งาน
1
1
3. ท่านบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรี ยนรู้ ในลักษณะใดบ้าง
(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ใช้ นาเข้ าสู่บทเรี ยน

1

1

1

1

1

1

ใช้ สอนเนื ้อหาบทเรี ยน
ใช้ สรุ ปบทเรี ยน
ใช้ เป็ นสื่อประกอบการเรี ยนรู้

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 6 สรุปคะแนนผลการประเมินแบบสอบถามสภาพการใช้ งานไอซีทีในการสอน
ก่อนการอบรมในการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (ต่อ)
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของ
แบบสอบถามสภาพการ
ใช้ งานไอซีทฯี
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ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 2

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 3

สรุ ปผลการประเมิน

รายการประเมิน

ผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่ านที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 6 สรุปคะแนนผลการประเมินแบบสอบถามสภาพการใช้ งานไอซีทีในการสอน
ก่อนการอบรมในการฝึ กอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (ต่อ)
คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของ
แบบสอบถามสภาพการ
ใช้ งานไอซีทฯี

1

1

1

1

ใช้ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้
ใช้ นาเสนอชิ ้นงานของผู้เรี ยน
ใช้ ประเมินผลการเรี ยนรู้
อืน่ ๆโปรดระบุ...............................
4. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ทา่ นใช้ ร่วมกับการบูรณาการ
ไอซีทที า่ นเลือกใช้ ในลักษณะใดบ้าง(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
การเรี ยนรู้ ด้ วยโครงงาน
การเรี ยนรู้ ด้ วยปัญหา
การเรี ยนรู้ ด้ วยการสืบสอบ
การเรี ยนรู้ ด้ วยความร่ วมมือ
อืน่ ๆโปรดระบุ..............................
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-

-

-

ภาคผนวก ฉ.
สถิติสาหรั บอภิปราบเพิ่มเติม
ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู
มัธยมศึกษา (ด้ านความสามารถในการเข้ าถึงและระยะเวลาในการเข้ าถึงเว็บไซต์
ฝึ กอบรมออนไลน์)
ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครู
มัธยมศึกษา (ด้ านความสามารถในการเข้ าถึงและระยะเวลาในการเข้ าถึงเว็บไซต์
ฝึ กอบรมออนไลน์)
ตารางแสดงค่าคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไอซีทีในการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการอบรมและหลังการอบรม
ตารางแสดงผลการสังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างการฝึ กอบรม ของการฝึ กบอ
รมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอน
ของครูมธั ยมศึกษา

214
ตารางภาคผนวกที่ 7 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้ งาน เว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์
แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
(ด้ านความสามารถในการเข้ าถึงและระยะเวลาในการเข้ าถึงเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์ )

เร็ ว (น้ อยกว่า 2 นาที)

ปานกลาง (3-4 นาที)

ช้ า (มากกว่า 5 นาที)

1. การเข้ าสู่ระบบ
2.การเข้ าสู่หน้ าสาระสาคัญ
3. การเข้ าสู่บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. การเข้ าสู่หน้ ากิจกรรมฝึ กอบรม
4.1 หน่วยที่ 1: ปฐมนิเทศการอบรม
- เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
- หน้ าแก้ ไขชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
4.2 หน่วยที่ 2: การสร้ างแหล่งข้ อมูล
ออนไลน์ด้วยเครื่องมือเว็บ 2.0
- เอกสารประกอบการอบรม
- วีดิทศั น์ประกอบการอบรม
- กระดานเสวนา
4.3 หน่วยที่ 3: รูปแบบ วิธีการและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไอซีที
- เอกสารประกอบการอบรม
- กระดานเสวนา

เข้ าถึงได้ ยาก

รายการประเมิน

ความเร็ วในการเข้ าถึง

เข้ าถึงได้ ง่าย

ความสามารถ
ในการเข้ าถึง

20 คน
20 คน
20 คน

-

20 คน
20 คน
20 คน

-

-

20 คน
20 คน
20 คน
20 คน

-

20 คน
18 คน
17คน
20 คน

2 คน
2คน
-

1 คน
-

20 คน
20 คน
20 คน
20 คน

-

18 คน
16คน
20 คน
20 คน

2 คน
3คน
-

1 คน
-

20 คน
20 คน

-

18 คน
20 คน

2 คน
-

-
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ตารางภาคผนวกที่ 7 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้ งาน เว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์
แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
(ด้ านความสามารถในการเข้ าถึงและระยะเวลาในการเข้ าถึงเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์ ) (ต่อ)

เร็ ว (น้ อยกว่า 2 นาที)

ปานกลาง (3-4 นาที)

ช้ า (มากกว่า 5 นาที)

4.4 หน่วยที่ 4: รูปแบบ วิธีการและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้การประเมินผล
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีที
- เอกสารประกอบการอบรม
- กระดานเสวนา
4.5 หน่วยที่ 4: รูปแบบ วิธีการและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไอซีที
- กระดานเสวนา

เข้ าถึงได้ ยาก

รายการประเมิน

ความเร็ วในการเข้ าถึง

เข้ าถึงได้ ง่าย

ความสามารถ
ในการเข้ าถึง

20 คน

-

20 คน

-

-

20 คน
20 คน
20 คน

-

20 คน
18 คน
20 คน

2 คน
-

-

20 คน

-

20 คน

-

-
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ตารางภาคผนวกที่ 8 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้ งานเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์
แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา
(ด้ านความสามารถในการเข้ าถึงและระยะเวลาในการเข้ าถึงเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์)

รายการประเมิน

ความสามารถในการ
เข้ าใจเกี่ยวกับคาสั่งใน
ขัน้ ตอนการอบรม
เข้ าใจ

ไม่เข้ าใจ

20 คน

-

20 คน

-

20 คน

-

20 คน

-

คาสั่งกิจกรรมฝึ กอบรมหน่ วยที่ 3
กิจกรรมที่ 1: Final Project แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน (ส่วนที่ 2)

20 คน

-

คาสั่งกิจกรรมฝึ กอบรมหน่ วยที่ 4
กิจกรรมที่ 1: Final Project แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน (ส่วนที่ 3)

20 คน

-

คาสั่งกิจกรรมฝึ กอบรมหน่ วยที่ 5
กิจกรรมที่ 1: Final Project แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน (ส่งชิ ้นงาน)

20 คน

-

คาสั่งกิจกรรมฝึ กอบรมหน่ วยที่ 1
กิจกรรมที่ 1: แนะนาตัวก่อนเรียน
กิจกรรมที่ 2: แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไอซีทีกอ่ นฝึ กอบรม
คาสั่งกิจกรรมฝึ กอบรมหน่ วยที่ 2
กิจกรรมที่ 1: แหล่งข้ อมูลออนไลน์
กิจกรรมที่ 2: Final Project แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการไอซีทีในการสอน (ส่วนที่ 1)

ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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ตารางภาคผนวกที่ 9 แสดงค่าคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การไอซีทีในการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการอบรมและหลังการอบรม

34
30
30
34
24
24
30
30
35
25
33
35
35
34
25
34

ท่านที่ 1
ท่านที่ 2
ท่านที่ 3
ท่านที่ 4
ท่านที่ 5
ท่านที่ 6
ท่านที่ 7
ท่านที่ 8
ท่านที่ 9
ท่านที่ 10
ท่านที่ 11
ท่านที่ 12
ท่านที่ 13
ท่านที่ 14
ท่านที่ 15
ท่านที่ 16

คะแนนความสามารถในการเขียนแผน
ฯ หลังอบรม

14
5
29
28
15
18
23
30
34
21
28
35
25
19
4
20

คะแนนความสามารถในการเขียนแผน
ฯ ก่ อนอบรม

คะแนนความสามารถในการเขียนแผน
ฯ หลังอบรม

89
80
89
68
71
89
92
89
77
75
83
95
102
100
71
83

ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
มีการบูรณาการไอซีที หลังอบรม

คะแนนความสามารถในการเขียนแผน
ฯ ก่ อนอบรม

55
46
88
70
66
66
74
82
96
66
75
95
85
60
21
58

ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
มีการบูรณาการไอซีที ก่ อนอบรม

ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
มีการบูรณาการไอซีที หลังอบรม

ท่านที่ 1
ท่านที่ 2
ท่านที่ 3
ท่านที่ 4
ท่านที่ 5
ท่านที่ 6
ท่านที่ 7
ท่านที่ 8
ท่านที่ 9
ท่านที่ 10
ท่านที่ 11
ท่านที่ 12
ท่านที่ 13
ท่านที่ 14
ท่านที่ 15
ท่านที่ 16

กลุ่มทดลอง

ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
มีการบูรณาการไอซีที ก่ อนอบรม

กลุ่มควบคุม

62
62
105
96
59
43
92
66
66
91
68
21
69
61
95
67

102
102
110
110
91
91
105
105
103
103
100
100
88
88
95
95

24
24
29
34
10
8
33
24
22
27
30
16
16
17
35
17

35
35
35
35
31
31
35
35
35
35
35
35
34
32
35
35
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ตารางภาคผนวกที่ 10 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างการฝึ กอบรม ของ
การฝึ กบอรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการ
สอนของครูมธั ยมศึกษา
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์
รายการสังเกตพฤติกรรม
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
1. ใช้ งานกระดานเสวนาเพื่อปรึกษาและขอความ
ช่วยเหลือ (จานวนคูท่ ปี่ ฏิบตั ิ)
8 คู่
8 คู่
8 คู่
8 คู่
2. จานวนครัง้ ในการใช้ กระดานเสวนาฯ /สัปดาห์
3.8
3.3
3
1.6
3. คูผ่ ้ อู บรมเข้ าใจในจุดประสงค์ของกิจกรรมทีท่ า
ร่วมกัน (จานวนคูท่ ปี่ ฏิบตั ิ)
8 คู่
8 คู่
8 คู่
8 คู่
4. ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมทีท่ าร่วมกันกับ คูข่ อง
ตน (จานวนคูท่ ปี่ ฏิบตั ิ)
8 คู่
8 คู่
8 คู่
8 คู่
5. รับฟั งและเสนอความคิดเห็นระหว่างคูอ่ บรม
(จานวนคูท่ ปี่ ฏิบตั ิ)
8 คู่
8 คู่
8 คู่
8 คู่
6. ขอและให้ ความช่วยเหลือแก่คอู่ บรม (จานวนคูท่ ี่
ปฏิบตั ิ)
8 คู่
8 คู่
8 คู่
8 คู่
7. จานวนครัง้ ทีข่ อและให้ ความช่วยเหลือ /สัปดาห์
2.5
2.1
1.3
0.1
8. ทากิจกรรมสาเร็จ ตามทีร่ บั มอบหมาย
8 คู่
8 คู่
8 คู่
8 คู่
9. ลักษณะของผลงานในกิจกรรมทีส่ ่ง
ดี
ดี
ดี
ดี
8. ส่งงานตรงเวลาในกิจกรรมแต่ละหน่วย(จานวนคู่
ทีป่ ฏิบตั ิ)
8 คู่
7 คู่
5 คู่
4 คู่
10. จานวนวันที่ส่งกิจกรรมล่าช้ าเฉลี่ย /สัปดาห์
0
2
6
18
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ภาคผนวก ช.
- ตัวอย่างหน้ าจอเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

220
ตัวอย่างหน้ าเว็บไซต์ฝึกอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้ วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
เรื่อง การบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมธั ยมศึกษา

ภาพภาคผนวกที่ 1 ตัวอย่างเว็บไซต์ฝึกอบรมหน้ าแรก

ภาพภาคผนวกที่ 2 ตัวอย่างหน้ าเข้ าสู่ระบบ

221

ภาพภาคผนวกที่ 3 ตัวอย่างหน้ าบทนาของเว็บไซต์ฝึกอบรม

222

ภาพภาคผนวกที่ 4 ตัวอย่างหน้ าบทเรียนฝึ กอบรม (ตัวอย่างหน่วยที่ 1)

ภาพภาคผนวกที่ 5 ตัวอย่างหน้ าวีดิทศั น์ประการฝึ กอบรม (ตัวอย่างหน่วยที่ 2)

223

ภาพภาคผนวกที่ 6 ตัวอย่างโปรแกรมอ่านเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
(ผ่านหน้ าจอเว็บไซต์ฝึกอบรม)

ภาพภาคผนวกทึ่ 7 ตัวอย่างไฟล์เอกสารประกอบการฝึ กอบรม (ผ่าน browser)

224

ภาพภาคผนวกที่ 8 ตัวอย่างกระดานเสวนากิจกรรมฝึ กอบรมออนไลน์

ภาพภาคผนวกที่ 9 ตัวอย่างกระดานเสวนากิจกรรมฝึ กอบรมออนไลน์

225

ประวัติผ้เู ขียนวิทยานิพนธ์
นายธนพล ลิ่มอรุณ เกิดเมือ่ วันที่ 1 8 มิถนุ ายน พ.ศ.2528 ทีจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานคร
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป - คอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมือ่ ปี การศึกษา 2549 และเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชา
โสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2551

